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Parkoersbouwer Martie Dolman

Deze tocht is uit nood geboren omdat er dit seizoen 2 tochten wat onverwacht niet
door  zijn  gegaan.  Daarom  moesten  we  op  zoek  naar  2  nieuwe  tochten.  Als
medewerker van de parkoerscommissie (Martie Dolman) heb ik het idee gehad om
een oude route aan te passen. Het is alweer 14 jaar geleden dat wij voor het laatst
zijn gestart in Nunspeet, dit is de 6e tocht vanuit Nunspeet. WS78 Wandelen

in de Winter
Nunspeet is een enkdorp dat is ontstaan op de grens
van het bos en water (Zuiderzee). Het onderste deel
van de toren van de dorpskerk dateert uit het begin
van  de  zestiende  eeuw.  Buiten  deze  kerktoren  en
enkele  boerderijen  in  het  buitengebied,  waarvan
sommige uit  de 18e eeuw stammen, is het dorp in
haar huidige vorm ontstaan vanaf de 19e eeuw. De
bevolking  van  Nunspeet  was  arm  en  bestond
oorspronkelijk  uit  kleine  boeren,  dagloners  en
eekschillers die veelal in plaggenhutten leefden.
Lange  tijd  werd  het  dorp  Nunspeet  bedreigd  door
oprukkende stuifzanden. Tot in het begin van de 20e

eeuw worden grote delen heide- en stuifzand bebost.

We gaan dan het gemeentebos van Nunspeet in. Na
een  paar  heuvels  gaan  we  opnieuw  richting
Nunspeterweg, er is aan de andere kant van de weg
een rustgelegenheid voor de 20 km bij  Hotel  Malle
Jan. Daarna krijgen we nog een paar bospaden en
we komen op onze soep/koffiepost aan in Vierhouten,
de 20 km gaat terug, en de 40 km vervolgt de weg via
de  Ganzeakker  richting de  paasheuvel, we gaan de
Elspeetsche Heide op. 

De Elspeetsche Heide is een natuurgebied van 768
hectare  ten  noorden  van  Elspeet  in  de  Gelderse
gemeente  Nunspeet.  Samen  met  de  wat  kleinere
Westeindsche  Heide  maakt  dit  aaneengesloten
heidegebied deel uit van het Natura 2000-gebied de
Veluwe.  Oorspronkelijk  was  dit  een  bosgebied.  Na
het kappen van de bomen gebruikten de boeren van
Elspeet en omgeving het gebied eeuwenlang voor de
schapenhouderij. Door deze begrazing ontstond een
uitgestrekt heideveld dat tot de Tweede Wereldoorlog
dienstdeed  voor  de  mestproductie.  Al  in  de eerste
helft  van de twintigste eeuw verminderde de vraag
naar mest en werden heidegebieden weer bebost. 

Na even een slingerend pad gewandeld te hebben
gaan  we  de  Vodseberg  op,  een  fietspaadje
tussendoor en we gaan weer de onverharde paden
opzoeken. Dit is een vrij lang stuk mul zand en aan
het einde steken we een verkeersweg over. Daarna
gaan we weer in de richting van het bos. 

De oudst  bekende beschrijving  van de Stakenberg
dateert uit 1730. Op de Stakenbergerheide bevinden

zich  enkele  interessante  vindplaatsen,  waaronder
grafheuvels en oude karrewegen. 

In het centrum van Elspeet bevindt zich de grote rust
bij  restaurant  ’t  Edelhert.  Na  de rust  vervolgen  we
onze route via een open vlakte en een stukje bos. 

Elspeet is een dorp in de gemeente Nunspeet op de
Veluwe, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het
dorp heeft, inclusief het buitengebied 4398 inwoners
(2012). Het dorp staat bekend als zeer kerkelijk. 

Dan  steken  we  de  Vierhouterweg  over,  even  een
fietspad volgen en we gaan weer  het  bos in,  even
maar en we gaan weer de hei op, later komen we bij
een doorsnee grafheuvel. We volgen de hei nog een
tijdje,  dan  steken  we  het  fietspaadje  over  en  zien
daar de Vodseberg, die wij op de heenweg mochten
beklimmen. Nu gaan wij onderlangs, komen op een
fietspad uit en gaan via het centrum van Vierhouten
naar de koffie/theepost. Omdat er op het laatste stuk
veel bos in de route zit is er geen fruitpost. U krijgt
daarom het fruit op de koffie/theepost.

Vierhouten is een dorp in de gemeente Nunspeet, in
de Nederlandse provincie Gelderland. Het is gelegen
op de veluwe tussen Elpeet, Nunspeet en Vaassen.
Vierhouten  werd  vroeger  Vierholten  genoemd.  De
naam zou verwijzen naar de vier bossen die rondom
het  dorp  liggen.  Dit  zijn  het  Vierhouterbos,  het
Vreebos, het Elspeterbos en het Gortelsebos. Door
zijn ligging in het bos en aan de heide is Vierhouten
een druk bezocht recreatiegebied, met veel campings
en hotels.  De Paasheuvel is een bekend kampeer-
en  recreatieterrein,  dat  in  de  jaren  vijftig  grote
bekendheid  genoot  door  de  Arbeiders  Jeugd
Centrale (AJC) ,  de jeugdorganisatie van de SDAP
en de PvdA.

Vanuit de koffie/theepost gaan we samen met de 20
km via de Ossenkolkweg het bos weer in. We komen
langs  het  rode  heksmeer  en  krijgen  daarna  veel
brede  en  smalle  bospaden.  Later  steken  we  de
snelweg A28 over en we gaan na het viaduct links,
langs de snelweg, en gaan dan het kabouterbos in.
Aan het einde van het  kabouterbos  onder de tunnel
door  en links  af  weg  oversteken en we zijn  bij  de
finish. Voor de laatste wandelaars zal door het vroege
donker worden het laatste stuk van de route worden
aangepast.



 Deelnemersaantallen laatste drie seizoenen
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e Gem.

2016 – 2017 291 455 501 296 229 102 346 470 575 743   – 401
2017 – 2018 279 401 372 389 262 359 476 705 497 701 489 448
2018 – 2019 214 336 362 335 249 299

Het totale aantal deelnemers aan WS78-
tochten t/m de 5e tocht in Boxmeer
van de 41e serie bedraagt: 160.961

Lid van verdienste
Gerrie van den Brink, Alex Wijsman en Coby
van Dolman zijn tijdens de laatste ALV in het 
zonnetje gezet en lid van verdienste geworden.

Vandaag is jarig:  Edwin der Nederlanden
                             Van harte gefeliciteerd!
Voor de jarigen op andere data kijk op www.ws78.nl

Martie Dolman heeft in Nunspeet
Als vanouds weer een tocht gereed
Daarbij een note
De hulp was groot
Van Knorretje zoals je weet

Was getekend Quirinus
In Boxmeer was Knorretjes buikje gevuld met € 27,60

Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Vooruitblik op De Gooise Dreventocht
We starten vandaag vanuit sv Laren, vervolgens gaan we over de A1 naar de andere kant van de weg. Daar
komen we terecht in de bossen en lopen over de Zuiderheide, we lopen langs de Zeven Bergjes. Op de
Zuiderheide zijn mooie wandelpaadjes te vinden, daarna passeren we de Leeuwenkuil en lopen we in de
richting van Hilversum. Zodra we weer binnen de bebouwde kom zijn gaan we een heuvel op en weer af. 
Aan de Linkerzijde van deze heuvel zijn ook het Laarder Waschmeer en Anna's Hoeve te vinden. We gaan LA
en lopen richting Snelweg (A27), deze kruisen wij doordat we door een tunneltje gaan. Daar krijgen we een
mooie route door de bossen. We gaan eerst in de richting van de soep/koffiepost. Deze rust is gelegen bij
Pannenkoekenboerderij De Wildenburg. Daarna vervolgen we onze route in zuidelijke richting We komen dan
opnieuw in een bosrijke omgeving. 
Dan gaan we langs Bosbad De Vuursche. Daarna kruisen we de Hilversumsestraatweg ter hoogte van de
Zevenlindenweg  Daarna  gaan  we  weer  door  de  prachtige  bossen  in  deze  omgeving  en  kruizen  we  de
Hilversumsche Golfclub. Daarna lopen we langs het Hilversums Wasmeer, door een bosrijke omgeving over
mooie bospaadjes en gaan naar Lage Vuursche. In Lage Vuursche is de grote rust te vinden in het dorpshuis.
Na een welverdiende rust verlaten we Lage Vuursche en lopen in de richting van De Stulp. Nadat we door De
Stulp zijn gelopen gaan we weer in de richting van Baarn.  Baarn zelf  doen we niet aan.  We lopen door
Landgoed Groeneveld en gaan naar de koffiepost bij Pannenkoekenboerderij De Wildenburg.
Daarna lopen we door een wat meer open gebied naar de koffiepost. Na de koffiepost kruisen we het spoor en
lopen langs Amerpoort. Hier is de Horecarust van de 20 km te vinden. Daarna verlaten we dit terrein aan de
westelijke  zijde  en  kruisen  de  snelweg  (A27)  via  een  tunneltje.  We  lopen  door  de  Leeuwenkuil,  een
heidegebied met zandverstuivingen. Daarna gaan we langs het bos Witte Bergen en gaan we iets door Laren
naar de Finish bij sv Laren.

Startlocatie: Sportvereniging Laren '99, Schuilkerkpad 2, 1251 SC Laren.
Bereikbaar per trein: NS station Hilversum, bus 108 ri Huizen via Laren tot halte Schuilkerkpad. 
Bereikbaar per auto: A1, afslag 9 ri Laren. RA Hilversumseweg, RA Sint Janstraat, RAH Slangenweg en RA
Schuilkerkpad naar parkeerterrein bij sv Laren '99 
Parkeren: Parkeerterrein bij sv Laren '99

Van het bestuur
● Bestuur/crew WS78 (m/v): We zijn op zoek naar een 1e en 2e penningmeester. Uw partner, een familielid

of iemand uit uw vriendenkring? Voor meer informatie over een functie kunt u zich melden tijdens een
wandeldag of via de contactpagina op de WS78 website.

Voor meer informatie over WS78 kijk op  www.ws78.nl


