Tweedaagse wandelroute van station Lunteren naar station Oosterbeek
met overnachting in Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek
Praktische informatie dag 1: Station Lunteren - Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek
Karakter: een zeer rustig gebied in de westelijke Veluwezoom, met het Wekeromse Zand,
landgoed De Valouwe: afwisselend bos- en heidegebieden
Afstand: 23,7 km lange wandeltocht zonder mogelijkheden om onderweg in te kopen.
Start: Station Lunteren
Einde 1e dag: Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek – Bennekom
Einde 2e dag: Station Oosterbeek , afstand 19,5 km. U kunt ook eerder stoppen en bij station
Wolfheze op de trein stappen.
Routebeschrijving dag 1: LUNTEREN – DE BOSBEEK (24,7 KM)
Vanaf station Lunteren volgt de routebeschrijving een deel van het Veluwe Zwerfpad (geelrode
markeringen). Vanuit NS-station linksaf. Linksaf spoorlijn over, Boslaan. Bij bosrand rechts
aanhouden, langs witte sluitboom Lunterse Buurtbos in. Langs gedenkboom rechts aanhouden.
Asfaltweg kruisen, Westhoflaan. Voor conferentieoord links aanhouden. Rechts aanhouden. Op
veelsprong rechts aanhouden, bank aan linkerhand. Op splitsing links aanhouden. Op veelsprong
derde pad aan linkerhand rechtdoor volgen. Bij kei linksaf, zandpad omhoog. Rechtdoor, langs toren
De Koepel. Gravelfietspad volgen, met de bocht mee naar links. Einde bij hotel De Lunterse Boer
(Wandelaars in restaurant met terras welkom)rechtsaf, asfaltweg. Op kruising met P-20310
rechtdoor. Na 900 m aan einde van open veld rechts
aanhouden. Op kruisingen rechtdoor. Einde linksaf, zandweg met fietspad. Na 500 m rechtsaf door
draaihek Wekeromse Zand in.
Wekeromse Zand. Het Wekeromse Zand is geheel omrasterd om de kudde wilde schapen
die het natuurgebied begraast binnen de perken te houden. De schapen zijn nakomelingen van drie moeflons uit het Nationale Park de Hoge Veluwe die in 1975 in het
Wekeromse Zand zijn uitgezet. De dieren zorgen ervoor dat de heide en het stuifzand
open blijft. Omdat ze erg schuw zijn en het gebied groot is, kom je de kudde moeflons
zelden tegen.
Op kruising rechtdoor. Op splitsing rechts aanhouden, banken aan linkerhand. Voor bosrand pad
naar rechts volgen. Op viersprong linksaf, hoofdpad volgen. Einde bij veldschuur linksaf, pad langs
akkers. Op viersprong met veldkeien rechtsaf, begroeid pad. Op splitsing voor hek linksaf, smal pad.
Door draaihek Wekeromse Zand uit. Rechtsaf. Einde linksaf, zandweg met fietspad. Voorrangsweg
kruisen, Immenweg (zandweg met fietspad) vervolgen en bij P-23603 rechtdoor de zandweg met
fietspadf op.
De Valouwe is een particuliere landgoed en is in 1928 aangekocht door de heer J.W.
Schlimmer. Het was destijds slechts dun bebost. Nu is het een afwisselend geheel met veel
bos, stukken heide en enkele landbouwgronden. Een omrasterd gedeelte wordt begraasd
door ‘scharrelrunderen’ van een biologische boer.
Bij P- 23602 (waar de zandweg met fietspad naar links draait) gaat u rechtsaf,pad in. Vanaf

hier,over ong.800 m, is er geen markering vanwege een verbod van de boseigenaar,dus
lees goed de tekst. Wordt verderop een zandweg. Met de bocht mee naar rechts, bos in. Eerste
bospad linksaf – pad wordt verderop smal.U gaat door een klaphek. Bij P-23601 (de markering wordt
weer hervat), autoweg en parallelweg kruisen. Rechtdoor, zandweg met fietspad: Planken
Wambuisweg. Deze ruim 3 km volgen; passeer daarbij P-23600, P-23608.

Planken Wambuis is een uitgestrekte bos-, heide- en landbouwgebied Planken Wambuis
dat sinds 1980 eigendom is van Natuurmonumenten. De toen 75-jarige vereniging kreeg
het van de staat als verjaardagscadeau. Natuurmonumenten heeft het bijna 2000
hectare grote gebied in rap tempo omgevormd tot een bijzonder fraai en wildrijk
natuurgebied. Op de voormalige akkers die na afoop van de pacht zijn teruggegeven aan
de natuur, zijn op zomeravonden bijna altijd zwijnen te zien. De voedselrijke gronden
leveren een welkome aanvulling voor de dieren, te meer omdat de omringende
heidevelden en bossen van Planken Wambuis bijzonder schraal zijn.
Op de Valenberg heeft Natuurmonumenten een uitkijkplateau geplaatst. Het geeft een
prachtig uitzicht over de met bos omzoomde heide en oude akkers van het Mosselse Veld.

LET OP !!Bij P-25340 gaat u rechtsaf , zandweg met naastliggend fietspad. (Attentie : voor theehuis
De Mossel, open van mei tot september, linksaf, 500 m), Vanaf nu (dus bij P-25340), volgt de
routebeschrijving een deel van het Trekvogelpad, LAW-2 ( WIT-RODE MARKERINGEN !! ). 100
m na S-bocht, zandweg met fietspad verlaten, linksaf bos in. Na 100 m linksaf en direct weer
rechtsaf. Rechtdoor. Vóór bord ‘Rustgebied’ rechtsaf. Einde pad rechtsaf. Op zandweg met
geasfalteerd fietspad (Heidebloemallee) rechtsaf.
De Heidebloemplas is voorzien van een steiger met 2 zitbanken. De oevers zijn afgevlakt
om het amfibieën gemakkelijker te maken. Spectaculair is de paddentrek op de Ginkel die
tussen half februari en eind april plaatsvindt. Padden trekken dan van hun
overwinteringsplek naar het water waar ze zich voortplanten.
Het natuurcentrum Veluwe ligt in de landbouwenclave De Ginkel. Naast het centrum is
een natuurtuin aangelegd met aandacht voor natuur en landbouw op de Veluwe. Open:
april t/m oktober dinsdag t/m zondag 11-17 uur.
Op de Ginkelse Heide vonden op 18 september 1944 geallieerde luchtlandingen plaats.
Bij de Schaapskooi aan de Verlengde Arnhemseweg staat het Airborne monument. Terwijl
veel militaire oefenterreinen op de Veluwe in de afgelopen jaren opgeheven zijn, houdt de
Ginkelse Heide de bestemming van oefenterrein voor de Luchtmobiele Brigade. Kijk dus
niet gek op wanneer op een mooie zomerdag uw zonnehoedje afwaait doordat
helikopters laag overvliegen. Op de Ginkelse Heide zijn veel sporen van prehistorische
bewoning gevonden. Er liggen grafheuvels en er zijn veel vuurstenen werktuigen
gevonden. Oude karrensporen vormen een ‘golfplatenpatroon’. Als de zandweg kapot
was gereden, zochten de voerlieden een nieuw spoor over de heide.
Aan het einde bij P-23599 scherp linksaf, asfaltweg. Na ‘bezoekerscentrum Groot Ginkel’ schuin
linksaf, zandweg. Ruiterroute via open ijzeren hek blijven volgen en links aanhouden. Bij
horecalocatie Juffrouw Tok zijn wandelaars welkom. Na campingreceptie de parkeerplaats en
autoweg oversteken. Via fietspad langs schaapskooi, linksaf langs afsluitboom, mul pad. Op splitsing
rechtsaf. Op heideveld rechts aanhouden, langs grafheuvel (links). Op kruising pad rechtdoor volgen.
Rechtsaf langs hek met weide en bouwland. Klaphek door, bos in, langs hek (links), rechtsaf (links een
picknickplaats). Linksaf op zandweg met fietspad (Wijde Veldweg). Na 200 m linksaf, bospad op.
Tweede pad rechtsaf. Einde pad rechtsaf, daarna linksaf. Pad uitlopen en rechtsaf, meanderend
beekdal in. Na 150 m rechtsaf omhoog. Op fietspad langs zandweg (Wijde Veldweg) linksaf. Na A-12
tunnel eerste pad rechtsaf. Einde pad linksaf. Na 400 m spoor kruisen en op vijfsprong (bij P20312)schuin rechts aanhouden,zandweg met fietspad(Panoramaweg).LET OP ! U volgt nu weer
het Veluwe-Zwerfpad met geel-rode markering tot het einde van de tweedaagse wandeling in N.S.
station Oosterbeek. (Aan de rechterkant is een akker.)1e pad rechtsaf(langs klein heideveld) ,Na 100
m even rechts en daarna weer linksaf.Einde pad rechtsaf,zandweg met asfaltfietspad.Na 400 m

linksaf,pad naar Natuurvriendenhuis ,,De Bosbeek,,. Hier kunt u overnachten.U bent van harte
welkom.
Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek ligt te midden van fraaie bossen en is het grootste
Nivonhuis in Nederland. Het huis heeft ook een trekkersveldje en een vierpersoons
vakantiehuisje. U vindt meer informatie over dit natuurvriendenhuis op www.nivon.nl/bosbeek.
Reserveren kan via deze site of door in de week voor vertrek te bellen met 0318-414723.

Tweedaagse wandelroute van station Lunteren naar station Oosterbeek
met overnachting in Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek
Praktische informatie dag 2: Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek - Station Oosterbeek
Karakter: een rustig gebied in de zuidelijke Veluwezoom met veel bos en heide, afgewisseld
met beekdalen en de dorpen Wolfheze en Oosterbeek.
Afstand: 19,6 km lange wandeltocht ( tot station Wolfheze is 11 km)
Start: Nivon Natuurvriendenhuis De Bosbeek - Bennekom
Einde: Station Oosterbeek, u kunt eventueel ook eerder in N.S.-station Wolfheze op de trein stappen.
Op beide stations 1x per uur treinen naar Ede-Wageningen en Arnhem. (Zie ook : www.9292.nl)
Routebeschrijving dag 2 DE BOSBEEK – OOSTERBEEK (19,5 KM). ( tot station Wolfheze is 11 km)
Vanuit de Bosbeek het paadje links voor de hoofduitgang in. Via hekje linksaf,zandweg met fietspad..
Op viersprong rechtdoor,samenloop met Maarten van Rossumpad(wit-rode markering).2e pad
linksaf,verderop beek aan uw linkerhand.Op splitsing rechts aanhouden(Maarten van Rossumpad
gaat hier naar links).Einde rechtsaf,even via de zandweg en na 40 m linksaf.Op viersprong
linksaf,smal pad.Op slitsing rechts aanhouden.Op viersprong rechtdoor,paadje rechtdoor dwars over
een wal.Op volgende viersprong rechtdoor,paadje langs bosrand.Op viersprong rechtdoor.Op 2
volgende driesprongen rechtdoor.1e pad linksaf,langs bosweide.Op viersprong rechtdoor.Einde pad
linksaf en op volgende splitsing weer links aanhouden.
Einde pad rechtsaf,over een zandweg.Eerste pad linksaf,verderop tussen weilanden door.Na 2
beekbruggetjes rechtsaf, (Beek aan rechterhand),samenloop met Maarten van Rossumpad.Na
slagboom linksaf,even via asfaltfietspad en na 20 m rechtsaf,voorrangsweg via fietspad
oversteken.Na 20 m rechtsaf,asfaltweg en na 20 m linksaf,pad langs beek.(Maarten van Rossumpad,
met wit-rode markering , gaat hier rechtdoor).Op splitsing rechtsaanhouden,verder langs beek.Na
houten schuur linksaf,langs SBB-bezoekerscentrum ,,Renkums Beekdal ’’ .(woensdagmiddag,zaterdag en zondag na 11 uur geopend) ,ernaast is lunchroom ,, De Beken ‘’, open van
woensdag t/m zondag van 10 tot 17 uur.Einde rechtsaf,stijgende grindweg. Inrit parkeerplaats
oversteken en rechtdoor.
Verderop rechtdoor via asfaltweg,deze over 60 m volgen.In bocht naar rechts gaat u linksaf,
pad langs bosrand.Einde rechtsaf.Op viersprong rechtdoor en op volgende splitsing links aanhouden.
Rechte boslaan kruisen en na 20 m rechtsaf.Bij witte slagboom linksaf , voorrangsweg oversteken
en verder rechtdoor,Bosweg.Op viersprong (bij P 62763) schuin rechts aanhouden,zandweg met
naastliggend asfaltfietspad.Deze zandweg blijven volgen over 1½ km.Bij klaphek aan rechterhand
door dat hek gaan, paadje over open veld (samenloop met Maarten van Rossumpad,wit rode
markering).Na 2e klaphek asfaltweg oversteken ,daarna schuin rechts via graspad langs een hek.
2e pad linksaf.Einde rechtsaf.Bij P68434 linksaf,via onverhardeweg.(Maarten van Rossumpad met
wit-rode markering gaat hier rechtdoor).De onverharde weg blijven volgen tot Kwekerij/Boerderij
met rood dak: ,, De Boshoeve,,(aan rechterhand) (sommige dagen koffie of thee te koop). 40m
daarna gaat u rechtsaf een pad in.Einde pad linksaf.Op driesprong rechtdoor en na 25 m
rechtsaf,slingerpaadje door bos.Aan linkerkant van bebouwing langs,via asfaltweg aan achterkant
fietsenstalling.Op 4 volgende kruisingen steeds rechtdoor.
Op driesprong linksaf, richting plein 6-1 en uitgang.Einde weg schuin links,via oversteekplaats
rechtdoor naar N.S. station Wolfheze.( Restaurant,,De Tijd “ , met terras, naast het station)

Wolfheze stamt uit de Middeleeuwen. Het is tijdens de Tachtigjarige Oorlog volledig
verwoest door Spaanse troepen. Pas zo’n vier eeuwen later is er een nieuw dorp ontstaan,
onder invloed van het blindentehuis en de psychiatrische inrichting die in de negentiende
eeuw nabij de spoorlijn Ede-Arnhem waren gesticht. De heidevelden van het afwisselende

natuurgebied Wolfheze worden begraasd door pony’s en runderen. Het terrein is
bijzonder rijk aan grafheuvels. In 2011 is over de A-50 een Ecoduct aangelegd.Hierdoor
kan het wild deze weg-barriere vrij passeren.Via het voetpad aan de zijkant loopt u er ook
over heen, en dat is uniek in Nederland.
Laag Wolfheze is een uniek heidegebied in Nederland met een kronkelende beek tussen de
heideheuvels. Erg fotogeniek!!
De Wodanseiken staan aan de enigszins kronkelende beek(bedding). Het zijn vier
stokoude eiken, waarvan de leeftijd op zo’n 450 jaar wordt geschat. De naam is aan de
woudreuzen gegeven door landschapsschilders van de Oosterbeekse school die omstreeks
1850 vaak naar de bossen van Wolfheze trokken om er romantische natuurtaferelen vast
te leggen.
Rechtsaf, weg langs spoor – wordt fietspad. Tweede pad haaks rechtsaf, beukenlaan. Op kruising
rechtsaf, asfaltpad – ,rechtdoor,Balijeweg. Op kruising rechtdoor, Balijeweg.Na 130 m linksaf,pad
in.Op T-kruising rechtsaf en verderop op splitsing rechts aanhouden via rechterpad van 2 parallelle
paden.Bij asfaltweg even kort rechts en daarna gelijk weer links, slingerpad.Op kruising schuin
rechts,verderop langs oude Eikenboom. Op volgende kruising linksaf. Op splitsing linksaanhouden.Op
viersprong rechtsaf,evenwijdig aan snelweg A-50.Pad over Ecoduct (over de A-50) volgen.Einde
linksaf via trapje omlaag en pad vervolgen.Einde pad rechtsaf. Door klaphek, verder steeds rechtdoor
,pad over heide. Einde linksaf, bouwland aan rechterhand. Eerste vlonder over, rechtdoor, eerste pad
linksaf vlonder over, beek aan rechterhand. Twee vlonders over, beek aan rechterhand. Linksaf
vlonder over en meteen rechtsaf door bosstrook. Einde rechtsaf, twee vlonders over en treden op.
Direct linksaf, beek aan linkerhand. Einde beek rechtdoor. Door klaphek. Op kruising rechtdoor,
beekbedding aan linkerhand houden.Einde rechtsaf,kort trapje op.Aan driesprong rechtsaf,stijgend
pad.

Op viersprong linksaf, verderop langs sluitboom. Asfaltweg kruisen, klinkerweg naar hotel. Rechtsaf,
naar parkeerterrein. Wandelaars zijn hier welkom in restaurant met terras ,,café de paris”. Rechts
aanhouden, bosweg. Na sluitboom rechtdoor, hoofdpad. Bij vlonder hoofdpad vervolgen. Op
driesprong rechtsaf, beekbedding aan rechterhand. Over vlonder en links aanhouden, bospad op
‘dijk’ tussen beddingen. Einde rechtsaf, omhoog. Voor asfaltweg scherp linksaf, bospad. Einde
rechtsaf, laan. Asfaltweg kruisen, rechtdoor :bord ‘Bilderbergbossen’. 2e pad rechtsaf.Aan heiderand linksaf,langs heide-rand. Bij bank linksaf, boslaan steeds rechtdoor volgen ,zijpaden negeren.
Valkenburglaan kruisen ,rechtdoor: Graaf van Rechterenweg.Zijstraten negeren. Aan einde weg
bocht naar links volgen, naar NS-station Oosterbeek.
Na het station (rechtsaf via Stationsweg) is
op ongeveer 500 m afstand horeca in het centrum van Oosterbeek.)
Slag om Arnhem: Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog is er bijzonder fel
gevochten op de Veluwezoom west. Luchtlandingstroepen van de geallieerden
probeerden in de derde week van september 1944 het bruggenhoofd over de Rijn bij
Arnhem in handen te krijgen. Deze operatie Market Garden werd een mislukking waarbij
ong. 1800 doden vielen. Een deel van hen ligt op de Airborne begraafplaats in
Oosterbeek, ten noordoosten van het station.
Het Airborne Museum vindt u in Villa Hartenstein in Oosterbeek. Deze villa was tijdens de
slag om Arnhem het hoofdkwartier van generaal Urquhart van de 1ste Britse Airborne
Divisie. Nu is het een museum waar de strijd met levendige simulatie ,maquettes, kaarten
en voorwerpen wordt toegelicht.

