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Routebeschrijving
•  Vanaf Huis te Eerbeek 1 rechtsaf langs parkeerplaats. Einde 

rechtsaf, beukenlaan in. Vóór landhuis linksaf tussen twee 
hekken door, voetpad. Einde rechtsaf richting Eerbeek. Voorbij 
tweede bankje op splitsing rechtsaf. Met bocht naar rechts 
achter langs het landhuis. Rechtdoor over een verhoogde weg. 
Einde rechtsaf, voetpad. Einde linksaf langs beek. Op splitsing 
rechtsaf, heuveltje op. Boven gaat u rechtsaf naar beneden, via 
loopplank beek oversteken. 

•  Op voorrangsweg rechtsaf. Meteen op Kanaalweg linksaf, brug 
over. Bij P-20357 rechtsaf langs Apeldoorns Kanaal 2. Bij P-70256 
rechtsaf, brug over en rechtdoor over fietspad (Hallse Weg).  

Vroeger waren de bossen rond Eerbeek en Laag-Soeren alleen 
weggelegd voor welgestelde lieden. Heren van adel bouwden er 
een jachtslot, rijke lieden uit de stad zich lieten verwennen in een 
chic kuuroord. Terwijl de vermogende patiënten genoten van het 
heilzame beekwater, was de gewone man en vrouw hard aan het 
werk in de papierindustrie. Langs de met de hand gegraven Eer-
beekse beek draaiden de molens op volle toeren. Ze produceerden 
fijn wit papier, waardoor Eerbeek bekend werd als ‘papierdorp’. 

Koning Willem I liet in 19e 
eeuw het Apeldoornsch Kanaal 
aanleggen, om zo de Apel-
doornse industrie en handel te 
bevorderen. Het 52 kilometer 
lange kanaal loopt van Hattem 
naar Dieren via Apeldoorn. Al 
snel bleek het kanaal te klein te 
zijn voor de beroepsvaart. 
Aan de rand van het bos liet de 
heer Jut van Breukelerwaard 

8  Kuren op  
de Veluwe

Eerbeek

Huis te Eerbeek

Het 14e-eeuwse Huis te 
Eerbeek is in de loop der 
tijd diverse malen van 
eigenaar verwisseld. 
Vermoedelijk waren het de 
heren van Bronckhorst die 
hier als eerste een jacht-
slot bouwden: het bestond 
uit een kasteel met drie 
vleugels en een slotgracht. 
In het parkbos achter het 
huis lagen twee rechthoe-
kige vijvers, daterend uit 
de 16e en 17e eeuw. Een 
formele stijl van rechte 
lanen en strakke vormen 
was toen in zwang. Twee 
eeuwen later zijn de slot-
gracht en een van beide 
vijvers aangepast in de 
Engelse landschapsstijl. 

Lengte
14 km – ca. 3,5 uur

Markering
Geen

Start- en eindpunt
Hotel-Restaurant Huis te 

Eerbeek, Prof. Weberlaan 1, 
6961 LX Eerbeek

Openbaar vervoer 
Vanaf treinstation Apeldoorn of 
Arnhem buslijn 43, halte 
Centrum, Eerbeek. Vanaf 
bushalte naar dorpsplein lopen. 

Bij VVV rechtsaf, Illinckstraat. 
Einde linksaf, Derickxkamp. 
Direct rechtsaf en weer 
rechtsaf, Smeestraat. Bij N.H. 
kerk rechtsaf, Gunningstraat. 
Einde linksaf, Molenweg. Direct 
linksaf, Kanaalweg. Na 100 m 
linksaf naar Huis te Eerbeek.

Vervolg op pag. 32 >

in 1850 kuuroord Bethesda, nu 
Soeria geheten, bouwen. Ver-
mogende patiënten met veelal 
reumatische klachten ondergin-
gen hier jaarlijks hun waterthe-
rapieën. De baden, gevuld met 
heilzaam water uit de Eerbeekse 
beek, deden hen meer dan goed. 
Dankzij het kuuroord brachten 
de rijke lieden geld en welvaart 
naar Laag-Soeren. 
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Na 150 m bij P-20914 linksaf richting Laag-Soeren,  fietspad met 
zandweg. 

•  Verkeersweg oversteken en linksaf (Brummenseweg). Na 200 m 
(einde akker) rechtsaf, bospad. Langs een camping, afrastering 
ca. 500 m aan rechterhand houden en dan linksaf bospad in. 
Einde linksaf. Na 25 m op splitsing rechtsaf. Einde rechtsaf. 

•  Steeds rechtdoor en spoorlijn kruisen. Einde linksaf, onverharde 
weg met fietspad. Bij P-24029 rechtdoor, weg wordt verhard. Na 
100 m schuin rechts/rechtdoor voetpad op (bordje Le Paradou). 
Op splitsing linksaf. Op driesprong schuin rechts. Pad rechtdoor 
blijven volgen.

•  Einde linksaf, voor langs N.H. kerk. Op weg (Eerbeekseweg) 
rechtsaf. In Laag-Soeren bij bevrijdingsmonument Het Rollende 
Paard Harderwijkerweg oversteken en rechtdoor (Prof. Huetlaan). 
Bij P-24526 linksaf, Jut van Breukelerwaardlaan. 

•  Bij P-20360 rechtsaf (Badhuislaan). Links ligt Soeria 3, een 
voormalig badhuis. Wildrooster oversteken. Waar weg naar 
rechts buigt: rechtdoor, bospad tussen hekken door. Op kruising 
rechtdoor (bordje Nationaal Park Veluwezoom), groene  pijlen. 
Einde linksaf. 

•  Rechts aanhouden. Op brede zandweg met eikenbomen (Prof. 
Stokvislaan) rechtsaf. Einde rechtsaf, zandweg met fietspad. Bij 
P-24525 Schaapsallee kruisen en rechtdoor, bospad. Vóór heide-
veld bocht naar rechts volgen. 

•  Op splitsing, waar heiderand afbuigt, rechtdoor. Meteen op krui-
sing met ruiterpad links aanhouden, naar sprengenkop en zitbank. 
Smal pad rechts van de spreng volgen, hekje door, trap omlaag, 
twee bruggetjes over, omhoog via trap en links aanhouden. 

•  Einde spreng haaks rechtsaf, tweede smalle bospad. Meteen na 
wildrooster iets rechts aanhouden (niet het ruiterpad volgen). Op 
splitsing schuin links/rechtdoor. Waar weiland zichtbaar is, op 
splitsing links aanhouden. Weer links aanhouden, door bosrand 
langs het weiland. 

•  Op splitsing rechts aanhouden. Bij hoek weiland en twee afsluit-
bomen, haaks linksaf, langs prikkeldraad. Tweede pad rechtsaf, 
Nationaal Park Veluwezoom  verlaten. Op splitsing, vlak vóór 
flauwe bocht naar rechts, gaat u linksaf. 

•  Paden links negeren en het eerste duidelijke pad (bij bankje) 
rechts in. Einde linksaf. Na slagboom op halfverharde weg rechts-
af. Harderwijkerweg kruisen en bij P-23704 rechtdoor (Doonweg). 
Weg wordt onverhard met fietsstrook ernaast. 

•  Bij P-23703 linksaf (Soerense Zand Noord), onverharde weg met 
fietsstrook. Via de weg rechts de spoorweg kruisen. Einde weg 
rechtsaf en meteen weer rechtsaf (Hogeweg), verderop halfver-
harde weg. Op voorrangsweg rechtsaf, fietspad. Vóór Y-1552-2 
linksaf (Het Hungeling). Op splitsing bij muziekkoepel rechts 
aanhouden. Na 200 m linksaf naar Huis te Eerbeek

Hotel-Restaurant Huis  
te Eerbeek
Prof. Weberlaan 1 
6961 LX Eerbeek 
0347 75 04 46 
www.fletcherhoteleerbeek.nl

Café-Restaurant  
De Harmonie
Harderwijkerweg 35 
Laag-Soeren 
0313 61 92 s74 
www.harmonielaagsoeren.nl

> Vervolg van pag. 31

Vanaf eindpunt naar bushalte: 
Ca. 100 m voorbij Huis te 
Eerbeek rechtsaf, Kanaalweg. 
Einde rechtsaf, Molenweg. 
Meteen rechtsaf, Gunning-
straat. Voorbij N.H. kerk linksaf, 
Smeestraat. Tweemaal linksaf. 
Rechtsaf, Illinckstraat. Linksaf 
naar bushalte.

Honden
Aangelijnd toegestaan


