
Eindelijk Elspeet.                                                                  Begin oktober 2020 

 
Het is ongeveer een jaar geleden dat we in de buurt van Elspeet een hotel hebben geboekt. Ik wilde 

naar de grafheuveldoorsnede kijken op de heide. Dat is toen prima gelukt en bovendien stond de 

heide prachtig paars te bloeien. 

 

 
replica doorsnede grafheuvel beker grafheuvel 

 
Het was erg zonnig en zeer druk met fietsers en schapen. Nog geen sprake van corona, dus je kon 

met iedereen die je tegen kwam nog een praatje maken. 

Lekker lunchen op een bankje in de zon en genieten van de vele bijen die al zoemend de heidehoning 

aan het voorbereiden waren! Het ritselen van de berkenblaadjes waren ook goed te horen. 

 

 
toeristen heide Drentse heideschapen 

   
Na een flinke wandeling over de Elspeetse heide was er nog energie over voor het prachtige 

Landgoed Schovenhorst. Echt een bijzondere plek waar geëxperimenteerd is met zaden uit de hele 

wereld om bosbouw op de arme zandgronden van de Veluwe te laten ontstaan. Het ligt in de buurt 

van Putten, en is in 1848 gesticht. We zijn eerst de boomtuinen (Arboretum ) gaan bewonderen en 

later het omringende bos. In het bos liggen nog verschillende grafheuvels en een hele oude kolk uit 

de ijstijd. De tip dat er een Douglasden stond die door de bliksem was getroffen, kregen we van 

andere wandelaars, die in de buurt wonen. 

 

   
boom met blikseminslag jaarringen jong dennenboompje 

 



Je verslijt een paar schoenen met al dat gewandel! Het is een ontdekkingstocht van het verleden, 

maar met het inzicht van hoe lang bomen erover doen om zo groot te worden. Dertig tot veertig 

meter hoog in 170 jaar. Later kom ik hier nog op terug bij een volgend verhaal over Nunspeet. 

 

   
mestkever schapen in de zon lijsterbes 

 
In dit gebied rondom Elspeet wil ik nog wel een keertje terugkomen!  

 

 

Groetjes Harry en Ina. 


