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Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Kruispunt
Amersfoortseweg 202
3888 NR Uddel (Nieuw Milligen)
Coördinaten: 52°13'16" N   5°46'45" E
 
Horeca:
Buds Tolhuis No. 11
Amersfoortseweg 202
3888 NR Uddel (Nieuw Milligen)

De Brinkhof
Heetweg 2
3775 KA Kootwijk

1. Vanaf rotonde richting zuiden Kootwijkerweg volgen, links ziet u 
ingang Rabbit Hill en kort daarna (in bos verscholen) parkeerplaats 
van SBB. Op hoek daarvan bij laag bordje (in linker fietspadberm) 
met tekst 'Nw. Milligen / bushalte / Restaurant' RA drukke weg 
oversteken en RD bos in, pad met bordje Veluwe / Kootwijk.  
Na bijna 200m op 1e pad LA. Na 400m in rechterbocht van dit pad 
RD!, smaller pad door wat heidestruiken. Na 50m in rechterbocht van 
dit pad ook RD en een paar meter voor einde van zandplek haaks RA, 
brede zandbaan, wordt verderop wat smaller en komt daar langs laag 
(met mos begroeid) stuifduin. Waar zand (r) eindigt RA naar beneden 
en na 20m op zandpad LA. Na 200m kruising met zandweg + fiets-
strook RD, zelfde soort pad. Let op: na 200m in rechterbocht LA, 
smal zanderig paadje over heide en blijf RD gaan, ook op zandplek. 
30m na zandafdaling op vaag pad RA, rechts ziet u strook naaldbos, 
blijf daar pad volgen. 
 
2. Na 300m bij laag bordje 'Niet Betreden' met linkerbocht meegaan.  
Let op: op vage driesprong LA. Na 50m op tegelplek op paadje RA 
naar asfaltweg en daarop RA, asfaltweg maakt gelijk linker U-bocht.  
Na 200m op fietspadenkruising RA, asfaltfietspad met wat flauwe 
bochtjes. 100m na flinke rechterbocht, voor bosrand, bij laag beton-
paaltje en geel/rood-markering, LA, zanderig pad met rechts beboste 
stuifduinen. Blijf pad volgen, onderweg linker paden negeren en op 
driesprong RA. Na stukje bos aan einde op asfaltpad LA.  
Na ruim 200m op schuine kruising met zandweg LA. Aan einde op 
asfaltpad LA snelweg onderdoor. In linker klinkerbocht RD! (geel/
blauw+geel/rood). Na linkerbochtje ziet u rechts spoor en blijf 
daarlangs, asfaltfietspad (eventueel kunt u over zandpaden rechts 
van fietspad lopen). Aan einde RA spoor over (Kruiseltseweg). 

Dit is een superavontuurlijke tocht langs en over vier Midden-Veluwse zandver-
stuivingen: het Caitwickerzand, de Kootwijkerduinen, het Kootwijkerzand en het 
Nieuw-Milligsezand. Tussendoor wandelt u over intieme, spannende slinger-
paadjes en stille bospaden en -wegen. Halverwege is er in Kootwijk horeca. 
Met het tweede deel kuiert u over een leuk pad langs ven het Kootwijkerveen.

Deze route is het neusje van de zalm voor de wat meer avontuurlijk ingestelde 
wandelaar: u loopt padloos over menig stuk stuifzand en een enkel heideveld. 
Daarover is het volgen van een gps-track appeltje-eitje. Van een goede conditie 
en stevige wandelschoenen zult u met deze pittige tocht veel plezier hebben.  
Af en toe zal het verkeersgeluid van een autosnelweg u kunnen storen.
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Gasterij 't Hilletje
De Brink 5

3775 KP Kootwijk
 

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1554/2220

http://routefabriek.nl/routekaart/1554/2220
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3. Let op: na 500m (dit is 1e mogelijkheid) bij bruin SBB-bordje met  
o.a. 'Vrij wandelen' LA, vaag pad open gebied in. Wordt verderop  
duidelijker zanderig pad en blijf dat RD-gaand volgen. 
Na wat open plekken passeert u rechts van u dicht bos en wordt 
naaldbosbegroeiing links van u steeds dichter. Daarna wordt onder-
grond van uw pad door wat ouder bos harder. Dat oudere bos uitko-
mend loopt u een brede zandvallei in, ga daarin rechts en wat hoog 
lopen, want anders mist u volgende richtingverandering.  
Binnen 200m ziet u vanzelf een brede zanderige mogelijkheid daar 
RA te gaan, u gaat nog iets omhoog en boven ziet u voor u in bos 
recreatiebungalows, dit is uw oriëntatiepunt bij het verlaten van deze 
zandvallei. Na afdaling vóór klaphek RA. Na 100m LA klaphekje door, 
20m daarna op omgekeerde Y-splitsing RD, volg rechterbochtje 
gevolgd door breder lang en recht pad.
 
4. Na wit hek aan einde RA, halfverharde zandweg, blijf deze volgen.  
Pas op kruising bij Ap62793 LA, zandweg met fietsstrook, wordt 
verderop asfaltwegje waarover u Kootwijk inloopt. Op kruispunt met 
Heetweg RD (De Brink). Ruim na linkerbocht bij huisnr 29 RA (Hout-
zagersweg), verderop Kerkhofweg naar rechts negeren. Aan einde op 
kruising met Duinweg RD en na klaphekje met geel/rood en wit/rood 
ook RD. Zijpaden negeren en op duidelijke kruising RD. Let op: ruim 
100m na die kruising op driesprong LA, met stijgend linkerbochtje 
komt u uit in half open stuifzand en blijf daar breed zanderig pad met 
rechterbochtje naar stuifzandrug volgen. Bovenop die stuifzandrug 
ontvouwt zich een spectaculair uitzicht over het uitgestrekte Kootwij-
kerzand. Sta hier even stil en lees volgende aandachtig: u gaat 
praktisch 'padloos' een kilometer over het stuifzand lopen. Kijk even 
goed op kaartje voor routevorm van dit deel, u bent nu bij punt 5 op 
kaartje. Raakt u spoor bijster, ga niet over stuifzand lopen dwalen: al 
lopend over stuifzand ziet u links van u een bosrand, daarin is een 
bosweg waarop u dan rechtsaf gaat, u loopt dan langs hek (l) van 
bungalowpark, lees verder bij * in begin punt 6.
 
5. Voor u (een beetje naar links) ziet u stuifduin met daarop vlieg-
den, eik en wat kleinere naaldbomen. Loop nu licht afdalend nog ca 
50m kaarsrecht RD, dan haaks LA en passeer die stuifduin rechts van 
u. U bevindt zich nu op brede zandslenk, wordt regelmatig door 
wandelaars en paarden belopen. Loop door die 'slenk' in min of meer 
rechte lijn RD, onderweg gaat u geleidelijk omhoog en steekt groot 
kaal zandplateau over (dit is Dikke Bart, kijk daar even op kaartje, 

dan weet u waar u bent en moet lopen). Daarna ziet u herkenbaar 
pad, volg dat. Ondertussen komt bosrand steeds dichterbij en wordt 
pad/zandweg duidelijker. Waar u links bosrand dichtbij ziet, schuin 
naar voren LA, passeer links van u bosje. Voor bosrand RA en na 
50m op vage schuine kruising LA (links paaltje met wit/rood en 
rechts paaltje met oranje schildje en wit/rood). Let nu goed op:  
kort daarna, waar u links evenwijdig harder smal pad ziet, daarover 
verder gaan, let er op dat u daarop blijft lopen. Op kruising LA 
richting bungalowpark. 
 
6. Strak voor klaphekje op zandweg RA, links dat bungalowpark.  
Na ca 200m, * bij hoek bungalowpark (u ziet daar in hek klaphekje) 
RA. Na heel flauw rechterbochtje wat open vlakte voor u half overste-
ken en op hard paadje (komt u vanzelf tegen) LA. Op driesprong voor 
grote vliegden LA en loop overwegend hard paadje al slingerend uit, 
is onderweg in begin nog even wat breder en ruller, negeer vage 
zijpaden. Kruising met asfaltpad/zandweg RD, passeer 5 + 4 paaltjes 
en kort daarna op volgende kruising ook RD. Loop pad van 1km 
helemaal uit, zijpaden zijn er niet dus daar hoeft u niet op te letten, 
onderweg linkerbocht. Aan einde voor lage (met berken begroeide) 
heidewal RA. Na 100m schuin LA die wat hoger gelegen heidewal op. 
Aan einde op brede zandweg LA. Op kruising met brede halfverharde 
weg (met links Ap21413) RD, links ziet u op enige afstand  
een asfaltfietspad.
 
7. Na spoor RD (blauw 40). Na bijna 1km op ongelijke kruising bij 
Ap21462 (Grevenhout) LA, geel/rood. Ruim 50m na rechter U-bocht  
(bij bank en groot ven) LA, smal pad met geel/rood. Blijf pad van 
ruim 500m langs Kootwijkerveen (l) volgen, onderweg bankje en 
infopaneel. Na ven (mogelijk gaat u met 'hoog water' eerst vlonder 
over) op kruising RD en blijf pad ca 100m volgen. Op driesprong LA, 
geel/rood. Na 200m op omgekeerde Y-splitsing bij laag betonpaaltje 
19 scherp RA, lange rechte bosweg. Na ca 500m in linkerbocht met 
10 RA. Op driesprong links aanhouden en wat verderop op kruising 
LA. Blijf dit pad een flink stuk volgen, onderweg zijpaden negeren en 
op kruisingen RD, het laatste stukje is een wat verruigd pad (u kunt 
op de kruising daarvoor naar links ook bij de parkeerplaats komen). 
Aan einde op verharde weg LA en na ingang parkeerplaats aan einde 
op fietspad langs drukke weg RA naar de rotonde waar de bushalte 
is.
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