Bennekom
Bos, beekdal en bouwland. Op deze wandeling lopen we door het Bennekomse bos, langs
de randen van het Renkums beekdal en over de Wageningse Eng. Het grootste deel van de
route gaat door licht heuvelachtig bos op de rand van de Veluwe en de Gelderse Vallei. Het
is hier heerlijk rustig wandelen. Halverwege de route komen we bij het Renkums beekdal. De
smalle paadjes die langs en dwars over het beekdal voeren zorgen voor prachtige plaatjes.
Daarna is het bij Nol in ‘t Bosch goed uitrusten. We wandelen weer een stuk door het bos tot
aan de rand van Wageningen. De onverharde paden over de Wageningse Eng met de
afwisseling van alternatieve moestuintjes en traditioneel bouwland zijn bijzonder.

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats op het Oude Kerkplein loop je in de richting van de
winkelstraat. Hier ga je rechtsaf. Op driesprong rechts aanhouden, winkelstraat
vervolgen. Nu neem je het eerste fietspad rechtsaf, Van Slootenplein. Op het plein
linksaf de Schoolstraat in. Eerste weg rechts, Bergakkerweg. Aan het eind rechts,
Nassaulaan en direct links, Irenelaan. Aan het eind rechtsaf, Juliananlaan en direct
weer links, Beatrixlaan. Op kruising rechtdoor. Aan het eind linksaf, Selterskampweg.
Eerste weg rechtsaf, Prins Hendrikweg. Na huisnummer 10 aan je rechterhand en
vlak voor het bord ‘einde Bennekom’ ga je rechtsaf het bos in langs een bordje van
Staatsbosbeheer ‘Veluwe Bennekomse Bos’. Op een Y-splitsing direct daarna hou je
links aan. Meebuigen naar links, een bospad tussen beukenbomen. Na ruim 150
meter neem je het eerste pad rechtsaf. Op eerste kruising rechtdoor. Het pad gaat
naar beneden. Daarna op een kruising rechtsaf. Op Y-splitsing rechts aanhouden. Op
kruising rechtdoor. Aan het eind links. Je komt uit bij een open plek in het bos.
2. Halverwege het grasveld rechtsaf een paadje het grasveld over. Op Y-splitsing links
aanhouden. Je loopt in de richting van een bankje. Bij het bankje linksaf. Op
driesprong rechtdoor. Aan het eind rechtsaf. Aan het eind linksaf. Steeds rechtdoor,
zijpaden negeren, een breder bospad. Je passeert aan je rechterhand een bankje.
Aan het eind rechts. Het pad gaat omhoog. Weg naar links negeren. Pad gaat dalen.
Op driesprong linksaf langs een bordje van Staatsbosbeheer ‘Veluwe Oostereng’. Op
kruising met ruiterpad direct daarna rechtdoor. Op kruising met fietspad ook
rechtdoor. Op volgende kruisingen ook steeds rechtdoor. Aan het eind linksaf, een
breder bospad. Op de eerste grote veelsprong rechtsaf, een brede bosweg (ook
ruiterpad). Dus niet schuin rechtsaf langs een bordje ‘Opengesteld’. Zijpaden
negeren. Aan het eind rechtsaf, een brede bosweg met fietspad. Aan het eind waar
het fietspad naar links buigt, ga je rechtsaf. Het pad met de bocht mee naar links
volgen. Je loopt nu langs het beekdal.
3. Neem het eerste pad links, dat het beekdal oversteekt. Je passeert de beek en loopt
tussen twee schuren door en langs Afrikaanse beelden. Op brede zandweg met
fietspad rechtsaf. Direct daarna hou je rechts aan, bospad langs houten slagboom en
bordje ‘Opengesteld’. Dit pad zo dicht mogelijk langs de rand van het beekdal blijven
volgen. Op Y-splitsing rechts aanhouden, dan loop je langs de beek. Op driesprong
bij een bankje ga je even naar rechts en voor planken bruggetje weer links, het
smalle paadje langs de beek vervolgen. Dit paadje komt uit op een breder pad, hier
rechtdoor. Bij asfaltweg oversteken. Je komt uit op een andere asfaltweg, hier ga je
rechtsaf (voor het Natuurinformatiecentrum hier links en zie de borden). Je passeert
Everwijnsgoed en gaat direct daarna linksaf een bospaadje in langs bordje van

Staatsbosbeheer ‘Veluwe Oostereng’. Met pad meebuigen naar links. Even verderop
loop je weer langs de rand van het beekdal, nu aan de andere kant. Steeds zoveel
mogelijk links aanhouden langs de rand van het beekdal. Aan het eind wordt de beek
bij de bron breder. Helemaal aan het eind rechtsaf, smaller bospad dat licht omhoog
gaat. Aan je linkerhand passeer je een begraafplaats. Op een kruising daarna
rechtdoor. Steeds rechtdoor. Je komt uit bij een grasveld met banken. Daar ga je
links in de richting van restaurant Nol in ’t Bosch.
4. Op de asfaltweg voor het restaurant links. Op driesprong met de Geertjesweg
rechtdoor en direct daarna het eerste bospad rechts in. Het eerste pad rechts bij een
paaltje van een archeologische route, licht omhoog. Na krap 500 meter op een
vijfsprong rechtdoor. Ruim 50 meter daarna op een vijfsprong neem je het tweede
pad links. Op Y-splitsing rechts aanhouden. Fietspad oversteken en rechtdoor. Op
volgende kruisingen rechtdoor en aan het eind op brede boslaan linksaf. Op kruising
rechtsaf tussen druivenstokken door. Op kruising met een ander bospaadje
rechtdoor. Je loopt het bos weer uit en komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je
rechtsaf. Weg oversteken en rechtdoor, Zoomweg. Eerste weggetje naar links,
fietspad over de Wageningse Eng. Eerste onverharde grassige pad naar rechts,
deels tussen moestuinen en deels tussen akkers. Aan het eind links. Aan het eind
rechts.
5. Asfaltweg oversteken en rechtsaf over het trottoir. Je neemt nu de eerste weg links,
Bosweg, die overgaat in een onverharde weg. Op kruising bij het bord ‘Wageningen’
rechtsaf, asfaltweg. Op splitsing rechtdoor en rechts aanhouden. Je verlaat
Wageningen, Oude Diedenweg. Op driesprong direct daarna linksaf, Oude
Diedenweg vervolgen tot de bebouwde kom van Bennekom. Hier bij huisnummer 82
linksaf Bennekom in en direct rechts aanhouden, Alexanderweg. Op kruising schuin
rechtdoor, Alexanderweg vervolgen. Steeds rechtdoor. Voorrangsweg oversteken en
rechtdoor, nog steeds Alexanderweg. Je loopt tussen een begraafplaats door. Aan
het eind van de heg om de begraafplaats linksaf, smal onverhard paadje langs het
hek. Op de asfaltweg linksaf. Daarna de eerste weg rechts, Oude Kerkplein en je
bent weer terug op de parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/Parkeren
Bennekom, parkeerplaats Oude Kerkplein
Openbaar vervoer
Bushalte Bart van Elstplantsoen, lijn 86 vanaf station Ede-Wageningen
Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
In het centrum van Bennekom diverse gelegenheden; Natuurinformatiecentrum De Beken
(open op woe-, za- en zo-middag, koffie en thee); Restaurant Nol in ‘t Bosch
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

Route en tekst zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info www.wolfswandelplan.nl.
Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gps-track te vinden op de
Wandelzoekpagina: http://www.wandelzoekpagina.nl/wolfs_wandelplan.
Wij zien je reactie op deze wandeling met spanning tegemoet; opmerkingen en aanvullingen
zijn op de Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl ook welkom.
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