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Hoog Soeren is een uniek dorp en niet 
alleen door de idyllische omgeving. De 
woningen in Hoog Soeren liggen 
uiteraard aan een straat, een weg, een 
laan of een pad, maar het huisadres 
bestaat uitsluitend uit een nummer, 
bijvoorbeeld Hoog Soeren nummer 50.  
Het landschap heeft hoogteverschillen 
ontstaan in de voorlaatste ijstijd, 
ongeveer 60.000 jaar geleden. Ze 
waren eerst nog veel hoger, maar in 
een latere periode heeft het smeltwater 
het landschap afgevlakt en zijn de 
glooiende dalen ontstaan. Hieraan 
dankt Hoog Soeren zijn prachtige 
omgeving en naar de mening van velen is deze plek ‘de parel van de Veluwe'. 
Eeuwenlang is dit gebied bewoond door kleine boeren, die op de schrale 
zandgrond gewassen verbouwden, schapen, geiten en kippen hielden en vaak 
een bijenvolk. Na 1900 toen de situatie voor de boeren moeilijker werd, gingen 
veel mensen als bosarbeider werken voor de Koninklijke Houtvesterij. 
 
Via deze route door het bos- en heidegebied maakt u kennis met de 
geschiedenis, architectuur en de natuur in en om Hoog Soeren.  
De route gaat over geasfalteerde fietspaden en soms half verharde paden met 
hier en daar flinke hoogteverschillen Circa 80% van de route is niet toegankelijk 
voor gemotoriseerd verkeer.  
  

Hoog Soeren circa 1920 

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
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Fietsroute in en rond Hoog Soeren 
 
Beginpunt: Parkeerplaats bij het witte 
kerkje in Hoog Soeren 
U kunt ook starten bij de hoofdingang 
van CODA in Apeldoorn.  
Ga dan rechts en op de kruising van de 
Brandweerkazerne links (Roggestraat) 
Op volgende kruising rechts 
(Asselsestraat) 
De Asselsestraat steeds (ruim 4 km) 
blijven volgen. U steekt de Jachtlaan en 
later (bij de verkeerslichten) de Laan 
van Spitsbergen over. U blijft rechtdoor 
gaan. Uiteindelijk houdt de asfaltweg op 
en gaat over in een zandpad met 
fietspad (Asselsepad). 
U gaat verder bij routepunt 10. 
 
 >> De route is ook te fietsen via de de IVN Routes app. 
(zie www.ivn-apeldoorn.nl in het menu Routes of via de 
QR code). U ziet dan waar u op de route bent en krijgt 
onderweg informatie. 
Vanaf de kapel starten ook 4 verschillende 
wandelroutes uit de IVN Routes app door de omgeving 
van Hoog Soeren. 
 
Afstand: zonder de uitstapjes circa 18,5 km. 
 
Uitstapjes: Er zijn in de route enkele uitstapjes: naar de Ruetbron, boerderij 
Hasloo, ijzerkuilen en Pomphul. 
 
Horeca: is onderweg te vinden bij Halte Assel en in Hoog Soeren. 
  

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
https://www.ivn.nl/routes/locatie:Apeldoorn
http://www.ivn-apeldoorn.nl/
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Routekaart 
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1. Start vanaf het witte kerkje in Hoog Soeren nr 44. 
Met de rug naar het kerkje, gaat u linksaf en daarna weer links naar 
de verharde weg. 
 
Maar kijk hier nog even rond voordat u op pad gaat. 
Aanvankelijk moesten de Soerenaren helemaal te voet naar Apeldoorn 'ter 
karke'. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden echter op 
doordeweekse dagen in Hoog Soeren bijbellezingen gehouden in een kamer in 
het Jachthuis. Vanaf 1892 werden in een woning, die verbouwd was tot zaaltje, 
om de twee weken godsdienstoefeningen gehouden. Bij stormachtig weer 
durfden de gelovigen er echter niet in vanwege instortingsgevaar. Deze woning 
werd in 1904 gesloopt en in hetzelfde jaar werd op die plek het witte kerkje 
gebouwd, nog zonder consistoriekamer voor de vergaderingen van de 
kerkenraad. De eerste steen is in de buitengevel te zien. Deze werd gelegd 
door Hendrika van Laar, een achtjarige leerlinge van de zondagsschool. 
Binnenin de kapel werd boven de katheder de volgende tekst aangebracht: 
'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid'. Een luidklok 
werd geplaatst onder een kleine overkapping aan de achterzijde van het 
gebouw. 
In december 1924 kwam er een toren op de kapel met een door de heer Parqui 
geschonken nieuwe luidklok. De inscriptie in de klok, luidt: 'Hij die u roept is 
getrouw'. Het gebrandschilderde raam in de achtergevel is in 1920 eveneens 
door de heer Parqui geschonken. Het raam stelt voor: 'Jezus bij de bron'. In 
1933 is de kapel uitgebreid met een consistorie en in 1956 zijn de 
gebrandschilderde ramen vernieuwd.  
Tijdens de kerstdagen en op oudejaarsavond is de kapel tot en met de laatste 
plaats bezet.  
 
Voor u ziet u Brasserie Het Jachthuis (nr 55).  
Het Jachthuis wordt al, genoemd ten tijde van stadhouder Willem III, die in 
deze hoeve een jachtvertrek had. Stadhouder Willem III jaagde bij Hoog 
Soeren, aanvankelijk vanuit zijn Hof te Dieren. In 1687 werd hij erfgenaam van 
de 'hoog Zoerder bossen' en voerde hij er opnieuw wilde zwijnen in. Hooghe 
Soer bleef ook in de eeuwen daarna een van de meest geliefde jachtterreinen 
van de Oranjes. In de 19e eeuw werd in 
één van de kamers van het jachthuis 
zondagsschool gehouden. Tegenwoordig 
is het Jachthuis een restaurant.  
 
Voor het Jachthuis staat de 
Bevrijdingsboom, een Amerikaanse eik, 
die herinnert aan de bevrijding van Hoog 
Soeren door Canadezen op 17 april 
1945. De Duitsers waren er toen al 
vertrokken. Het Canadese leger richtte 
daar een tijdelijk hoofdkwartier in.  

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
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Eind 2017 werd geconstateerd dat de bevrijdingsboom ziek was en moest 
worden omgezaagd. Dat heeft in februari 2018 zijn beslag gekregen. Een 
maand later is ook de stronk verwijderd. De vervangende boom staat er 
intussen. Uit het resterende hout van de oorspronkelijke boom is een bank 
gemaakt voor bij de nieuwe boom. 
 
Kijkend over de akkers is in de verte 
Het Kasteeltje te zien (nr. 66-II). Ter 
nagedachtenis aan haar overleden 
echtgenoot, de Amsterdamse 
kunstenaar en schrijver van Veluwse 
sagen Gustaaf van de Wall Perné 
(1877-1911) gaf mevrouw Van de Wall 
Perné opdracht aan de bevriende 
architect Cor de Graaff om het 
schilderij van een kasteeltje aan de 
Loire in Frankrijk om te zetten in een 
bouwtekening. Dit schilderij had ten 
tijde van het overlijden van Gustaaf op zijn schildersezel gestaan. Het 
Kasteeltje, eigenlijk bedoeld als tuinhuis, werd in 1929 gebouwd naast zijn zelf 
ontworpen houten atelier in Noorse chaletstijl. Later heeft mevrouw Van de 
Wall Perné het kasteeltje als permanente woning betrokken. Hoog Soeren 
begon zich in die tijd te ontwikkelen als geliefde vestigingsplaats voor 
welgestelden uit het westen van het land. Oude boerderijtjes werden verbouwd 
tot buitenverblijven en er ontstond een grote verscheidenheid aan onder 
architectuur gebouwde huizen.  
 

2. Bij P 62850/001 en even verderop bij P 62850/002 linksaf 
richting Apeldoorn 
Bij huis nr 27 A en 27 B linksaf 

 
Op de hoek naast de boswachterswoning staat de Wilhelminalinde, die door 
Soerenaren is geplant op 6 september 1898 ter ere van Wilhelmina's 
inhuldiging als koningin. 
Herinneringsbomen voor vrouwen zijn vaak lindebomen. Zowel het 
symbolische hartvormige blad als de respectabele leeftijd die lindebomen 
kunnen bereiken, spelen hierbij een rol.  
 

3. Op de schuine T-kruising rechts aanhouden. 
Op kruising rechtdoor. 

 
Links ligt het witte daglonershuisje (nr. 105), dat gebouwd is in 1874. De bouw 
is van het eenvoudige drie beukentype: een hoog opgetrokken middendeel met 
aan weerszijden een lagere zijbeuk. In het voorhuis was een enkel woonvertrek 
met keuken en bedsteden. Daarnaast bevond zich een kleine deel waar ook 

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
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wat kleinvee kon worden gestald. Het boerderijtje heeft nu een woonfunctie, 
waaraan een ingrijpende verbouwing vooraf is gegaan.  
 
Langs de weg ligt het Zusterhuis (nr 
111). Zusterhuizen zijn gesticht door 
Koningin Wilhelmina als wijkpost. Er 
waren zusterhuizen in onder meer 
Nierssen, Uddel en Elspeet. In 1920 liet 
koningin Wilhelmina als onderdeel van 
haar sociaal beleid ten aanzien van het 
Kroondomeinpersoneel een 
wijkverpleegster in Hoog Soeren 
aanstellen. Zij was zelf aanwezig 
tijdens de feestelijke openstelling van 
het Zusterhuis. De zuster verzorgde de 
ouderen, zieken en kraamvrouwen in het dorp en organiseerde cursussen over 
hygiëne en praktische huisinrichting voor huisvrouwen. Het Zusterhuis had een 
centrale rol in de dorpsgemeenschap. Er werden bijvoorbeeld kinderclubs, 
bijeenkomsten voor 'grote meisjes', bijeenkomsten van plattelandsvrouwen, 
lezingen en bustochten georganiseerd. 
 

4. Bij einde weg linksaf de asfaltweg op (Kampsteeg) langs hotel 
Oranjeoord. 
Bij P 21042/001 rijdt u rechtsaf richting Apeldoorn; dit pad rijdt 
u helemaal uit tot klaphek. 

 
Aan de overkant van de Amersfoortseweg bevindt zich de Echoput. De put 
werd rond 1809 achter Het Tolhuis gegraven in opdracht van Koning Lodewijk 
Napoleon. Hij diende oorspronkelijk om mensen en paarden op weg van en 
naar het westen over de nieuw aangelegde straatweg naar Amersfoort van 
water te voorzien. Een emmer met een kaarsje erboven werd hiertoe in de put 
naar beneden gelaten. Het is meer dan anderhalve eeuw een geliefde 
pleisterplaats gebleven. Ook toeristen met kinderen werden aangetrokken door 
de Echoput. Na ongeveer acht tellen keerden je eigen woorden, je zucht of je 
gelach weer terug uit de put. Helaas is de deur van dit veel bezochte huisje 
tegenwoordig op slot.  
 

5. U rijdt een klein stukje terug en gaat het eerste pad links. 
Even verderop blijft u rechtdoor rijden (dus niet naar links!); dit 
bospad blijft u steeds volgen. 

 
Aan de linkerkant ligt een droog dal uit de laatste IJstijd. In deze IJstijd was de 
ondergrond permanent bevroren. Als in de zomer de bovenste laag ervan 
ontdooide kon het smeltwater niet in de bodem zakken. Het water zocht een 
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andere weg en diepe dalen werden uitgesleten. Toen het klimaat warmer werd 
vielen deze dalen droog. 
 

6. Op schuine T-kruising rechtdoor met de bocht naar rechts 
mee.  
Voor akker met hek linksaf.  
Einde pad (bij verharde weg met fietspad, Soerenseweg) 
linksaf.  

 
Aan beide zijden van de Soerenseweg liggen hier grafheuvels.  
In totaal telt de Veluwe bijna 650 grafheuvels, een heel hoog aantal. In de 
gemeente Apeldoorn zijn 175 grafheuvels bekend, waarvan er nog 64 
herkenbaar zijn in het landschap. De grafheuvels dateren uit de Nieuwe 
Steentijd tot en met de IJzertijd. Soms zijn er grafgiften in gevonden, zoals 
bekers en urnen. Helaas zijn in het verleden ook grafheuvels leeggeroofd door 
grafrovers, waardoor de archeologische bodemsporen vernield zijn. Een aantal 
grafheuvels is door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
gerestaureerd. 
 

7. Op de eerste kruising met een half-verharde bosweg linksaf. 
 
Aan de overkant van de Soerenseweg 
ligt het Kruisjesdal met het 
oorlogsmonument, dat op 13 april 
1970 is onthuld. Het monument is een 
initiatief van de Reünistenvereniging 
Oud-Illegale Werkers Apeldoorn en is 
ontworpen door G. Post-Greve. Het 
monument bestaat uit een kleine 
gedenksteen en een grotere met 
daarop de namen van de 16 mensen, 
die op 12 en 13 april 1945, een paar 
dagen vóór de bevrijding van 
Apeldoorn, door de Duitsers zijn gefusilleerd. In april 1986 adopteerden de 
leerlingen van de Parkenschool het monument.  
 

8. Op de kruising met een halfverharde bosweg rechtsaf. 
 
Rechts ligt een leemgroeve waaruit in het verleden leem is gegraven. Het is 
nog onbekend in welke tijd en waarvoor de leem gebruikt is. In de Vroege 
Middeleeuwen was veel leem nodig voor het maken van de ijzerovens (er was 
in die periode een uitgebreide ijzerindustrie hier), maar de leem kan ook in later 
tijden gebruikt zijn voor het maken van straatstenen of van bakstenen voor 
Paleis Het Loo.  
 

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
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9. Op een vijfsprong neemt u de tweede weg naar rechts, u gaat 
dus schuin rechts/rechtdoor. 
Met de weg mee naar rechts. Op de Soerenseweg even links en 
dan rechts het fietspad op. 
Dit betonfietspad (het Lammertspad) rijdt u uit tot het eind 
(Asselsepad). 

 
10. Aan het eind bij P 20584 gaat u rechtsaf (Asselsepad).  

 
(Bent u bij CODA gestart, dan gaat u bij dit punt rechtdoor, via het 
fietspad om de route te volgen. Gaat u – nadat u de route hebt 
gefietst - terug naar CODA, dan hier linksaf en steeds rechtdoor tot 
in de binnenstad.) 
 
Aan uw linkerhand bevindt zich het Orderbos, dat zowel uit landschappelijk als 
uit archeologisch oogpunt interessant is. Voor een groot deel was dit vroeger 
een heidegebied. In het bos bevinden zich een diepe leemkuil, de 
sprengkoppen van de Orderbeek en een aantal gerestaureerde grafheuvels. 
Onderweg is op veel plekken aan de verrommelde grond te zien dat er wilde 
zwijnen gewroet hebben.  
 

11. Het fietspad volgend, komt u over het wildrooster het 
Kroondomein Het Loo in. Verderop gaat het asfaltfietspad (een 
stukje) over in een klinkerweg en komt u bij de 
spoorwegovergang. 

 
Waar het fietspad overgaat in klinkerweg, even voor de spoorlijn, zijn er enkele 
bezienswaardigheden te zien die u op de fiets kunt bereiken via het bospad 
links en rechts. 
 
In het bos links ligt de Ruetbron, waar volgens 
overlevering Napoleon zijn paarden te drinken 
heeft gegeven. Het ligt in een ongerept stukje 
moerasgebied. Wilt u er een blik op werpen rijd 
dan het kleine zandpaadje links in dat parallel 
aan de spoorlijn loopt.  
Bij een NS merksteen ziet u aan de andere kant 
van het hek een laag gelegen gebied. Er staat 
tegenwoordig nauwelijks nog water in de bron. 
De Ruetbron heeft deel uitgemaakt van de 
fonteinleiding van Hoog Soeren naar Paleis Het 
Loo en voegde hier ook water aan toe.  
 
 

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
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Boerderij Haslo 
Gaat u vanaf het Asselsepad 
rechts het kleine paadje in dat 
parallel aan de spoorlijn loopt, 
dan hebt u verderop een 
schitterend uitzicht over de 
glooiende, landelijke omgeving 
met in de verte boerderij De 
Hoeve Haslo.  
Het oorspronkelijke Assel, is al in de 7e of 8e eeuw ontstaan. Het was een 
nederzetting met watervoorziening vanuit de zogenaamde Flesch (heideplas) 
op een kruispunt van belangrijke handelswegen: van Deventer via Apeldoorn 
naar Amersfoort en van Harderwijk via Ermelo naar Arnhem.  
 

12. U steekt de spoorlijn over en gaat het fietspad op rechtsaf 
richting Assel (bij P 20290). 

 
IJzerkuilen 
Wilt u zien hoe een ijzerkuil uit de 
Vroege Middeleeuwen eruit ziet? Ga 
dan waar aan de linkerkant het bos 
ophoudt en de heide begint, linksaf het 
brede zandpad in. Na ongeveer 700 
meter ziet u aan uw rechterkant in de 
berm een paaltje met blauwe kop.  
Dit is de plek waar zich een rij 
ijzerkuilen bevindt: 11 kuilen ten 
noorden van de weg en 6 kuilen ten 
zuiden van de weg. Hieruit zijn in de 
Vroege Middeleeuwen zogenaamde klapperstenen gehaald. Ook op allerlei 
andere plaatsen op de Veluwe zijn dit soort ijzerkuilen teruggevonden.  
In lemen ovens met houtskool als brandstof is uit dit ijzererts op de Veluwe in 
de 7e tot in de 10e eeuw op grote schaal ijzer gewonnen en verhandeld. 
IJzerslakken vormen het afval van de ijzerwinning. In het Orderbos zijn vele 
ijzerslakkenhopen teruggevonden. Er is toestemming van de Koninklijke 
Houtvesterij Het Loo om even bij het begin van de ijzerkuilen te gaan kijken, 
zolang er niet verder de hei op wordt gegaan. Hierna weer terug en het fietspad 
richting Assel vervolgen. 

 
Rechts is ook goed te zien hoe diep de spoorlijn het Veluwse Landschap 
doorsnijdt. Sinds enkele jaren is er een nieuw ecoduct gemaakt om het wild de 
gelegenheid te geven makkelijk de spoorbaan over te steken. 
 
Vlak voor de spoorwegovergang staat rechts een informatiepaneel over Halte 
Assel. Op dit punt middenin de hei lag vroeger een stationnetje, waar alleen 
gestopt werd op verzoek. Koning Willem III maakte hier regelmatig gebruik van 
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om daarna met zijn gevolg verder te reizen per koets over de Asselsche heide 
naar Het Aardhuis, zijn jachtchalet, dat hij in 1861 had laten bouwen aan de 
weg Voorthuizen - Apeldoorn. Van 1919 tot 1924 liep vanaf Halte Assel (ook 
wel Radio Assel genoemd) een smalspoorlijn naar de plaats waar Radio 
Kootwijk gebouwd werd.  
 

13. Bij de kruising met verharde weg (Alverschotenseweg bij 
P20266) rechtsaf de spoorwegovergang over; daarna bij P 
20291 rechtsaf richting Hoog Soeren. Dit fietspad uitfietsen tot 
in het dorp Hoog Soeren. 

 
U passeert links de Mariahoeve, die 
evenals de andere gebouwen in deze 
omgeving gesticht is door de 
eigenaren van het landgoed 
Westerwolde, de familie Westerwoudt. 
Nu in gebruik bij Don Bosco. 
 
Verderop bij het wildrooster liggen links 
en rechts vennen in de Asselse heide. 
Deze vennetjes kunnen in de 
zandgrond bestaan dankzij een niet 
waterdoorlatende leemlaag in de bodem. De vennetjes worden alleen gevoed 
door regenwater, waardoor ze een specifiek karakter hebben. Het is het 
leefgebied van onder meer amfibieën en libellen. U heeft langs de Pomphulweg 
ook een prachtig uitzicht op de uitgestrekte heide. Hier wordt een felle strijd 
gevoerd tussen de heide en grassoorten zoals het pijpenstrootje en de bochtige 
smele.  
Wanneer de mens niet een handje zou helpen, zou deze vlakte binnen 15 jaar 
een bos zijn, door de vele boomzaden 
die er terechtkomen. Tegen de 
schemering trekt het wild (ree, edelhert 
en wild zwijn) de vlakte op om voedsel 
te zoeken. De bevolking had vroeger 
het recht om uit de heidevelden te 
mogen snijden, plaggen en turven 
steken.  
 
Verderop, vlak voor het wildrooster bij 
het bord Hoog Soeren, liggen links in 
het bos 3 grafheuvels.  
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Pomphul 
Vlak voor het bord Hoog Soeren en het 
wildrooster gaat links een voetpad naar 
beneden naar het Groene Poeltje in het 
dal van Pomphul. Bij het Groene Poeltje 
stond vroeger de Koninginnebank, het 
bankje van koningin Sophia, de eerste 
echtgenote van Koning Willem III. Hare 
Majesteit genoot hier van het fraaie 
uitzicht. Dit rustieke bankje van 
boomstammetjes werd omstreeks 1862 door boswachters voor haar gemaakt.  
Rond 1800 werd in het dal van Pomphul een pomp geslagen. Stonden de 
regentonnen en de putten voor gemeenschappelijk gebruik in Hoog Soeren 
droog, dan moesten de dorpelingen met een ton op een kruiwagen water gaan 
halen bij Pomphul. De tocht weer omhoog was een zware klus. In heel droge 
zomers was men aangewezen op de Wasflesch, de heideplas halverwege 
Hoog Soeren en Assel. Terwijl de inwoners van Hoog Soeren worstelden met 
watergebrek liep er sinds de 17

e
 eeuw een waterleiding van loden, houten en 

aardewerk buizen vanaf Pomphul naar Het Loo om de Koningsfontein te laten 
spuiten. Op initiatief van koningin Wilhelmina werd er uiteindelijk in Hoog 
Soeren toch een waterleiding aangelegd.  
Tijdens de feestelijke opening op 12 november 1927 werd in haar 
aanwezigheid het tonnetjesfeest gevierd. De Veluwse liedjeszanger Jan van 
Riemsdijk zong een speciaal waterlied met als refrein:  
 

Hoog Soeren hef water! 
De tunnelchies heb noe edaon. 

Et water spuit uut de krane 
En de pompe kan stille staon! 

 
De fietstocht vervolgend komt u langs de brandweerkazerne (nr 51). Het 
vrijwillige brandweercorps is op 1 januari 1928, vlak na de installatie van de 
waterleiding in Hoog Soeren opgericht. Dit was geen overbodige luxe. 
Gebrekkige watervoorziening had onder meer in 1879 tot gevolg dat bij een 
grote brand zeven woningen in Hoog Soeren in de as werden gelegd.  
 

14. Na de brandweergarage rechtsaf het grindpad in. 
 
Op nr. 41- 2 bevindt zich huize De 
Hut. Verscholen tussen het struweel 
en daardoor onttrokken aan het oog 
staat hier op de Moezenberg sinds 
ongeveer 1926 deze met riet gedekte 
villa. De muren zijn wit gepleisterd 
vanaf een gemetselde plint. Onder het 
balkon staat de naam van het huis 
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vermeld. Het huis is gebouwd in de Engelse landschapsstijl en heeft een 
bijzonder romantische uitstraling. In de tuin staat een klein tuinhuisje, in 
dezelfde stijl gebouwd.  
 

15. Op de T-kruising voorbij Hotel Hoog Soeren tegenover nr. 20 
rechtsaf.  
Voor nr 8 linksaf. 

 
Maar kijk nog even goed naar dit gebouwtje. Oorspronkelijk was dit een land- 
en bosarbeidershuisje, dat in 1849 met toestemming van koningin Sophie (de 
eerste vrouw van koning Willem III) voor vrouw De Graaf werd gebouwd. Zij 
werd de `wieze vrouwe' genoemd. Voordat in januari 1870 een officiële 
schoolmeester werd aangesteld gaf zij daar een aantal Soerense kinderen les 
in rekenen, lezen en schrijven.  
Tegen een meegebrachte vetkaars en turf waren de kinderen welkom. Daarom 
wordt dit huisje wel het oudste schooltje van Hoog Soeren genoemd. In 1870, 
toen het dorp circa 40 kinderen in de lagere schoolleeftijd rijk was, opende een 
officiële school haar deuren. Dit gebouwtje werd in 1916 vervangen door 'de 
dubbele klas' op nummer 2. De school werd voor de leefgemeenschap Hoog 
Soeren een centraal ontmoetingspunt. 
Precies een eeuw na de aanstelling van de eerste schoolmeester werd het 
schooltje op nr 2 gesloten, omdat voor de instandhouding ervan het 
leerlingenaantal van 21 kinderen te gering was. Dit was een ingrijpende 
gebeurtenis voor de hele gemeenschap. Aan de rechterkant bevinden zich het 
pompstation en de waterput, gevolgd door de Schuttershuizen (nr 124 en 126). 
De waterput is gegraven in opdracht van Koning Willem III en verschafte de 
bewoners, voordat de waterleiding werd aangelegd, het nodige drinkwater. De 
Schuttershuizen zijn omstreeks 1872 gebouwd in het midden van Hoog 
Soeren. Ze werden destijds bewoond door de jachtopziener en de 
rijksveldwachter, die in Hoog Soeren het burgerlijke gezag uitoefenden. 
 

16. Op de kruising rechtdoor en daarna bij nr. 105 links 
aanhouden. 
Na de slagboom rechtdoor de Klinkenberg op tot de kruising. 

 
Op de kruising ligt een herinneringsplaat over de voormalige 
munitieopslagplaatsen rond Hoog Soeren tijdens de 2

e
 Wereldoorlog.  

Op 16 april wilden de Duitsers de munitie vernietigen; de bewoners moesten 
het dorp verlaten. De schade bleef beperkt, doordat slechts een klein deel van 
de munitie werd opgeblazen. 
De laatste jaren is hard gewerkt om de nog achtergebleven restanten alsnog op 
te ruimen. 
 

17. Hier links af terug naar het witte Kerkje en de parkeerplaats. 
(Bent u bij CODA gestart, ga dan verder met routepunt 1) 

http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/
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Colofon  
 
Deze uitgave is een geheel herziene versie van het boekje Hoog Soeren uit de 
Bellevue serie, uitgegeven in 2006, door de Stichting Apeldoornse 
Monumenten. 
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