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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Centrum
Ganzenakkers 21
8076 PX Vierhouten
Coördinaten: 52°19'51" N   5°49'33" E
 
Horeca: in centrum

Restaurant 't Edelhert
Nunspeterweg 15
8075 AA Elspeet

Op de Brink
Apeldoornseweg 6
8075 BN Elspeet

De Witte Pauw
Staverdenseweg 80
8075 AS Elspeet

1. Vanaf de grote Aw LA (richting VVV, Elspeterbosweg).  
Aan einde, waar horeca overvloedig aanwezig is, RA (Gortelse-
weg). Op driesprong bij Aw15502 RA en op volgende driesprong 
ook RA (Niersenseweg). Na huisnr 33 wordt dit even een halfver-
harde bosweg. Na klaphekje RA (Vierhouterbos). Na 200m op 
kruising met halfverharde bosweg RD, wat verderop ziet u rechts 
kleine kapvlakte, maakt pad flauwe linkerbocht en duikt beuken-
bos in, blijf daarin bosweg volgen. Na 500m op vijfsprong met 
bankje RD, links ziet u een brede lange vergraste open strook.  
Aan einde (een ruime T-kruising van boswegen) RA. Blijf bosweg 
1km volgen. Op 1e (een schuine) boswegenkruising RA, bosweg 
geflankeerd met een dennenhaag, maakt eindje verderop flauwe 
rechterbocht. In die bocht LA, karrenspoor door verjongend bos. 
Aan einde voor open heidestrook RA. Nu goed opletten: 50m 
daarna, even voordat u top van heuveltje bereikt (u moet er 
misschien even naar zoeken), LA, smal heidepaadje heidedal in 
(kunt u dat paadje niet vinden, loop dan padloos dat heidedal in). 
Na ca 50m komt u altijd uit bij een betongeultje en ga daarin  
(of daarnaast) RA. Loop na 3 'vijvertjes' te zijn gepasseerd schuin 
naar rechts over heide naar stenen piramide met aan andere  
kant infopaneeltje over die betongeultjes.
 
2. Op bospad daarachter LA en na 30m wederom LA, u kruist snel 
een betongeultje. Steek heide RD over en blijf heideweg volgen, 
pad maakt flauwe rechterbocht (met daarin links op enige afstand 
bosrand) en eind verderop linkerbocht naar die bosrand toe.  

Wat zult u genieten van deze prachtige, sfeervolle bos- en heidewandeling! 
Na de overvloedige horeca van Vierhouten wandelt u (ver uit de buurt van 
de hier rijkelijk aanwezige wandelroutes) over de meest stille bospaden en 
-wegen die de routemaker maar kon vinden dwars door het geweldig mooie 
Vierhouterbos en langs het Veluwse dorp Elspeet naar de immense 
Elspeetse heide. Ook daar is het toppie, letterlijk: door de hoogteverschillen 
zijn de uitzichten over die heide adembenemend. Na een prachtig bosrand-
pad bent u weer vlot bij de bushalte.
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1389/7698

http://routefabriek.nl/routekaart/1389/7698
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Even voor die bosrand RA, grassig pad met links bosrand en 
rechts heide. Loop pad van 1km uit: onderweg eerst over heide, 
daarna door stuk halfopen bos, rechts ziet u een meertje (pad 
wordt daar smal hoog paadje) en draait met rechterbocht (pad 
wordt weer breder) naar en over heide. Eenmaal op dat heideveld 
op T-kruising LA en op volgende T-kruising ook LA. In rechter-
bocht bij bosrand RD! die bosrand in, u passeert dan achterkant 
van bruin SBB-bordje en mogelijk oud verroest hek. Direct daarna 
op boswegenkruising RA, bosrandpad met rechts heideveld. Let 
op: na ruim 200m op 1e pad LA, recht grassig pad met rechts oud 
gaashek (als dat er nog is). Na linker- en rechterbocht op grassige 
rommelige kruising (linkerpad is met draadhek afgesloten) RA, 
vage grassige bosweg door hoog naaldbos, u hoort misschien de 
weg al waar u straks op uit komt. Wat verderop gaat u (mis-
schien) door dat oude gaashek.
 
3. Die weg (denk aan gevaarlijke onoverzichtelijke bocht links!) 
oversteken en aan overkant op fietspad achter groenstrook LA. 
200m daarna op 1e bosweg (slagboom + bordje Opengesteld) RA 
en loop deze (ruim 1km) uit. Aan einde LA, bijna gelijk veerooster 
over en blijf RD gaan, ook na bosrand. Daar word pad landweg 
richting Elspeet, u ziet de kerken al. Aan einde RA en gelijk LA, 
volg gekleurde pijlen. Op asfaltwegje RA. Eenmaal in Elspeet aan 
einde RA (Nunspeterweg, staat verderop in rechterbocht). Tegen-
over huisnr 92 bij Aw15517 LA (Schapendrift). Op kruising met 
asfaltweg RD (ook nog Schapendrift). Wilt u horeca van Elspeet 
bezoeken, dan op deze kruising 500m naar links. Bijna aan einde 
van asfalt, ruim voor wit hek (Schotkamp), RA, grasweg langs 
bosrand, en kort daarna op 1e pad LA bos in. Op 1e kruising  
(voor hek) LA. Let nu op: 50m na heuveltje (u ziet daar links een 
open strook) RA, tussen boompjes vindt u overstapje hek over. 
Aan einde niet op fietspad maar op zandweg RA en op 2e pad LA 
(1e pad heeft bordje Geen Toegang). Na ca 500m op 1e bosweg 
LA. 

4. Vage zijpaden negerend na 500m op de 1e duidelijke ruime 
kruising RA, in verte lonkt heide. Kruising in bosrand RD die heide 
op, rechts ziet u eerst nog even akkertje met hek. Aan einde RA, 
heidezandweg. Na 1km en onderweg wat flauwe bochten bij 
bosrand op 1e (brede) pad RA. Na stukje asfalt weg en fietspad 
voorzichtig RD overstekenend Gemeentebos Nunspeet in. Voor 
heideveld LA, zand- tevens ruiterweg met aan zijkant(en) groten-
deels harde voetsporen. 200m na rechterbocht op ruime 6-sprong 
haaks LA, volg rechterweg (de linker is voor ruiters). Blijf heide-
weg 2km volgen, halverwege kruist u fietspad. Na die 2km op 
kruising bij ANWB-bordje 'Elspeetsche Heideroute' LA richting 
bosrand. Let op: 30m voor zanderige kruising RA, smal pad strak 
langs bosrand en loop pad (zijpaden negeren) uit. Na picknick-
bank op fietspad LA en kort daarna op kruising RA, asfaltwegje 
tussendoor campings. Onderweg rechterweg negerend bent u 
binnen 10 minuten bij de bushalte.
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