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TeVoet Wandelroute 026: Rondje om Garderen (Gld)  

Deze rondwandeling is gemaakt en voorzien van achtergrondinformatie door Jos van der 

Heide, en beschreven in Lopend Vuur van september 2021. 

In dit document de routebeschrijving. Er is een apart document met achtergrondinformatie.   

 

Start- en eindpunt: SBB-parkeerplaats De Duinen in het Speulderbos.  

Lengte: 18 km, waarvan ca 90 % onverhard.  

Honden mogen mee, grotendeels ‘mits aangelijnd’.  

De paden zijn overal goed begaanbaar, maar je komt stukjes mul zand tegen. En je gaat door 

een paar zandafgravingen van ca 10-15m diep met steile hellingen. 

Horeca: onderweg vrijwel geen, in Garderen volop. 

 

Bereikbaarheid OV: startpunt ca 1 km vanaf bushalte West End, Putterweg Garderen (bus 

107 Putten NS – Ede-Wageningen NS). Ga vanaf de bushalte richting centrum; net vóór de 

kerk links de Buurtweg in. Kruis de Harderwijkerweg, op de volgende T-kruising (met het 

Kruipad) links. Op het Kruipad rechtdoor het bos in. Ca 70m na het wildrooster het eerste pad 

links: je bent op de route, zie punt 1. 

 

De route is niet gemarkeerd. Zie voor een gedetailleerde kaart: 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3020774 

De kaarten van het gebied (m.n. in de bossen) zijn niet altijd exact m.b.t. ligging en 

aanwezigheid van paden. De gpx-route in Afstandmeten (en de download op de website) is in 

het veld vastgelegd. Kaart en track kunnen enigszins verschillen. 
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Routebeschrijving 
1. Ga vanaf de parkeerplaats het bos in. Door het klaphek rechtdoor; je kruist het 

Kruipad (bospad met fietspad). (Vanuit het centrum van Garderen/bushalte: ga hier 

links; je bent op de route). Na ca 50 m het eerste pad rechts (vlak vóór het bankje).  

2. Volg dit pad over ca 400 m. Bij  het eerste zijpad rechtdoor (als je op een ander 

startpunt begint dan de parkeerplaats of de bushalte kom je vanaf dit pad; dan hier 

links.) Negeer het eerste zijpad rechts, op de T-kruising aan het eind van het pad 

rechts. 

3. Je komt na ca 100 m weer op het Kruipad (bospad met fietspad); hier links. 

4. Na ca 200 m op een vijfsprong (bij knp 90 van het paardenroutenetwerk, zie paaltje 

aan de linkerkant van het pad) even naar rechts en om de forse boom heen het pad in 

ongeveer parallel aan het fietspad (langs markering paardenroute/Veluwetrail). Dit 

over ca 700 m blijven volgen. 

5. Na een haakse bocht een zijpad naar rechts; hier nog rechtdoor. Daarna het (eerste) 

kleine paadje links in (even voor het hek dwars over het pad). 

6. Volg het slingerpaadje, op de T-kruising links. Bij het einde van dat paadje op een 

breder bospad rechts (de Peppelseweg). In de verte zie je een heuveltje. 

7. Net over de top van het heuveltje links; dan na ca 300 m het eerste pad rechts. 

8. Bij het einde van dit pad links langs het hek; dan na ca 100 m rechts door het klaphek.  

9. Rechtdoor, het fietspad en de Garderenseweg oversteken en langs het moderne houten 

huis met paardenweiden. 

10. Je komt op de rand van het Houtdorperveld. Het pad langs de rand van het veld 

kruisen en door het klaphekje. 

11. Na het klaphekje ca 1 km rechtdoor; je ziet al van verre al een laag heuveltje waar je 

overheen gaat.  

12. Even daarna maakt het pad een boog naar links om een bospartijtje. Daar achter een 

klein stukje recht naar een splitsing: daar rechts aanhouden.  

13. Ca 600 m rechtdoor naar de bosrand (langs een bankje: mooi vergezicht!). Aan het 

eind door het klaphekje, het pad en het fietspad kruisen en rechtdoor het bos in. Je 

loopt een militair oefenterrein binnen (toegestaan, mits je oefeningen niet verstoort!). 

14. Na ca 100 m het eerste zijpad rechts. Even verderop links aanhouden en het pad 

volgen de kuil (een oude zandafgraving) in. 

15. Onder in de kuil rechtsaf over het mulle zand (of over het paadje langs de bosrand 

parallel aan het mulle zand). Na ca 300 m kom je over het mulle zand aan het einde 

van de kuil (als je het paadje hebt genomen: dat gaat hier ongeveer rechtdoor het bos 

in. Ga vlak daarvoor even naar links en verder over het mulle zand). 

16. Het mulle zand gaat in een smallere baan links de helling op. Ga ook naar boven via 

het paadje door het bos rechts langs de zandbaan (of over het mulle zand!). 

17. Bijna boven aan de helling buigt het paadje naar links en kruist de zandbaan. Blijf het 

paadje rechtdoor volgen over ca 200 m langs de bovenrand van de kuil.  

18. Aan je rechterhand zie je op een gegeven moment een vervallen prikkeldraadafzetting. 

Even nadat deze ophoudt zie je rechts een pad met in het midden een dikke houten 

paal: ga dit pad in. Je gaat het (oude) landgoed ’t Sol op. 

19. Ga ca 400 m steeds rechtdoor naar de verkeersweg (Koningsweg/Garderenseweg); 

negeer het zijpad naar rechts. 
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20. Op het fietspad even naar links, en steek de weg over ter hoogte van de inrit van 

huisnr 250 (met wit hek). Aan de overzijde door het bermgras en op het fietspad een 

paar stappen naar rechts; dan met het kleine paadje links de voorliggende kuil in. 

21. Onder in de kuil (ook een zandafgraving) langs de bosrand aan de linkerkant. Aan het 

eind van de kuil schuin naar links de helling op en bovenaan schuin naar rechts. 

22. Negeer na ca 100 m het eerste pad naar rechts; op de T-kruising direct daarna rechts. 

23.  Dan ca 100 m rechtdoor naar het open veld (bij het zijpad een beetje links 

aanhouden).  Links zie je een infopaneel van het landgoed boven een bankje van 

natuurstenen: je bent op de Goudsberg, het hoogste punt van het landgoed. Vanaf het 

bankje heb je een uitzicht over het park met op de voorgrond een heideveld met een 

(zeer) grote rododendronstruik, daarachter een doorkijk naar de Garderense Enk en de 

Garderense molen. 

24. Ga vanaf het bankje het paadje op naar beneden in de lijn van de molen. Links langs 

de rododendrons, links aanhouden naar de parkeerplaats. 

25. Op de parkeerplaats langs de linker rand en aan het eind links.  

26. Volg het pad met de bocht mee;  na de bocht het eerste pad rechts. 

27. Dit pad steeds rechtdoor volgen. Negeer het eerste pad naar links (na ca 150 m); op de 

T-kruising direct daarna rechtsaf richting een afsluitboom.  

28. Langs de afsluitboom en rechtsaf over een verkeersweg, de Goudsbergweg (een klein 

stukje asfalt). Bij de kruising met de Meervelderweg schuin naar links (weer 

onverhard! Langs een haag – daarachter een militaire zendmast.) 

29. Het eerste pad rechts in. Over ca 500 m rechtdoor naar een verkeersweg (de 

Ouwendorperweg); daar links.  

30. Nu ca 1 km asfalt: steeds rechtdoor. Je komt door het rustieke Ouwendorp. Aan het 

eind kruis je een grote verkeersweg (de Amersfoortseweg).  

31. Na de oversteek even rechtdoor, dan aan het eind van de haag rechts het bos in. Langs 

de parkeerplaats rechtdoor door het klaphek, even verderop met de bocht mee en op de 

T-kruising daarna rechts. 

32. Terug naar de Amersfoortseweg. Daar links, dan na ca 400 m rechts de Oud 

Milligenseweg op. 

33. De eerste weg links (na ca 100 m - de Oude Nijkerkerweg). Deze rechtdoor volgen 

(aan de rechterkant het natuurgebied Wilde Kamp).  

34. Na ca 500 m begint dan aan de rechterkant een afrastering met een bordje “Deze buurt 

is beveiligd …”. Ga direct daarvóór het pad rechts in. 

35. Even verder loop je over een heideveld, de Wilde Kamp. Rechtdoor naar een soort 

zessprong (o.a. links een wit afsluithek van het Gelders Landschap met daarachter een 

grafheuvel en een infopaneel;  recht voor een terrein met recreatiehuisjes).  Hier 

schuin naar links, houd de huisjes aan je rechterhand. Je bent op de Hooiweg. 

36. Volg de Hooiweg steeds rechtdoor over 1,5 km. Je kruist een verkeersweg (de 

Hogesteeg) en komt langs een cluster recreatievoorzieningen (o.a. de zandsculpturen); 

verderop kruis je eerst de Lage-, dan de Hoge Boeschoterweg. 

37. Bij het kruisen van de Hoge Boeschoterweg maakt het pad een flauwe bocht naar 

links; je passeert een verkeersbord “Verboden in te rijden”. Aan de rechterzijde van 

het pad een lage afrastering.  

38. Vlak daarna passeer je de inrit van huis nr 7 aan de rechterzijde. Even verderop rechts 

een klaphekje in de lage afrastering (met bordje “Opengesteld”). Door het hekje over 

het paadje naar het klaphekje aan de andere zijde. 
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39. Na het tweede klaphekje ca 150 m rechtdoor. Dan rechtsaf, en dit paadje volgen naar 

het bredere bospad (de Koudhoornseweg). 

40. Op de Koudhoornseweg links. Na ruim 500 m een vijfsprong: hier rechts. 

41. Na ca 200 m het eerste (kleine) paadje links in; dan het eerste pad rechts (na ca 150 

m). 

42. Dit pad rechtdoor volgen over ca 700 m; onderweg kruis je een verkeersweg, de 

Garderenseweg. Het pad eindigt op een T-kruising (met de Hessenweg); hier rechts. 

43. Dit pad rechtdoor volgen; bij de ANWB-paddenstoel ongeveer rechtdoor langs de 

afsluitboom. Daarna op het eerste kruispunt van paden rechtdoor (je kunt vanaf hier de 

rode markering volgen naar het startpunt); direct daarna het eerste pad rechts. 

44. Dit pad volgen over een laag heuveltje. Even na dat heuveltje schuin rechts 

aanhouden. Volg het hoofdpad en kruis het bredere bospad (de Dodenweg). Je gaat nu 

de Garderense duinen op. Over ca 1 km steeds rechtdoor, blijf steeds boven op duinen. 

45. Negeer alle zijpaden (blijf de rode markering volgen). Op een gegeven moment maakt 

de duinenrij een paar grote scherpe bochten. Blijf boven. 

46. Na de grote bochten nader je het einde van de heuvelrij. Het pad gaat in een soort delta 

in drievoud naar beneden naar een dwarspad; op dat pad rechts (volg de rode 

markering). Let op: als je op een ander punt aan de route bent begonnen dan op de 

parkeerplaats of vanaf de bushalte hier links. Vervolg de routebeschrijving 

halverwege punt 2. 

47. Op de T-kruising (bij een bankje) linksaf. Vlak daarna kruis je het Kruipad: voor het 

centrum van Garderen/de bushalte hier rechts, voor de parkeerplaats rechtdoor door 

het klaphek. 

 


