
Stertochten Flevoland, dag 5 (vr. 15 juli 2016) 

Hoenderloo-Arnhem (26,9 km) 

Start om 10 uur. Gelegenheid tot rust in Schaarsbergen na 18,9 km bij 

Pannenkoekenhuis Den Strooper of restaurant Rijzenburg. N.B. 

Wandelaars kunnen hier ook stoppen en bij bushalte Koningsweg de 

stadsbus 9 naar Arnhem nemen. 

Etappe 5a: Hoenderloo-Deelenseveld  

(Hoge Veluwe) (5,4 km) 

[1] Vanuit Middenweg op voorrangsweg linksaf 

en direct rechtaf naar ingang Nationaal Park De 

Hoge Veluwe (geel-rode markeringen van 

Veluwe Zwerfpad volgen). Vanaf de ingang 

(toegangskaart bij loket kopen) voetpad volgen, 

park in. Einde van rijwielstalling linksaf, asfalt-

weg kruisen en ruiterpad volgen. Op splitsing 

links aanhouden, heidepaadje. Op kruising 

rechtdoor, bospad. Na 700 m fietspad kruisen 

en pad parallel aan fietspad volgen. Einde bos 

linksaf, fietspad kruisen en graspad langs de 

bosrand volgen. Op hoogste punt rechtdoor. 

Rechts aanhouden, heuvel af. 10 m na P-21353 

kruispunt zandwegen schuin rechts oversteken, 

bij paaltje 522 links aanhouden, zandpad parallel aan fietspad. Na 315 m, bij groen paaltje rechtsaf: 

brede zandweg door bos. Zandweg volgen, rustgebied aan linkerhand. Bij vierde kruising zonder slag-

boom, (paaltje 558) linksaf, slingerend bospad. Bij paal 557 linksaf, daarna met de bocht mee naar 

rechts. Bij kruising rechtdoor pad volgen, via paal 556 en metalen kunstwerk en paal 554, hard zand-

pad volgen. Bij paal 321 linksaf volgen, bij 

tweede paal 321 linksaf smal bospad. [2] 

Voor restaurant "De Koperen Kop" en het 

bezoekerscentrum rechtdoor en bij volgende 

kruising rechtsaf. (ca. 150 m.) 

Etappe 5b: Deelenseveld (Hoge Veluwe)-

Karitzkyweg (9,8 km) 

[2] Bij paal 321 linksaf, bij tweede paal 32i: 

linksaf, ruiterpad langs verhard pad 

(rolstoelpad). Bij paal 322 rechtdoor, bospad 

volgen. Bij kruising bij paal 210 rechtsaf over 

de heide, breed mul zandpad. Bij paal 209 

asfaltweg (Wildbaanweg) oversteken en 

rechtdoor, zandpad. Bij tweede paal 209 

links aanhouden, slingerend pad door het 



bos. Bij kruising met pad rechtdoor, paal 208 passeren. Verderop is zandverstuiving aan de 

linkerhand. Bij paal 207 fietspad oversteken en rechtdoor, zandpad volgen en na 50 m links 

aanhouden. Na paal 206 slingerend pad door bos, Bij paaltje 205 linksaf, langs bosrand, later via open 

veld. Fietspad kruisen en schuin rechts, zandverstuiving aan linkerhand houden. Slingerend pad door 

open veld en later door bos blijven volgen. Bij 

nadering autoweg rechts aanhouden naar 

picknickbank op zandparkeerplaats. Hier 

linksaf over zand-parkeerplaats en daarna 

rechtsaf langs stukje autoweg. Na 100 m 

linksaf, pad evenwijdig aan asfaltfietspad. Dit 

pad 1,6 km blijven volgen tot paaltje 214. Hier 

rechtsaf, fietspad kruisen en bij tweede 

paaltje 214 rechtdoor, graspad via open veld. 

Bij bosrand loopt u een stukje evenwijdig aan 

een zandweg (aan linkerhand) die naar links 

draait. Na 200 m schuin rechts. Bij paaltje 216 

schuin rechts, graspad over. Langs paaltje 217, 

fietspad kruisen en rechtdoor. Op kruising hij 

ruiterknooppunt 10 (Karitskyweg) rechtdoor. 

[3] 

Etappe 5c: Karitzkyweg-Schaarsbergen (3,7 km) 

[3] Rechtdoor, pad vervolgen. Bocht links, bocht rechts. Bocht links, fietspad kruisen. Naar rechts pad 

vervolgen. Bij boerderij linksaf, langs hek. Naar rechts fietspad kruisen. Links af. Verderop links 

aanhouden, fietspad kruisen. Langs weiland. Op kruising rechts aanhouden, daarna rechtdoor, 

asfaltweg en fietspad oversteken. Eerste pad linksaf. Bij fietspad rechts aanhouden. Op kruising 

linksaf. Linksaf naar Arnhem en naar uitgang De Hoge Veluwe: langs fietsenstalling, over wildrooster, 

rechtsaf park verlaten. [4] Rust in Schaarsbergen bij Pannenkoekenhuis Den Strooper of restaurant 

Rijzenburg. 

Etappe 5d: Schaarsbergen-Het Lage Erf 

(Arnhem) (2,5 km) 

[4] Na oversteken Koningsweg gelijk linksaf, 

langs ingang camping. Tweede kruising 

rechtsaf. Einde linksaf, door tunneltje onder 

A12. Gedurende 1,5 km rechtdoor, langs P-

22704 en na P-22703 rechtdoor, over heide. 

Einde rechtsaf en hij P-22702 linksaf. Je komt 

op de kruising voor een boerderij. [5] 

 

 

 



Etappe 5e: Het Lage Erf-Station Arnhem (5,5 km). 

[5] Op kruising voor boerderij linksaf. Eerste weg rechtsaf: Het Lage Erf. Pad met bocht mee naar 

links volgen. Voorrangsweg 

(Kemperbergerweg) oversteken, 10 m 

naar rechts volgen en daarna schuin 

linksaf, bospad parallel aan ruiterpad. Op 

zevensprong schuin rechts aanhouden 

(langs bank). Op kruising na rij 

sparrenbomen rechtdoor. Onder 

hoogspanningsleiding door en eerste pad 

linksaf. Op tweede kruising rechtsaf: 

breed zandpad. Eerste pad schuin links in. 

Einde, naslagboom, rechtsaf, verharde 

weg op. Schelmseweg en fietspad 

kruisen, rechtdoor, asfaltweg naar rechts 

volgen. Na 30 m linksaf, langs akker. Op 

kruising rechtdoor. Vóór wit huis linksaf. 

Bocht naar rechts volgen. Linksaf, voor 

kasteel Zijpendaal langs. Rechtdoor: 

asfaltpad op. Bij speelplaats links aanhouden. Eerste pad linksaf. Weg kruisen en linksaf, pad langs 

vijver volgen. Na restaurant rechtsaf naar station Arnhem. Vlonder over, rechtsaf, vijver aan de 

rechterhand. Bij stenen bank rechtdoor. Op splitsing links aanhouden. Op volgende kruising 

rechtdoor, pad door grasveld. Brug met zwanenornamenten over en direct linksaf, langs vijver. Bij 

einde vijver rechts aanhouden, langs beek. Linksaf brug over, langs waterrad, weer een brug over en 

linksaf, langs beek. Einde pad linksaf, langs bezoekerscentrum Sonsbeek. Aan voorzijde 

bezoekerscentrum Zijpendaalseweg oversteken en rechtdoor Bouriciusstraat in. Op plein schuin 

rechts aanhouden, straat oversteken, via tegelpad langs kinderspeelplaats. Einde rechtsaf: 

Bouriciusstraat. Bovenaan scherp linksaf, langs drukke weg. Na 100 m rechtsaf, via oversteekplaats 

naar NS Arnhem (ingang Sonsbeekzijde). [6] 

Einde van de 5e wandeldag. 

 


