
Lange wandeling Hoevelakerveen

Het Hoevelakerveen is een oud slagenlandschap. Het bestaat uit smalle percelen, vaak 
nog van elkaar gescheiden door houtsingels. Voet- en fietspaden lopen in de lengte van 
de  slagen. Enkele wat drukkere wegen staan er dwars op. 

Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw was Hoevelaken niet meer dan wat huizen en 
boerderijen langs de ‘grote weg’ die in de Napoleontische tijd was aangelegd om Amsterdam 
en Apeldoorn met elkaar te verbinden. Maar de geschiedenis van het dorp gaat veel verder 
terug. Vanaf het jaar 1000 werden hier moerassen ontgonnen en geschikt gemaakt voor het 
boerenbedrijf. En dat is in het landschap en in het stratenplan van het dorp nog te herkennen. 

Lengte van de wandeling: 15 km

Start- en eindpuntpunt: Station Vathorst

Horeca
 Na ca. 6 km: De Veensche Kas, Schoolstraat 28, 3864 MG Nijkerkerveen, T. (06) 

82048748. https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/veensche-kas. NB De Veensche Kas 
is een dagbestedingsproject voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking. Het is mogelijk er ’n kop koffie te drinken, maar het is geen horeca. Zolang 
de coronapandemie woedt, is De Veensche Kas gesloten voor bezoekers.

 Ca. 3,5 km verder: Grand Café De Haen, De Brink 10A, 3871 AM Hoevelaken, T. 
(033) 2530377.

Routebeschrijving (met de klok mee)
Verlaat het station aan de kant van Hooglanderveen via het perron van spoor 3. Sla LA langs 
het fietspad (Scheidingsweg). Volg de weg met een bocht naar rechts en een bocht naar links. 
Ga ca. 30 m na de tweede bocht RA, Hooglandseweg. Aan het eind de Amersfoortseweg 
oversteken en RA, fietspad. Sla na ca. 450 m LA half verharde weg langs de bosrand (eigen 
weg naar nr. 28-30). 

Sla RA vlak voor de bocht en ga via een vlonderbruggetje RD het bos in. Op het brede bospad 
LA. Aan het eind LA en dat pad volgen langs de bosrand. Op kruispunt LA, fietspad 
(Veenwal). Weldammerlaan schuin oversteken en RD, Veenwal. Aan het eind LA, Kerkepad. 
Na huisnummer 11 RD, graspad. Aan het eind een bocht naar rechts en een naar links tot een 
paar huizen. Daar RA. Sla aan het eind LA, Hoevelakerveenweg. 

Neem de eerste weg RA, Laakweg. Sla LA na ca. 150 m bij huisnummer 40-42, halfverharde 
weg. Deze weg maakt aan het eind een bocht naar rechts. Ga daarna LA, Meester 
Folkertsstraat en na ca. 50 m LA, Dirk Ruitenbeekstraat. Aan het eind RA Nieuwe Kerkstraat. 
Ga na de kerk LA, Kleuterpad. Aan het eind RA, Van Rootselaarstraat. Aan het eind LA, 
(weer) Nieuwe Kerkstraat. Op kruispunt RA Schoolstraat. Sla ca. 100 m na de 
Naaldenkoperweg RA, pad met verkeersdrempels tussen huizen door. Sla aan het eind RA, 
Laakweg. Ga na de Jacob Boerweg LA, fietspad (Nijkerkerveenweg).

Aan het eind RA Veenwal. Ga na ca. 150 m LA, Klepperlaantje. Neem het eerste pad RA (via 
zigzag-hek) en ga RD, Klaverweide. Volg Klaverweide naar rechts, langs een speelplaats en 
dan naar links. Aan het eind RA Gerstkamp. Na bocht naar links, aan het eind LA, 
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Doctorspaadje. Sla voor de school RA en meteen weer LA, Boekweitveld. Ga schuin naar 
rechts en houd dan rechts aan om het parkeerterrein over te steken. Steek de Veenslag over en 
ga RD met de kerk aan je linkerhand. Steek de Veenslagenweg over en volg het voetpad LA. 
Ga aan het eind RA, Kerkepad. Sla tussen de begraafplaats en de sportvelden LA, 
Kleinhovenweg, overgaand in pad. Ga aan het eind LA, Weldammerlaan. Aan het eind RA, 
Westerdorpsstraat. Sla na 50 m LA, Elzenlaan en RA, Kastanjelaan. Aan het eind LA voetpad. 
Steek de Smallestreek over en ga schuin RD. Ga voor een veldje RA, Pastoorakker. Na ca. 25 
m RA en achter bankje langs LA, smal pad tussen huizen. Sla aan het eind RA, (weer) 
Pastoorakker. Aan het eind LA, Smalle Streek. Ga aan het eind RA, Mulderslaantje. 

Steek aan het eind de Westerdorpsstraat over en ga LA via fietspad naar de ingang van 
landgoed Hoevelaken. Ga hier RA. Steek na ca. 300 m een bruggetje over richting waterpartij. 
Volg het pad om de vijver heen. Ga waar de middenlaan begint RD (richting Noordwest). 
Buig voor de rand van het bos naar rechts af en ga dan LA over een vlonderbruggetje en volg 
het smalle, slingerende pad. Uitgekomen op een breed pad RA. Aan het eind LA, middenlaan. 
Neem het eerste pad RA, houd op een splitsing rechts aan en sla na een ruime bocht naar 
rechts LA: pad langs de rand van het bos onder beuken. Ga op een kruispunt LA, fietspad. 
Steek de middenlaan over en ga RD. 

Steek aan het eind de Nijkerkerstraat over, sla LA en steek de Van Tuylstraat over. Ga RA 
langs het fietspad onder de A28 door. Neem de eerste straat RA, Holleweg. Aan het eind RA, 
Eindweg. Neem de eerste weg LA, Hoekveen. Na ca. 150 m LA, De Kooi. Ga aan het eind 
schuin RA, voetpad en volg dit langs de kinderboerderij. Neem dan het tweede pad RA en sla 
na het hekje LA, Hoekveen. Sla na 100 m LA, Gagelgat en dan RA Amendijk. Volg dit 
fietspad met een bocht naar rechts tot station Vathorst.

 Achtergrondinformatie

Veenontginning
Voor het jaar 1000 bestond het Noorden van de Gelderse Vallei uit ontoegankelijke moerassen 
met hier en daar iets hoger gelegen gebieden. Vanuit de zandige oeverwal van de 
Hoevelakense beek (nu vlak ten Noorden van de A1) begon met het moeras te ontginnen tot 
aan de huidige Dorpsstraat. Daarna kwam het gebied tot de Veenwal aan de beurt en 
vervolgens het gebied tot de Laakweg. Er ontstonden lange smalle percelen (slagen) in de 
Noord-Zuid-richting. 
Het land ten Noorden van de Laakweg werd ontgonnen vanuit het buurtschap Slichtenhorst. 
Daar hebben de percelen een Noordoost-Zuidwest-richting. Dat is te zien als je op de 
Laakweg loopt.

Landgoed Hoevelaken 
Landgoed Hoevelaken is onderdeel van de veenontginning die rond het jaar 1000 begon. Door 
enkele percelen samen te voegen, ontstond het landgoed in zijn huidige vorm, ongeveer drie 
kilometer lang en slechts 375 m breed. Dwars door het landgoed loopt een zandrug, door 
inklinking is het veen in de loop der jaren gezakt zodat de zandrug daar nu bovenuit steekt. 

Ontstaan
Al in 1132 werd de naam Hoevelaken vermeld en in 1402 werd de heerlijkheid Hoevelaken 
beschreven als bezit van de familie Van Zuylen, die het in leen had van de Gelderse hertogen. 
Een paar jaar later werd er geschreven over kasteel Hoevelaken. In de 17de eeuw ging het 
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landgoed door vererving over naar de familie Van Lynden. Nadat het kasteel in het Rampjaar 
1672 verwoest was, werd in 1679 een nieuw huis gebouwd, iets noordelijker dan het oude. 
Een latere generatie liet een middenlaan aanplanten en maakte daar een park omheen. 

20ste eeuw
Het park werd in 1927 in landschapstijl ingericht door Pieter Wattez (1871-1953). Er kwam 
een grote waterpartij en een klein sterrenbos, zoals toen in de mode was. Het landhuis is in de  
jaren zestig verkocht aan het Bouwfonds en het grootste gedeelte van het bos aan het Gelders 
Landschap.
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