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Wandeling door het Meervelder bosch 
naar het Uddelsche Buurtveld  
(pagina's 19-25) 
 
7,4 km │3 uur  Tussen Apeldoorn en Garde-
ren, op de oostelijke stuwwal van de Veluwe, ligt 
een schitterend Veluws landschap, met mooie 
oude beukenbossen en uitgestrekte heidevelden. 
NB: tussen 15 september en 25 december is het 
gebied gesloten; geen waardevolle zaken in de 
auto achterlaten. 
 
Hoe te bereiken: 
auto: vanuit Amersfoort of Apeldoorn over de 
A1, neem de afslag Kootwijk/Harderwijk (nr. 18); 
dan rechtaf, richting Harderwijk; bij de eerste 
rotonde rechtsaf (N344), richting Apeldoorn; 
eerste weg links (richting Uddel). Na ongeveer 
een kilometer is aan de linkerkant een parkeer-
plaats. Hier begint de wandeling. 
openbaar vervoer: met de bus vanaf station 
Apeldoorn of Amersfoort (buslijnen 102, 104 of 
400, zie www.9292ov.nl), uitstappen bij halte 
Hoog-Soeren/Het Aardhuis. Het weggetje naar 
het Aardhuis oplopen en eerste wandelpad links, 
asfaltweg naar Uddel recht oversteken en verder 
aanlooproute op kaartje volgen om bij wandel-
route te komen. De aanlooproute is ongeveer 1,5 
kilometer. 
 
Beschrijving wandeling: 
Vanaf parkeerplaats het smalle paadje links inlopen. 
Volg de bocht die het pad naar rechts maakt.   
 

(1) Links van dit pad en rechts van de route voor de 
mensen die van de bushalte komen ligt een bij-
zonder veld. Hier werd tot voor 15-20 jaar terug 
houtskool gemaakt door het hout lang te laten 
branden. De resterende as en sintels werden hier 
in het bos en op de hei gedumpt. Dat kun je nog 
steeds duidelijk in de begroeiing zien. Op plek 
(1) zie je niet alleen veel Pijpenstrootje, maar ook 
veel Duinriet, een soort die je elders op de Velu-
we weinig ziet. Op dit voedselarme zand profi-
teert deze plantensoort sterk van de fosfor en 
kalium in de as.  

 
Op driesprong rechts aanhouden. Als je van de bus-
halte komt links. 

(2) Let in het najaar (hier en verder) op paddenstoe-
len: o.a. Heksenboleet en Parelamaniet op het 

pad en in het dennenbos veel Valse dooier-
zwammen. Veel omwoelplekken van Wilde 
zwijnen en modderpoelen die ze gebruiken.  
 
Op volgende driesprong links aanhouden, op vier-
sprong meteen daarna een beetje links het graspad 
op (dus niet het bredere pad dat rechtdoor gaat, en 
ook niet scherp naar links, kijk even op het kaartje!).  
 

(3) Meteen links Zomereikenbos met veel hoge 
Blauwe bosbes in de ondergroei. Je kan hier 
mooi de overgang van het Berken-Eikenbos naar 
het Beukenbos zien. De hoge snelgroeiende 
Beuken overschaduwen na verloop van tijd de 
Zomereiken, waarna deze sterven. Hier en daar 
zie je nog een afgestorven Zomereik. De Beuken 
worden zelf op een gegeven moment omverge-
blazen. Op de open plekken die dan ontstaan 
zien we een nieuwe generatie van jonge Beukjes. 
Verderop - waar het beukenbos nog helemaal 
gesloten is - is de ondergroei door beschaduwing 
volledig verdwenen. De bosbodem is kaal met 
enkel lichtgroene bulten van Kussentjesmos. Let 
hier op de Fluiter en op Edelherten. 
 
Bij kruising met breed zandpad, rechtdoor het don-
kere beukenbos in (het gele bord is slechts een voor-
waarschuwing wegens munitieopruimwerkzaamhe-
den; deze wandeling blijft  op opengesteld, veilig ter-
rein). 
 

(4) Mooi voorbeeld van oud Beukenbos, met op de 
oude of afgestorven bomen Tonderzwammen, 
Platte tonderzwammen (bruin met witte rand) 
en Oesterzwammen. In dit bos hoor je Boom-
klevers, Vink, Grote bonte specht en Zwarte 
specht. Hier heb je een zeer grote kans op Wilde 
zwijnen. 
 
Even voorbij de herdenkingsteen  aan  boswachter P. 
Beijer (1905) de eerste randwal op, en bovenop het 
paadje rechtsaf. Volg de ongemerkte palen. Op een 
gegeven moment gaan de ongemerkte palen naar 
links beneden en leiden ze je in de richting van de 
tweede randwal. Op het pad voor de tweede randwal 
linksaf en dit pad blijven volgen met randwal aan 
rechterhand. 
 

(5) De tweede randwal is 8 tot 10 meter hoog. De 
randwallen zijn gevormd door stuifzand dat 
vanuit het westen het bos inwaaide en daar door 
de begroeiing tegengehouden werd. Deze wal 
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scheidt twee volledig verschillende werelden: aan 
de oostkant het oude Beukenbos en Zomerei-
kenbos en aan de westkant het vroegere stuif-
zand met hier en daar nog stukken open zand, 
maar vooral laag, zeer arm bos van Grove den. 
In de strook eikenbos aan de linkerkant van het 
pad lijken de Zomereiken allemaal ongeveer 
even oud. De jongere eikjes en beukjes zijn stuk 
voor stuk sterk afgegraasd door Edelherten en 
krijgen geen kans om op te groeien. Waarschijn-
lijk is de huidige generatie van volwassen eiken 
opgegroeid in een periode waarin er geen of heel 
weinig Edelherten waren. In de randwal zit 
meestal wel de burcht (stelsel van holen) van een 
Vos. In maart en april een grote kans op Appel-
vinken. 
 
Waar de randwal min of meer ophoudt, maakt het 
pad een scherpe bocht naar rechts; bij de volgende 
kruising rechtsaf, het mulle zandpad op (het pad 
rechtdoor is afgesloten).  
 

(6) Aan linkerhand open stuk waar een paar jaar 
geleden het dennenbos is afgebrand. Hier ont-
staat weer nieuwe heide met Struikhei en Rode 
bosbes. Let op in het voorjaar op Boompieper en 
Boomleeuwerik; in de winter zit hier vaak een 
Klapekster. Aan de rechterkant Kuifmezen, 
Pimpelmezen en Goudhaantjes. In de linker-
berm staan nog echte stuifzandplanten: Bunt-
gras en Schapengras. Let hier ook op de dikke, 
glanzend zwarte Gewone mestkever. 
 
Doorlopen tot de viersprong, waar de  paden recht-
door en linksaf zijn afgesloten, hier rechtsaf. 
 

(7) Hier even van de grote stille heide genieten. 
Meestal hoor je wel een Raaf die boven de heide 
vliegt. In de zestiger jaren was dit nog gedeelte-
lijk stuifzand. Langs het pad kun je regelmatig 
Heivlinders en Kleine Vuurvlinder zien. Je hoort 
hier Roodborsttapuit, Geelgors, Boompieper, 
Boomleeuwerik en Veldleeuwerik. Op de over-
gang van hei naar dennenbos zitten veel Nacht-
zwaluwen. In de berm groeien Kraaihei, Borstel-
gras, Tandjesgras en Gewoon biggenkruid.  
 

(8) Langs het nu afgesloten pad ligt een mooie 
vochtige heide met Dophei, Veenbies en Veen-
pluis. De Wilde zwijnen maken hier door hun 
gewroet steeds weer kale plekken, waarvan Klei-
ne zonnedauw, Witte snavelbies en Moeras-

wolfsklauw profiteren. Langs de randen van 
poeltjes groeien Beenbreek en Ronde Zonne-
dauw. Hier zitten Poelkikkers en Levendbarende 
hagedissen. In de toekomst zal dit stuk wellicht 
weer toegankelijk zijn.  
 

(9) De grote plassen midden op de hei zijn als 
drinkplek aantrekkelijk voor Edelherten. Hier 
heb je grote kans op Watersnip, Bosruiter en 
Wintertaling. De plassen zijn omzoomd door 
Snavelzegge; in het water groeit vooral veel 
Knolrus. Veel Poelkikkers en Ringslangen die op 
hen jagen. Aan de oostzijde is het water relatief 
zuur; aan de westkant komt oud kwelwater uit 
de stuwwal van Apeldoorn naar boven. Hier 
groeien Veelstengelige waterbies, Vlottende bies 
en Duizendknopig fonteinkruid. Aan de zuidzij-
de van de plassen veel Klokjesgentiaan en op de 
afgeplagde plekken Kleine en Ronde zonne-
dauw, Witte en Bruine snavelbies, Blauwe zegge 
en Moeraswolfsklauw. 
 
Vanaf (7) pad volgen tot onverharde weg, deze over-
steken en pad aan andere kant weg vervolgen. 
 

(10) De grote onverharde weg een klein stukje 
oplopen om de bermen en de grote heide te be-
kijken (zie kaartje). In de zomer Roodborsttapui-
ten; in de winter een grote kans op een Klapek-
ster. De begroeiing van de berm is rijk aan 
bloemen: Kleine tijm, Grasklokje, Tormentil,  
Duizendblad, Muizenoortje, Kleine leeuwen-
tand, Gewoon biggenkruid, Rode schijnspurrie 
en Eenjarige hardbloem. 
 
Na het oversteken van onverharde weg, eerste pad 
rechts. Als dit afgesloten is, doorlopen, en volgende 
pad rechts. Dan wel bij volgen de kruising rechts en 
vervolgens weer links om weer op de route uit te ko-
men. Verder gewoon recht doorlopen. Na de derde 
(of tweede) kruising doorlopen;  vervolgens met het 
pad mee naar rechts zodat je weer op de onverharde 
weg uitkomt. 
 

(11) Let tijdens dit laatste stukje van de wandeling 
op Wespendief en Draaihals. De kansen zijn niet 
groot, maar met name in dit deel kom je ze 
soms tegen. Hier lopen we de hoge stuwwal van 
Apeldoorn op (stijgt tot een hoogte van 94 meter 
boven NAP).   
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Bij onverharde weg linksaf terug naar de parkeer-
plaats of recht oversteken om de teruglooproute naar 
bushalte te volgen (zie kaartje).  
 
Opmerkingen en aanvullingen: 
frank.berendse@kpnmail.nl 
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