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Deze wandelroute is een uitwerking van de gemeen-
telijke beleidsdoelen “vitale dorpen”  en “citta slow”. 
Het doel is tweeledig. In Den Hoorn is sprake van een 
snelle aanwas van woningen. Weinigen kennen de 
mogelijkheid om een landschappelijk interessante 
wandeling om en door het dorp te maken. Zelfs de 
bewoners die in Den Hoorn zijn opgegroeid zijn lang 
niet allemaal op de hoogte van die mogelijkheid. Een 
tweede doelstelling ligt op het vlak van stimuleren 
van lichaamsbeweging en ontmoetingen. Geheel 
passend in het streven om de dorpse sfeer verder 
te stimuleren. Behalve de folder die u nu in de hand 
heeft zal de route ook te downloaden zijn op de ge-
meentelijke website.

De route volgt grotendeels oevers en kaden die 
al ingetekend waren op de Kruikiuskaart van het 
hoogheemraadschap Delfl and, gepubliceerd in 1712. 
In 2012 zal deze beroemde kaart dus 300 jaar oud 
zijn. Het streven is om uiterlijk in dat jaar de kwaliteit 
van de hier gepubliceerde route optimaal te hebben. 
Nu al is hij uiteraard al geheel te bewandelen maar 
niet alle oversteken, bestratingen, verlichting en 
groenvoorzieningen zijn al van het gewenste nivo. 

Maar voorlopig kunt u rustig gaan wandelen en 
onderweg verrast worden door de variatie aan land-
schappen. U bewandelt of passeert kades, bospaden, 
vlietland, hooiland, parken, tuindersvaarten en de 
voormalige buitenplaats Sion. Onderweg kunt u iets 
uit de streek drinken en proeven bij Op Hodenpijl 
(6). Mocht het dagelijks bedrijf van wereldkampioen       
vierspanrijden IJsbrand Chardon u interesseren (9) 
dan bent u ook welkom op het erf en in de kantine 
van de manege.

Veiligheid:
Loop de route bij 
voorkeur rechtsom, zie 
de pijltjes op de kaart. 
Loop links van de weg, 
zodat u naderend ver-
keer aan ziet komen.
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initiatief en uitwerking:
van de Poll advies RO

kaartondergrond copyright 2009
dienst kadaster Apeldoorn

wandeling ca 7 km “Ommetje” Den Hoorn Kruikiuspad


