
Derde LDW / 7e Kennedymars / vierde
Dorpentocht
Klarenbeek

Zaterdag 22-23 maart 2019
Parkoersbouwer Johan Hertgers

Klarenbeek is een dorp op de grens van het Veluwe massief en de IJsselvallei.
Het dorp is opgesplitst  in twee gemeenten: Apeldoorn en Voorst.  Vandaag
gaat het dagparcours van 40 km door de gemeente Voorst.
Het  wapen van  de  gemeente  Voorst  is  'zijnde van goud beladen  met  drie
kepers  van  keel  (rood)'.  Over  de  betekenis  van  de  drie  op  het  wapen
voorkomende kepers tast men in het duister. Het schijnt een in de wapenkunde
of heraldiek vrij veel voorkomende figuur te zijn. 

WS78 Wandelen
in de Winter

Vandaag organiseren wij al weer voor de 7e keer een
Kennedymars (80 km)  en  voor  de derde  keer  een
Long  Distancewalk  (110  km).   De  LDW  en
Kennedymars  zijn samen met de 60 en 40 km-nacht-
wandelaars gisteren en vannacht gestart. De 40 km
zal  voor  deze  mensen  het  laatste  stuk  van  hun
wandeltocht zijn.

Vanuit  de start  lopen we na al  snel  het  bos in van
Landgoed  Klarenbeek,  waar  ooit  koper  en  hout
werden bewerkt op de kracht van een waterval. Nu is
het  een  ontmoetingsplaats  van  kunst  en  ambacht.
Van dit industriële erfgoed krijgen we vandaag niets
te  zien;  we  lopen  via  de  natuurlijke  zijde  over  het
landgoed  en  daarmee  krijgen  we  de  oude
fabriekshallen niet in het zicht. 

Als  we  de  Beekbergse  beek  oversteken  die  in  de
Wierd  uitkomt,  lopen  we  al  snel  het  volgende
natuurgebied in: de Loenense Hooilanden, welke in
beheer  is  bij  Natuurmonumenten.  De  Loenense
Hooilanden  is  een  gevarieerd  natuurgebied  met
blauwe  zegge,  waar  de  Zilvense  Broekbeek
doorheen kabbelt en waar we langs lopen. 

Hierna  bereiken  we  al  snel  onze  eerste
verzorgingspost  (na 5km).  Daarna lopen we vrijwel
direct  het  volgende  natuurgebied  van
Natuurmonumenten  in:  De  Empese  en  Tondense
heide.  Een  uniek  natuurgebied  in  de  IJsselvallei
welke een rijkdom aan bijzondere dieren en planten
kent.  Zo is hier  de grauwe klauwier  waargenomen,
maar ook vlinders als heideblauwtje en ijsvogelvlinder
fladderen  hier  in  de  zomer  vrolijk  rond.  Ook
bijzondere  libellen,  sprinkhanen  en  de
kamsalamander doen het goed in dit gebied. 

Nadat we dit gebied verlaten, lopen we alweer tegen
de 2de verzorgingspost aan. Daarna volgt een route
naar het  landelijk  gelegen Hall.  De route gaat  voor
een  deel  langs  het  Apeldoorns  kanaal,  welke
Apeldoorn zowel via Dieren als Hattem met de IJssel
verbindt. Dit kanaal diende in de 19de en 20ste eeuw

als alternatief voor de IJssel, wat vooral voor kleinere
schepen  aantrekkelijk  was  vanwege  de  toenmalige
soms  te  sterke  stroming  dan  wel  onvoldoende
vaardiepte. In de tweede helft van de vorige eeuw is
aan de bevaring een einde gekomen en zijn er veel
bruggen  en  dammen  ingelegd.  Nu  zijn  er  weer
ambitieuze plannen om het kanaal weer bevaarbaar
te maken. 

Na ca 15km bereiken we in Hall bij café Bello onze
volgende  rustpost,  waarna  we  langs  de  Oekense
beek het volgende natuurgebied in lopen: landgoed
het Leusveld. Ook dit is van Natuurmonumenten.  Het
Leusveld  is  met  zijn  open  karakter  en  grote
afwisseling  van  bos  en  weilanden  een  geliefde
pleisterplaats voor reeën, dus grote kans dat  u die
vandaag zult spotten. Tijdens onze tocht zal ook de 
bosanemoon  bloeien,  waarbij  we  ook  langs  het
jachthuis  uit  1911  lopen.  In  dit  gebied  leven  veel
soorten  uilen,  3  soorten spechten  en  de  wielewaal
(‘duudeljoo’). Het Leusveld is uitgestrekt en dat maakt
dat we hier bijna 10 km rondlopen voordat we weer
terug komen in Hall bij café Bello.

Over afwisselend verharde en zandwegen komen we
5 km later weer aan bij onze verzorgingspost aan de
rand van de Empese en Tondense heide,  waar we
vanmorgen ook gerust hebben. Via een andere route
dan  vanmorgen  lopen  we  via  de  Eerbeekse
Hooilanden  weer  over  de  Empese  en  Tondense
heide,  waarna  we  weer  aankomen  bij  de  eerste
verzorgingspost  van  vanmorgen.  Van  daaruit  gaan
we  terug  naar  Klarenbeek  en  komen  we  via  een
klompenpad  door  de  Loenense  Hooilanden  bij  de
Beekbergse  beek.  Daar  lopen  we  langs  de  oever
uiteindelijk Klarenbeek binnen. 

Bij binnenkomst in Klarenbeek staat op de hoek van
De Til  en de  Hessen-Allee een  propeller.  Op deze
plaats  is  in  de  2de wereldoorlog  een  Wellington
neergestort, waarbij de bemanning het leven verloor. 
Een paar honderd meter verder zijn we terug bij de
startlocatie; het MFC in Klarenbeek. 



 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 214 336 362 335 249 452 545 566 692 417

Het totale aantal deelnemers aan WS78-
tochten t/m de 9e tocht in Nijkerk
van de 41e serie bedraagt: 163.216

Gedecoreerd in Nijkerk: 
     Geert Janssen     6.000 km
Van harte gefeliciteerd met deze prestatie!

Vandaag is jarig:  Wil Zeebregts (22 mrt)
                     Jos Beers en Ton den Ouden (23 mrt)
                             Van harte gefeliciteerd!
Voor de jarigen op andere data kijk op www.ws78.nl

Van het Gelderse Klarenbeek
Volgen we Johan door de streek
En Knorretje klein
Zal tevreden zijn
Als je voor zijn smachten bezweek

Was getekend Quirinus
In Nijkerk was Knorretjes buikje gevuld met € 35,30

Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!
Vooruitblik op Tweede tussen strandwal en strandtocht vanuit Voorhout
De route  van  Voorhout  is  gebaseerd  op  de  route  van  Piet  Berg  van  7  januari  2017.  Door  de  winterse
omstandigheden op  de  wegen  bleef  het  aantal  deelnemers  die  dag  steken  op  102,  reden  om de  route
nogmaals  aan te  bieden.  Om dit  keer  ook  een 20 km aan te  bieden  is  de route  op  een aantal  punten
aangepast. Vanuit de start lopen we eerst langs het Boerhaavehuis uit de 17e eeuw. Na het verlaten van het
dorp Voorhout lopen we een aantal kilometers door de Elsgeesterpolder.

Via een (niet te vermijden) stuk langs een doorgaande weg, en een WS-waardig grasdijkje, bereiken we het
landgoedachtige woonzorgpark 's Heeren Loo. Hiervandaan lopen we dwars door het historische centrum van
Noordwijk-Binnen naar de soeppost. Na de soeppost gaan de 40 km lopers richting Noordwijk aan Zee. We
passeren onder andere de watertoren en het bekende hotel Huis ter Duin. Op de boulevard lopen we langs
een standbeeld van koningin Wilhelmina. 

Kort daarna trekken we de duinen in, meestal over goed begaanbare schelpenpaden, soms over zandpaden.
We nemen de gelegenheid om regelmatig te genieten van de verschillende uitzichtmogelijkheden. Net buiten
het duingebied kunnen we bekomen van de inspanningen bij de grote rust in restaurant Zonneweelde. Na de
rust trekken we opnieuw de duinen in. Dit keer komen we door een voor een deel bebost duingebied. We
verlaten de kust niet voordat we een stukje strand hebben verkend. 

Nadat we de duinen achter ons hebben gelaten doorkruisen we een gebied behorende bij Noordwijkerhout.
Net voor de koffiepost krijgen we al een voorproefje van het landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Na de koffiepost
loopt de route een flink stuk door het landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Daarna lopen we door het aangrenzende
landgoed Klein Leeuwenhorst. 
Later gaan we over een boerenlandpad, dat is opengesteld bij  de totstandkoming van het wandelnetwerk
Bollenstreek. Aan het einde van het boerenlandpad is de fruitpost ondergebracht. Daarna volgen we de 360
jaar oude Leidschevaart, die ooit een belangrijke route voor de trekvaart tussen Haarlem en Leiden was.

Startlocatie: HCR Boerhaave, Herenstraat 57, 2215 KE Voorhout.
Bereikbaar per trein: Station Voorhout. (150 m), krijtpijlen tot de startlocatie.
Bereikbaar  per  auto:  A4  vanuit  Amsterdam ri  Den  Haag,  daarna  afslag  ri  Leiden  (A44)  tot  afslag  6  ri
Voorhout/ Noordwijk, daarna WS78 borden tot startbureau.
Parkeren: Gratis parkeren bij P+R van station Voorhout met adres: De Gaasbak, 2215 Voorhout

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


