
Vrienden Loenense Bossen 

Onze stichting bestaat uit vrijwilligers die samen met 

de beheerders van het bos rondom het dorp Loenen, 

een aantal  projecten wil realiseren: 

· Zwerfkeienroutes aanleggen 

· Oude Trimbaan herstellen 

· Aanleg 2e Stenen Bank 

· Uitkijktoren (her)bouwen bij schaapskooi 

De eerste drie doelstellingen kunnen we relatief een-

voudig en met beperkte kosten realiseren, dankzij de  

vele vrijwilligers . 

De uitkijktoren is ons grootste—en duurste— project. 

Daarvoor moeten we een beroep doen op U.  

Wilt u ons steunen, dat kan op verschillende manie-

ren, kijk op onze website hoe dat kan. 

In het voorjaar en de zomer staan we op vrijwel elke 

zondag met een verkoopkraam (koffie, thee etc.) bij 

de schaapskooi in de Loenermark.  

Gele Zwerfkeienroute 

13,5 km 

Steun onze stichting 

Van 3 april tot 24 mei 2018 loopt onze 

crowdfundingsactie. Met deze actie 

willen we geld ophalen voor de bouw 

van de uitkijktoren op de Loenermark.  

Onze stichting hoopt dat eind 2018 

met de bouw van de toren gestart kan 

worden. We hebben al veel geld 

binnen, maar we zijn er nog niet. Wij 

hebben uw steun nog nodig! Kunnen 

we op u rekenen? 

Op de website:  

kunt u lezen hoe u ons kunt steunen! 

 

Typ hier de slogan van uw bedrijf. 

UW LOGO 

https://voorapeldoorn.nl/nl/ 
projects/uitkijktorenloenermark  

Stichting Vrienden van de Loenense Bossen 
Secretariaat Wiekelaar 16, 7371 AN Loenen Gld. 
Telefoon: 055-5050321 of  06 469 18 218 
IBAN: NL89 RABO 0305 6612 64 
www.vriendenloenensebossen.nl  
e-mail: info@vriendenloenensebossen.nl 



Deze nieuwe lange route van 13,5 km 
is aangegeven met gele pijlen op 
zwerfkeien en begint op de 
parkeerplaats van de schaapskooi. 
Deze  loopt eerst door het Loenense 
bos, een van oudsher productiebos.  

U loopt over mooie bospaden naar 
het Landgoed Groenouwe een gebied 
met een aantal oude ingesloten 
heideveldjes.  Slingerende paden 
brengen u naar de Zilvense heide en 
Kouwerik, een uitgestrekt 
heidegebied met het Rijksmonument 
De IJkbasis. 

Nabij de 5-sprong “Bij van Ark” loopt 
u naar het in de jaren 30 uitgegraven 
vennetje met een prachtig 
uitzichtpunt. Op de grens van het bos 
en de heide loopt een mooi 
wandelpad naar de Stenen Bank, een 
rustpunt op één van de hoogste 
punten van het bos. 

Dit deel van de route loopt dan 
verder door het in de jaren dertig 
onder architectuur aangelegde 
landschap van de Loenermark. De 
route eindigt bij de schaapskooi met 
bezoekersruimte. 

Bijschrift bij foto of afbeelding 

De route is uitgezet door vrijwilligers van de 
Stichting Vrienden van de Loenense bossen.       
Hij is in goed overleg met de terreinbeheerders 
Geldersch Landschap en Kasteelen, 
Natuurmonumenten en Landgoed Groenouwe  
tot stand gekomen.  
 

Gele Zwerfkeienroute 
De route start vanaf de parkeerplaats bij de Schaapskooi 
op de Droefakkers in Loenen, ca. 3 km  vanaf het dorp 
het bos in. De wandeling is 13,5 km lang en gaat langs  
verschillende boslaantjes, heidevelden en vennetje. Er 
zijn schitterende vergezichten te bewonderen. 
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Loenen 


