
De Zand en Bosrandentocht – zaterdag 10 dec 2022 
Parkoersbouwers: Willem Ruis 
Start: Sportcafé de Sypel, Parkweg 4, 3842 AD Harderwijk 
Let op: Er kan niet eerder dan 8.30 uur gestart worden. 
Openbaar Vervoer: Station Harderwijk is gelegen aan de spoorlijn Amersfoort - 
Zwolle. De startlocatie ligt op 1 km van station Harderwijk. Volg daarna de pijlen naar 
de start. 

Parkeren: Beperkt bij het zalencentrum, P&R bij station, of anders in de wijk. Van daaruit staan pijlen naar 
de start. 

Wandeltocht vanuit Harderwijk 
Willem Ruis heeft voor ons een wandeltocht vanuit Harderwijk gemaakt en hij heeft aardig wat onverharde 
paden weten te vinden. Vanuit Harderwijk gaan we naar de andere kant van de snelweg en het spoor om 
vervolgens in de bossen terecht te komen. Eerst lopen we over het Beekhuizerzand, tevens oefenterrein 
voor de militairen. Als je op het pad rechts loopt ga je iets omhoog en heb je een prachtig uitzicht over de 
zandvlakte waar enkele bomen staan met uiteraard rondom bossen. 

Het Beekhuizerzand is een stuifzandcomplex dat onderdeel uitmaakt van het bosbezit van de gemeente 
Harderwijk. Stuifzanden zijn in de loop van de middeleeuwen ontstaan door ingrijpen van de mens. Door 
de grootschalige boskap in de 12e – 14e eeuw ontstonden er heidevelden die vervolgens zeer intensief 
werden begraasd en geplagd en dit leidde tot degradatie van de vegetatie waarbij open plekken 
ontstonden.  

Op deze open plaatsen kreeg de wind steeds meer vat op de bodem en zo zijn de Veluwse stuifzanden 
ontstaan. Stuifzand is dus eigenlijk een oud Veluws cultuurland net als de heidevelden. Vóór 1830 was er 
op de Noord-Veluwe tussen Harderwijk en ’t Harde één groot stuifzandgebied. Eind 19e en begin 20e eeuw 
werden de stuifzanden grootschalig beplant met grove den. Vervolgens lopen we weer door de prachtige 
Leuvenumse Bossen de Haspel. De heuvel Haspelberg laten we links liggen. 

Net als het Beekhuizerzand zijn de Leuvenumse bossen een stuifzandgebied met hoge zandduinen, de 
droge heide of de slingerende beek die door het bos stroomt. Het Leuvenumse Bos maakt samen met 
gebieden als Leuvenhorst deel uit van een 3500 ha grote zone ten zuiden van de snelweg A28 waar geen 
verharde wegen voorkomen, wat bijdraagt aan de rust en de belevingswaarde van het gebied 

Dan komen we aan bij de soep-/koffiepost. De 20 km-lopers gaan daarna Rechts en de 40 km-lopers 
Linksaf terug naar de bossen. Nu gaan we net weer iets anders door de Leuvenumse bossen, het is wel 
even opletten hoe je hier moet lopen, maar omdat de route altijd goed gepijld is zal dat geen enkel 
probleem zijn. 

Daarna komen we op het Cyriase Veld. Dit veld staat vol met heide die op dit moment in bloei staat. Het is 
een groot droog heidegebied met veel struikheide en plaatselijk kraaiheide. Hier lopen runderen en 
schapen vrij rond, hun begrazing dient om de heide in stand te houden. Het veld is vernoemd naar de 
Amsterdamse familie Cyriak. Deze familie was eigenaar van het gebied. We lopen verder door de 
Leuvenumse bossen en komen daarna op de grotere heidevelden van de Ermelose Heide en genieten van 
het uitzicht over de in bloei staande heide, wel jammer dat ze in de winter niet in bloei staan, maar dat is 
niet anders.  

De Ermelosche Heide is een heidegebied bij Ermelo. Het terrein is door de eeuwen door verschillende 
groepen mensen in gebruik geweest. In de Romeinse tijd, omstreeks het jaar 170, lag er een marskamp 
voor het Romeinse leger dat zo’n 9 ha groot was en plaats bood aan zo’n 4000 – 6000 legionairs. De 
contouren hiervan zijn nog duidelijk in het landschap te herkennen. De aarden verdedigingswallen van het 
Romeinse marskamp hebben de status van rijksmonument en zijn in 2006 deels gerestaureerd. In de 20e 
eeuw was het terrein in gebruik als militair oefenterrein. Tegenwoordig is het terrein grotendeels in gebruik 
als natuurterrein en is beschikbaar voor dagrecreatie. 

We lopen nog langs een vliegveld voor de modelvliegsport. We zien nog een schapenkudde die hier het 
gras kort houdt en lopen door naar onze horecapost op Camping de Paalberg die rondom in de natuur is 
gelegen. Na onze horecarust lopen we weer over de Ermelose Heide en daarna door militair oefenterrein 
Sparrendaal, dit gedeelte is opengesteld voor wandelaars. We gaan daarna door de prachtige 
Leuvenumse Bossen en de Haspelberg laten we nu Rechts liggen. Dan komen aan bij de koffiepost en 
gaan daarna samen met de 20 km-lopers weer terug. 



We komen langs een oorlogsmonumentje “Verdwaalde bommen en vervlogen levens”. Negen mensen 
waaronder evacués kwamen om op 7 november 1944. De fruitpost en tevens horecapost voor de 20 km-
lopers is gelegen in ’s Heeren Loo, een zorgcentrum. Het dateert uit 1933-1934 en is ontworpen door 
architect Van der Kraan in een sterk door architect Dudok beïnvloede bouwstijl. 

Daarna lopen we door Harderwijk en gaan over een mooie houten brug in speeltuin Cresentpark. Daarna 
gaan we over een brug, waarvan de naar boven uitstekende palen me doen denken aan de masten van 
zeilboten. Daarna lopen we langs het strand van Wolderwijd, één van de Veluwe randmeren. Het centrum 
van Harderwijk, een Hanze- en vestingstad laten we links liggen, maar we lopen langs de nog 
overgebleven historische stadsmuur. Het laatste stukje lopen we langs de Sypelbeek naar de finish in 
Sportcafé de Sypel.  

Knorretje 
bracht in 

Dronten 26,65 
Euro op. 

 

Cijfers: In Dronten waren er 
200 wandelaars. Wilt u meer 

statistieken bekijken? Kijk 
dan even op onze site onder 

informatie 
 

Jarig 
Vandaag is Linda 

van 
Houwelingen 

jarig 

Vorige wandeltocht 
In Dronten hadden we helaas maar 200 deelnemers, hopelijk zijn dat er in Harderwijk meer. De route had 
verrassend genoeg parken en bossen met bomen in de herfstkleuren. Ook onverharde paden door de 
bossen en weilanden waren weer de oorzaak van glibberpartijen die altijd een uitdaging blijven om je 
evenwicht te behouden. Tot onze verbazing troffen we onderweg een auto aan die dwars over een weiland 
geparkeerd stond. De achterwielen hingen boven de sloot. Gelukkig kwam verloste een boer met een 
trekker de auto uit deze benarde positie. Aan de finish was het weer gezellig napraten en had Mike een 
presentatie gemaakt voor de volgende tocht vanuit Harderwijk. Dat wordt een mooie wandeltocht.  

Volgende wandeltocht 
Bronbossen en heuvelstocht – 7 januari 2023, Cultureel Centrum Theothorne, Calunaplein 77, 6951 CN 
Dieren. 

Openbaar Vervoer: Station Dieren is gelegen aan het spoor tussen Arnhem – Zutphen – Zwolle en de 
spoorlijn Dieren - Apeldoorn. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Parkeren Parkeren kan rondom de startlocatie. 

Vooruitblik Dieren 
Voor de 40 km-lopers bestaat deze route uit twee lusjes van 20 km, een andere keuze dan normaal. 
Vanuit Dieren gaan we naar het dorp Ellecom en lopen we langs Kasteel Middachten, altijd mooi om te 
zien onderweg. De soeppost zit bij De Steeg, daarna gaan we terug en lopen langs kasteel Rhederoord en 
krijgen een paar klimmetjes en gaan door de Rhederoordse bossen naar de grote rust bij Theothorne. 

Na de grote rust gaan we weer naar de bossen en lopen over de Carolinaberg, karakteristiek door het 
stervormige padenpatroon dat gericht is op de top van de Carolinaberg. Daarna gaan we over de 
Willemsberg en vervolgens naar de Carolinahoeve. We krijgen een afdaling met veel blootliggende wortels. 
We steken de Beekhuizenseweg over en komen weer op het Landgoed Rhederoord, een historische 
buitenplaats bij De Steeg. Dan krijgen we weer een paar leuke klimmetjes. We gaan langs een natuurlijke 
bron, dit duurdere bronwater 195 is in de duurdere restaurants te krijgen. En dan zijn we alweer bij de 
koffiepost. Na de koffiepost gaan we naar Kasteel Middachten en lopen langs een paar boerderijen en 
door Ellecom door het historische centrum van Dieren en komen dan aan bij de finish. 

Bestuurstafel 
We zijn op zoek naar een kandidaat-bestuurslid. Hiervoor kunt u zich melden door een mail te sturen naar 
ws78.info@gmail.com met in de onderwerpregel: BESTUURSLID. Bij de overige bestuursleden kunt u 
informatie inwinnen wat er zoal bij komt kijken. Onze oproep is: Laat de vereniging niet in de kou staan en 
meld u aan!  

CREWleden gezocht 
Op verschillende plaatsen in de organisatie is nu al aanvulling gewenst. Op verzorgingsposten kunnen 
door steeds maar ouder wordende “oude garde” nieuwe kandidaat crewleden ingewerkt worden.  

Daarnaast kan WS78 momenteel wel drie stoere mannen en/of vrouwen plaatsen die zich op een 
mountainbike als parcourscontroleur tussen de wandelaars begeven. Zij zijn de ogen en oren van de 
organisatie die bij calamiteiten optreden. Kent u iemand uit uw omgeving die hier geschikt voor is, of bent u 
het zelf wel omdat u ‘uitgewandeld’ bent? Meld u aan via ws78.info@gmail.com met in de onderwerpregel: 
CREWLID. 


