------------------------------------------------------------------

Routebeschrijving Damespad Gelderland
-----------------------------------------------------------------Een Gelderse wandeling door de bossen, over en langs verschillende
heidevelden, door een stukje stuifzand, langs enkele vennen, langs
oude eikenhakhoutbossen, langs grafheuvels en langs 2 bezienswaardigheden:
het verscholen dorp (A) in route 1 en de Heimanshof (B), één van de oudste
heemtuinen van Nederland in route 3 .
Het totale damespad Gelderland is 21 km. onderverdeeld in 3 routes:
Route 1 is 9,5 km. - Route 2 is 4 km.- Route 3 is 7,5 km.
Horeca alleen in Vierhouten. Alle routes zijn beschreven vanaf De Foreesten
te Vierhouten. Veel wandelplezier.

ROUTE 1 (9,5 km)
• Vanaf De Foreesten loop je naar de Tongerenseweg , dit is aan de rechterkant, wanneer je
met de rug naar het terras staat.
• Alsmaar rechtdoor (RD), na ca. 1,2 km. zie je aan de linkerkant een wildkijkscherm.
• Iets verder rechts zie je een gedenksteen uit de WOII en daarna een bord van Staatsbosbeheer
over de stormvlakte (na ca. 2 km.), na ca. 2,8 km. zie je aan de rechterkant het “pas op”huis.
• Sla na 150 meter rechtsaf (RA) naar het verscholen dorp toe, daarna RD, tot aan de slagboom
(het Greveld), hier RA.
• Hier tref je een oorlogsherdenkingssteen en borden aan van Staatsbosbeheer over het
verscholen dorp en de WOII. Hier kun je ook pauzeren (bij 4 km).
• Bij het bord oorlogsherinneringen RA. (A) Bezoek de 3 nagebouwde hutten, 1 links en 2 rechts,
zie ook nog een herdenkingssteen.
Na de bezichtiging teruglopen naar het bord oorlogsherinneringen.
• Weg vervolgen verder het bos in, vanaf de herdenkingsplek RA.
• Aan het eind, bij T- splitsing RA. →• Aan het eind, bij T- splitsing LA.
• Aan het eind van het bospad RA. →• Vervolgens 1e bospad LA.
• Op viersprong LA (aan de rechterkant zie je heideveld).
• Bij T- splitsing RA. →• Bij Y- splitsing RA, steeds RD.
• 2e bospad (1e = ruiterpad) LA. →• 2e bospad RA, daarna alsmaar RD.
• Op viersprong, LA. →• Door het hekwerk heen, alsmaar RD.
• Aan het eind, bij T- splitsing LA Vierhouten in.
• RD naar De Foreesten of vervolgen met Route 2 (vanaf punt 2), maar dan hier de 1e weg RA
(= Waskolkweg).

ROUTE 2 (4 km)
• Vanaf de Foreesten loop je naar de Tongerenseweg, dit is aan de rechterkant, wanneer je
met de rug naar het terras staat.
• 1e weg LA (= Waskolkweg), loop met de weg mee Vierhouten weer uit, alsmaar RD.
• Door het hek, steeds RD tot aan de zandverstuiving .
• LA, loop met de rand van de zandverstuiving mee.
• LA (na ca. 50 meter het bos in).
• Bij Y- splitsing LA, →• Op viersprong LA.
• Bij Y- splitsing LA, daarna 1e bospad LA. →• Bij T- splitsing RA.
• Bij T- splitsing LA, daarna einde bospad LA. →• Bij T- splitsing RA.
• Op viersprong RD, →• Door het hek 1e pad RA.
• Over een wildrooster, verder RD. →• Einde weg LA, het wildrooster over, RD Vierhouten in.
• Einde weg LA, steek de weg over en loop over het voetpad verder.
• Einde weg LA, richting De Foreesten.

ROUTE 3 (7,5 km)
• Vanaf De Foreesten loop je richting Elspeet/ Apeldoorn (= de Elspeterbosweg), dit is aan de
linkerkant, wanneer je met de rug naar het terras staat.
• Bij Y- splitsing RA, →• 1e weg LA (= ’t Frusselt).
• Indien je naar de Heemtuin wilt, neem je de 1e verharde weg LA (= een camping).
• Op de camping 1e weg LA, vanaf hier de borden Heimanshof (Heemtuin) volgen (B).
• Zelfde weg terugnemen richting de receptie van de camping, daarna LA (= ’t Frusselt).
• Steeds RD, tot de weg ophoudt en je een bordje met Elspeetsche heide erop ziet staan,
hier LA. Volg vanaf dit punt volledig de groene wandeling van 6 km.
• Wanneer je weer aan het begin bent van deze 6 km- wandeling, deze weg (’t Frusselt) RD
nemen tot aan ’t einde, →• Hier RA en bij de Y- splitsing LA.
• RD over het voetpad tot het beginpunt De Foreesten.

LET OP: dit is een globale plattegrond, niet alle bospaden staan erop!

Het verscholen dorp (A)
Een bekende bezienswaardigheid is het voormalig onderduikerskamp "het verscholen dorp" aan de Pas-op-weg.
Hier zaten in de tweede Wereldoorlog veel onderduikers verborgen. Het kamp werd uiteindelijk verraden.

Heemtuin De Heimanshof (B)
De heemtuin De Heimanshof werd in 1935 aangelegd door werkloze jongeren van de Arbeiders Jeugd Centrale, bij
wijze van werkverschaffingsproject. De heemtuin ligt verscholen op het terrein van camping `de Paasheuvel` en is
zelfs bij veel Vierhouters onbekend.
De Heimanshof is een landschapstuin van ½ hectare waarin alle planten verzameld zijn die van nature op de Veluwe
groeien. Inmiddels groeit er een weelde aan planten, grassen en mossen. Na de oorlog lag de tuin er jarenlang
verwaarloosd en overwoekerd bij. In de jaren 90 hebben vrijwilligers de heemtuin weer in ere hersteld. Op het terrein
bevinden zich onder meer wallen met beuken en eiken, een naaldboombosje, een varenhoek, een heideheuvel, een
blauwgrasland, een bloemenweide, een leemkuil, een roggeakker, een moerasje en een muurtuin. Door de tuin loopt
de Nunbeek, die een grote en een kleine vijver van water voorziet. De tuin is vernoemd naar Eli Heimans, onderwijzer
en natuurbeschermer. Nu is de tuin opnieuw aan een opknapbeurt toe(2016).

