Start is bij molen ‘De Hoop’ in Garderen.
1 Vanaf de molen RA (Meervelderweg) richting landerijen.
2 Op de splitsing RA (Hulakkerweg).
3 Op de splitsing RA (Sleedoornweg).
De rij eiken op een wal die u hier aantreft, dienden vroeger als beschutting
voor het koren op de akkers en leverden timmer- en brandhout op voor de
boerderijen.

4 Einde weg LA (Ouwendorperweg).
U bevindt zich in het buurtschap Ouwendorp.
Buurtschappen ontstonden vroeger veelal
omdat boeren met hun schapen wat dichter bij
heidevelden gingen wonen. Rechts van de weg
ziet u een huis (nr. 17) met de wel heel
toepasselijke naam ‘De Morene’. Een morene
is een landvorm, gevormd door een gletsjer of
ijskap, waarbij het duidelijk herkenbare ruggen
in het landschap betreft. Even verder na de oude
boerderij ‘Ouwendorp’, ziet u rechts sporen van
een gletsjerroute, een overblijfsel van de ijstijd
ongeveer 2 miljoen jaar geleden.

5 De Ouwendorperweg blijven volgen.
6 Bij splitsing rechts aanhouden. Let op! na ca. 100 m ziet u aan de
rechterkant een landweggetje, dat moet u in.
De mens, die vaak veranderingen teweegbrengt, heeft hier het landschap
zoveel mogelijk onberoerd gelaten. De beloning is een landschap waarvan de
harmonie een bijna tastbare rust uitademt. Hier broeden de buizerds.
Misschien hoort u hem hoog boven u met z’n langgerekte, bijna klagelijke
geroep - piew, piew - meestal twee keer achter elkaar, of de schorre schreeuw
van de raaf die ook hier zijn plekje gevonden heeft.

7 Aan het einde van de akkers, waar het bos begint, links aanhouden
richting zendmast.
8 Bij zendmast schuin links oversteken, Goudsbergweg (bij twee
betonnen paaltjes) volgen.
9 Bij de eerste slagboom (links van de weg) bospad in.
10 Op de splitsing LA (zie plattegrondje).
11 Eerste pad RA (links van het pad staat een
grote boom en een rij dennen).
12 Volg het pad, na circa 400 m ziet u een
stenen bankje met een afdakje op een
heuveltje liggen.
In de
dorpsmond
heet dat
bankje ‘het
vrijersbankje’. Het bankje is al heel oud en
gelukkig kan het niet praten, want anders zou u rode oortjes kunnen krijgen.
Vanaf het bankje ziet u de molen van Garderen.
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Met het zicht op de molen gaat u RA.
Het weggetje scherp rechts aanhouden.
Het eerste bospad links (bij het geel/rood gemarkeerde paaltje).
Op de T-splitsing LA en het grindpad blijven volgen.
Op de Y- splitsing LA.
Op de T- splitsing LA (bij het geel/rood gemarkeerde paaltje).
U verlaat aan het einde de afgraving door het hek van Gelders
Landschap.
20 Naar links het fietspad volgen tot kruising van wegen en hier RA
oversteken, de Solseweg op.
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21 Bij P 21018 LA (Paleisweg).
Deze weg is een van de oude jachtwegen, die vroeger voor de prinsen zijn
aangelegd. Deze weg loopt rechtdoor naar Paleis Het Loo in Apeldoorn.

22 Paleisweg volgen tot huisnummer 10 A.
23 LA langs het erf van de boerderij en rechtdoor, het smalle paadje
volgen.
U loopt nu op een kerkpad, een bijzonder religieus erfgoed. Vanuit alle
buurtschappen liepen deze paden dwars door de landerijen richting de kerk.
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Bocht naar rechts volgen.
U komt uit in de Dr. H.C. Bosstraat, rechtdoor lopen.
Einde weg RA en 1ste weg LA (Smidstraat).
Eindpunt weer bij de molen.
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.
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