Start is bij molen ‘De Hoop’ in Garderen.
1 U vertrekt vanaf het TIP Garderen LA, richting het dorp.
2 Op de kruising RD (Oud Milligenseweg).
3 Einde weg LA (Dorpsstraat).
Links ziet u de Putbrink, met het in 2012
gerestaureerde oorlogsmonument en de in
1900 gemetselde dorpspomp. De pomp
levert helder drinkwater!
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Bij Y-splitsing links aanhouden
(Putterweg).
5 1ste weg LA (Koudhoornseweg).
6 Koudhoornseweg helemaal aflopen, de verharde weg gaat over in een
zandweg. Door het hek het bos in.
7 Einde weg (vijfsprong) de 2de weg LA, tussen perceelnummer 236-237
door.
8 Bij P 20213 RA. U passeert een slagboom en gaat door een hek.
9 Bij de splitsing gaat u alsmaar RD. Doorlopen tot aan het
landbouwterrein en links aanhouden.
10 Pad volgen tot blauw gemarkeerd paaltje (rechts in de bosjes), hier RA
(is zandweg met fietspad ernaast).
11 Vóór de schaapskooi LA.
Vroeger lag ‘Boeschoten’, een historische landbouwenclave, midden tussen
de woeste gronden en draaide alles om schapen, heide, en vruchtbare
akkers. De schapen zijn verdwenen, maar deze schaapskooi, met rieten dak
en gepotdekselde houten delen, staat er – hoewel niet meer in gebruik als
schaapskooi - nog altijd.

12 Op de 1ste kruising RD (kruising met paardenpad).
13 Weg blijven volgen tot t-splitsing, daar RA en meteen weer LA (direct
na stenen paal met nummer 149 aan rechterkant).
14 Doorlopen tot aan de T-splitsing, hier LA.
15 Bij de picknickbank RA.
16 Voorbij het Watergraafsmeertje RD.
Het Watergraafsmeertje, waar vroeger
de schapen hun dorst lesten, is
inmiddels tot een klein ven verworden,
maar wel een paradijsje voor vogels,
eenden en heikikkers. In het voorjaar
bloeit hier volop waterdrieblad.

17 De weg uitlopen, voor de slagboom
LA, tot u op de Oude Barneveldseweg uitkomt.
18 Oude Barneveldseweg circa 2 km volgen.
Aan het eind van de Oude Barneveldseweg ligt rechts de Beeldentuin. Daar
kunt u niet alleen terecht voor woon- en tuinaccessoires, maar ook voor een
kopje koffie of lunch in de
Rozentuin. Van april tot november
kunt u tevens de Zandsculpturen
bezoeken. Zandkunstenaars uit
alle delen van de wereld creëren
hier jaarlijks de meest
schitterende zandsculpturen.

19 Vóór Hotel Overbosch LA (Hooiweg).
20 Op de 1ste kruising RA over het wildrooster (Lage Boeschoterweg).
Deze gaat over in de Hoge Boeschoterweg en deze weg blijven volgen
tot aan de kruising met de Hogesteeg.
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21 Hogesteeg oversteken (Mazenhofstraat).
Links ziet u de Nederlands Hervormde Kerk. De oude toren van de kerk in
Garderen was vroeger een baken voor de
schepen op de Zuiderzee. Garderen ligt 46
meter boven de zeespiegel en in die tijd
waren er geen bomen die het uitzicht
belemmerden. De toren is gebouwd in de
14de eeuw, de klokkentoren in de 15de
eeuw en de spits in de 18de eeuw.

22 Einde weg RA (Dorpsstraat).
23 De kruising oversteken en doorlopen tot de molen, waar uw wandeling
weer eindigt.
Na een brand in 1852 is de huidige korenmolen de Hoop opnieuw gebouwd en
in 1853 in gebruik genomen. De molen had vroeger één koppel stenen om
graan te malen, één voor het malen van eek (gemalen eikenschors voor het
looien van leer) en één pelsteen. Op de
meelzolder is dit nog zichtbaar in de
balkenstructuur. De wiekenvorm is
Oudhollands en de vlucht 25,20 meter.
De molen is verschillende malen
gerestaureerd, de laatste keer in 2006
en wordt nog steeds gebruikt voor het
malen van koren.
NB Wij doen ons best de route zo actueel mogelijk te houden. Maar zowel landschap als bebouwing
kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wij stellen het zeer op prijs als u ons informeert als u een
wijziging ziet die invloed heeft op deze route.

TIP Garderen, Oud Milligenseweg 5, 3886 MB Garderen
Tel. 0577 461566, Email: info@gogarderen.nl, www.gobarneveld.nl
©TIP Garderen

‘SCHAAPSKOOI’
WANDELING
(plm. 11 km)

