Wandelsport is meer dan wandelen alleen

Beekhuizerzand wandeltocht

Het begin- en eindpunt

Afstand 12,4 km
Toelichting:



80-90% zandpaden
Zijwegen welke niet genoemd worden
negeren.

Ontstaansgeschiedenis van het Beekhuizerzand
Tussen 2002 en 2004 is het herstelplan voor het stuifzandgebied ‘Beekhuizerzand’ uitgevoerd, een omvangrijk
landschapsproject. Een van de doelen was om meer variatie in het landschap aan te brengen en oude stuifzandgebieden
in ere te herstellen. In dit gebied zijn dennen gerooid en is met behulp van bulldozers de bedekkende heidelaag verwijderd
zodat de onderlaag, het stuifzand weer aan de oppervlakte kwam. Wie tegenwoordig het Beekhuizerzand betreedt, waant
zich in een woestijn en het lijkt alsof het er nooit anders geweest is. Dat is misleidend, want jarenlang was het gebied
beplant met heide en dennen en was er van stuifzand geen sprake.
In het verre verleden was dat wel het geval. Grote delen van de Veluwe bestonden uit stuifzand, er waren maar liefst 27
stuifzandgebieden bekend. Het stuifzand bij Nunspeet was het grootste van de Veluwe en sloot aan op het Hulshorster- en
Leuvenumsezand. Deze stuifzandgebieden dateerden uit de Middeleeuwen en dus ook in de omgeving van Harderwijk
bestonden deze troosteloos uitziende zandgebieden.

1. Start
De start is op de Watertorenweg in Harderwijk: hier is zowel het begin- als het eindpunt
van de wandeling. Er is voldoende parkeergelegenheid.
U start aan het begin van de Watertorenweg bij het hek van het “Harderwijker Bos”.
U gaat door het hek en bij het fietspad linksom (rechts van u is een VITENS
watertappunt).
Hierna het 2e pad rechts (bij bord trimparcours) en loopt deze geheel uit tot aan het
verharde fietspad. Vervolgens linksaf en na ongeveer 20 m, bij de blauwekoppaal,
rechtsaf. Hierna het 1e bospad links. Negeer zijpaden en wandel door tot aan het
verharde fietspad. Deze steekt u over en gaat verder op het asfalt/grindpad
(Stuifzandpad). Na ongeveer 50 m rechtsaf door het lariksbosje de heuvel op. Op de
viersprong linksaf.
--------- U wandelt nu over het “schoenhakkenpad”. In het verleden zijn hier door schoenmakers vele duizenden
schoenhakken gedumpt. Dat kon toen nog! ----------
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Na ongeveer 300m (bij de Y-sprong) rechts aanhouden. Op de viersprong gaat u weer
linksaf. U passeert een slagboom en wandelt door tot aan de brede zandweg. U gaat hier
rechtsaf.
2. Nadat u rechtsaf bent gegaan vervolgt u de brede zandweg. Bij de Y-splitsing, na
ongeveer 300m, gaat u rechtsaf het bospad op en daarna langs de slagboom. Op de
eerst volgende kruising rechtdoor (Leuvenhorst). Loop dit pad af tot aan het verharde
fietspad. Voor het fietspad linksaf en volg het zandpad (hobbelpad) richting de ruïne van
de boerderij BEEKHUIZEN.
Deze plek wordt al sedert 1200 genoemd als agrarisch gebruik. Vele honderden jaren in gebruik door mensen op weg
tussen Amersfoort of Zwolle / Kampen. In de loop van de 19e eeuw wederom als boerderij in gebruik door de fam.
Jurriaanse. Rond 1978 werd dit gebied de Leuvenhorst aangekocht door de vereniging Natuurmonumenten. De
funderingen van de boerderij zijn zichtbaar gehouden als tastbaar bewijs van het verleden. De omgeving behoort tot een
van de oudste boskernen van de NW Veluwe. Tevens ligt hier het bosreservaat “de Stille Eenzaamheid”, het kenmerk
hiervan is dat er geen boswerkzaamheden plaatsvinden en de natuur hier volledig zijn gang mag gaan.

U gaat langs de ruïne en vervolgt het hobbelpad naar rechts. Dit komt uit op het hiervoor
genoemde fietspad. Hier gaat u linksaf.
3. Bij de ANWB paddenstoel (23245) rechtdoor het kleine paadje op dat na 10m uit komt op
een breed bospad. Hier linksaf. Na enige tijd buigt het bospad schuin naar rechts, hier
rechtdoor het smalle bospaadje op (MTB pad). Dit pad (1200m lang) blijven volgen en
negeer kleine zijpaadjes. U passeert daarbij twee keer een kruising met een breder
bospad. Ongeveer 150m na de tweede kruising komt het pad uit op een breder bospad.
4. Vanaf dit punt kunt u nog een extra lus maken van 1,3 km langs de Hierdense beek.
 Als u de kortere route kiest gaat u hier linksaf en verder met punt 5.
 Kiest u voor de extra lus van 1,3 km dan gaat u rechtsaf en verder bij punt 6.
5. U gaat linksaf. Bij de T -kruising rechtsaf. Volg dit bospad, rechts aanhouden. U komt drie
omgevallen bomen tegen waar u omheen wandelt. Bij de afsluitboom volgt u het MTBpaadje naar rechts. U verlaat dus het bospad / de zandweg. U loopt dit MTB-paadje uit
totdat u aankomt bij een soort van slagboom (= omgevallen boom) en een verhard
fietspad. Hier linksaf het fietspad op.
 U gaat nu verder bij punt 7.
6. U gaat rechtsaf. Volg het bospad tot aan een verhard fietspad. Hier rechtsaf en volg het
fietspad tot aan de ANWB paddenstoel (72060). Hier linksaf de Poolseweg op. U wandelt
door tot aan de brug over de HIERDENSE BEEK.
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Op de Veluwe neemt de Hierdense Beek, waarvan de bovenloop afhankelijk van de plaats Staverdense of Leuvenumse
Beek heet, een aparte plaats in. Deze beek ontspringt in de grote agrarische enclave Garderen, Uddel, Elspeet, Speuld.
Deze enclave is te beschouwen als een dal geflankeerd door stuwwallen. De grootste is de stuwwal van de Oostelijke
Veluwe. Aan de westzijde ligt de stuwwal van Garderen en aan de noordzijde de kleinere stuwwal van Stakenberg. De
beek mondt in de buurt van Hierden in het randmeer uit.
In 2014-2015 deponeerden Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten op verschillende plaatsen dood hout en
zand in de Leuvenumse beek om meer verschillende stromingspatronen in de beek te realiseren en daardoor meer
verschillende beekflora en-fauna. Door deze opeenhopingen en door verhoging van de beekbodem ontstaat bij grote
regenval ook een overstroming van het naastgelegen bosgebied, vandaar dat het hier in de winterperiode niet altijd
begaanbaar is.

Net voor deze brug linksaf het smalle bospaadje (MTB pad) op. De beek is aan uw
rechterhand en blijft aan uw rechterhand. U steekt eerst kort na elkaar twee vlonders
over en later nog weer één. Vervolgens ziet u links het YMCA kampeercentrum.
Het kampeercentrum in Hulshorst bestaat uit twee tentenkampen en twee kamphuizen. Bij het kamphuis genaamd "De
Zandmolen" staan 12 slaaptenten en bij het kamphuis genaamd "Het Beekhuis" staan er 8. De capaciteit is minimaal 20
personen en maximaal 150 personen. YMCA Hulshorst is zeer geschikt voor vakantiekampen, schoolwerkweken,
weekenden, familiefeesten, reünies en cursussen.

U wandelt nog steeds op het smalle pad met de beek aan de rechterzijde. Het brede
bospad steekt u over en na ongeveer 10m komt u op een volgend breed bospad. Hier
linksaf. Volg nu het brede bospad, met aan beide zijden hoge beukenbomen, tot aan een
verhard fietspad. Hier volgt u het fietspad naar rechts.
7. Loop door tot aan een vijfsprong (fietspad met 3 bospaden). Hier volgt u het brede
bospad links van het fietspad. Dit pad blijven volgen tot aan het informatiepunt
BEEKHUIZERZAND. Soms raakt het brede pad het fietspad of is even helemaal weg.
Het fietspad blijft aan uw rechterzijde. Aan het einde (u gaat eerst een heuvel op tussen
een aantal vliegdennen door} komt u uit op een verhard fietspad. Vervolgens wandelt u
linksaf naar het informatiepunt BEEKHUIZERZAND.
Hier heeft u een prachtig uitzicht over de zandverstuiving.

8. U wandelt vanaf dit hoogste punt het zandduin naar beneden naar de bredere (zwarte,
maar meestal met zand bedekte) weg met blauwe paaltjes. Op deze weg rechtsaf tot aan
de bosrand en op de viersprong van zandpaden, de zandweg linksaf. Deze blijven
volgen, soms tot aan de zandverstuiving soms weer wat verder het bos in maar altijd de
zandverstuiving aan uw linkerhand. Vervolgens bij een splitsing met betonnen
bospaaltjes F3 en F4 linksaf. Dit zandpad blijven volgen.
Sta eens even stil en geniet van de mooie uitzichten
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Na ca. 1500m, ongeveer aan het einde van de zandverstuiving, waar het bos opener is
geworden, maakt de weg een grote bocht naar rechts en komt dan uit op een andere
zandweg. Hier gaat u linksaf en vervolgens wandelt u door tot aan de vijfsprong. Hier
rechtsaf en rechts aanhouden.
9. Na ongeveer 300m rechtsaf over een slagboom en vervolgens direct weer links langs de
bos-heide-rand. U loopt nu over het voormalige Belgenkamp.
Rondom deze plaats werden tijden de eerste wereldoorlog vanaf 1914 meer dan 13000 Belgische vluchtelingen
opgevangen. In het kamp wonen dan bijna twee keer zoveel mensen dan in de stad Harderwijk. In december 1918 keren
de meesten huiswaarts, 349 overledenen hebben hun rustplaats gekregen op het Belgisch Militair Ereveld in Harderwijk.

10.
U loopt langs de bos-heide-rand tot aan de hoogspanningskabels waar u linksaf via
een smal paadje de brede zandweg op gaat. Hier rechtdoor tot aan het fietspad. Deze
oversteken en voor de volgende hoogspanningskabels linksaf een klein bospaadje op.
Na ongeveer 10m wordt het pad breder en loopt omhoog tot aan de watertoren. Hier
rechtsaf en daarna het 2e pad links. Na ca.100m rechts aanhouden.
Links is de oudbouw en rechts de nieuwbouw van VITENS.
Waterwinning is een belangrijke functie van bos en natuurgebieden. In de Harderwijker bossen ligt een groot
waterwingebied. In 1894 is de 16 meter hoge watertoren op de Galgenberg gebouwd. Vroeger werd voor de bouw van een
watertoren altijd een “hoog punt” gekozen in verband met de gewenste waterdruk. Hier is dat de Galgenberg (en u kunt
zelf de betekenis wel bedenken). De weg die nu Watertorenweg heet, de weg van de Leuvenumseweg naar de
Galgenberg, heette op een wegenkaart van Harderwijk uit 1832 de Gaauwdieveweg.
Het nieuwe productiebedrijf van Vitens.is een paar jaar geleden gerealiseerd. Met behulp van 14 bronnen die op zo’n 70
meter diepte zitten wordt water aan het gebied onttrokken. Met zandfilters wordt mangaan uit het water gefilterd, wat in
enkele bronnen aanwezig is. De rest van het water gaat ongezuiverd naar de klant. Dit is een van de nog weinige
winlocaties binnen Nederland waar deze kwaliteit nog aanwezig is. Bronwater!
De gevel heeft krijgt een afwerking van Cortenstaal gekregen en past mooi in het landschap. Ernaast is nog een natuurlijke
wel te zien.

11.
Na VITENS vervolgt u de grindweg tot aan de verharde weg. U gaat rechtsaf en na
ca. 25m, direct na de 1e grote boom, linksaf het bos in richting een grote bosspeeltuin.
Deze schuin naar rechts oversteken tot aan de GROTE (houten) specht bij het
informatiebord bij de ingang.
Het 'Doe Pad' is een project van de Gemeente Harderwijk en Stichting voor Natuur en Milieu De Hortus Het resultaat is
een prachtig speelpark met vernieuwde speeltoestellen zoals een klimrek, kabelbaan, bomenstammen en stronken en het
'Doe Pad' rond de open speelplaats.

Hier linksaf tot aan het fietspad. Daar gaat u rechtsaf tot vlak voor het wildrooster en de
N302. Hier gaat u rechtsaf en bent u weer bij het beginpunt.

---------- Wij hopen dat u genoten heeft van de wandeling----------
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