
Plaggenstekersweg (Hoog Baarlo)

De huidige Plaggenstekersweg (bedoeld is het in het bos doodlopende NNO-ZZW lopende gedeelte) ligt op een haar na in het verlengde van een 
andere weg met greppels en wallen, De Koningsweg ten oosten van het Aalderinksveld in het uiterste zuidwesten van De Hoge Veluwe. Wat dit 
stukje oude weg bij Hoenderloo niet heeft is een even grote afstand tussen de greppels en wallen als de huidige Koningsweg. Of deze 'misser' nu 
ook maakt dat het niet een stuk oude Koningsweg Apeldoorn – Doorwerth kan zijn, is nog maar de vraag. Want niet alle Koningsweg-trajecten zijn
even breed. 

De Plaggenstekersweg in Hoog Baarlo (Foto, april 2018, Jaap Schouls). Is dit een deel van de vroegere Koningweg (Doorwerth – Apeldoorn?).



De Plaggenstekersweg ligt ook in het verlengde van de weg door het dal in het heidegebied van Het Leesten (Leesterheide ten N van Hoenderloo). Een 
voorzichtige hypothese is dat ook deze zandweg door de Leesterheide een voormalig stuk van deze Koningsweg is. Maar daar is ook een andere 
kandidaat in de buurt (De Trae aan de westzijde van de Otterloseweg). Het verbaast mij dat je die Plaggenstekersweg nergens in de literatuur 
tegenkomt, alleen op je wandelingen bij Hoog Baarlo kom je hem tegen. In het park De Hoge Veluwe zijn de sporen van de Koningsweg (Het Loo 
– Doorwerth) slechts op enkele plaatsen (met behulp van deskundigen) te vinden (Gerrit Breman wijst hem feilloos aan). Ook op Google Earth is 
een vage maar onmiskenbare rechte lijn te bespeuren, als je de juiste schaal kiest. Die lijn wordt niet veroorzaakt door reliëf-verschillen (sporen), 
maar door een iets andere vegetatie (Tandjesgras, Borstelgras, Pijpenstrootje  en andere 'vlakgroeiers' in de vroegere sporen). Want op de AHN-
bestanden kan ik de Koningsweg nauwelijks traceren. Zo kun je ook de oude vrijwel onbekende  Hartter Wegh op de Ginkelse Heide terugvinden 
met behulp van wat vegetatiekundige kennis. Een goed idee van de oude Koningsweg krijg je als je hem vanaf Kasteel Doorwerh helemaal naar 
het noorden volgt. Bij Wolgheze wordt het rechtlijnige verloop hier en daar met een knikje onderbroken (je moet daar langs de voormalige 
Duizendjarige Den lopen en niet langs het Kousenhuisje).


