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Wandelommetjes Laren No 1. Het Oranjewoud 11 km 
 
De vereniging W(erken) A(an) K(ansen) K(nelpunten) E(n) R(rechten) Laorne stelt zich ten doel het 
vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het 
coördineren van de diverse belangen van Laren. De werkgroep Recreatie en toerisme stimuleert de 
recreatie voor inwoners en toeristen in Laren en directe omgeving door o.a. de ontwikkeling van 
nieuwe fiets- en wandelroutes. 
 
Deze wandeling brengt u naar het Oranjewoud op het landgoed Verwolde. U loopt door het 
mooie coulisselandschap ten noorden van Laren. 
 

                    
 
Het Oranjewoud 
De gronden rondom Huis Verwolde zijn al vroeg in gebruik gekomen bij boeren. Het terrein was ideaal 
om je te vegen: de lage gronden werden als grasland gebruikt en op de hogere koppen kwamen 
akkers. De overgebleven gronden, waartoe ook het huidige Oranjewoud behoorde, werden 
gezamenlijk gebruikt en bestonden uit bos en heide. In 1846 was het gehele Oranjewoud nog heide, 
met uitzondering van een kleine ontginning rond de Hendrikahoeve. In 1880 is een patroon van brede 
bosstroken aangelegd en later opgevuld met bos. Rond 1925 zijn de lage plekken in het bos als 
bosvijvers uitgegraven. Het Oranjewoud bestaat voornamelijk uit grove dennenbos, met een dichte 
ondergroei van berk. Twee vijvers omgeven door rododendron struiken duiden op een oude 
parkaanleg. Op een nabijgelegen akker die in 2001 is geplagd en van een poel voorzien, ontwikkelt 
zich een hei schrale vegetatie. 
 
1. Start bij Grand Café ’t Langenbaergh. 
2. Links af richting Deventer “Deventerweg” 
3. Direct links af, voetpad op. (net voor “De 

Korte”) 
4. Einde van dit pad rechtsaf, “Molenbeek” 
5. Bij dwarsweg links af, “Banninksweg” 
6. Meteen weer rechts, het pad in tussen 

rood/witte palen door. 
7. Einde pad rechts aanhouden “De Kotten” 
8. Bij dwarsweg recht oversteken en links af, 

fietspad op. 
9. Vervolgens eerste weg rechts “Ooldselaan”. 
10. Eerste weg rechts af “Dennenweg” wordt 

zandweg 
11. Op kruising rechts af “Sportparkweg” 
12. Eerste zandweg links 
13. Einde weg harde weg links 
14. Fietspad rechts richting “Markelo” 
15. Rotonde recht oversteken 
16. Eerste kruising links “Stroevenbeltsdijk” 

wordt zandweg 
17. Splitsing zandwegen rechts aanhouden 
18. Tweede zandweg links af 
19. Eerste weg rechts af langs slagboom. 
20. Deze weg volgen, tweemaal een bocht naar 

rechts. 
21. Bij routepaal met gele kop links af pad in. 
22. Bij volgende gele routepaal rechtdoor. 

U komt nu langs een paar vennetjes, dit is ’t 
Oranjewoud. 

23. Over bruggetje en gelijk rechts af. 
24. Langs slagboom, zandweg oversteken en 

weer langs slagboom, bospad in. 
25. Kruising van paden rechts af, volg voorlopig 

gele en blauwe routepalen. 
26. Vervolgens bij dwarsweg rechts af. 
27. Harde weg oversteken en schuin rechts 

zandweg in. 
28. Bij kruising op harde weg rechts af. 
29. Bij twee palen (poort) kruising met harde weg 

rechtdoor, zandweg in. 
30. Op kruising voor huis, links af zandweg in. 

(Laren ½ uur) 
31. Op harde weg rechts af. 
32. Eerste harde weg links “Olde Diek” wordt 

zandweg. 
33. Zandweg wordt weer harde weg, deze blijven 

volgen. 
34. Harde weg oversteken en zandweg volgen. 
35. “Zomerpad” eveneens oversteken. 
36. Zandweg wordt weer harde weg en meteen 

eerste pad weer rechts. 
37. Pad volgen naar rechts. 
38. Door hekje, langs vennetje en dan links af 

harde weg op “Verwoldseweg”. 
39. “Verwoldseweg” blijven volgen, onder 

tunneltje door tot bij de kerk en dan rechts af. 
40. Na een paar honderd meter ziet u links weer 

het startpunt liggen. 
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