14 km

Groene Wissels

Nr 124

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Ede-Centrum: Edese Bos en Heide
U maakt een prachtige afwisselende wandeling door het Edese Bos en over de uitgestrekte Edese Heide.
Daar wandelt u langs een paar grafheuvels en zult u genieten van de vergezichten. De inwendige mens kunt u niet
alleen halverwege maar ook vooraf in het gezellige centrum van Ede versterken. Op doordeweekse dagen kan er
boven de Edese Heide weleens met helikopters gevlogen worden. Op mooie weekenddagen kan het 's middags wat
druk zijn, dus ga dan voor uw rust lekker op tijd aan de wandel! Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf de voorkant van het stationsgebouw (tevens Historisch Museum Ede)
LA, even langs het spoor en bij de overweg RA. Kruispunt LA (Grotestraat) en
RD blijven gaan. Op het grote kruispunt
50m na de kerk met een links / rechtsknikje RD (ook Grotestraat). Kruispunt
Amsterdamseweg RD (Bospoort) en blijf
deze weg volgen. Verderop, bij de Bunschoterweg, door een tunneltje. Daaruit
komend RD (Otterloseweg). Tegenover
huisnr 40 (Rest. Vroeger) LA (Singel) en
na 10m! RA het bos in. Na 40m kruising
RD en op de volgende kruising LA; een
oud beukenlaantje met wat verderop een
“bomenrotonde”. Blijf nu geruime tijd RD
gaan; u gaat een heuveltje op en af, een
brede beukenlaan in, passeert aan beide
kanten een begraafplaats en het laatste
stuk gaat door Landgoed Kernhem. Aan
het einde, voor het spoor RA. Naast een
overwegje (300m verderop) RA; een
land/bosweg, eerst tussen weilanden,
daarna door bos. Blijf dit pad op alle kruisingen RD-gaand, 1km lang volgen en
let dan op; u kruist diagonaal een smalle
open strook en ziet kort daarna rechts
van u ruiterpadpaaltje 17. Uw pad gaat
dan met een flauwe rechterbocht wat
omhoog en u passeert dan rechts van u
een naaldbos.

deze weg, na wit hek RA (halfverharde
weg). Waar het asfalt naar rechts buigt
RD, over de grindparkeerplaats en dan de
horeca links van u passerend naar de
rotonde lopen. Bij Aw7034-7 RA de drukke weg oversteken en aan de overkant
pas bij Aw7034-10 RA (Hessenweg). Na
asfalt, klinkers en veerooster op de hoek
van het hek links van u LA, het pad daarlangs. Na 100m, dat is 50m na het passeren van rood brandkraanpaaltje 1166,
schuin RA. Aan het einde van het vergraste heideveldje met de linkerbocht mee
langs een bosrand dan rechts van u (dus
de “opening” in de wal naar E negeren!).
3. Na 100m op de kruising bij een groen
(aan de achterkant wit) paaltje RA; u passeert een betonpaaltje met de letter C.
Loop dit pad uit en sla onderweg nergens
af. Aan het einde, voor de heide, bij B LA;
een brede zandweg met asfaltfietspad. Na
40m! (grondwaterbordje) RA; een brede
zandbaan. Na een kleine km, op de zandbanenkruising bij een dennenbosje RD.
100m daarna, op de kruising met een
smaller pad een beetje scherp RA; een
karrenspoor met een “middenberm” van
heide. Loop dit pad van een kleine km
helemaal uit; in het begin maakt u een
paar flauwe bochtjes, loopt heel even door
een naaldbosje (daarachter het pad naar
links12 negeren!) en gaat een eind verderop, op een zeer schuine kruising RD, ri
brede zandbaan in de verte. Aan het einde (dat is kort na een linkerbochtje), voor
het bos RA. Op de brede zandbanenkrui-

2. Op de kruising op de hoek van dat
naaldbos, bij een paal met rood bordje
LA; u passeert dan
een groen bordje.
Loop dit pad van
een kleine km, op
alle kruisingen RDgaand, bijna! uit.
100m vóór het einde (u ziet daar een
hek en wat lage
bebouwing) RA; u
passeert een paaltje met groene driehoek, verderop ziet
u er nog 2. Loop dit
pad van zo’n 500m
uit. Aan het einde
LA (groen) en al na
20m! kruising RA;
kort daarna kruist u
weer een smalle
open strook en
even daarna maakt
u een linkerbocht.
Aan het einde LA
(brede zandweg).
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sing LA en dan het rechter asfaltfietspad
volgen. Asfaltpadenkruising bij Ap23277
RD. Let op!, 100m daarna, op de kruising bij een rij paaltjes en bordje honden
losloopgebied RA; een licht stijgend niet
zo breed heidepad.
4. Eenmaal bovenaan, op de kruising bij
een paar grafheuvels RA en nu dit dalende pad, verderop door het struikgewas
smaller wordend, richting bosrand blijven
volgen. Kruising asfaltfietspad RD. Op
de volgende asfaltfietspad (met zandweg) kruising LA. In de bosrand een
paar meter RD en direct na de Bor de
Bondt bank schuin LA. Na ruim 50m, op
de omgekeerde Y-splitsing scherp LA;
na een rechterbochtje loopt u langs een
hoog donker naaldbos. Aan het einde
LA; een breed pad met gelijk een paar
flauwe bochtjes. Aan het einde RA, na
50m op de Y-splitsing linksom en loop dit
pad uit. Aan het einde, na het klaphekje
voorzichtig de weg RD oversteken en
aan de overkant RA omhoog (Oude Arnhemseweg). Kruispunt Vossenakker RD.
Aan het einde, voor huisnr 50 LA; links
van u passeert u Villa Zonneberg. 20m
vóór het einde RA (Paasbergerweg) en
na weer 20m LA; links van u passeert u
iets verderop een heuveltje met een
beeld. Aan het einde, vóór de trap RA
naar beneden. Blijf nu letterlijk! RD gaan;
na een groot kruispunt en een winkel/
wandelgebied, voor de overweg LA naar
het station.
Uw ervaring met deze wandeling middels een
reactie op wandelzoekpagina.nl of een mailtje aan
info@wandeleninbeeld.nl wordt bijzonder op prijs
gesteld!
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