
 

Door bos en over zandverstuivingen. 
 
Het startpunt van de wandeling ligt net buiten het dorp, op de parkeerplaats die 

200 meter van de N.H. kerk ligt. Deze kerk ligt aan de pittoreske Brink, waar ook 
het standbeeld ‘De schaapskudde van Kootwijk’ is te vinden. 

 
Kootwijk is met amper 300 inwoners één van de kleinste dorpen van Nederland, 
zo’n 15 kilometer ten westen van Apeldoorn op de Veluwe. Ooit heette het dorp 

Cotevick: ontleend aan ‘cot’ (= kooi) en ‘vick’ (= wijk). Met die kooien worden 
dan de schaapskooien bedoeld. In het centrum van het dorp liggen ook twee 

café-restaurants. 
 
Vanuit het dorp volg je de weg in zuidoostelijke richting. Nadat deze weg naar 

links afbuigt, sla je de eerste weg rechts in; 500 meter verder sla je links af het 
onverharde pad op. Na ruim 300 meter zie je aan je rechterhand een klaphek; 

hier ga je door het bos in, waarna je vanzelf op het Kootwijkerzand uitkomt. 
 
Het Kootwijkerzand is het grootste stuifzandgebied van West-Europa. Ooit was 

dit gebied voor 70% met heide bedekt. Halverwege de 19de eeuw echter hebben 
hier bijna 40.000 schapen gegraasd. Deze overbeweiding resulteerde in open 

plekken op de heide. De wind kreeg vrij spel op het zand waarna de 
zandverstuiving een feit was. 
 

Steek de zandvlakte recht over (gebruik de ruiterpaaltjes voor de oriëntatie). 
Loop vervolgens langs de bosrand aan je linkerhand. Als je die voorbij bent, sla 

je links af en loopt het bos in. Op de T-splitsing ga je vervolgens links af. Na 450 
meter kom je op een viersprong, waar je rechtsaf slaat. Het bospad slingert door 
tot aan een verharde weg. 

 
De vegetatie op de zandvlaktes moet bestand zijn tegen sterk wisselende 

omstandigheden. ’s Zomers kan de temperatuur in de middag aan de grond 
gemakkelijk oplopen tot 50 graden of meer; in de nacht kan het dan gemakkelijk 

afkoelen tot slechts een paar graden boven het vriespunt. Ook de wind maakt 
het leven er niet gemakkelijker op. Je komt hier dan ook het grijsgroene 
buntgras (soms ook roodkleurig) en korstige rendiermossen tegen. Kenmerkend 

voor het Kootwijkerzand zijn de grillig gevormde vliegdennen, die vaak alleen in 
het landschap staan. 

De fauna in dit gebied bestaat uit edelherten, reeën, wilde zwijnen en vossen. 



 

Bij de verharde weg aangekomen sla je rechts af. Ruim honderd meter verder 
kom je de rode paddestoel 21456 tegen. Hier sla je links af het smalle 

geasfalteerde pad op. Je komt dan bij de Brummelkamer uit, een kleine 
zandverstuiving. Bij de picknickbank sla je links af. Op de viersprong die dan 
volgt, sla je ook weer links af. Je blijft nu een kleine 2,5 kilometer dit pad in 

westelijke richting volgen. Uiteindelijk kom je dan weer bij het Kootwijkerzand 
uit (aan je linkerhand). Je blijft het pad volgen, waarna je vanzelf weer op de 

weg uit komt, die je in het begin van de wandeling gelopen hebt. Het is nu nog 
minder dan een kilometer naar de Brink in Kootwijk. 
 

 


