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Lengte

14 km

Zandpadgarantie

Startpunt

station Ede-Wageningen
Stationsplein 6
6711 PN Ede

Eindpunt

station Wolfheze
Parallelweg 5
6874 BH Wolfheze

Openbaar vervoer

station Ede-Wageningen
en station Wolfheze

Parkeren

Parkeerterrein P R
Mauritskazerne/Akoesticum.
Vanaf de parkeerplaats loop
je in de richting van het
spoor. Je gaat naar rechts
richting station. Het pad
naar links volgen tussen de
hekken door richting en
langs het spoor tot het
station. Direct voor het
station naar rechts en op de
hoek naar links. Linksaf de
trap af en in de tunnel
richting Zuidplein.

Horeca

De Koffiekamer
Edeseweg 122
6721 KE Bennekom

stationshoreca in Wolfheze

Routemaker

Rob Wolfs

Versiedatum

15-09-2022

Hoekelum en Quadenoord
Deze wandeling van station Ede naar station Wolfheze biedt veel landschappelijke
variatie. De route komt al snel in het bos van Landgoed Hoekelum, met fraaie brede
bomenlanen, waterpartijen, bruggetjes, kasteel en diverse bijgebouwen. Bij de
boerderijwinkel op het landgoed is het goed verpozen. Op het volgende deel van de
route zal het even wat lawaaieriger zijn, omdat we de snelweg onderdoor moeten.
Maar aan de andere kant lopen we langs fraaie bosranden met zicht op de akkers
alweer snel in de stilte. De route vervolgt over brede onverharde wegen naar en langs
het spoor tussen Ede en Arnhem. Dan steken we het bos weer door, steeds in de buurt
van de Bosbeek. Die komt een enkele keer ook tevoorschijn. Het laatste deel wandelen
we over smalle voetpaadjes over graslanden en langs bomenstroken. Dit halfopen
landschap ten zuiden van Wolfheze is van een betoverende schoonheid.

Percentage verhard-onverhard: 10%-90%.

https://www.tragetochten.nl
http://www.hoekelum.nl/koffiekamer
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Routebeschrijving

1 Op het station neem je in de tunnel de uitgang
Zuidplein. Na de tunnel rechtdoor over het voetpad
en voetpad aan de rechterkant van de weg langs
grijze huis volgen. Je steekt de Emmalaan over en
neemt na 10 meter het tegelpad naar links. Bij de
verkeerlichten de drukke verkeersweg oversteken.
Je gaat een klein stukje naar links en direct het
voetpad met een bocht naar rechts volgen, richting
De Fietser. Kort voor De Fietser loop je naar rechts
langs een rood-witte paal en blijf je rechtdoor
lopen, Sponzenstraat. Alle zijstraten negeren. Op
de Enkalaan naar links; je loopt in de richting van
een hoge schoorsteen. Nu neem je de eerste weg
rechts, Tesselhofflaan. Deze weg uitlopen. Aan het
eind neem je een smalle doorsteek rechtdoor in de
richting van het gele gebouw. Voor dit gebouw
linksaf, een laan met aan weerszijden grote
beuken. Op de kruising rechtdoor en de laan
uitlopen tot het fietspad. Hier linksaf en op de
kruising rechtsaf.

2 Asfaltweg oversteken in de richting van de
parkeerplaats. Je loopt langs het infobord en de
witte afsluitpaal het landgoed Hoekelum op. Na het
smalle rooster ga je rechtsaf, een slingerend
zandpad. Het pad naar links negeren en kort
daarna op de driesprong rechtsaf. Op de
veelsprong het eerste pad naar rechts en deze met
een bocht naar links, om de sprengenkop, volgen.
Je negeert een pad naar rechts en gaat op de
kruising linksaf. Het pad maakt een bocht naar
rechts. Je volgt dit pad met een beek aan je
linkerhand. Op de kruising met links een
plankerbrug ga je rechtdoor. Op de viersprong,
met links een planken brug, houd je rechts aan.
Aan het eind bij de bosrand en voor je een
afrastering linksaf. Je ziet nu rechts van je kasteel
Hoekelum. Rechtdoor over een brug, een breed
pad in de richting van een boerderij. Bij
klinkerpleintje van boerderijwinkel Hoekelum
linksaf en schuin links langs een glasbak, een brede
halfverharde weg. Je passeert een afsluitboom en
een bordje 'Landgoed Hoekelum' en op Y-splitsing
links aanhouden. Aan het eind op beukenlaan
rechts. Even verder op Y-splitsing linksaf. Op

kruising rechtdoor. Het pad draait naar links. Op
viersprong bij bank rechtsaf. Op Y-splitsing rechts
aanhouden in de richting van de snelweg. Bij
rododendronstruiken en een monument rechts
aanhouden. Langs een hek van Geldersch
Landschap en rechtdoor over een asfaltweggetje
onder de snelweg door.

3 Op Oost Breukelderweg rechtsaf. Nu het eerste
bospad links. Steeds rechtdoor, zijpaden negeren.
Op het eind wordt het en smaller bospaadje. Aan
het eind op een brede onverharde weg met
fietspad rechtsaf. Even daarna op kruising schuin
linksaf, een brede bosweg. Na een gebouwtje 't
Vlasveld rechtsaf en direct weer linksaf lang de
rand van een akker. In een knik van bos en akker
bij een bankje rechtsaf opnieuw langs de bosrand.
Na 50 meter linksaf, graspad langs de bosrand. Op
kruising aan de rand van de akker rechtdoor het
bos in. Aan het eind voor een prikkeldraadhek
rechts. Dit pad uitlopen. Aan het eind op de
asfaltweg linksaf. Waar de weg met een bocht naar
rechts draait, ga je linksaf bij P-23805/001, brede
onverharde weg met naastliggend verhard
fietspad. Bij het tweede witte hek met huisnummer
2 op de brievenbus ga je rechtsaf, een pad tussen
de velden. Een zandweg met fietspad oversteken
en rechtdoor. Aan het eind van het heideveldje
rechtsaf en bij het uitkijkplatform linksaf. Op een
viersprong rechtdoor. Doorlopen tot het eind.

4 Hier ga je op de zandweg met fietspad rechtsaf. Na
ca. 400 meter bij Natuurvriendenhuis De Bosbeek
linksaf. Bij een wandelwegwijzer rechtsaf, een smal
bospad. Na een metalen hekje linksaf en kort
daarna weer linksaf langs een infobord
'Prehistorische Begraafplaats'. Einde pad voor
groene grasstrook linksaf en na het tweede
bruggetje rechtsaf. Volg dit pad langs het beekdal
tot een routepaaltje met o.a. rood/witte markering.
Ga hier linksaf. Op kruising met breed zandpad
rechtsaf. Na twee schuren schuin linksaf. Daarna
eerste pad rechtsaf, een grassig pad langs de
bosrand. Aan het eind linksaf, een brede
onverharde weg met naastliggend betonnen
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fietspad. Let op, nu neem je het eerste pad
rechtsaf door een klaphek langs een bordje
'Veluwe. Renkumse heide' van Staatsbosbeheer.
Dit smalle voetpaadje over grasland langs lage
eikenbomen volgen. Aan het eind over een
veerooster en door een klaphekje.

5 Asfaltweg oversteken en schuin rechts, een breed
onverhard grassig pad. Op de hoek van het
grasland aan je linkerhand linksaf, ook weer een
grassig pad langs de bosrand. Aan het eind links,
een brede onverharde bomenlaan. Aan het eind

van de bomenlaan rechtsaf, graspad langs een
bomenstrook. Aan het eind voor een akker
rechtsaf, een ruiterpad. Je komt uit op een brede
halfverharde weg en gaat linksaf. Bij
kwekerij/theeschenkerij De Boschhoeve
meebuigen naar links en daarna rechtsaf langs een
bordje 'Opengesteld'. Dit onverharde pad langs
bomenstrook volgen tot eind. Hier linksaf, bospad.
Op driesprong rechtdoor. Je komt uit op een
asfaltweg met naastliggend fietspad. Hier ga je bij
P-68432/001rechtsaf, parallel aan het spoor. Deze
weg volg je krap 1 km tot je uitkomt bij station
Wolfheze.

Omgevingsinformatie

Hoekelum
Kasteel Hoekelum kent een rijke en lange historie. In 1325 werd het kasteel bewoond door Randolf
De Jeger, de eerste bekende jagermeester van Hoekelum. In die tijd was het landgoed veel groter dan
dat het nu is. Door de jaren heen wisselde Hoekelum van eigenaar door vererving en verkoop. In
1819 kwam Hoekelum in het bezit van de familie Van Wassenaer. In 1988 verkocht mevrouw J.C.
Iddink barones van Wassenaer het landgoed aan de stichting het Geldersch Landschap.
Tegenwoordig worden Kasteel Hoekelum en het koetshuis gebruikt voor trouwerijen en feesten.
Rond het landhuis is een park aangelegd in de landschapsstijl van Jan David Zocher. Landwinkel
Hoekelum is lid van een coöperatie van 85 boeren. We vinden in de winkel een groot assortiment
eerlijke boerderijproducten en streekproducten uit de Gelderse Vallei en van collegaboeren uit heel
Nederland.

Renkumse heide
De Renkumse heide, tussen Renkum en Wolfheze, is voor een groot deel teruggegeven aan de
natuur. Waar decennia lang grote akkers lagen, is het land aan de natuur teruggegeven. De
belangrijkste beheerder zijn robuuste koeien die hier jaarrond mogen grazen. Het zijn jonge
blaarkoppen van Veld en Beek, die het dichtgroeien en overgaan in bos helpen voorkomen. Door het
terrein loopt een zogenaamd droogdal dat een zijdal van het Renkums Beekdal vormt. De gemeente
wil dit droogdal beter zichtbaar maken, hiermee wordt ook de karakteristieke openheid van het
gebied versterkt en wordt het reliëf beter zichtbaar. Daarnaast zijn enkele wegen met laanbomen
beplant. Op termijn ontstaan monumentale lanen in het landschap.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina
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https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tocht-ede-wolfheze/12418/qr=wzp


Wandelgids

Deze wandeling vind je
ook in de wandelgids 

Wandelen over de
onbekende Veluwe

gegarandeerd
onregelmatig.nl

Wandel met je smartphone

Deze wandeling is ook
beschikbaar in de
wandelapp WandelZapp

www.wandelzapp.nl
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