Wandelroute – Gelderland – DR 2013.05
Deze Op Verkenning beschrijft een lijnwandeling van ongeveer 16 km van Wolfheze NS naar
Ede-Wageningen NS. De wandeling gaat door bos en langs akker, over heideontginningen,
het Landgoed Hoekelum en volkstuinencomplex Vat Ede. Aan het eind van de wandeling
loopt u op korte afstand evenwijdig aan de noordgevel van de voormalige ENKA fabriek naar
station Ede-Wageningen. De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is
ongeveer 5/95.
OV naar Wolfheze en vanaf Ede-Wageningen of Ede Centrum NS
Raadpleeg voor de verbindingen per trein www.9292ov.nl of de websites van de vervoerder:
 www.ns.nl voor de trein naar Wolfheze en Ede Centrum en van Ede-Wageningen of Ede
Centrum.
 www.syntus.nl voor de trein/bus Ede-Wageningen naar Ede Centrum en vanaf Ede
Centrum.
 www.valleilijn.nl voor de trein Ede-Wageningen via Ede naar Amersfoort.
Wandelroute
1. Ga staand op het perron van Wolfheze met de rug naar het stationsgebouw naar links.
Steek met de overweg aan uw rechterhand de Wolfhezerweg over en wandel de
Parallelweg op. Het spoor ligt rechts van u. Ga na ca. 1 km bij P-68432/001 LA.
2. Sla RA bij de tweede onverharde weg naar rechts en loop door tot bij kwekerij en
theeschenkerij De Boschhoeve (tussen 1 april en 1 oktober open op donderdag, vrijdag
en zaterdag – www. rustpunt.nl).
3. Buig op de brede onverharde weg ter hoogte van de Boschhoeve mee naar links, neem
het eerste pad naar rechts en vervolgens het eerste pad naar links. Op de snel volgende
T-splitsing opnieuw LA.
4. Neem het eerste pad naar rechts en loop door tot op de T-splitsing. Steek voorzichtig de
asfaltweg over en ga aan de overkant na het klaphek RD, een graspad met enkele bomen
op dat over de vergraste Renkumse Heide loopt. Bij het bereiken van de bosrand gaat u
na weer een klaphek LA. Ongeveer 250m verder houdt het bos aan u rechterhand op; ga
hier RA (akker links en bos rechts) en loop op een houten schuur met een dak van
golfplaten af. Steek de bosweg over en houd de schuur net links van u. Meteen daarna
volgt een T-splitsing, RA.
5. Volg over een kleine 400m het licht stijgende en dan weer dalende pad. Halverwege
passeert u een open plek in het bos (rechterhand). Ga ter hoogte van een grasheuvel
naar rechts. Het WC-huisje dat bij de in het bos verscholen natuurcamping hoort, houdt
u links van u.
6. Het naaldbos wordt dichter en u loopt steeds RD; negeer de aftakking naar links en
rechts.
7. Ga op een duidelijke viersprong naar links. Even later buigt dit pad naar rechts, begint
behoorlijk te dalen en komt uit op een verharde weg met betonplaten. Voor u ligt de

spoorlijn Ede-Wageningen – Arnhem en er staat een antennemast. Ga LA.
8. Verderop wordt de weg onverhard met een parallel liggend fietspad. De onverharde
Doctor Hartogsweg komt uit op een vijfsprong (P20312/knooppunt 88), RD. U houdt het
spoor rechts van u. Treinliefhebbers: loop even de stenen trap van de ‘uitzichtheuvel’ op.
9. Het vervolg van de onverharde weg heet ook weer Doctor Hartogsweg. Deze volgen tot
de eerste brede weg naar links (P20303/001) (Mosweg); ga LA en houd links aan bij
P62781/002. De Mosweg kruist bij P23805/001 de geasfalteerde Dikkenbergweg, RA.
10. Ter hoogte van huisnummer 58 RA, een smal pad op. Ga op het eerste pad LA en op de Tsplitsing RA. Ga na ongeveer 230m LA en loopt het bos uit (akker links en bos rechts).
11. Ga zo’n 450m verder naar recht en na vijftig meter naar links. U wandelt een kleine
1.300m RD en negeert zijpaden. Aanvankelijk hebt u alleen bos rechts van u. U houdt op
dit traject het gebouwtje met de nog amper leesbare naam ’t Vlasveld links van u. Het
pad maakt daar even een slinger naar rechts en meteen weer naar links.
12. Bij het bereiken van een brede onverharde weg met fietspad RA (Heinrich Witteweg).
Neem het eerste bospad links.
13. Het pad draait kort daarna naar links en bereikt een Y-sprong; houdt rechts aan.
Geleidelijk draait het breder wordende pad naar rechts – negeer de zijpaden – en komt
uit op de Oost Breukelderweg, RA.
14. Ga vervolgens door het tunnelnetje links onder de A12 door. Het weggetje buigt vlak
voor de kruising met de aan de noordzijde van de A12 gelegen smalle weg iets naar
rechts. Op deze kruising RD. U bereikt het Landgoed Hoekelum.
15. Twintig meter verder links aanhouden en na weer 50m opnieuw links aanhouden.
Zeventig meter verder komt het pad onder een scherpe hoek uit op een van rechts
komend pad. Links aanhouden.
16. Na enkele meters volgt een T-splitsing; LA. Weldra buigt het pad naar rechts. Negeer een
pad eerst naar rechts en vervolgens naar links. Ga op de snel volgende schuine
viersprong RD en loop naar de kaasboerderij en het kasteel. De landwinkel van de
kaasboerderij en de serre zijn het hele jaar open en bij mooi weer het terras in de
maanden april t/m oktober.
17. Loop – al dan niet na een pauze bij de landwinkel – in dezelfde richting verder tot op de
T-splitsing; RA. Als u de voorzijde van het niet voor het publiek geopende kasteel wilt zien,
gaat u op deze T-splitsing eerst LA. Het pad maakt al snel een bocht naar rechts. Na een
blik op het kasteel keert u terug naar de T-splitsing; RD.
18. De weg loopt achter het kasteel langs en een vijver scheidt de weg van het perceel
waarop het kasteel staat. Daar waar de vijver het dichtst bij de weg komt (bruggetje over
smalle watergang) ligt naar rechts een brede brandgang door het bos. In het midden van
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die gang ligt een onverhard pad (negeren). Na 200m volgt een platte Y-sprong; RA.
19. Na 50m volgt een lichte knik en na ongeveer 20m komt de weg uit op een pad dat de
weg als de onderkant van de letter V raakt. Neem de linker tak en negeer de onmiddellijk
volgende aftakking naar links. Een paar meter verder herhaalt zich dit beeld: neem
opnieuw de linker tak.
20. Het is hier een wirwar van paden en padjes. Loop zoveel mogelijk RD richting beukenlaan
(deze ligt rond de 200m voor u) en houdt het toenemend verkeerslawaai links van u.
21. Eenmaal op de halfverharde beukenlaan – de Laarder Allee – aangekomen: steek deze
over en wandel verder via het onverharde en langzaam stijgende pad dat haaks op de
beukenlaan staat.
22. Na ongeveer 500m bereikt u een vijfsprong; neem het pad naar links en ga even verder
RD – loop richting verharde weg.
23. Het onverharde pad komt uit op de Horalaan; de rechtertak is onverhard en linker
geasfalteerd; LA en meteen daarna RA, smalle doodlopende weg. Rechts voor het
bruggetje een bord met de aanduiding ‘kinder- en jeugdpsychiatrie’.
24. Volg de Heetveldlaan over het terrein van de inrichting tot net voorbij de zijkant van een
huizenblok; ga LA, klinkerweg (lengterichting huizenblok aan linkerhand). Wandel ook
het tweede huizenblok (links) voorbij. Rechts ligt een speelveld met daarachter ook een
huizenblok.
25. De klinkerweg buigt een weinig naar rechts en bereikt de bosrand: RD het bos in.
26. Negeer de komende 220m aftakkende paden en ga op de asfaltweg met fietspad LA,
Doctor Hartogsweg. Na ruim 100m RA, Sijsselt (onverhard). Loop richting de AHOB. Links
van de onverharde weg ligt een volkstuincomplex dat de naam ‘Vat Ede’ draagt. Op de
overgang met het terrein van de volkstuin en de grond in handen van de spoorwegen,
geeft een klaphekje toegang tot een smal pad evenwijdig aan tuin en spoor. Ga dit pad
op.
27. Ga aan de andere kopse kant van de tuin van de Vereniging van Amateurtuinders Ede
opnieuw door een klaphek. Het pad komt weer uit op een bocht in de Doctor
Hartogsweg. Loop in dezelfde richting RD.
28. Rechts ligt het spoor Ede-Wageningen – Arnhem en links een grasveld en hopen grond
met de resterende noordgevelwand van de voormalige ENKA fabriek. Ga waar de Doctor
Hartogsweg naar links buigt RD en loop op het stationsgebouw af. Daar eindigt deze
wandeling.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, P = paddenstoel.
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Horeca
Wolfheze heeft in de omgeving van het station een klein aanbod aan horecavoorzieningen.
Onderweg zijn er enkele horecavoorzieningen, zoals Kwekerij en Theeschenkerij De
Boschhoeve. Tot oktober open op donder-, vrij- en zaterdagen. Aan het eind van de
wandeling adviseren wij om per bus of trein naar Ede Centrum te reizen. Ga bij aankomst
even naar rechts en op zichtafstand ziet u de horecavoorzieningen.
2014.01.08.
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