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Dag 1 Van Dieren naar Natuurvriendenhuis ABK-huis en camping Hallse Hull 

Karakter: We lopen via de bossen van de Veluwe overstatige lanen gaan we naar het ABK-huis 

Afstand: 14 km  
Start: NSstation Dieren 
Einde: Natuurvriendenhuis ABK-huis en Nivon camping Hallse Hull  
Ov onderweg Laag Soeren, De Harmonie (3,6 km tot ABK-Huis) 

Meer info: Veluwezwerfpad (markering geel-rood) en Maarten van Rossumpad (markering wit-rood) 
 

Dag 2:  Natuurvriendenhuis ABK-huis en camping Hallse Hull 

Karakter: Het bos gaat over in weidelandschap met gevarieerde stukjes groen. Tot slot riet, ruimte en 

het silhouet van de aan de IJssel gelegen hanzestad Zutphen. 

Afstand: 16 km  
Start: Natuurvriendenhuis ABK-huis en Nivon camping Hallse Hull 
Einde: Nsstation Zuthpen 

Ov onderweg`Voorstonden, Huis Voorstonden ( 8,5 km vanaf ABK-Huis) 

Meer info: Trekvogelpad (markering wit-rood) en Hanzestedenpad (geel-rood) 
 

Overnachting: Nivon natuurvriendenhuis ABK of natuurkampeerterrein Het Halls Hull. 

ABK staat voor A. B. Kleerekooper, een van de oprichters van het NIVON. Het milieuvriendelijke 

vakantieoord ligt midden op de veluwe in een mooie bosrijke omgeving.  
Het is een accommodatie waar wandelaars welkom zijn, om te overnachten of om koffie/thee te drinken. 
U kunt er koken in goed geoutilleerde keukens.  

Het huis biedt onderdak tot wel zestig mensen en heeft een grote zaal die verhuurd kan worden aan 

groepen. Het huis heeft een zonnig terras en een grote tuin. Kinderen kunnen zich uitleven op de 

natuurlijke speeltoestellen. Vrijwillige gastheren en -vrouwen beheren het natuurvriendenhuis. 

Naast het huis ligt natuurkampeerterrein Het Hallse Hull.  
 

Routekaart 

De routekaart vind je op de website van RouteYou. Hier kun je de kaart printen of een routelijn 

downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Linken 

https://nivon.nl/wandelpaden/veluwe-zwerfpad/ 

https://nivon.nl/wandelpaden/maarten-van-rossumpad/ 

https://nivon.nl/wandelpaden/trekvogelpad/ 

https://www.wandelnet.nl/wandelroute/170/Hanzestedenpad-etappe-02 

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/4863601/hikingroute/wandel2daagse-abk-huis-dag-1 

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/5873055/hikingroute/abk-huis-dag-2-volgens-oude-route-hanzestedenpad 

https://www.routeyou.com/nl-nl/route/view/8060381/hikingroute/abk-huis-dag-2-via-nieuwe-route-hanzestedenpad 

 

Route dag 1 van Dieren 
naar ABK-huis 

Of klik hier 

 

 

Route dag 2 van ABK-huis naar Zutphen 
via oude route Hanzestedenpad 

Of klik hier 
 

Route dag 2 van ABK-huis naar Zutphen via 
nieuwe route Hanzestedenpad 

Of klik hier 
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https://nivon.nl/wandelpaden/veluwe-zwerfpad/
https://nivon.nl/wandelpaden/maarten-van-rossumpad/
https://nivon.nl/wandelpaden/trekvogelpad/
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Dag 1 routebeschrijving 

De route begint met een gedeelte van het Veluwe Zwerfpad, dat geel-rood is gemarkeerd.. 

Verlaat N.S. station Dieren via de voetgangersbrug (bovenaan de trap rechtsaf). Schuin links naar 

Koningin Julianalaan. Vierde straat linksaf: Prinses Margrietlaan. Einde rechtsaf Harderwijkerweg, 

Linksaf: Burg. Bloemersstraat. Einde bebouwing, vóór  volkstuintjes rechtsaf. Na laatste volkstuin linksaf, 

veldpad. Aan het eind, na een beukenbosje, rechtsaf,  pad naar links volgen. Door klaphek, Carolinaberg 

op.  

 

Carolinaberg 

Stadhouder Willem IV heeft gezorgd voor het stervormige lanenpatroon in het bosgebied Hof te Dieren. Hij heeft de 

veertien lanen samen laten komen op de top van de berg die hij naar zijn dochter Carolina vernoemde. 

Lange Juffer 

Willem III liet lange, kaarsrechte koningswegen aanleggen waarover zijn jachtstoet zich snel kon verplaatsen, zoals 

de Lange Juffer die van het Hof in Dieren over de Carolinaberg dwars door de 0nzalige Bossen naar zijn jachthuis 

De Cinkel bij Ede liep. 

 

Op de ‘dertiensprong’ het vierde pad linksom geteld, nemen. (NS-wandeling Veluwezoom gaat 

rechtdoor). Op kruising rechtdoor. Op scheve kruising links aanhouden, rechte (Konings)allee volgen, 

landgoed Twickel wordt Nationaal Park Veluwezoom.  

 

Nationaal Park Veluwezoom 

Nationaal Park Veluwezoom is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland (5000 ha). Het 

bestaat uit naald- en loofbossen, heidevelden, stuifzanden, landgoederen en landbouwgrond. Het hoogste punt ligt 

op rio m boven NAP Er woont hier veel wild: edelhert, ree, das, vos en wild zwijn. Op veel plaatsen zijn hun sporen 

te vinden. Op vochtige plekken zijn soms vreemdsoortige kuilen te zien, waar een zwijn zich in de modder heeft 

gewenteld. Ook zangvogels, nachtzwaluw, verschillende soorten spechten en roofvogels komen er voor. Het 

gebied is rijk aan insecten, reptielen en amfibieën. Enkele delen van de Veluwezoom worden begraasd door 

schapen, Schotse Hooglanders. 

 

Weg met fietspad kruisen. Pad met bocht naar links volgen. Na 1600 m op scheve kruising met 

betonnen drinkbak rechtsaf. Einde rechtsaf, langs raster. Op kruising rechtsaf. (Het Veluwe Zwerfpad 

gaat linksaf. Vanaf hier volgt u het Maarten van Rossumpad (wit-rood gemarkeerd)). Op splitsing 

rechtsaf. Op kruising linksaf (bordje ‘Twickel’), lang recht pad. 200 m voorbij laatste zomerhuisje 

rechtsaf. Het derde pad linksaf bij knooppunt 91 richting knooppunt 76. Aan het eind rechtsaf en aan het 

eind linksaf, brede onverharde weg met fietspad. Bij (32) P24525 en knooppunt 76 rechtdoor richting 

knooppunt 28. Schaapsallee kruisen. Vóór heide rechtsaf. Ruiterpad kruisen, langs beek. Tweede pad 

linkaf. Langs spreng aan rechterhand. Op 5-sprong eerste pad rechtsaf. Op kruising bij knooppunt 28 

rechtsaf richting knooppunt 36. Door klaphek, over twee bruggetjes en weer door klaphek. Direct na 

klaphek linksaf. Langs de beek (aan uw linkerhand) blijven lopen. Linksaf over bruggetje en rechtsaf 

over wildrooster, Prof. Winternitzlaan.  Einde linksaf. Bij P24526 rechtsaf, Prof. Huetlaan. Bij Y7645 

voorrangsweg (Harderwijkerweg) oversteken, Eerbeekseweg. Rechtdoor bij P24029, Soerense Zand 

Zuid. Bij P23703 rechtsaf (Doonweg), toeristische spoorweg oversteken.  

 

Toeristische spoorlijn  

De door koning Willem lll in 1887 aangelegde spoorlijn tussen Dieren en Apeldoorn speelde een belangrijke rol in 

de Veluwse papierindustrie. Het papier werd vanaf papierfabriek De Hoop in Eerbeek direct in de trein geladen en 

in heel Europa afgezet. Sinds 1975 rijdt de Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) er elke zomer met een 

toeristische stoomtrein heen en weer. 

 

De voorrangsweg, Brummenseweg oversteken. Einde weg  rechtsaf (Hallseweg) rechtsaf richting Hall. 

Apeldoorns Kanaal over. (Het Maarten van Rossumpad gaat linksaf, u volgt vanaf hier het Trekvogelpad 

wit-rood gemarkeerd). Na 400 m vindt u rechts het ABK-huis, eindpunt van de eerste dag. 
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Apeldoorns Kanaal 

Het Apeldoorns Kanaal is het langste kanaal van Gelderland. Het loopt van Hattem naar Dieren en werd tussen 

1829 en 1866 gegraven. Het kanaal diende als aan- en afvoerweg voor de papierindustrie maar dat bleek in de 

loop der tijd te klein. Nu wordt het vooral gewaardeerd om zijn landschappelijke schoonheid. 

De es van HalI ligt op een dekzandrug. De akker is door een eeuwenlange bemesting met een mengsel van 

heideplaggen en schapenmest verder omhoog gekomen.  

 

Dag 2 routebeschrijving 

U verlaat het ABK-huis en volgt het Trekvogelpad (wit-rood gemarkeerd) gaat rechtsaf, Hallseweg. 

Eerste weg linksaf, zandweg (Zwarteweg). Deze volgen tot de kruising met Slatweg. Rechtsaf 

Dorpsstraat. Bij P-21473 linksaf, Hallsepad. Bocht naar rechts. Verharde weg oversteken, linksaf 

fietspad (Hallsepad). Op verharde weg bij P-21472 rechtsaf en schuin linksaf, langs afsluitboom, 

beukenlaan. Langs weiland. Einde linksaf. Op fietspad linksaf. (U verlaat het Trekvogelpad en volgt 

vanaf hier het Hanzestedenpad geel-rood gemarkeerd). Boslaan met beuken volgen. Einde laan 

rechtsaf. Bij bordje privéterrein linksaf, zandpad. Op driesprong rechts aanhouden. Na 400 m gaat u bij 

bospad linksaf. Dit brede bospad volgen, aan het einde rechtsaf, brede zandweg. Deze weg gaat over in 

asfalt en u passeert een boerderij.  

 

Leusveld Dit landgoed is eigendom van Natuurmonumenten. Leusveld ligt op een zandrug tussen de 

Rhienderense- en Oekense Beek, precies op de overgang van het Veluwemassief naar het lJsseldal, daar waar 

zand overgaat in rivierklei. Het is vanouds een nat en venig gebied. Daarom zijn in het bos rabatten 

(ontwateringsgreppels) aangelegd. Op de hieruit opgeworpen verhoogde grondstroken kon dan bos gaan groeien. 

De greppels staan nu vaak droog door de ontwatering van de naastliggende landbouwgronden. Het Leusveld was 

oorspronkelijk ingericht voor de jacht. Het jachthuis dateert ult tgtt en is gebouwd in de stijl van de neorenaissance. 

Het meest herkenbare element van deze stijl zijn de spekiagen: gepleisterde horizontale banden in de bakstenen 

gevels. Opvallend is de hoge klokkentoren boven de entree. Het Turfveen is een vogelrijke plas. met onder meer 

dodaars, grote zilverreiger en ijsvogel. Aan de westkant ervan ligt een uitkijkpunt met uitzicht over de plas en 

aangrenzend orchideerijk grasland. 

Landgoed Leusveld is een vochtig gebied. Op het landgoed kwelt het grondwater van de Veluwe naar de 

oppervlakte. Beken voeren het water af naar de IJssel. Het bos is op rabatten geplant. Dit zijn opgehoogde stroken 

grond tussen greppels, zodat de bodem droog genoeg werd om bomen te laten groeien. De ondergroei in het bos 

is rijk. In het voorjaar kun je gevlekte orchis, bosviooltje, bosanemoon en speenkruid ontdekken. Verder groeit er 

dubbellooievaren, salomonszegel, bosklaverzuring en dalkruid. 

 

Bij bordje ‘Leusveld’ linksaf. Vanaf hier pad (ook gemarkeeerd als ‘Rondje Hall’) blijven volgen, zijpaden 

negeren. U komt uit bij een asfaltweg. Hier rechtsaf. Na ruim 250 m linksaf langs de bosrand, met links 

een beek. Aan het eind van de beekoever gaat u rechtsaf. Deze beek blijft u volgen. Na 1,3 km op 

asfaltweg linksaf, pad parallel aan asfaltweg.  Doorlopen tot Y-6229/1. Bij Y-6229/1 rechtsaf en direct 

linksaf Voor bord Voorstonden rechtsaf, pad met paal. Op kruising linksaf.  

 

Voorstonden Huis Voorstonden , is een van de minder bekende adellijke huizen op de Veluwezoom. Eerste 

vermeldingen van het huis dateren uit de  16e eeuw. , De  gracht is in de 17e eeuw  gegraven. Het oudste huis 

moet een rechthoekig gebouw geweest zijn dat later tot een L-vorm is uitgebreid. Rond 1830 hebben de  bewoners 

het huis laten verbouwen in 'ltaliaanse' stijl met een verhoogd middengedeelte en  twee lagere zijvleugels. 

Omstreeks 1880 zijn die lagere zijvleugels op dezelfde hoogte gebracht als het middengedeelte, waarmee het huis 

zijn massieve uiterlijk heeft gekregen.  Op landgoed Voorstonden zijn de twee belangrijkste landschapsstijlen goed 

herkenbaar. De rechte lanen typeren de geometrische ofwel Franse stijl. De meer frivole Engelse landschapsstijl 

kenmerkt zich door slingerende paden en bochtige waterpartijen; die zijn hier oorspronkelijk in 1810 aangelegd. 

Het prachtige bos is door Natuurmonumentenin oude glorie hersteld compleet met een romantische boogbrug. In 

het voorjaar bloeien hier dalkruid en salomonszegel. In het parkachtige deel staan veel oude loofbomen. Meer info 

op  www.voorstonden.nl. 

 

http://www.voorstonden.nl/
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Op splitsing links aanhouden. Vijfsprong oversteken en linker pad inlopen. Op splitsing links aanhouden 

U loopt langs een kikkerpoel (rechts); op splitsing rechts aanhouden. Kruising oversteken en zoveel 

mogelijk rechtdoor lopen tot een houten boogbrug (zijpaden negeren). Hier linksaf de brug over. Na brug 

rechtsaf en pad langs de vijver blijven volgen. Bij houten brug linksaf. Eerste pad rechtsaf. Eerste pad 

rechtsaf; u komt uit op een asfaltweg. 

 

Het Hanzestedenpad is gewijzigd, de oude route is gewoon nog te lopen. 

Bij de asfaltweg linksaf. Deze weg 700 m volgen tot een driesprong met Y-5417/1. 'Het Jodink'. Hier 

rechtsaf Op driesprong linksaf Voorsterweg. Na 400 m rechtsaf, onverharde landweg, De Voortweg in. 

Deze weg met bocht mee naar rechts volgen. Einde weg linksaf 

 

Je kunt er ook voor kiezen om het Hanzesteden te blijven volgen door middel van de 

markeringen.  

De routebeschrijving is waarschijnlijk: Steek de asfaltweg over. Volg het pad rechts van de 

Voorstondenbeek. Na 600 m steek je de beek over en volgt hem aan de andere oever tot een Asfaltweg 

(de Voortweg.) Ga hier linksaf. Volg deze weg tot de Tondensestraat, ga hier rechtsaf. 

De blauwe lijn volgt de oude 
route en de gele lijn volgt de 
nieuwe route van het 
Hanzestedenpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg van de route: Langs boerderij met huisnr 8a. Einde weg rechtsaf, Tondense Enkpad. Einde weg 

rechtsaf, onder viaduct door. Einde weg linksaf (Baankstraat). Einde weg linksaf, Oude Kanonsdijk. 

Einde rechtsaf N345. Bij verkeerslichten linksaf. Na 100 m rechts aanhouden om voetpad aan linkerkant 

van de oprit IJsselbrug. Steek de IJssel over via de brug (linkerzijde is voor voetgangers). Blijf na de 

spoorbrug de weg vervolgen met links de spoorlijn tot aan NS-station. 

 

 

De teksten zijn overgenomen uit de Gidsen van Veluwe-Zwerfpad, Maarten van Rossumpad en 

Trekvogelpad van het Nivon en Hanzestedenpad van Wandelnet. 

 

 


