De Nijkerkse landschapstocht
Nijkerk
Zaterdag 23 februari 2019
Parkoersbouwer Hermien van den Heuvel
Aan de rand van de Noord-West Veluwe en de Gelderse Valei, op de grens van bouwen weiland, bij bos, hei en Nijkerkernauw ligt Nijkerk, een stad met een rijke
historie. Er wordt al vroeg vermeld dat de evangelieprediker Ludger in deze streek
heeft rondgetrokken en een Godshuis heeft gebouwd op een plaats waar eerst
heidense offers gebracht zouden zijn. Het kerkdorp was onbeschermd tegen de
zeevloeden van de toenmalige Zuiderzee en vraagt aan Reijnout III van Gelre om het
land met een dijk te mogen beschermen. Vanouds zijn veeteelt en hooibouw
belangrijke bronnen van inkomsten.
Let op de starttijd van de 40 km is afwijkend van
de gewoonte die we ieder jaar hadden op de 9e
wandeltocht:
Start 60 km: om 7.00 uur; 40 km: om 9.00 uur en 20
km van 9.00 tot 10.00 uur.
De eerste lus van 20 km van de 60 gaat in de richting
van De Hoef, Driedorp en Slichtenhorst. We gaan
over de landgoederen De Neude en Ehrental.
Na landgoed De Neude gaan we over de
Slichtenhorsterweg. Daar krijgen we (60 km) een
koffierust. Daarna een landweg en we gaan bij nr 21
De Doelen door, particulier bos, dit hoorde bij
landgoed Ehrental. We gaan over landgoed Ehrental
via de Bunt en lopen in de richting van de
Slichtenhorsterweg en vervolgens over zand-, grinden andere onverharde paden/wegen. We kruisen de
Barneveldseweg en gaan naar het terrein van
Oldenaller.
Via de Deuverdenseweg en de Kruishaarseweg een
landweg, zoals er hier velen zijn gaan we in de
richting van de horecapost, maar we zijn er nog niet,
nog even doorwandelen. Vervolgens heb ik straten
als Achterridderweg, Nieuwe Beekpad en Donkere
Steeg voorbij zien komen. Via de Bloemendaalseweg
komen we weer aan bij de 1e grote horecarust.
Gezamenlijk (20, 40 en 60) starten en vervolgen we
de route in westelijke richting. We gaan een klein
stukje door Nijkerk en lopen in noordelijke richting via
de Snijdersteeg, de Schremmersteeg en in oostelijke
richting over de Diemenseweg.
We gaan naar Links over Oldenaller. Een mooi
landgoed gelegen tussen de weilanden.
Kasteel Oldenaller is een landgoed, landhuis en
voormalig kasteel gelegen tussen Nijkerk en Putten.
Het dateert uit een periode voor 1494. Het gebied
rond Oldenaller was in de middeleeuwen in bezit van
de familie Van Aller
Daarna lopen we langs een monument dat verwijst
naar de 2e WO. Eind september 1944 tegen het
einde van de 2e WO wordt door de ondergrondse in
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Putten een aanslag gepleegd op een aantal Duitse
officieren. Als vergelding wordt een razzia uitgevoerd
door de Wehrmacht en de SS. Er wordt een deel van
het centrum platgebrand.
Via de Withagersteeg gaan we in de richting van
onze soep/koffiepost De Zoete Inval. Daarna krijgen
we een bosrijk stukje. We steken de Broekmolenweg
over, belopen een bospad dat later een brede
zandweg wordt. Bij de paardenbak gaan we scherp
LA gaan naar de Hogesteeg en LA over de
Goorsteeg. Daarna zien we weer verschillende
bospaden en klompenpaden. We lopen door Gerven
en door Huinen.
Vervolgens gaan we (40 en 60) naar de grote rust bij
Root-Wit. Na deze welverdiende rust lopen wij weer
in de richting van en door de bossen. Daarna gaan
we over de Poolseweg, de Veenhuizerweg en div
andere wegen, de meeste zijn onverhard. We kruisen
de Voorthuizerstraat en gaan in zuidelijke over
bospaden, zandwegen en andere onverharde paden.
We passeren landgoed Gerven en boerderij Groot
Gerven. Daarna gaan we door hekjes en gaan over
het Huinerklompenpad. Via de zandweg Hogesteeg,
en Groot Hellerweg gaan we naar de koffiepost bij de
Zoete Inval.
Na deze rust vervolgen wij onze route gaan weer
door een bos, bewandelen een stukje van het
Oldenaller klompenpad en gaan dan in zuidelijke
richting over de Groot Hellerweg.
We
wandelen
in
de
richting
van
de
Beulenkampersteeg over de Ridderwal en door
bossen en gaan in de richting van de fruitpost.
Nu zijn we er dan toch bijna. We vervolgen de route
over een klompenpad en gaan langs een vijvertje. We
zien weer een mooi bospad, gaan door een hek over
een half verharde grindweg naar de Donkeresteeg.
Nu zijn we er dan toch bijna. Na een mooie
afwisselende tocht door een prachtig gebied gaan we
naar de finish bij Sportcomplex De Ebbenhorst.

Deelnemersaantallen laatste drie seizoenen
1e
2e
3e
4e
2016 – 2017
291
455
501
296
2017 – 2018
279
401
372
389
2018 – 2019
214
336
362
335

5e
229
262
249

Het totale aantal deelnemers aan WS78-tochten
t/m de 8e tocht in Nijmegen-Lent van de 41e serie
bedraagt: 162.524
Van de WS-tocht in Nijkerk
Maakte Hermien veel werk
En vergezelt
Door onze held
Draagt het ook nog Knorretjes merk
Was getekend Quirinus

6e
102
359
452

7e
346
476
545

8e
470
705
566

9e
575
497

10e
743
701

11e
–
489

Gem.
401
448
382

Jarig?
Wilt u weten wie er in deze periode
jarig is? Kijk op www.ws78.nl

In Nijmegen-Lent was Knorretjes buikje
gevuld met € 20,21
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Vooruitblik op Derde LDW / Zevende Kennedymars / Vier Dorpentocht
Deze wandeltocht valt samen met de LDW (110) en Kennedymars (80). De LDW start op vrijdag om 15.30 uur.
Vanaf 22.00 uur (vrijdag) wordt gezamenlijk gestart samen met de deelnemers van de andere
nachtwandelingen (80, 60 en 40 km). Wandelaars op de lange afstanden 110 en 80 km zullen u in de loop van
de wandeltocht voorbij lopen, een aanmoediging zal zeker op prijs gesteld worden. Onderstaande
omschrijving gaat over de dagwandeling (20 en 40 km).
De route van de dagwandeling Vierdorpentocht is weer een nieuwe route over veel onverharde paden en
wegen in de omgeving van Klarenbeek. Vanuit de start lopen we al snel het bos in van Landgoed Klarenbeek.
We lopen via de natuurlijke zijde over het landgoed. 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 onze eerste verzorgingspost (na 5 km). 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.
Nadat we dit gebied verlaten, lopen we alweer tegen de 2 de 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.
Na ca. 15 km 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.
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. en zijn we een paar honderd meter verder weer terug bij de startlocatie; het MFC
Klarenbeek.
Startlocatie: MFC Klarenbeek, Bosweg 12-14, 7382 CC Klarenbeek
Bereikbaar per trein: NS station Klarenbeek, Hoofdweg richting Klarenbeek, 3de weg LA Bosweg.
Bereikbaar per auto: A1, afslag 21 (Voorst), richting Voorst/Zutphen, Zutphenseweg. RA 2e rotonde,
Hoofdweg. Vanaf hier wordt de start met WS78 borden aangegeven.
Voor meer informatie over WS78 kijk op www.ws78.nl

