
Stertochten Flevoland, dag 4 (do. 14 juli 2016) 

Berghuizerweg (Apeldoorn)-Hoenderloo (17,8 km) 

Start 10 u vanaf het terrein van de Apeldoornse Vierdaagse. Onderweg is 

er alleen gelegenheid tot rust in Beekbergen aan het einde van de 

Engelanderweg. 

 

Etappe 4a: Berghuizerweg (Apeldoorn)-

Engelanderweg (Beekbergen) (7,4 km) 

[1] Berghuizerweg op kruising met Ordermolen-

weg rechtsaf, grindweg. Spoor over en rechtsaf, 

langs spoorlijn (rechts). Na lichten en schakelkast 

NS (rechts) linksaf, bos in. Na 40 m op vijfsprong 

rechtsaf. Op kruispunt linksaf. Via betonnen 

loopplank beek over. Direct linksaf, langs beek. 

Na 40 m op splitsing schuin rechtsaf. Na bochten 

schuin rechtsaf breed bospad. Einde bospad door 

klaphek linksaf. Kruising met verkeersweg (N304) 

oversteken. Rechtdoor Hoog Buurloseweg. Eerste 

weg rechtsaf, Mettaweg. Einde rechtsaf 

Hoenderloseweg onder viaduct door. Linksaf naar 

Hamermolen. Vóór beek via hekje rechtsaf, 

grasdijkje. Langs beek (links). Grindweg over, langs beek. Voor afrastering rechtsaf, pad langs hek en 

beek (links). Bij begin beek (sprengkop) vrijwel rechtdoor. Door voetgangerssluis. Grindweg met 

fietspad kruisen, rechtdoor langs voormalig heideveld (rechts). Door klaphek, rechtdoor over 

Bakenberg. Rechtdoor (zijpaden negeren). Na 1,5 km heuveltje met steile klim. Einde rechtsaf. Op 

kruising zandweg met fietspad linksaf, Noordweg. Bij P-24401 rechtsaf richting Beekbergen, 

Noordweg. Bij P-21427 links aanhouden, asfaltweg Spelderholt, rechtdoor tot einde hij P-24400. [2] 

Etappe 4b: Engelanderweg (Beekbergen)-

Spelderholt (2,8 km) 

[2] Bij P-24400 rechtsaf, asfaltweg. Eerste weg 

rechtsaf, Konijnenkamp. Bocht naar links. Na 

bocht rechtsaf, graspad. Hier gaat u het 

Marskramerpad volgen met wit/rode marke-

ringen. Daarna het eerste pad rechtsaf het bos 

in, over een wildrooster. Op kruising rechtdoor 

langs een bord “Bruggelen”. Eerste smalle pad 

linksaf. Na 400 m op kruising bij bordje 

“Ugchelen-Hoenderloo” rechtsaf en direct 

daarna weer rechtsaf. [3] 



Etappe 4c: Spelderholt-Weikampen (3,8 km) 

[3] Na 100 m linksaf het eerste smalle bospad 

omhoog. U volgt dit pad met een bocht mee 

naar links en al slingerend geleidelijk omhoog. 

Iets verder loopt u door een soort richel met 

links en rechts af en toe paden naar beneden; 

die negeert u. Na 300 m, bij het hoogste punt, 

houdt u rechts aan en loopt nog steeds over de 

richel. Het pad blijft slingeren, dalen en stijgen. 

U komt op een heuveltje met een bakstenen 

plateau. Hier rechtdoor. Na het volgende 

heuveltje iets links aanhouden. Op driesprong 

links aanhouden en op de volgende driesprong 

ook. Hierna daalt het pad en komt uit op een 

zandweg. Hier linksaf. Na 300 m komt u uit op 

een zevensprong, hier rechtsaf. Hierna de 

tweede weg linksaf (rechts een bordje “Rustgebied voor het wild”). Bij een kruising rechtdoor, een 

smal bospad omhoog. Op het tweede heuveltje het meest rechtse pad aanhouden, naar beneden. Op 

de eerstvolgende driesprong rechtdoor en even verder op volgende driesprong rechtsaf. Op kruising 

met bordje “Rustgebied voor het wild” linksaf, zandweg. Op viersprong rechtsaf, een brede zandweg. 

Op de volgende kruising met huifkarroute rechtdoor. Na 300 m op een splitsing rechtsaf. U kruist een 

grindweg met fietspad en gaat rechtdoor. Na ruim 300 m op een kruising linksaf, huifkarroute. [4] 

Etappe 4d: Weikampen-Hoenderloo (3,8 km) 

[4] Hierna het tweede bospad rechtsaf. Deze 

uitlopen tot u uitkomt op een halfverharde 

weg. Hier rechtsaf. Even verder op een 

kruising linksaf, asfaltweg (Weikamperweg). 

Na 750 meter kruist u de Brouwersweg en 

gaat 200 m verder schuin linksaf een 

asfaltweg in, Kampheuvellaan. Doorlopen tot 

een rotonde met een bakstenen bank 

(Kampheuvel). Op de rotonde de tweede 

weg rechtsaf, een graspad door de velden in. 

U komt uit op een zandweg, linksaf. Ga de 

eerste zandweg rechtsaf, Brinkenbergweg. 

OP een kruising linksaf, langs de 

Heldringkerk. Doorlopen tot de volgende 

kruising en hier rechtsaf (Middenweg). [5] 

Deze komt uit op voorrangsweg 

(Apeldoornseweg). 

Einde van de zesde wandeldag. Bij de bushalte Centrum (Krimweg) kunt u op de bus stappen (lijn 

108) richting Apeldoorn of Ede/Wageningen. 


