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Wekeromse Zand en landgoed de Valouwe
Het Wekeromse Zand is een oase van rust en stilte aan de rand van de Veluwe. We
wandelen door een bosreservaat met oud grof dennenbos. De kromme dennen op de
stuifzandheuvels geven een bijzondere sfeer. We steken het stuifzand twee keer
helemaal over. Grote kans dat we hier de raaf horen krassen. Bij de Wildobservatiepost
kunnen we speuren naar de moeflons die zijn ingezet om vergrassing van de hei tegen te
gaan. Verderop op het heideveld komen we de heidekoeien tegen, eigenlijk een Deense
variant het Jutlandras. De solitaire breed uitgegroeide beuken op het veld zijn ook
prachtig om te zien. Het tweede deel van de wandeling gaat na een aanloop via de
onverharde Immenweg over landgoed de Valouwe. De laan is aan weerszijden getooid
met een dubbele rij berken. Op het landgoed worden rhododendronstruiken in alle
soorten en maten gekweekt. Langs het heideveld zie je hoogopgegroeide wallen van
rhododendrons. Het laatste deel van de tocht gaat door een bos op begroeide stuifduinen
en tot slot wandelen we via enkele onverharde weggetjes over de Wekeromse Eng.
Honden zijn op het Wekeromse Zand niet toegestaan.
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Routebeschrijving
1. Op het parkeerterrein loop je langs wandelknooppunt (kp) 40 tussen picknickset en
informatiepaneel 'Welkom op de Goudsberg' door, brede zandweg die iets naar rechts
buigt. Je passeert een houten afsluitboom en een bord 'Welkom op het Wekeromse Zand
(verboden voor honden)'. Op driesprong met een pad naar links hou je rechts aan. Even
daarna op kruising met een mul pad (witte palen) ook rechtdoor. Kort daarna een pad
naar links negeren en direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden richting 39, mul
zandpad omhoog. Je loopt het open stuifzand op en volgt het zand naar rechts. Je loopt
een grotere zandvlakte op en gaat voor een markeerpaal met rode pijl 39 rechtsaf. Het
stuifzand wordt smaller en is deels overgroeid, je houdt naaldbos aan je rechterhand.
Volg het mulle zandspoor steeds rechtdoor, je komt uit bij een wit paaltje aan de bosrand.
Ga hier rechtdoor en volg het zandige pad met witte paaltjes. Steek een kleinere
zandvlakte over. Even verder op splitsing rechts houden, zandpad omhoog volgen en
witte paaltjes verlaten. Volg het pad rechtdoor over een duin. Je komt uit op een kruising
van paden (rechtdoor naar restaurant Hent uit 't Zaand).
2. Ga op de kruising linksaf, breder bospad. Even verder op driesprong rechtsaf de
bosweg aanhouden. Je loopt min of meer aan de rand van het bos. Bij twee paneeltjes en
een hekwerk met draaihek (aan de andere zijde een P-terrein) linksaf, bospad richting
Wildobservatiepost. Negeer een pad naar rechts naar de Wildobservatiepost (eventueel
heen-en-weertje naar de post) en volg het pad steeds rechtdoor tot je uitkomt bij kp 39
vlak voor de zandverstuiving. Hier ga je schuin rechtdoor, smal pad rechts van heuveltje,
markering Klompenpad. Je passeert een plas aan je rechterhand en gaat rechtdoor naar
de rand van het stuifzand. Hier rechtsaf, zandig pad met markering Klompenpad. Dichtbij
de bosrand volg je het zandpad naar links tussen heidestruiken door. Aan je rechterhand
zie je een groene weide/akker. Even verder volg je het pad onder naaldbomen door.
Direct daarna op zandige kruising rechtsaf en gelijk op driesprong linksaf, onverharde
weg iets stijgend. Het pad gaat verderop naar beneden. Op een driesprong linksaf door
het bos. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij een houten schuur en een ander pad.
3. Hier ga je linksaf, onverharde weg aan de bosrand. Je loopt aan de rand van een
akker en verderop langs een heideveld. Op kruising met kp 44, bij een bankje en een
hoop stenen, rechtsaf. Vlak na een bankje schuin linksaf, een smal paadje met
markeerpaal in. Dit paadje uitlopen. Je gaat bij kp 43 door een draaihek en op de
zandweg rechtsaf. Direct daarna op brede zandweg met fietspad linksaf. Steek de
voorrangsweg over en volg de zandweg met fietspad steeds rechtdoor (Immenweg).
4. Even voordat de weg naar links buigt ga je rechtsaf langs een slagboom een
onverharde weg op. Je betreedt het opengestelde Landgoed De Valouwe. Volg de
kaarsrechte weg rechtdoor en negeer het eerste pad naar links. Voorbij een kraan aan je
linkerhand ga je linksaf, onverhard pad langs drie poelen. Voorbij de derde poel even
linksaf en direct rechtsaf, onverhard pad langs grote rododendronstruiken. Volg het pad
naar rechts aan de rand van de heide. Op driesprong links aanhouden. Op kruising
linksaf, onverharde bosweg. Op een driesprong rechtdoor. Op een volgende driesprong
met rechts een slagboom linksaf langs rododendrons. Dit pad steeds rechtdoor volgen en
zijpaden negeren. Je komt uit in de bocht van de zandweg met fietspad.

5. Op deze zandweg met fietspad rechtsaf. Na ruim 500 meter ga je linksaf een
onverhard pad op langs een witte afsluitboom en een bordje 'Opengesteld'. Op een
driesprong met dit pad meebuigen naar rechts. Nu neem je al snel het eerste pad naar
links. Op een Y-splitsing met een smal paadje naar rechts hou je links aan, het wat
bredere pad. Doorlopen tot een driesprong. Hier ga je rechtsaf. Je komt uit op een
driesprong bij een heideveldje en gaat hier linksaf. Dit pad langs en over de hei volgen tot
een driesprong. Hier ga je scherp rechtsaf over de hei. Op een Y-splitsing links
aanhouden. Nu op een driesprong rechtdoor. Op een driesprong met een pad naar rechts
ga je rechtdoor en direct daarna op de volgende driesprong rechts aanhouden. Op een
kruisinkje met rechts een wildobservatiepost ga je rechtdoor. Een paadje naar rechts
negeren en even daarna op een Y-splitsing links aanhouden.
6. Aan het eind linksaf, bospad met markering Klompenpad. Aan je rechterhand zie je
een hoge wal in het bos. Op kruising met markering Klompenpad en geelrood ga je
rechtsaf, smal bospad. Het pad buigt voor een bosheuvel naar links. Voor een akker het
pad naar links volgen, langs afrastering. Bij een hekwerk linksaf, bospad. Op een splitsing
voor een weide/akker rechtsaf en het pad naar links volgen. Aan het eind langs hekwerk,
asfaltweg oversteken en rechtdoor, onverharde veldweg. Je komt uit bij een asfaltweg,
met rechts een bushalte. Hier ga je linksaf en direct weer *rechtsaf, onverharde
Lichtenvoortseweg tussen de huisnummers 1 en 3 door. Volg de onverharde weg tussen
de velden steeds rechtdoor. De zandweg komt uit op het parkeerterrein
Lichtenvoortseweg op de kruising met de Hoeverweg.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerterrein Wekeromse Zand van Geldersch Landschap & Kastelen,
Hoeverweg/Lichtenvoortseweg in Wekerom.
Parkeren
Parkeerterrein bereikbaar vanaf Edeseweg op kruising met Immenweg. De P is met
borden aangegeven. Volg de onverharde Hoeverweg 400m tot het parkeerterrein.
Openbaar vervoer
Wekerom, Bushalte La Vendula aan de Edeseweg, lijn 107 van/naar station EdeWageningen. Vanaf de bushalte 200 meter teruglopen en rechtsaf, onverharde
Lichtenvoortseweg in. Zie in de routebeschrijving onder punt 6 bij *.
Lengte van de wandeling
13 km.
Horeca onderweg
Na 3 km restaurant Hent uut 't Zand, Vijfsprongweg 32-36, Wekerom,
www.hentuutzaand.nl
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.
Honden
Honden zijn in het Wekeromse Zand niet toegestaan.

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-wekerom/15043/ . 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.

