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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

-- Een afwisselende route,  door diverse natuurgebieden rond Garderen op de Veluwe. 

 

1.  
ZIE TRAJECTKAART: 

Start bij ‘Molen de Hoop’.  U kunt uw 
auto parkeren op de P van de Oud 
Millingseweg(in de cirkel) . Loop op de 
Meervelderweg langs de ‘Molen De 
Hoop’ en loop zo het dorp Garderen uit. 
Ga LA op de Y splitsing.  
 

 

 

 

Alternatief is te starten bij punt 2. Aan het eind van de Meerveld weg is 

een P, daar is genoeg ruimte om uw auto te parkeren. de route gaat over 

deze P heen. Zie trajectkaart punt 2 in de cirkel. 

Afstand  : 18 km 
Provincie  : Gelderland 
Plaats  : Molen de Hoop -  
Vertrekpunt : Toeristisch Informatie-
   : punt Garderen  

: Oud Millingseweg 5 
   : 3886 MB Garderen 

   : of P Meerveldweg zie 

   : punt 2. 

Bijzonderheden : Rondwandeling rond  

   : Garderen door verschillende 
   : Natuurgebieden 
  
Versie   :  April 2021 
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2. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Volg de Meervelderweg tot u bij de picknickset bent, deze staat rechts van de weg. Ga hier 

LA op de Koesteeg en gelijk RA over de P. Ga LA bij het gele bord ’t Sol. 

 

3. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga RA met de bocht mee. U komt uit bij 

een bankje met info bord over 

natuurgebied ’t Sol. Vanaf hier heeft u 

een mooi zicht op ‘Molen de Hoop’ van 

Garderen. Ga voor het bankje LA op de 

Y en ga RA met de bocht mee. Bij de 

volgende bocht naar links gaat u 

RA/RD. En houdt u links aan op de Y. 

Einde van dit pad op de T splitsing LA, 

aan de rechterkant is de grafheuvel. 

Ga op de kruising LA en in de bocht 

naar links (hier staat een bankje),  gaat u 

RA,u loopt naar beneden en komt bij 

een open veld. Ga hier op de Y splitsing 

LA, langs het open gebied lopen. Aan 

het einde op de T splitsing LA, dit pad 

gaat met een bocht naar rechts en is 

even een klim naar boven. U komt uit 

bij een wit hek van ‘Het Geldersch 

Landschap’ 
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4. 
ZIE TRAJECTKAART:  

Steek fietspad en weg over en ga LA 

op het fietspad aan de overkant van 

de weg. Ga RA bij verharde weg 

Solseweg, hier staat een bankje. (Zie 

voor alternatief vanaf hier punt 4A) 

Ga RA op het bospad bij afsluitbalk 

met nr 10 erop. Volg dit pad en u komt 

bij  het huis ‘Solsberg’. Ga voor het 

huis RA langs het heideveld. Aan het 

einde van dit paadje gaat u RA op het 

paadje op het dijkje. Op dit paadje 

lagen hier en daar bomen toen ik hier 

liep, maar daar kun je goed omheen 

lopen. Dit paadje steeds RD volgen. 

Links naar beneden, ziet u een 

oefenterrein van defensie. 

-- U mag hier wandelen mits het terrein niet gebruikt wordt voor oefeningen van defensie. Mocht 

dat zo zijn dan kunt u punt 4a volgen. -- 

U blijft RD lopen, op een gegeven moment komt u langs de afrastering van het 

defensieterrein, deze staan aan de rechterkant. Het paadje wordt later een heel groot pad, 

waar u kunt zien dat er militaire voertuigen hebben gereden. Blijf dit grote pad volgen en ga 

met de bocht naar links. Op de Y splitsing gaat u LA/RD. Vervolgens gaat u vlak voor de 

bocht naar rechts, LA op een klein paadje (u ziet hier ook geel/rode wegwijzers van een LAW route) ga 

gelijk RA. Op de T splitsing RA en RD blijven lopen in de verte ziet u al het hek bij de heide 

waar u heen moet. U komt uit bij het fietspad. Steek deze over en ga RD door het hek van 

het Houtdorper- en Speulderveld. Vlak voor het hek is een bankje. 

4a. 
ZIE TRAJECTKAART – alternatief voor als er 

militaire oefeningen zijn, zie zwarte lijnen. 

Ga RD op de Solseweg. Ga op de kruising RA 

zandpad naast fietspad (Paleisweg). Ga bij  de 

vierde afslag, na het bankje door het hek LA, 

op de heide, dit is na ongeveer 1 km.  
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5. 
ZIE TRAJECTKAART. 

Ga RD op het pad over de heide. Bij 

de vijfsprong RD aanhouden en op 

het heuveltje staat een mooi bankje 

met uitzicht over de heide. Ga 

vervolgens na dit bankje op de Y 

LA.  Ga eerste pad RA bij het bordje 

over het overstappunt klompenpad. 

Ga 3 x RD op de volgende 

kruisingen. Aan het einde mtb pad 

overteken en RD door het hek.  Ga 

na het hek RA en gelijk LA. Volg dit 

pad RD langs de paardenweide en 

een modern huis. 

Steek de weg en fietspad RD over 

en ga RD bij het oranje bord van 

het Speulder- en Sprielderbos. 

 

6. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga door het hek en 2 x op de kruising RD. Ga 

op de T splitsing LA. Ga LA op de kruising. Ga 

op de volgende kruising RD. Het fietspad loopt 

nu parallel aan het zandpad. Even later steekt 

u het fietspad over en gaat u RD. U komt op 

een kruising met een plaatsnamen 

wegwijzerbord. Ga hier RD en daarna eerste 

pad RA. Ga RA met de bocht mee, we volgen 

een tijdje de rode pijltjes van de Duintjesroute 

van Staatsbosbeheer. U loopt langs een 

bankje. 

Einde pad LA (rode pijl) en dan RA(rode pijl). 

Dit pad slingert door het bos. Aan het einde 

van dit pad op de T splitsing LA en rode pijlen 

niet meer volgen !!. Ga gelijk op de kruising RA.  
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7. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Volgende 2 kruisingen RD tot u bij de afsluitbalk 

bent. Ga hier RA bij de rode ANWB paddenstoel. U 

bent nu op het pad de Laak. 

Ga op de kruising LA. (RA is het 

wildobservatiepunt). Einde pad weer LA op de T 

splitsing en einde pad weer LA op de T splitsing. 

Hierna op het eerste pad RA. U komt uit bij de weg 

N797. Steek deze weg plus fietspaden over en ga 

RD op het bospad bij het oranje bord Sprielder- en 

Speulderbos. Ga op de kruising LA en aan het 

einde van dit pad op de T splitsing RA. 

 

 

8. 
ZIE TRAJECKAART: 

Ga op de vijfsprong, met het bord Millingerweg, LA op het 2e 

pad, dit is de Hooiweg. Na ong 300 mtr RA op een klein 

paadje, dit is het 2e zijpaadje. Volg dit pad met een bocht naar 

rechts tot u op een vijfsprong komt. (in de cirkel) 

Ga hier eerst pad, scherp LA. Dit pad gaat met een klim naar 

boven en u volgt dit pad met de bocht naar rechts tot einde 

pad. Ga op einde van dit pad, op de T splitsing LA, dit pad 

slingert door het bos met een bocht naar rechts.  

Einde van dit pad bij het oranje bord LA op het grotere pad. 
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9. 
ZIE TRAJECTKAART: 

U loopt nu op de Hoge Boeschoterweg en 

komt langs Bergsham. Rechts is een 

heideveld met grafheuvels. Er staat een 

infobord en bankje bij.  

Dit is een lang recht pad. U komt op de 

kruising weer bij de Hooiweg en gaat hier 

RA. (deze route volgt nu een poosje de paarse 

wandelroute van Staatsbosbeheer.) 

Ga op de volgende kruising RA Lage Boeschoterweg. Ga eerste pad LA u komt nu bij het ‘Gat 

van Zus’. Zie infobord.  

 

 

10. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Op de Y RA en dan LA langs het heideveld. (paars niet meer volgen) 

Om het veld heen lopen, steeds rechts aanhouden. Aan het einde 

op de T splitsing LA,  verder RA aanhouden, met de bocht mee. 

Op de volgende T splitsing, LA en einde van dit pad op de T RA. 

(voor u zie u een Hotel achter de hekken) 

Op de kruising LA.  
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11. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Fietspaden en weg oversteken en RD 

op de Oude Nijkerkerweg. Aan de 

linkerkant staan huizen achter hekken, 

met borden over waakhonden.  

Ga na deze hekken eerste pad LA. Ga 

vervolgens op de kruising LA langs de 

heide lopen. Ga eerste pad RA over de 

heide heen. U komt langs een 

grafheuvel met diverse bankjes en een 

infobord. Ga RD op de kruising en blijf 

over de heide lopen langs weer een 

bankje, dit pad gaat over in een 

bospad. Ga RA op het eerste pad, bij 

het paarse pijltje. 

 

 
 
 

12. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga LA op een klein paadje!!!.U loopt nu een stukje langs 

het weiland en dan weer LA het bos in. Ga einde van dit 

pad LA op het grindpaadje. U komt uit bij de verharde 

weg langs de vakantiehuizen. Ga hier RA en aan het 

einde LA op het voetpad langs de weg. Loop RD tot u 

weer bij het beginpunt bent. 
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Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..  
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 
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