
 

 
ZOP 16 RONDJE RADIO KOOTWIJK Vanuit Ugchelen  25,5 km 
 
Vertrekpunt: Bospaviljoen ’t Leesten, Hoenderloseweg 191,                                               
7339 GG Ugchelen. 
Organisatie: Gerrit Stegeman 
Rustmogelijkheid: De Garage Radio Kootwijk, Radioweg 3, 7348 BG Radio Kootwijk. 
Soms in de weekenden open. Bel dus vooraf even, als je deze rust gebruiken wilt. 
Een andere mogelijkheid is om de route te starten bij de parkeerplaats bij de 
schaapskooi van Hoog Buurlo. Adres: Hoog Buurlo 1 7348 BB Radio Kootwijk.               
Je kunt dan ’t Leesten als rustpunt gebruiken. 
Je start dan bij nummer 32A van deze routebeschrijving. 
Let op: Het grootste deel van de tocht is onverhard en er zijn regelmatig                                   
hoogteverschillen. Er zijn in de route een aantal wandelpaden waar ook 
mountainbikers gebruik van mogen maken. 
 
RA=rechtsaf  LA=linksaf  RAH= rechts aanhouden LAH=links aanhouden     
(=….straat) naam daar niet zichtbaar. 
 

1. RD Vanaf Bospaviljoen ’t Leesten over de parkeerplaats. 

2. RAH  Na het wildrooster in de bocht van de weg. Na ca. 100 m fietspad 
langs de Hoenderloseweg volgen. 

3. RD Bij rechts gelegen paddenstoel nr. 62865001. 

4. LAH Bij rechts gelegen paddenstoel nr. 62865002. Daar de Hoenderlose- 
weg oversteken en direct… 

5.  LA Bij paddenstoel nr. 62865003 en de N304 (=Otterloseweg) 
oversteken. 

6.  RA Na de oversteek, bij knooppunt 43, en na ca. 50 m… 

7. LA Bospad in. Rechts staat paaltje met nummer A08. 
Je gaat een wildrooster over.                                                                       
Het pad volgen, afslagen negeren tot je weer een wildrooster 
gepasseerd bent. 

8. LA Op splitsing, kort na het wildrooster. Voor je is hekwerk. 
Pad is vanaf hier stijgend. Pad ca. 400 m volgen. 

9. RA Direct na bordje: Landgoed Kooiberg.  

10. RAH Na ca. 500 m in de bocht en kort daarna komt links een hekwerk. 

11. RA Op kruising. Links staat ruiterroutebordje 60 en na ca. 40 m… 

12. LA Breed graspad op en dit ca. 100 m volgen. 

13. RA  Bospad, met aan weerzijden beuken, en bij eerste volgende 
kruising… 

14. LA Breed, wat dalend, pad volgen. 

15. RD Op kruising. Iets naar rechts zie je slagboom.                                                          
Pad maakt daarna scherpe bocht naar links. En daalt verder af.  

16. RD Waar pad van rechtsachter erbij komt. Pad maakt bocht naar rechts 
en gaat weer stijgen. 

17. RD Bij pad van rechts, bovenaan de klim. 

18. RA Op splitsing, bij bordje met tekst: Veluwe Ugchelen Hoenderloo en 
kort daarna… 

19. LA Voor bordje ruiterroute 55, fietspad oversteken. 

 

 



20. RA Op brede kruising. 

21. LA Op kruising. Rechts staat bordje Ruiterroute 55. Recht voor je zie je 
een fietspad. Pad loopt weer op en wat verder af. 

22. LA  Eerste bospad, na paaltje links met ruiterroute 54/55. Pad, dat 
oploopt, wordt ook gebruikt voor mountainbiken. 

23. RA  Op kruising. Glooiend pad volgen tot (=Oude Barneveldseweg). 
Afgelegd ca. 5 km. 

24. LA (=Oude  Barneveldseweg) Rechts, ca. 8 m over de kruising staat een 
paaltje van de ruiterroute 53/54. Wij houden het brede pad aan 
gedurende ca. 400 m. 

25. RD Bij pad naar links en na ca. 80 m… 

26. RA Links staat paaltje ruiterroute  53/54. Pad gedurende ca. 700 m 
volgen. 
We komen nu bij een uitkijkpunt bij het Willem Wensink bankje. 

27. RA Heuvelaf langs paaltje met geel/rode en wit/rode markering + 
roodschildje met wandelaar. Deze rode route volgen we voorlopig. 
Pad maakt iets verderop bocht naar links. In die bocht…                             

28 RA Bij paaltje met rode wandelroute. 

29. RD Bij pad van links. Links staat bankje. Rode wandelroute vervolgen. 

30. LA Op kruising. Rode wandelroute blijven volgen. 

31. RA Op grote vijfsprong. Rode wandelroute volgen/ Let op: Ga niet 
rechtsaf het ruiterpad op. 

32. LA Op kruising, rechts ligt P-plaats. Blijf de rode wandelroute volgen 
richting de heide. 

32A        Voor mensen, die vanaf de parkeerplaats starten, is de routebeschrijving: 
        RD  Op kruising. Pad richting  heide/schaapskooi volgen.    
        Is rode  wandelroute. 

33. RD Op kruising, pad in richting Schaapskooi Hoog Buurlo. 
Blijf de rode wandelroute volgen. 

34. LA  Bij schaapskooi Hoog Buurlo. De gele wandelroute volgen. 
Pad ca. 180 m volgen en dan… 
Afgelegd ca. 8 km. 

35. RA Pad in. Tien meter voor je staat paaltje van gele wandelroute en links 
zie je een hek. Dit slingerende pad ca. 650 m volgen. 

36. RD  Bij pad van rechts. En direct daarna … 

37. RA Op kruising, voor woning langs,  het wandel-/mountainbike pad op. 
Wat verder zie je links de asfaltweg naast je. Pad ca. 700 m volgen. 

38. RD Op kruising met rechts paaltje met geel/rode markering. Pad ca. 500 
m volgen. 

39. RA Op kruising langs paal met geel/rode markering. Het mountainbike 
pad gaat hier naar links. Eerste deel van dit oplopende pad is 
enigszins verhard. Pad tot bij de schaapskooi volgen. 

40. LA Op splitsing bij schaapskooi Hoog Buurlo. Rechts staat paddenstoel 
20264/002. Deze weg ca. 375 m volgen.  

41. RD Op kruising. Steek twee paden over en parkeerplaats aan de 
linkerzijde passeren. Links staat nu een hekwerk. Aan het eind staat 
links een picknicktafel. 

42. RD Verkeersweg oversteken, en pad in waar rode wandelroute weer 
langs gaat. Dit ca. 550 m volgen. Pad maakt bocht naar links 

43. RD Weg oversteken. Pad gedurende ca. 400 m volgen. 



44. RD Op kruising.  Rode wandelroute blijven volgen via slingerend paadje 
over de hei. Pad ca. 500 m volgen. 

45 RD Op vijfsprong, rode wandelroute vervolgen. 

46. RD Op kruising. Geasfalteerd fietspad oversteken en pad langs de 
bosrand ca. 400 m volgen. Nog steeds rode wandelroute volgen.  

47. RA Waar je links P-plaats Radio Kootwijk ziet.                                                                        
Rode route ca. 320 m volgen. 

48. RD Bij pad van rechts (Onderweg passeer je fotopunt) Pad ca. 350 m… 

49. LAH  Op splitsing rode route blijven volgen en na ca. 80 m… 

50. LA Verharde weg op (=Radioweg) op, die naar links draait. Deze tot 
voorbij Radiostation Kootwijk volgen. Is nog steeds rode route. 

51. LA+RA Rode route voor gebouw Radio Kootwijk volgen en na ca. 500 m    
passeer je rustmogelijkheid De Garage welke zeer beperkt open is. 
Lees opmerking op bladzijde één. 

52. RA De Gerritsflesweg in, net voor bord bebouwde kom Kootwijk. 
Aflegd ca. 15 km. 

53. LAH  Op splitsing en zeer kort daarna…(Is nog steeds rode wandelroute) 

54. LAH  Op splitsing. Rode wandelroute  volgen. 

55. RD Bij paadje van rechts. Rode wandelroute volgen. 

56. LA Op splitsing. Rode wandelroute volgen en na ca. 50 m… 

57. RA Rode wandelroute volgen heuvel op, naar informatiebord en 
picknicktafel. 

58. LA Na picknicktafel en dan rode wandelroute volgen. 

59. RAH Bij pad van links, rode wandelroute  volgen. 

60. LA Pad in en na ca. 45 m … 

61. LA Op splitsing, na korte afdaling, breed zandpad op met ernaast een 
fietspad. (= Burelhul) Dit pad ca. 600 m volgen. 

62. RA Op kruising langs bord: Staatbosbeheer, Burelhul op. 

63. RD Bij pad naar links, waar je weer het open veld in loopt. 

64.  RD Bij paadjes van rechts, 2 x kort na elkaar. Links staat een laag 
bouwwerk. 

65. LA Waar ook mountainbikeroute naar links gaat. Hier staat rood-witte 
markering met tekst: 15 maart t/m 1 juli broedseizoen. 

66.  RA Fietspad oversteken en rode wandelroute weer vervolgen. 
De rode wandelroute ca. 825 m volgen. Pad naar links negeren. 
Als het rustiger is kan men ook het fietspad kiezen. 

67. LA Op kruising bij paddenstoel 23262/001 en ruiterknooppunt 52. 
We volgen weer de rode wandelroute een breed, stijgend zandpad op. 
Na ca. 650 m…. 
Afgelegd ca. 18 km. 

68. RA Op kruising. Ruiterroute 53 gaat hier rechtdoor. Dit pad ca. 900 m 
volgen. 

69. LA+LA Bij fietspad. Route volgen langs wit-rode en geel-rode markering. 
Marskramerpad. Pad volgen, later via een zandvlakte tot de bosrand, 
die na ca. 600 m bereikt wordt. 
Binnen de bosrand wordt het een smal, slingerend paadje.                                   
Dit paadje ca. 450 m volgen. 

70. LA Op splitsing, waar Marskramerpad naar rechts gaat. Pad ca. 900 m 
volgen. 



71. RD Bij pad van links. Links op de boom staat geel-rode markering 
geschilderd. Wij gaan daar niet in. Afgelegd ca. 21,5 km. 

72. RD Breed zandpad oversteken, na paaltje met ruiterroute 53.  

73. RD Bij pad naar links. Het slingerende pad blijven volgen. 

74. LAH Bij brede beukenlaan aan de rechterzijde. 

75. RD Op driesprong, een breder zandpad op. 

76. RD Op kruising. Links paaltje met ruiterpad 63. Weg wordt grindpad. 

77. RA Bij breder pad van links. Het pad wordt nu een klinkerpad. Weg blijven 
volgen tot aan het eind een wildrooster gepasseerd wordt. Kort 
daarna… 

78. LA Op T-splitsing geasfalteerd fietspad langs de Otterloseweg op en na 
ca. 275 m… 

79. RA Voor ANWB-wijzer ,langs bordje ruiterroute 14, de N304 oversteken. 

80. RA Bij paddenstoel 62865501 het fietspad langs de Hoenderloseweg op. 

81. LAH  In de bocht en via het wildrooster, via de P-plaats terug naar 
Bospaviljoen ‘t Leesten. 

 

Ik, Gerrit Stegeman, wens je een goede thuisreis en hoop dat je met plezier 

gewandeld hebt. 

Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand 

houden van Samen Op Pad en steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld. 

Dat kan naar: Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34 

onder vermelding van: bijdrage ZOP-tocht. 

                                                                                       ® Stichting Samen op Pad 

 

 

 


