Trage Tocht De Hoge Veluwe
Auteur: Rob Wolfs
Otterlose Zand en De Plijmen
We wandelen vanuit de ingang Otterlo over Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het
park is uniek door de combinatie van natuur en cultuur. Het uitgestrekte natuurgebied
bestaat voor ongeveer de helft uit naald- en loofbos en voor de andere helft uit open
terrein heidevelden, ruige grasvlakten, moeras, ven en stuifzand. In het park leven veel
reeën, vossen, wilde zwijnen, edelherten, moeflons en dassen. We gaan over het
Otterlose Zand richting Jachthuis Sint Hubertus. De zandpaden zijn hier mul, dus het is
redelijk zwaar lopen. Over een lang en heuvelachtig slingerpad vervolgen we naar het
Museonder en de Koperen Kop. In het Museonder duiken we zelf onder de grond en
maken we kennis met wat er onder het aardoppervlak te zien is, zoals het wortelstelsel
van een beuk. We lopen langs de rand van het Pampelse Zand en een rustgebied voor
het wild. Het laatste deel van de route gaat door het mooie eikenbos De Plijmen terug
naar de ingang Otterlo. En wie er onderweg geen zin meer in heeft, kan op diverse
plekken een witte fiets pakken.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je schuin links naar de ingang van het Park. Je passeert
de ingang en het hek en je neemt direct het eerste pad linksaf langs een huis het bos in.
Dit brede halfverharde pad steeds blijven volgen, zijpaden negeren. Waar het pad na
krap 500 meter naar rechts draait, vlak voor een asfaltweg, ga je linksaf over bomen heen
aan het begin van het pad heen. Het is een grassig pad. Opnieuw over bomen op het pad
heen kom je op een viersprong. Hier ga je rechtsaf. Je komt uit op een brede
halfverharde weg bij paaltje 425 en een open grassige vlakte. Hier ga je even naar links
en je neemt direct het eerste pad rechtsaf. Op kruising even daarna rechts aanhouden.
Op een Y-splitsing, waar dit pad met een bocht naar links draait, hou je rechts aan, een
grassig pad. En direct daarna bij paaltje 427 rechtdoor. Dit pad met bochten blijven
volgen. Je komt in een wat bossiger stukje en daar ga je op een driesprong bij paaltje 433
rechtsaf. Doorlopen tot een kruising met een asfaltpad.
2. Op deze kruising met een asfaltpad ga je linksaf. Je kunt ook parallel aan het
asfaltpad over een graspad lopen. Je gaat een wildrooster over en op een Y-splitsing bij
P-20968/001 links aanhouden over het fietspad. Op de kruising met een asfaltweg
oversteken en rechtdoor het fietspad van betonplaten. Kort daarna schuin rechts
aanhouden naar de vijver toe. Daar op het halfverhard pad in de richting van het
Jachthuis. Je komt uit op een rond plein bij P-20117/001 en je gaat rechtsaf over het
fietspad. Je volgt het fietspad met een bocht naar rechts. Je komt opnieuw uit op een
rond plein voor het Jachtslot.
3. Hier ga je rechtsaf en direct weer schuin links over een klinkerpad. Direct daarna op
een kruisinkje bij bankjes linksaf, een onverhard paadje. Meebuigen naar rechts. Je loopt
naar de vijver en je gaat bij de vijver linksaf. Het pad aan de rand van de vijver blijven
volgen. Verderop versmalt het water. Bij paaltje 564 ga je linksaf, ook wit-rode markering,
een bomenlaan langs de bosrand. Je neemt nu na ruim 150 meter het eerste pad linksaf.
Je gaat door een breed houten hek rechtdoor het bos in. Op de eerste kruising bij paaltje
559 ga je rechtsaf, een smaller bospad. Op een kruising, pal voor paaltje 559, schuin
rechtsaf. Je volgt dit pad ca. 150 meter tot op een klein heuveltje. Hier ga je rechtsaf over
een boom heen aan het begin van een grassig pad. Je komt opnieuw na een op het pad
gegooide boom uit op een bredere bosweg. Hier oversteken en rechtdoor ook weer over
of langs op het pad gegooide bomen heen. Het pad is in het begin niet erg duidelijk. Iets
rechts aanhouden en al snel volg je dan een duidelijker en smaller grassig bospaadje. Je
gaat een heuveltje over en je komt na een naast het pad neergegooide boom uit bij een
asfaltweg.

4. Hier oversteken en rechtdoor. Op een driesprong bij paaltje 571 rechtdoor. Op
kruising bij paaltje 572 en een bankje ga je linksaf naar beneden over een grasvlakte. Dit
slingerpad blijf je ca. 1,5 km steeds volgen. (Onderweg bij paaltje 574 het pad met een
bocht naar rechts blijven volgen.) Op de kruising bij paaltje 501 rechtdoor. Je komt uit bij
een asfaltweg. Hier schuin rechts oversteken weer het bos in bij paaltje met wit-rode
markering. Je komt uit voor de bocht van een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf, een breed
pad. Nu neem je het eerste pad links. Met de bocht mee naar rechts. Je komt uit op een
grindpad. Je loopt naar het plein. Je steekt het plein over en loopt tussen fietsenstalling
en fietswerkplaats door naar P-22707/001. Hier even naar links en direct weer schuin
naar rechts, een grindpad. Je komt uit op een klinkerweg. Hier ga je rechtsaf en dan
neem je het eerste bospad naar links bij een vierkante steen. Met het pad meebuigen
naar links. Dan op een schuine kruising rechtdoor, een grassig pad. Je passeert aan je
linkerhand een kunstwerk van twee grote stenen blokken. Je komt uit op een stukje
klinkers en daar ga je rechtsaf over een halfverhard pad langs de bosrand. Waar dit pad
met een bocht naar rechts gaat, loop je rechtdoor, een onverhard pad langs rustgebied
aan je linkerhand. Kort daarna op een driesprong bij paaltje 515 rechtdoor. Verderop kom
je het bos uit en dan ga je op een schuine kruising bij knooppunt 7 van het
ruiterroutenetwerk schuin rechtsaf dwars over de open vlakte, ook geel-rode markering.
Doorlopen tot een asfaltweg.
5. Asfaltweg oversteken en rechtdoor. Een pad schuin naar links met geel-rode
markering negeren. Steeds rechtdoor. Op een kruising met een fietspad ga je rechtsaf
over het fietspad. Je blijft dit fietspad ca. 1 km volgen. (Je kunt deels over een parallel
bospad aan de linkerkant van het fietspad lopen.) Je gaat dan een oud wildrooster over
dat is afgedekt met klinkers en direct daarna ga je linksaf, een halfverhard pad. (Wil je
naar het museum Kröller-Müller dan kun je hier het fietspad vervolgen.) Je loopt door een
meer open stuk en je passeert een bord over herstel eikenhakhoutcultuur. Je gaat weer
het bos in en je vervolgt het pad met een bocht naar rechts. Je passeert diverse
picknickbanken. Een pad schuin naar links negeren en direct daarna bij paaltje 410
rechtdoor in de richting van een hek. Pal voor dat hek ga je linksaf, een pad langs het
hek. Nu neem je het eerste pad linksaf, over boomstammen heen die op de grond liggen.
Dit heuvelachtige paadje volgen tot een kruising. Langs een op het pad gegooide
berkenboom heen en op de kruising bij een bankje en paaltje 411 rechtdoor, een wat
breder pad. Dit pad buigt verderop naar links en dan loop je parallel aan een asfaltweg
aan je rechterhand. Op een kruising bij paaltje 419 rechtdoor. Dit pad blijven volgen tot je
weer uitkomt bij de ingang van het Park.
Praktische informatie
Start- en eindpunt Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ingang Otterlo Houtkampweg 9,
6731 AV
Parkeren
Parkeerterrein buiten het park bij de ingang (betaald parkeren, € 3,00)
Openbaar vervoer
Bushalte Ingang Otterlo lijn 400 vanaf Arnhem (alleen in het weekend). Vanaf Station
Ede-Wageningen buslijn 108 (richting Apeldoorn) naar Otterlo. Uitstappen bij de rotonde
en 15 minuten lopen naar de ingang van het Park.
Entreeprijs: De entreeprijs voor het Park is € 9,15, inclusief museum Kröller-Müller is de
entreeprijs € 18,30 (oktober 2016).

Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus, https://www.hogeveluwe.nl/nl/plan-uwbezoek/eten-en-drinken/theekoepel.
Parkrestaurant De Hoge Veluwe, https://www.hogeveluwe.nl/nl/plan-uw-bezoek/eten-endrinken/parkrestaurant-de-hoge-veluwe.
Bij het Kröller-Müller museum Restaurant Monsieur Jacques,
https://www.hogeveluwe.nl/nl/plan-uw-bezoek/eten-en-drinken/restaurant-monsieurjacques.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

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-de-hoge-veluwe/14082/ . 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.

