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Hindekamp en Mosselse Veld
We wandelen vanaf Natuurcentrum Veluwe ten oosten van Ede langs en over
heidevelden en door de uitgestrekte licht heuvelachtige Veluwse bossen. Het is beslist de
moeite waard om eerst even het Natuurcentrum te bezoeken. De wandeling voert langs
de rand van de Ginkelse hei. We komen langs een van de schaapskooien en met een
beetje geluk zien we de schapen op de hei rondscharrelen. De Kreelse Plas maakt deel
uit van de landbouwenclave Hindekamp. Zo'n nat gebied midden op de droge Veluwe
komt bijna niet voor. We kunnen om de plas heen lopen via een planken pad. We steken
het bos door en lopen nog een stuk over de Edese heide. Op het tweede deel van de
route wandelen we om de open vlakte ´Mosselse Veld´ heen. Boerderij annex Theehuis
Mossel ligt op een prachtige plek midden in natuur en het is hier goed rusten en genieten
van alle lekkers. Het gekras van twee raven begeleidt ons door het bos weer terug naar
de Hindekamp en het Natuurcentrum.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het parkeerterrein bij het Natuurcentrum loop je terug naar de toegangsweg.
Oversteken in de richting van een hoog klaphek bij de hei. Je gaat het klaphek door en
direct rechtsaf over een grassig pad langs het hek. Op de hoek meebuigen naar links
langs de rand van de hei. Je komt uit op een brede zandweg; hier rechtdoor nog steeds
langs de rand van de hei. De zandweg kan erg mul zijn, maar je kunt ook aan de
linkerkant over gras lopen parallel aan de zandweg. Je passeert een schaapskooi aan je
rechterhand. Opnieuw steeds langs het hek blijven lopen, dus alle zijpaden de hei op
negeren. Op Y-splitsing rechts aanhouden langs het hek en kort daarna op een kruising
rechtsaf, een brede bosweg met naastliggend fietspad van betonplaten. Nu neem je het
eerste plankenpad rechtsaf naar de Kreelse Plas. Voor de plas het plankenpad naar links
volgen. Op driesprong van plankenpaden bij bankje linksaf. Aan het eind linksaf. Je komt
uit op een brede bosweg met fietspad met aan je linkerhand een wildrooster. Hier ga je
rechtsaf. Even verder kun je ook over een plankier heen en weer naar een kijkscherm bij
de Plas van Gent.
2. Waar de zandweg overgaat in een weg van betonplaten en pal voor huisnummer 103
aan je linkerhand ga je linksaf door een hoog klaphek. Je volgt een smal bospaadje en
passeert een huis aan je rechterhand. Daarna wordt het een breder bospad. Op een
driesprong rechtdoor. Hierna ook steeds rechtdoor, dus alle zijpaden negeren. Het pad
komt uit bij de rand van de hei. Hier ga je linksaf, een brede zandweg met bochten. Op
een kruising rechtdoor dwars het heideveld over. Zijpaden negeren en op kruisingen
rechtdoor. Aan het eind van dit pad bij de bosrand rechtsaf, een brede zandweg die gaat
stijgen. Nu op een driesprong (met zicht over de heide aan je rechterhand) linksaf. Dit
pad volgen met een bocht naar rechts en een bocht naar links en zijpaden negeren.
Daarna op een driesprong rechtdoor langs een stenen paaltje met de nummers 068. Je
gaat iets naar beneden. Aan je rechterhand een dubbele rij beuken. Zijpaden naar links
negeren.
3. Op een kruising met een fietspad en bosweg rechtdoor. Je loopt in de bosrand en
hebt zicht op het Mosselse veld aan je rechterhand. Je komt uit op een zandweg met
fietspad van betonplaten, hier ga je rechtsaf. Je gaat een wildrooster over of door een
klaphek en direct daarna rechtsaf. Na ca. 500 meter op een Y-splitsing rechts
aanhouden. Op een kruising rechtdoor. Je komt uit bij een fietspad. Hier ga je rechtsaf,
het fietspad volgen. Het fietspad komt uit op een brede zandweg aan de rand van de hei,
hier ga je linksaf. Je passeert P-25339/001 en je gaat rechtdoor over een veerooster. Je
loopt tussen de gebouwen van boerderij Mossel door.
4. Je passeert een wildrooster en vervolgt de zandweg met fietspad rechtdoor, licht
omhoog. Zijwegen negeren. Op kruising bij P-25340/001 rechtdoor over de zandweg. De
weg buigt naar links en even daarna kruis je het fietspad en dan buig je met de zandweg
mee naar rechts. Blijf deze zandweg volgen. Je passeert een wildrooster en vervolgt de
zandweg rechtdoor. Het wordt een asfaltweg en even daarna bij P-23598/001 ga je
linksaf richting Natuurcentrum Veluwe, Grootginkelseweg. Bij P-23599/001 rechtdoor,
asfaltweg vervolgen. Op de hoek van de hei aan je rechterhand kun je links naar het
Natuurcentrum. Verder rechtdoor voor de parkeerplaats. Je passeert een wit hek ?De
Ginkel? en even verder, waar de weg een bocht naar rechts maakt, ga je linksaf terug
naar de parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Natuurcentrum Veluwe, Grootginkelseweg 2a, 6718 SL Ede.
Parkeren
bij het Natuurcentrum
Openbaar vervoer
niet bereikbaar met OV. Je kunt wel op station Ede-Wageningen een OV-fiets huren en
naar het beginpunt fietsen (ca. 6 km).
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
het Natuurcentrum aan begin- en eindpunt van de route.
Boerderij/Theeschenkerij Mossel.
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-mossel/13995/ . 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.

Achtergrondinformatie
Hindekamp
De Hindekamp is een landbouwenclave temidden van bossen en heide. Dit gebied is
uniek omdat een nat gebied midden op de droge Veluwe bijna niet voorkomt. De Ginkel
ligt op een punt waar twee oude smeltwaterdalen samenkomen. In de grond heeft zich
een ondoorlaatbare leemlaag gevormd, waardoor er ondiep grondwater voorkomt. Het
gevolg is dat de enclave veel natter is dan zijn omgeving en daardoor geschikt is voor
landbouw. Het verklaart ook waarom er in deze omgeving plassen als de Heidebloemplas
en de Kreelse Plas zijn. Vanaf de middeleeuwen wordt hier al landbouw bedreven en het
oude agrarische gebruik van dit gebied is nog duidelijk herkenbaar. De akkers,
graslanden en boerderijtjes temidden van natuurgebied zijn nog steeds in gebruik en
grotendeels privéterrein. De enclave is volledig afgerasterd om te voorkomen dat
edelherten en zwijnen uit omliggende bossen de bouwlanden plunderen.
Mossel
De nederzetting dateert uit de 15e eeuw. Veel groter dan twee boerderijen is het nooit
geweest. Op de velden en akkers worden herten met rust gelaten. Eventuele schade
wordt aan de boeren vergoed. De boerderij stamt uit 1863, maar al in 1500 kwam de
naam 'Mossche' voor. Mossel heeft niets met het schelpdier te maken, maar van alles
met mos. Honderden jaren geleden trokken de herders met hun kuddes de Veluwe over
en verbleven dan tijdens de lente en zomermaanden buiten, ook rondom het huidige
Mossel. Zij bouwden dan hutjes en schuilplaatsen van mos waarin zij de nachten door
konden brengen. Uiteindelijk is Mossel een permanente hoeve geworden, de oude
landbouwgronden rondom de boerderij zijn reeds vanaf 1500 in gebruik. Vanaf half jaren
negentig vorige eeuw zijn de landbouwgronden teruggegeven aan de natuur.
Tegenwoordig grazen er New Forest pony's en Schotse Hooglanders.

