
Stertochten Flevoland, dag 3 (ma. 11 juli 2016) 

Elspeet-Berghuizerweg Apeldoorn (20 km) 

Start 10 u. Na 11 km gelegenheid tot rust in restaurant De Echoput en na 

14,5 km in Hoog-Soeren (diverse horecagelegenheden). N.B. Na 11 km 

kunnen wandelaars ook stoppen bij bushalte De Echoput (lijn 104, 

Harderwijk-Apeldoorn). 

Etappe 3a: Elspeet-Elspeterstruiken (4,0 km) 

[1] Linksaf naar Hoog Soeren, 

Apeldoornseweg. Op kruising rechts 

aanhouden: Binnenweg. Einde linksaf: 

Ploegweg. Op kruising rechtsaf: 

Apeldoornseweg. Bij P-201179 rechtdoor. Na 

woning aan linkerhand links aanhouden, 

bospaadje met bord “Opengesteld”. Door 

klaphek. 1,5 km rechtdoor. 40 m vóór einde 

rechtsaf, smal pad, weldra langs afrastering. 

Bij heide rechtsaf, dalend pad. Beneden 

linksaf. In rechtse bocht linksaf, bos in. Rechts 

aanhouden. Einde linksaf, Kroondomein 

binnengaan. [2] 

 

 

Etappe 3b: Elspeterstruiken-Spaansche Kappen (5,0 km) 

[2] Kroondomein in. Na 1,5 km bij huis 

(Hoge Duvel) op scheve kruising rechtdoor, 

richting Apeldoorn. Na 3,5 km komt u op 

driesprong. Naar Hoog-Soeren rechtsaf, 

grindweg richting Apeldoorn. [3] 

 

 

 

 

 

 



Etappe 3c: Spaansche Kappen-Hoog Soeren (3,9 km) 

[3] Bij houten handwijzer rechtsaf, 

leengrindweg richting Apeldoorn. Na 2 km 

provinciale weg (Amersfoortseweg) 

oversteken bij P-21841, grindweg volgen. 

Einde linksaf, grindweg vervolgen. Bij P-

21042 asfaltweg kruisen. Grindweg volgen 

tot in Hoog Soeren. Knooppunt hij 

bevrijdingsboom met P-62850/001. [4] 

 

 

 

 

 

 

Etappe 3d: Hoog Soeren-Berghuizerweg (7,1 km) 

[4] Op knooppunt P-62850/001 linksaf 

Soerenseweg (einde geel/rode 

markeringen van Veluwe Zwerfpad). Na 

bebouwde kom rechtdoor over fietspad 

langs de weg. Rechtsaf asfaltweg met 

fietspaden. Rechtsaf smalle beukenlaan 

(wit-rode markeringen van Maarten van 

Rossumpad) volgen. Op grindweg linksaf. 

Na circa 750 m, op schuine kruising met 

weg in. Open bosstrook, rechtsaf. 

Tweemaal linksaf. Daarna rechtsaf. Einde 

rechtdoor langs afrastering, smal pad. 

Linksaf over wildrooster, grindweg met 

fietspad. Rechtsaf, asfaltweg Sportpark 

Orderbos. Einde linksaf. Na 80 m langs 

slagboom rechtsaf, zandweg. Asfaltweg 

over, via parkeerterrein asfaltpad op. In 

laatste linkse bocht rechtdoor, zandpad. Meteen linksaf. Asfaltweg kruisen. Einde bospad rechtdoor, 

asfaltweg Berghuizerweg volgen tot ingang sportpark (Apeldoornse Vierdaagse). [4] 

Einde van de derde wandeldag. Hier kunt u op dinsdag en woensdag deelnemen aan de Vierdaagse 

Apeldoorn. De vierde etappe van de Stertochten vertrekt hier op donderdag 14 juli om 10 uur. 

Vanaf de Vierdaagse Apeldoorn rijden pendelbussen naar het station. 


