
Trim Apeldoorn - Routebeschrijving Highlights Kroondomeinen, ca. 14 km. 

Bijgewerkt: 11 januari 2015 

punt km beschrijving 

1 0 Parkeren: even voor de laatste (bos)woning aan de Wieselseweg 

De route begint bij het wildrooster bij de markeringspalen van Het Loo. Er staan hier ook 

donkere houten wegwijzers aan de linkerkant van de weg. Rechtdoor is de Wieselseweg, het 

hoofdpad door de Kroondomeinen, naar Elspeet. Rechtsaf is het pad naar Niersen. Dit pad sla 

je over en je neemt kort daarna de zandweg naar rechts en bijna direct daarna het schuine pad 

naar links. Dit heet de Schuine Weg. 

 

2 0,1 Schuine Weg 

Volg de Schuine Weg een kleine 2 kilometer. Let op bij twee punten: Eerst is er na zo’n 700 

meter een vijfsprong. Ga hier rechtdoor (aan je linkerhand een pad en aan je rechterhand 

twee).  Nog 300 meter verder in een bochtig gedeelte na een lang recht stuk is een Y-splitsing, 

houd hier rechts aan (smalste pad). Uiteindelijk kom je bij een kruispunt in een open ruimte in 

het bos. Ga hier rechtsaf. Dit is de C-weg. (N.B. De noord-zuid paden in dit bos zijn van oost 

naar west met de letters A t/m H aangeduid, te lezen op betonnen paaltjes bijv. langs het 

hoofdpad Wiesel-Elspeet) 

    

3 1,9 C-weg (1) 

Volg de C-weg ruim een kilometer. Dan is er pad naar links (Bovenweg), tegenover een 

berkenboom aan de rechterkant van de C-weg met een rood-witte markering van een Lange 

Afstands Wandelpad. Neem dit pad naar links, na een paar honderd meter zie je een grasveld 

voor je. 

  

4 3,4 Ven en grasveld 

Ga voor het grasveld rechtsaf. Aan je linkerhand zie je dan een vennetje/leemkuil. De weg 

buigt naar links om het veld heen. Voorbij het veld gaat de weg naar rechts. Je komt vervolgens 

op een kruispunt. Ga hier linksaf op een breed zandpad. Dit is de Valkeniersweg. 

   

5 3,9 Valkeniersweg (1) 

Na ca. 400 meter op de Valkeniersweg is er een weg naar rechts, die nemen we nog niet. We 

nemen de tweede weg schuin naar rechts, na in totaal ongeveer 800 meter op de 

Valkeniersweg. Na 400 meter op deze weg - op de overgang van zandpad naar grindpad - 

nemen we het grindpad scherp naar links.  

 

6 5,2 Putterkoppel 

Al snel zie je links van de weg een grote leemkuil. (Hier staat beneden een gedenksteen met de 

tekst ‘Putterkoppel’ en een gedicht van E. Laurillard.) Blijf het grindpad langs de kuil volgen. Je 

komt weer uit op de Valkeniersweg, ga hier met de bocht mee rechtsaf over het grindpad. 

    

7 5,8 Valkeniersweg (2) 

Na 100 meter op de Valkeniersweg is er een Y-splitsing, houd hier links aan. Na ca. 200 meter is 

er nog een Y-splitsing, houd hier wederom links aan. Volg deze weg nu ongeveer 750 m, je 

loopt pal naar het zuiden (bij kruispunt na 350 m grindpad vervolgen). Je komt dan op een 

kruispunt. Ga schuin naar rechts in zuidwestelijke richting. Volg deze weg ongeveer 500 meter 

tot een pad naar links bij een groepje beukenbomen. 

   

8 7,4 Beukenbomen 

Bij de beukenbomen linksaf.  Na 600 meter is er een weg naar links waarbij een betonnen 

paaltje staat met aan de ene kant een A en aan de andere kant een E. Dit is een grenspaal 

tussen de gemeenten Apeldoorn en Epe. We gaan niet links maar vervolgen onze weg. Na 400 

meter komen we uit op de Elspeterweg (bij het paaltje H, van de H-weg). We gaan linksaf. 

   

  



punt km beschrijving 

9 8,4 Elspeterweg (H-G) 

Volg de Elspeterweg vanaf de H-weg een klein stukje (300 m), tot aan de G-weg (betonnen 

paaltje links). Verlaat hier de Elspeterweg – die naar rechts buigt -  door het zandpad rechtdoor 

te nemen, tussen de G-weg en de Elspeterweg in. Volg dit pad ruim 500 meter tot aan het 

eerste kruispunt; daar rechts afslaan. Volg dan dit pad (de F-weg is dit trouwens) zo’n 350 

meter tot het volgende kruispunt. Daar staat aan de linkerkant van het kruispunt een dikke 

grillig gevormde boom met een betonnen paaltje ernaast met de tekst ‘Peter Gerrits boompje’. 

 

10 9,6 Peter Gerritsboompje 

Ga bij deze boom linksaf. Volg dit pad, al snel zie je rechts tussen de bomen de ‘kathedraal’ 

liggen – het kunstwerk met de bronzen boomstronken. Onderbreek eventueel de tocht even 

om dit te bekijken. Het pad komt uit op de E-weg, ga op het kruispunt linksaf de E-weg op. 

   

11 10,2 E-weg 

Na een paar honderd meter op de E-weg is er schuin rechts een smal paadje omhoog naar het 

uitzichtpunt. Afhankelijk van het weer is het de moeite waard hier even te kijken. Er staat daar 

ook een gedenksteen voor Haersma de With, voormalig jagermeester van het gebied. Keer 

over hetzelfde paadje terug naar de E-weg en vervolg de route in noordelijke richting. Bij het 

kruispunt rechtsaf. Na ca. 200 meter zie je links de Kroeze beuk. Vervolg het pad en neem de 

eerste weg rechts (D-weg). 

   

12 11,4 D-weg 

Je loopt nu op de D-weg naar het zuiden. Je passeert een grasveld aan je rechterhand. Loop 

door tot aan de eerste kruising, ga daar linksaf om door te steken naar de C-weg. Vlak voordat 

je op de C-weg komt, zie je rechts om een boom heengebouwd het schildershutje van 

Wilhelmina. 

   

13 12,3 C-weg 

Voorbij het hutje rechtsaf de C-weg op. Het is maar een klein stukje voor je weer op de 

Wieselseweg bent. Ga daar linksaf. 

   

14 12,4 Wieselseweg (C-wildrooster) 

Vervolg de Wieselseweg tot aan het wildrooster. Onderweg zie je links de paaltjes van 

achtereenvolgens de B-weg en de A-weg.  

   

1 14,2 Eindpunt = beginpunt 

Via het wildrooster komen we terug bij de parkeerplaats. 

  

 

Kaart : http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1455303 

 

 

 


