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Sysselt, Ederheide en landgoed Kernhem
Vanaf station Ede Centrum wandelen we na een korte passage door de winkelstraten de
Klinkerberg op en verrassend genoeg lopen we over een halfverharde weg achter de
huizen langs naar de rand van Ede. De Sysselt is een mooi afwisselend loofbos met veel
verrassende elementen een heideveldje, een heuveltop en brede beukenlanen. Na de
Sysselt lopen we over de Ederheide via een prachtig smal paadje naar een uitzichtpunt.
We dalen weer af in de richting van het Edese bos. Dit deel van het Edese bos is een
echt recreatiebos met enkele fraaie oude beuken- en eikenpercelen. Ondanks het grote
aantal bezoekers is er nog steeds veel wild te zien, zoals wilde zwijnen, reeën, vossen,
edelherten en soms een das. Na de oversteek van de Apeldoornseweg komen we al snel
op landgoed Kernhem. Het landgoed is bijzonder door de beukenlanen, die vanaf het
huis Kernhem in verschillende windrichtingen lopen en als zichtlijnen fungeren. In de
Doolhoflaan is een vleermuisreservaat ingericht waar de oude beuken uit 1735 zoveel
mogelijk in stand gehouden worden als verblijfplaats voor verschillende soorten
vleermuizen. Op het laatste stuk van de wandeling lopen we parallel aan het 'kippenlijntje'
terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. Vanaf station Ede Centrum ga je linksaf, een klinkerweg in. Neem de eerste weg
rechts, bij een bordje Nieuwe Stationsstraat. Op de kruising rechtsaf, winkelstraat.
Doorlopen tot het Maanderplein. Hier ga je linksaf langs de Maanderpoort aan je
linkerhand. Na het oude en nieuwe politiebureau aan je rechterhand ga je op de
driesprong rechtdoor. Aan het eind de weg oversteken en rechtsaf, Klinkenbergerweg.
Vlak voor stoplichten neem je de derde weg links, over het trottoir. Je gaat links om de
rotonde heen en direct daarna neem je de eerste halfverharde weg links, Buurtweg. De
weg gaat licht omhoog achter de huizen langs. Op een kruising rechtdoor, halfverharde
weg vervolgen. Op een volgende kruising ga je rechtsaf naar beneden. Aan het eind even
naar links en direct weer naar rechts voor de flat langs, van Heutszlaan (nummers 80 tot
62). Bij nummer 62 loop je rechtdoor, klaphekje door, trapje af en bospaadje volgen.
Direct daarna op een vijfsprong rechtdoor. Op driesprong met pad naar links ook
rechtdoor. Je komt uit op een weg voor school De Regenboog, hier linksaf iets omhoog.
Op een driesprong bij de hoek van een hek ga je rechtsaf, een weg voor
éénrichtingsverkeer. Aan het eind de weg oversteken en linksaf over het onverharde
paadje, parallel aan de weg. Je komt uit op een klinkerpad, gaat even naar links en direct
weer rechts over een onverhard paadje naar een asfaltpad bij een bord Sociaal Pension.
Dit asfaltpad volgen en bij P-63127/001 linksaf, fietspad. Een asfaltweg oversteken en het
fietspad vervolgen. Je loopt langs een parkeerplaats en al vrij snel ga je naar rechts, het
parkeerterrein oversteken langs een informatiebord in de richting van een klaphekje het
bos in.
2. Na het klaphekje en een bord 'De Sysselt' rechtdoor het bospad licht omhoog. Aan
het eind rechtsaf. Voor een hek van gaas met het pad meebuigen naar links. Nu neem je
het eerste pad linksaf. Dan het tweede pad naar rechts. Op drie achtereenvolgende
kruisingen rechtdoor. Op een driesprong met een pad naar links ook rechtdoor. Het pad
gaat iets dalen. Een pad naar rechts negeren. Nu neem je het eerstvolgende pad naar
links. Op een kruising rechtdoor. Aan het eind linksaf, licht omhoog. Op een Y-splitsing
rechts omhoog naar een heuveltopje, een smaller paadje. Boven op het heuveltje steeds
rechtdoor (over boomstronken heen). Je komt uit op een ander pad bij een rood paaltje.
Hier rechtsaf. Je bent hier op een wat meer open plek in het bos. Neem alweer snel nu
het eerste pad naar rechts. Op een kruising rechtdoor langs een bordje 'honden aan de
lijn', op de hoek van een heideveld. Rechtdoor langs en over een heideveldje.
3. Op een driesprong bij een bankje rechtdoor, het heideveld nu aan je rechterhand.
Verderop loop je het bos in. Aan het eind linksaf licht omhoog, een breed bospad. Pad
naar links negeren en aan het eind, in de bocht van een ander pad, rechtsaf. Na ca. 450
meter neem je het eerste pad schuin links. Een pad naar rechts negeren. Op een kruising
rechtdoor. Bij een volgende kruising een ander pad en rechtdoor een fietspad van
betonplaten oversteken. Je volgt een smal paadje. Je gaat over een walletje en komt uit
op een driesprong van brede zandpaden. Hier ga je rechtdoor in de richting van de heide.
Bij de eerste kruising op de hei ga je linksaf in de richting van de verkeersweg. Je komt
uit op een pad parallel aan de weg, hier oversteken. Je gaat een walletje over en steekt
daarna fietspad, weg en fietspad over.

4. Rechtdoor langs een bordje 'Militair Oefenterrein Ederheide', een smal paadje. Een
breed pad oversteken en rechtdoor, een smal paadje over de hei. Op kruisingen
rechtdoor het smalle paadje licht omhoog vervolgen. Op een schuine kruising rechtdoor
in de richting van een topje met uitzicht over de heide. Na dit topje kom je uit op een
breed pad, hier ga je links. Het pad daalt. Op een vijfsprong rechtdoor. Dit pad volg je
krap 500 meter, kleine zijpaadjes negeren. Op kruisingen ook steeds rechtdoor. Je komt
aan het eind bij de rand van de hei uit op een breed zandpad met naastliggend fietspad,
hier ga je linksaf. Aan de rand van het bos op een splitsing rechtsaf bij het bordje 'Edese
bos', een lange rechte beukenlaan. Deze laan volg je ruim 700 meter. Op de eerste
kruising met aan je rechterhand een bordje 'Ederheide' rechtdoor. Ook op de tweede
kruising rechtdoor. Dan heb je aan je rechterhand een wal. Na die wal nog even
doorlopen tot de derde kruising met aan je rechterhand weer een bordje 'Ederheide'.
5. Op deze kruising ga je linksaf het bos in. Dit bospad volg je krap 1 km. Je gaat op
twee driesprongen achter elkaar rechtdoor. Je passeert aan je linkerhand een bankje.
Ook hierna steeds maar rechtdoor blijven lopen, alle zijwegen negeren. Je komt dan op
een splitsing met voor je vier metalen bordjes met cijfers en aan je linkerhand een bank.
Hier ga je links en direct na de bank op Y-splitsing rechts aanhouden. Direct daarna, na
de omgevallen boom rechtsaf in de richting van woonhuizen. Je komt uit op een paadje
aan de rand van het bos voor een hek, hier rechtsaf. Dit paadje parallel aan de weg
steeds vervolgen. Je passeert drie klaphekjes aan je linkerhand. Ter hoogte van het
vierde klaphekje buig je met het pad mee naar rechts. Het pad naar beneden ook met
bochten volgen. Je komt bij een groter klaphek aan je linkerhand. Hier ga je links door het
klaphek en op asfaltweg naar rechts. Op driesprong links. Bij het fietspad voor de rotonde
links. Dan het eerste fietspad naar rechts de wegen oversteken.
6. Links aanhouden langs een wit hek en een bordje ´Edese bos´. Nu neem je het eerste
pad naar rechts bij diverse wandelmarkeringen. Aan het eind linksaf, een pad tussen
hoge beukenbomen. Op kruisingen steeds rechtdoor. Je gaat over een heuveltopje heen
en opnieuw rechtdoor de brede bomenlaan steeds blijven rechtdoor vervolgen in de
richting van het spoor. Je passeert een wit hek van Landgoed Kernhem, op kruising
rechtdoor en het spoor oversteken. Nu neem je de eerste weg linksaf langs een wit hek,
een asfaltweg. Je passeert aan je rechterhand het NIZO. Aan het eind linksaf over het
fietspad (Kernhemseweg) en direct daarna rechtsaf de voorrangsweg oversteken.
7. Langs het bord 'Ede' en direct linksaf, Buitenzorglaan. Op driesprong rechtdoor en
even daarna met de weg meebuigen naar rechts. Je loopt dan parallel aan het spoor. Je
komt uit bij een spoorwegovergang, hier rechtdoor Buitenzorgpad. Aan het eind links de
weg langs het spoor vervolgen. Bij een volgende spoorwegovergang de weg oversteken
en rechtdoor (voetgangerszone) klinkerpad langs het spoor, De Wiek. Bij volgende
spoorwegovergang linksaf het spoor over en direct daarna rechtsaf aan de andere kant
van het spoor vervolgen. Nu rechtdoor en je komt weer uit bij station Ede Centrum.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Ede Centrum.
Parkeren
Grote gratis parkeerplaats bij entree De Sysselt nabij de Nieuwe Kazernelaan 8, 6711 JC
Ede. Begin dan bij blokje 2 in de routebeschrijving.

Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
In het centrum van Ede zijn veel horecagelegenheden.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht 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 Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-ede/12773/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

