
ROUTE-INFORMATIE 
De route koppelt etappes van het Marskramerpad (etappe 10) en van het Veluwe Zwerfpad 
(delen van de etappes 10 en 9). De route is ingetekend en beschikbaar als GPS-bestand  
via https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2642129.  
 
App Wandelnet 
Met de app van Wandelnet kun je Marskramerpad etappe 10 en Veluwe Zwerfpad etappes 9 
en 10 downloaden; met als achtergrond de topografische kaart zie je via het GPS-signaal 
precies waar je bent. 
 
START EN FINISH 
Start- en eindpunt is de parkeerplaats op de hoek Duinweg/Houtzagersweg in Kootwijk. 
 
LENGTE 
De route is 16,5 kilometer lang. In Hoog Buurlo kun je een stuk inkorten met 2,3 km tot 14,2 
kilometer. 
 
ZWAARTE 
Na langdurige droogte is het een pittige route, want dan zijn de wegen in het 
Kootwijkerzand zwaar te belopen in het mulle zand. 
 
VERHARD/ONVERHARD 
Vrijwel geheel onverhard, een paar stukken deel je met fietsers over onverharde paden. 
 
HORECA 
De Garage Radio Kootwijk is vanaf 1 juni weer open op vrijdag en in het weekend; april, mei 
en september alleen weekend; de rest van het jaar dicht.  
https://www.garage-radiokootwijk.nl/over-ons/ 
 
PICKNICK 
Mooie bankjes: Hoog Buurlo, Hoog Buurlosche Heide, Turfberg, Radio Kootwijk 
 
HOE KOM JE ER? 
Alleen te bereiken met eigen vervoer. Startpunt is de parkeerplaats op de hoek 
Duinweg/Houtzagersweg in Kootwijk. Navigatie: Houtzagersweg 13, Kootwijk. 
Je kunt de route ook starten op de parkeerplaats van Hoog Buurlo. Navigatie: Hoog Buurlo 5, 
Radio Kootwijk 
 
  



ROUTEBESCHRIJVING 
Volg vanaf de parkeerplaats de wit-rode markering van het Marskramerpad. 
 
Net voor de schaapskooi van Hoog Buurlo kun je de route inkorten. Ga bij Paddenstoel 
20264 rechtsaf richting Radio Kootwijk en volg de geel-rode markering van het Veluwe 
Zwerfpad. Maar voor je rechtsaf slaat: ga even 100 meter verder voor het verreikende 
uitzicht vanaf de picknickbanken. 
De hoofdroute gaat rechtdoor over het fietspad en slaat dan linksaf langs de tweede 
schaapskooi. 
 
Aan de rand van de Hoog Buurlosche heide ga je linksaf. Na ruim 300 meter komt het 
Marskramerpad samen met Veluwe Zwerfpad (bij een bankje). Ga hier rechtdoor en volg 
vanaf nu de geel-rode markering van het Veluwe zwerfpad. Je verlaat dus het 
Marskramerpad, dat rechtsaf de heide opgaat. 
 
In het mulle zand van het pad door het Kootwijkerzand duurt het lang voordat er een 
markering komt: bij een vijfsprong van zandwegen moet je rechtsaf (zie de kaart). 
 

 
 


