Wandelsport is meer dan wandelen alleen

Beekhuizerzand wandeltocht

Het begin- en eindpunt

Afstand 5,7 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 linksaf (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! ----------

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.

Versie 1.0 / 7, 12,5 en optie 1.3 / Wandelsport AV Athlos

Wandelsport is meer dan wandelen alleen

2. U steekt de weg schuin rechts over richting de zandverstuiving. Na 80m linksaf het
graspad op. Bij de viersprong rechtsaf tot aan het verharde fietspad en dan linksaf het
fietspad volgen tot dat deze naar links buigt. Ga hier rechtdoor en volg het kleine paadje
links van de zandweg tot aan een vijfsprong (150m voorbij de bosrand)
----------- GENIET VAN HET UITZICHT ---------Het Beekhuizerzand is een stuifzandgebied ter grootte van 200 ha. Het is nu nog in gebruik als militair oefenterrein.

3. De vijfsprong: inmiddels een viersprong, de vijfde is niet meer goed te zien.
Op de vier / vijfsprong rechtdoor.
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 13.000 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.

4. 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 bij de volgende hoogspanningskabels linksaf een klein bospaadje op. Na
ongeveer 10 meter 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 Harderwijkse 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, dat 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 Corten staal gekregen en past mooi in het landschap. Ernaast is nog een
natuurlijke wel te zien.

5. Het laatste stukje.
Na VITENS vervolgt u de grindweg tot aan de verharde weg. U gaat rechtsaf en na ca.
25 m, direct na de 1e grote boom, linksaf het bos in richting een grote bosspeeltuin. Deze
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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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