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in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn 
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de 
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids 

van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier: 
www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening

Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen. 

start: Bushalte Wijtgraaf - Hierden
afstand: 22 km 
eindpunt: Station Ermelo
ov-informatie: Zowel van station Ermelo als 
van station Harderwijk rijden bussen naar bus-
halte Wijtgaard. 
horeca: In Hierden, Leuvenum, Staverden en 
Ermelo

I.  Wandel vanaf bushalte Wijtgraaf in Hier-
den oostwaarts (fietspad) de Zuiderzeestraat-
weg af naar kasteel De Essenburgh (ga voor een 
bezoek aan het kasteel de oprijlaan op, dezelf-
de weg terug). Sla na ruim 1 km ra (huisnrs. 
542 t/m 547) en loop rd langs de slagboom, 
de oprijlaan van landgoed Hulshorst op. Na 
het koetshuis La ri. huisnr. 543 en vlak voor de 
beek ra (rode paaltjes). Volgen, beek over, ra. 
Einde pad Vuurkuilweg overst, schuin re, pad 
langs beek (rode paaltjes). Einde pad re, stenen 
brug over, Li aanh, pad volgen langs beek. Op 
boskruispunt La, beek volgen, einde pad ra, 
Oudeweg, volgen langs spoor. 

II.  Einde Oudeweg La Hierderweg, spoor over, 
volgen, snelweg over, Oude Ermeloseweg overst, 
rd, volgen langs P en witte slagboom het Leu-
venumse Bos in. Splitsing rd, Hierdenseweg 
volgen. 200 m. na splitsing ra, beek over, Li 
aanh, breed pad (Nieuwe Traa), wit-rode mar-
kering, volgen. 

III.  Na ca. 1 km beek overst. (stenen brug). Op 
Y-splitsing Li aanh, volgende pad ra, volgen, 
wit-rode markering. Einde pad La. Volgen, re 
aanh, bij houten brug beek over. Einde La, vol-
gen, wit-rode markering. 

IV.  Einde ra, volgen, wit-rode markering. Ein-
de ra, voor huisnr. 30 langs, brug bij waterval 
over, meteen La, wit-rode markering, later Pool-
seweg. Na ca. 800 m. (voorbij tuinen Het Roode 
Koper aan re zijde) La, vlonder over. Wit-rode 

markering volgen langs bosrand. Einde Li aanh, 
volgen. Na 2e brug ra, wit-rode markering. 
Einde ra, Oude Zwolseweg, volgen naar de 
Zwarte Boer. 

V.  In Leuvenum bij de Zwarte Boer La, Jhr. 
Dr. C.J. Sandbergweg, volgen, wit-rode marke-
ring. Na 350 m. La Veenweg, voor boerderij 
ra, voetpad, 2x overstap over, volgen, wit-ro-
de markering. Beek over, meteen ra, volgen, 
wit-rode markering. 

VI.  Bij kruising ra brede grindweg op, Allee. 
Na 400 m. ra, voorbij boshut La, pad volgen, 
wit-rode markering. Einde ra, Staverdenseweg, 
Staverden, langs kasteel. (Voor bezoek aan 
kasteel Staverden, tuinen, horeca en bezoekers-
centrum La het terrein op, na bezoek terug-
keren). Staverdenseweg rd volgen. Bij kerkje 
overst, rd, Postweg. Volgen (ca 2,3 km.) tot 
kruising Flevoweg (N302). Overst, zandpad rd 
ri. schaapskooi. 

VII.  Na 600 m. ra, markering Romeins Mars-
kamp wandelroute. Na 300 m. (bij infobord 
& wal Romeins Marskamp) La karrenspoor, 
na 50 m. ra karrenspoor, markering Romeins 
Marskamp wandelroute, volgen, later smal pad. 
Breed zandpad overst, rd, smal pad licht om-
hoog. Bij bank, kruising zandpaden, rd smalle 
pad, markering Romeins Marskamp wandelrou-
te, volgen. Breed zandpad over, volgen.

VIII.  Bij kruising La fietspad op, volgen over 
heide naar Gemeentebossen. In bos PS 20289 
rd ri. Ermelo, PS 21005 ra ri. Ermelo, PS 
20283 ra ri. Ermelo, zandpad. PS 62801 La, 
fp langs Leuvenumseweg ri. Ermelo. In Erme-
lo rotonde overst, Leuvenumseweg. Rotonde 
overst, Stationsstraat. Na 250 m. Li aanh, Sta-
tionsstraat, na 350 m. Li aanh, Stationsstraat 
blijven volgen tot station Ermelo. 

l

wandeling 7 - veluwe 


