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Heerlijke herfst in de Gelderse natuur
Langzaam maar zeker daalt de baan van de zon. Dagen worden korter, de nachten langer 
en kouder. Loo#omen krijgen geelgouden kronen, dieren van klein tot groot bereiden zich 
voor op de komende periode van schaarste. Trekvogels strijken vermoeid van een soms  
duizenden kilometers lange vlucht neer in hun overwinteringsgebieden. Het is enerzijds 
een drukte van belang in de natuur, maar langzaam maar zeker is zij aan het verstillen. Het 
maakt dit seizoen perfect voor lange wandelingen, stille tochten waarin je wordt omringd 
door een wereld die van moment tot moment verandert. In dit gidsje vind je vier rondwan-
delingen, natuurhotspots en kijk-en-doe-tips in de gebieden die samen de Gelderse  
streken vormen. Laat je verrassen door de schoonheid en veelzijdigheid van de Gelderse 
natuur, maar vergeet niet je ook onder te dompelen in de eeuwenoude 
cultuur en enorme gastvrijheid van de Gelderse streken.

Fanny Glazenburg, 
hoofdredacteur 

fanny.glazenburg@newskoolmedia.nl
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VELUWE 

Rondwandeling Planken 
Wambuis – Ede
Startpunt: Parkeerplaats 
Planken Wambuisweg 1a, 
6718 SP Ede (t.o. Restaurant 
Planken Wambuis), of  
parkeerplaats Oud Reemst - 
Harderwijkerweg 1, O!erlo.
Lengte: 4,4 km, aangegeven 
met stenen met een gele stip.
Duur: ca. 1/1,5 uur.
Honden: mogen mee, mits 
aangelijnd.
Horeca: Restaurant Planken 
Wambuis. Info & openingstij-
den: plankenwambuis.nl.
Info over de route: visit- 
veluwe.nl/routes/3632463813/
planken-wambuis.

Eigenzinnige 
schoonheid

Brede zandwegen, smalle paadjes, schemerige 
bossen, de herfst in volle glorie. Maak kennis met 

Planken Wambuis, een eigenzinnig en ruig 
natuurgebied op de Veluwe. 

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
New Forest pony’s 
Op de uitgestrekte graas- 
weides en akkers houden 
wilde New Forest pony’s, 
samen met andere grazers de 
variatie in het landschap in 
stand, zodat het leefgebied 
van zeldzame plant- en dier-
soorten wordt vergroot. 

Spaanse runderen
Ook de stoere Spaanse 
Sayaguesa runderen helpen 
sinds ruim 10 jaar de natuur 
‘bij te houden’. Ze lusten niet 
alleen gras, maar knabbelen 
ook aan takken en twijgen  
van bijvoorbeeld berk en vo-
gelkers. Zo snoeien ze bomen 
en struiken waarmee deze in 
‘model’ worden gehouden en 
zorgen er zo voor dat heide 
niet verandert in bos. 

NATUUR IN DE BUURT 
Tonderzwam

Op de stammen van verzwak-
te en dode loo"omen vind je 
de echte tonderzwam. Een 
exemplaar met een diameter 
van 20 centimeter kan tien-
tallen jaren oud zijn. 

Bosuil
Als je geluk hebt, hoor je tegen 
de avond het geluid waar de 
bosuil zo bekend om is: de 
spookachtige roep van een 
mannetje dat wordt beant-
woord door het vrouwtje.

Edelhert
In september en oktober zijn 
de sterkste edelhertmanne-
tjes bezig met het ‘verzame-
len’ van een harem; hoe 
sterker en gezonder, des te 
groter hun harem. Door te 
burlen lokken ze de hinden.

Boomklever 
Met verbazingwekkend 
gemak ‘rent’ een boomklever 
langs de dikke stammen van 
oude bomen. Voor het betere 
klauterwerk hee# hij extra 
lange en vooral sterke nagels. 
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veluwe - TE ZIEN & TE DOEN

veluwe
Wandelen over zandverstuivingen,  
door bossen en heidelandschappen 
maken de Veluwe voor de natuur- 
lie#ebber een topbestemming, zeker  
met een natuurpark als Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe als a$ractie. Maar 
er is meer op de Veluwe: fraaie steden en 
dorpjes, tal van evenementen, culinaire 
hoogtepunten en culturele hotspots. 

Elburg en Harderwijk 
Ze vormen de laatste twee 
bestemmingen van het 
Hanzestedenpad, maar 
deze twee havensteden 
aan de voormalige 
Zuiderzee zijn ook  
ideale bestemmingen op 
zich, dicht als ze tegen de 
Veluwe aanschurken. 
Geniet van de Middel-
eeuwse pracht van Elburg 
(foto), of maak vanuit de 
haven een tocht per  
botter. Kijk in Harderwijk 
uit naar de talloze top- 
restaurants (Harderwijk 
hee! twee restaurants 
met een Michelinster) of 
ga lekker mensen kijken 
op een terrasje.

Bijkomen bij Bilderberg 
Een boswandeling, museumbezoek, een  
evenement of een van de vele attracties in 
steden als Arnhem, Nijmegen of Apeldoorn; 
hoe je je dag ook hebt besteed, in een van  
de vier Bilderberg-hotels op de Veluwe kom 
je heerlijk tot rust. Résidence Groot 
Heideborgh en Hotel ‘t Speulderbos in 
Garderen, Hotel De Keizerskroon in 
Apeldoorn en Hotel De Bilderberg in 
Oosterbeek bieden culinair genot van  
top-niveau, luxe wellnessfaciliteiten en een  
ambiance die elke ontdekkingstocht op de 
Veluwe een ideaal start- en eindpunt gee!.  
Info: bilderberg.nl/veluwe.

Hanzesteden 
Niet alleen de Veluwse natuur 
kun je prima wandelend  
ontdekken, ook de vele  
historische Hanzesteden die 
de regio rijk is nodigen uit tot 
een verkenning te voet. Het 
Hanzestedenpad is hiervoor 
een ideaal vakantieproject. 
Dit 122 kilometer lange 
streekpad verbindt de histori-
sche Hanzesteden langs de 
IJssel met elkaar. Je loopt van Doesburg naar Kampen en over-
nacht op mooie plekken. De route is verkrijgbaar bij de VVV of 
online, via visithanzesteden.nl/hanzestedenpad. 

Park Berkenrhode - Wekerom 
In het hart van de Veluwe is het door natuur 
omringde Park Berkenrhode een heerlijke 
plek voor een vakantie voor het hele gezin. 
Het is een perfecte uitvalsbasis voor tripjes 
naar de steden Ede, Arnhem en Apeldoorn 
én voor ontdekkingstochten door de bossen 
en heidevelden van de Veluwe. De fraaie  
vakantie- en familiehuizen bieden volop luxe 
en comfort, de kids kunnen zich uitleven en 
eten en drinken doe je in Le Grand Café. 
Info: berkenrhode.nl.

Droomparken 
Of je nu op zoek bent naar rust, vermaak, luxe, ontspanning  
of actie: je vult jouw vakantie in zoals jij dat wilt bij 
Droomparken. Op de Veluwe liggen verschillende van deze  
vakantieparken, die voor elk wat wils bieden, van waterpret op 
het Veluwemeer tot de rust van het bos of een verblijf recht  
tegenover de ingang van het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
De keuze is enorm. Info en boeken:  
droomparken.nl/vakantieparken-op-de-veluwe. 

Een begrip in Ede en ver 
daarbuiten: restaurant 
Planken Wambuis is een van 

de bekendste wildrestaurants 
van Nederland. De sfeervolle, 
nostalgische ambiance van 
het al 92 jaar oude restaurant 
kenmerkt zich door kunst 
aan de muur, comfortabel 
meubilair en een heerlijke 
open haard om na het sma-
kelijke werk van de keuken-
brigade bij weg te soezen. Je 
wandelt vanuit deze culinaire 
hotspot zo naar de Ginkelse 
Heide of het prachtige  
natuurgebied waarnaar het  
is vernoemd.  
Info: plankenwambuis.nl.

Planken Wambuis - Ede 

Weetje
Het Nationale Park  

De Hoge Veluwe wordt al meer 
dan 100 jaar op dezelfde 

manier beheerd
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Gelderse streken specialVeluwe  – MOEFLONS OP DE HOGE VELUWE

Jaarringen 
De indrukwekkende moef-
lonhorens worden niet af- 
geworpen, maar groeien 
door, met een pauze tijdens 
de jaarlijkse rui. Dan vormen 
zich een paar wat dichter  
op elkaar staande ribbels 
(‘jaarringen’), waaraan je 
precies kunt zien hoe oud die 
moeflon is. De vrouwtjes, 
ooien, dragen soms ook  
horentjes, maar deze zijn 
ovaal van vorm, en korter.

Henk Ruseler, boswachter in 
Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe, woont al jarenlang 
midden in het park, en kan 
zelfs uit de windrichting  
opmaken waar de moeflons 
zich op ieder moment in het 
gebied bevinden. Moeflons 
zijn meer nog dan wilde 

zwijnen, reeën en edelherten 
ook gewoon overdag actief 
en regelmatig te zien. Ze 
leven in kuddes, mannetjes 
en vrouwtjes gewoon door 
elkaar. De dieren scharrelen 
al struinend hun vaak zeer 
karige dagelijkse kostje bij 
elkaar: buntgras, korstmos, 

verse takken van jonge  
dennenboompjes. Ruseler: 
“Vanwege dat menu kom je 
ze vooral op open zandige 
plaatsen tegen, soms mid-
den op de vlaktes. Ze zijn  
wel steeds alert. Waarbij ze 
dan op veilige afstand blij-
ven staan en aandachtig  

toekijken wat je doet. Op  
andere momenten maken  
ze zich ineens snel uit de 
voeten.”

Rammende rammen
Hoewel moeflons genetisch 
identiek zijn aan het West-
Europese wolschaap, zien ze 
er bepaald niet uit als makke 
schaapjes. Ruseler: “Men 
vermoedt dat ze hun afwij-
kende eigenschappen heb-
ben ontwikkeld tijdens de 
eeuwenlange afzondering op 
hun thuiseilanden (Corsica 
en Sardinië, red.). Ze ogen 
veel krachtiger, vooral de 
rammen (mannetjes), met 
hun markante horens.”
Machtig mooi zijn de ge- 
vechten die de rammen in 
de bronsttijd (september- 
oktober) uitvoeren door met 
hun stoere horens tegen  
elkaar te rammen, wat je op 
grote afstand kunt horen. 
Gewond raken ze daarbij  
zelden. Bovendien zorgt hun 
verdikte voorhoofdbeen er-
voor dat ze de zware klappen 
zonder letsel opvangen.

Kerngezond
Het moeflonbestand van  
Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe omvat zo’n 200 kern-
gezonde dieren. Ruseler: “In 
veel andere gebieden in 
Europa zijn moeflons vaak 
gekruist met andere soorten 
schapen. Bij ons is dat niet 
gebeurd. Ik durf te beweren 
dat wij hier op het park de 
meest raszuivere moeflons 
van heel Europa hebben.” 
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Moeflons op 
de Hoge Veluwe

Nederlands stoerste schapen 

Zelf moeflons zien? 
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden  
regelmatig moeflonsafari’s georganiseerd. Kijk  
voor meer informatie en andere natuursafari’s en  
excursies op hogeveluwe.nl, onder Agenda en zoek  
op ‘safari’s’ of ‘wandel- en/of fietsexcursies’.

In 1921 werden enkele tientallen moeflons naar De Hoge Veluwe gehaald, ter 
aanvulling van het bestaande wild. Nog steeds leven er circa 200 exemplaren  
in Het Nationale Park. En het hele jaar door maak je een heel goede kans om  
deze bijzondere schapen tegen te komen.
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RIJK VAN NIJMEGEN

Wandelroute Van bron tot 
kraan – Berg en Dal
Startpunt: Oude 
Kleefsebaan, Berg en Dal, 
t.h.v. Kerstendalsweg. 
Lengte: 7 km, bewegwijzerd 
met bordjes die zijn voorzien 
van QR-codes die linken naar 
meer informatie over de route.
Duur: ca. 1/1,5 uur.
Honden: mogen mee, mits 
aangelijnd.
Horeca: er zijn meerdere  
locaties onderweg te vinden. 
Bij het eindpunt: de Grut  
eten & drinken,  
(grut-etenendrinken.nl).
Info over de route:  
visitnijmegen.com/routes.

sporen van   
de Romeinen
Deze wandelroute volgt deels het traject  

van het aquaduct dat in de 1e eeuw na Christus 
werd gebouwd door Romeinse legionairs om het 

legerkamp op de Hunnerberg bij Nijmegen van 
water te voorzien.

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Romeins aquaduct
Het aquaduct was uitgevoerd 
in aarde en hout, met een 
houten goot voor het trans-
port van het water. Van die 
goot is niets over, maar de 
‘aardwerken’ zijn nog goed 
zichtbaar. 

Eekhoorn
In september beginnen eek-
hoorns hun wintervoorraad 
aan te leggen. Ze stoppen 
noten in de grond of in de 
oksel van een boom en dankzij 
hun reukvermogen vinden ze 
die later weer terug. 

Pad
De gewone pad komt in heel 
Nederland voor. Mannetjes 
zijn kleiner dan vrouwtjes en 
hebben dikkere voorpoten. 

NATUUR IN DE BUURT 
Grote bonte specht

Hoor je de grote bonte specht 
roepen, scan dan dode uit- 
stekende boomtakken op een 
zi!end ‘bobbeltje’: dat is dan 
de specht. 

Buizerd

De buizerd hee" zich de laat-
ste decennia sterk uitgebreid 
als broedvogel en broedt ook 
in de lage delen van Neder-
land. Buizerds jagen soms  
biddend, maar wachten ook 
vaak af op een paaltje en 
komen dan opeens in actie. 

Paddenstoelen

Bij Berg en Dal ligt de 
Duivelsberg, een walhalla voor 
paddenstoelenlie#ebbers, 
zeker in de herfst. Er worden 
in oktober regelmatig pad-
denstoelenexcursies georga-
niseerd door IVN (ivn.nl).
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Rijk van Nijmegen - TE ZIEN & TE DOEN Regio Arnhem - TE ZIEN & TE DOEN

Rijk van
Nijmegen
Het heuvelachtige Rijk van Nijmegen biedt heel afwisselend  
natuurschoon: oude beukenlanen in het Groesbeekse Bos,  
rivierduinen, heide, akkers en bosjes in de Overasseltse en  
Hatertse Vennen. Een heerlijk gebied, boordevol geschiedenis,  
om te voet, per fiets of in dagtochtjes te verkennen.

Gemeente Berg en Dal  
In de gemeente 
Berg en Dal tref je 
een overweldi-
gend landschap, 
rijke cultuurhisto-
rie en bijzondere 
wijnbouw. In dit heuvelachtige gebied waan 
je je soms in een ver buitenland. Je kunt ook 
lekker struinen en tot rust komen in de ui-
terwaarden. Geen wonder dat deze gemeente 
een gooi doet naar de titel Wandelgemeente 
van het Jaar 2020! Info: vvvbergendal.nl.

Landhuizen rond de stad 
De Regio Arnhem 
kent de prachtig-
ste landhuizen en 
kastelen. Ideale 
start- of eindpun-
ten voor wandel- 

en fietstochten of museumbezoek. En- 
kele voorbeelden: Landgoed Huis Sevenaer 
in Zevenaar, een kasteelboerderij met een 
ecologisch beheerd bospark en moestuin. Er 
worden excursies gegeven en het restaurant 
bereidt zelf geteelde producten.  
Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem stamt uit 
1744 en is een prachtige plek om na een 
lange wandeling in het gelijknamige  
stadspark te genieten van een heerlijk en 
eerlijk hapje of drankje. En in Babberich 
vind je Landgoed Halsaf (foto), met zijn  
karakteristieke duiventoren uit 1785. Het 
landgoed is voor bezoekers toegankelijk, het 
huis kan bezocht worden en je kunt er over-
nachten. De keukenbrigade zorgt voor een 
passende culinaire begeleiding. Info:  
geldersestreken.nl/macht-en-pracht.

Kasteel Doornenburg - Doornenburg 
Dit ‘levend museum’ 
biedt vertier voor 
jong en oud. Wil je 
het kasteel beter 
leren kennen dan 
zijn de rondleidin-

gen beslist de moeite waard. Vlakbij zijn er 
een speeltuin en wandel- en fietsroutes. In 
de nabijgelegen herberg kun je ontspannen 
nagenieten. Info: kasteeldoornenburg.nl.

In het spoor van de strijd 
Operatie Market Garden: in september 1944 
bezetten Britse parachutisten de huidige 
John Frostbrug in Arnhem. Vier dagen lang 
vochten ze tegen een Duitse overmacht die 
hen uiteindelijk versloeg. In het Airborne 
Museum in Oosterbeek en in de gratis  
toegankelijke dependance Airborne at the 
Bridge, pal naast de John Frostbrug, leer je 
meer over de strijd en de nasleep daarvan. 
Info: visitarnhem.com/ontdek/wo2.

Kaboutertocht - Beek-Ubbergen 
Vlak bij Beek wonen Omo, Daan, Theo en 
heel veel andere kabouters. Zij wonen in  
de bossen, in paddenstoelen, maar ook in  
de allerdikste en oudste boom van Neder-
land, ‘de Kabouterboom’. Kinderen kunnen 
de kabouters in een speciale wandeltocht 
vinden, als ze tenminste goed speuren. Een 
handig kabouterboekje helpt ze daarbij. Info: 
visitnijmegen.com, zoek op Kabouterroute.

Elke dag een vierdaagse 
In de Alledaagse 
app staan alle  
routes van  
de beroemde 
Nijmeegse 
Vierdaagse, zowel 

de 30, 40 als 50 kilometer. Dankzij deze app 
kun je op elke plek, op elk gewenst moment 
starten – en stoppen. Onderweg krijg je in-
formatie over hotspots waar je anders zo aan 
voorbij wandelt. Download de gratis app in 
de App Store (iOS) of Play Store (Android), 
zoek op Alledaagse. 

Hotels te kust en te keur 
In de Regio 
Arnhem is een 
overdaad aan over-
nachtingsmogelijk-
heden, met voor elk 
wat wils. Kijk op  
visitarnhem.com/
overzicht/hotel om 
het hotel te vinden 
waar jij wilt uitrus-
ten na een actieve 
dag.

Regio  
Arnhem
Parkstad Arnhem herbergt veel culinair vertier en cultuur  
en is een prima startpunt voor bezoeken aan prachtige 
natuurgebieden als de Posbank of Nationaal Park Veluwezoom.  
En natuurlijk staan ook hier dit jaar veel evenementen en  
tentoonstellingen in het teken van 75 jaar bevrijding.

Weetje
In Groesbeek en omgeving 

ligt 25 hectare aan 
wijngaarden

 VILLA SONSBEEK.
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RIVIERENLAND

Wandeling Rivierenland, 
struinen door de Moringer-
waarden - Appeltern
Startpunt: Hotel Moeke 
Mooren, Blauwe Sluis 1b,  
6629 KK Appeltern.
Lengte: 9 km, aangegeven 
met groene paaltjes.
Duur: ca. 2 uur.
Horeca: langs de route  
passeer je veel leuke plekken, 
zoals restaurant De Koren-
molen (korenmolen.nl).
Info over de route:  
gelderseroutes.nl/struinen-
doordemoringerwaarden.

veelzijdig
vogelparadijs
Deze struinroute door de Moringerwaarden biedt  

doorkijkjes op het binnenmeer en recreatiegebied 
De Gouden Ham, waar je je verrekijker kunt 

richten op allerlei soorten water- en zangvogels. 

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Oeverzwaluwwand
De oeverzwaluwen zijn nu op 
hun winterbestemmingen, 
maar de nestwand die is  
aangelegd om ze straks weer 
te verwelkomen, is een  
fascinerend bouwwerk. Hier 
leggen de oeverzwaluwen in 
de komende lente hun eieren. 
De eerste zwaluwen die  
terugkeren uit hun winter-
kwartier in het Afrikaanse 
Sahelgebied strijken hier rond  
half maart weer neer.

Brandrode runderen
In de Moringerwaarden graast 
een kudde brandrode runde-
ren.  Dit oude veeras dreigde 
uit te sterven, maar dankzij  
de inspanningen van boeren 
en natuurinstanties loopt er 
nu weer een zuiver brandrood 
ras op de weilanden. In het 
late voorjaar krijgen ze kal!es, 
die tot laat in de herfst bij hun 
moeder blijven. 

Meidoorn

In het najaar zi"en de mei-
doorns boordevol bessen. 
Daar komen veel vogels op af. 
In september vooral spreeu-
wen, later in oktober de eerste 
koperwieken en kramsvogels.

Fuut
Op het verstilde water kom je 
regelmatig futen tegen. Hun 
zomerse verenkleed verandert 
in het najaar langzaam naar 
het wat saaiere winterkleed: 
vaalbruin en wit, met zwarte 
kopveren.

IJsvogel
Je hoort hem vaak eerst en 
dan moet je even goed zoe-
ken. Want een ijsvogel zit  
vaak doodstil op een boven 
het water hangende tak of 
rietstengel. In vlucht roept hij 
een opvallend hoog ‘tsrieie’ én 
zie je de felblauwe rug.

Paardenbijter

Boven het water vliegen de 
laatste libellen. Een echte na-
zomerlibel is de paardenbijter, 
die nu soms in groepjes rond-
vliegt. Je vindt ‘m vooral rond 
bomen, op jacht naar kleine 
insecten. Als het weer het 
toelaat, vliegen paardenbijters 
door tot ver in november.

NATUUR IN DE BUURT
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Rivierenland - TE ZIEN & TE DOEN

Rivierenland
Sfeervolle stadjes vol historie, uitgestrekte landgoederen vol  
bedrijvigheid, grote en minder grote rivieren… Rivierenland is  
veelzijdig en herbergt ook de frui$uin van Nederland: de Betuwe. 
Met prachtige bloesems in het voorjaar en volop appels, peren  
en ander heerlijks in het najaar.

Rondje Liniepontje  
Via deze wandelroute verken 
je een deel van de Hollandse 
Waterlinie! De Waterlinie was 
een oude verdedigingslinie 
tussen Muiden en de 
Biesbosch. Water was het  
verdedigingswapen. Als de 
vijand eraan kwam, konden 
stroken weiland onder water 
worden gezet (inundatie). 
Het land werd daardoor 
moeilijk begaanbaar. De linie 
deed dienst van 1815 tot  
ongeveer 1940. Door hoogte-
verschillen in het landschap, 
bijvoorbeeld bij rivieren en 
dijken, bleven sommige 
gronden droog en dus bereik-
baar. Deze kwetsbare delen 

van de Waterlinie werden 
onder schot gehouden vanuit 
verschillende forten. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, 
toen de Duitsers simpelweg 
over de onder water gezette 
gebieden heen vlogen, bleek 
dat de linie zijn verdedigings-
waarde grotendeels had ver-
loren. Tegenwoordig hee! de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
een nieuwe functie. Het is nu 

een prachtig gebied, waarin 
je de geschiedenis volop kunt 
beleven. 
De volledige route van deze 
wandeling kun je alleen in 
het voorjaar en de zomer 
lopen. Het fiets- en voetveer 
de Liniepont vaart namelijk 
alleen in de zomermaanden 
(mei-september).  
Info: rivierenland.nl/route/
rondje-liniepontje. 

Ontdek veelzijdig Culemborg!  
Te voet is de historische binnenstad 
van Culemborg prima te verkennen. 
Vanaf het terrasrijke marktplein, het 
hart van de stad, wandel je zo naar 
het monumentale Elisabeth 
Weeshuis Museum of naar de gezel-
lige jachthaven, om daar vanaf een 
bankje te kijken naar het leven op de 
rivier de Lek. Of kies een van de vele 
natuurpaden en wandel bijvoorbeeld 
door de uiterwaarden, over de dijk 
langs de waterlinieforten of langs  
diverse landschapsparken.  
Info: culemborgklopt.nl.

Weetje
Handelsstad Culemborg 

kreeg in 1317 stadsrechten, 
maar liefst 700 jaar 

geleden!
Weetje

Ontdek de Moringerwaarden in het 
Land van Maas en Waal! Groepen vanaf 
10 personen kunnen een rondleiding 

met een natuurgids reserveren. 
cenjvanrossum@live.nl!of bel: 

06-15 41 78 63

Fiets de Betuwse 
Laanboomroute! 
Wist je dat veel bomen die in de diverse 
Europese landen op de markt komen een 
Nederlandse oorsprong kennen? Het 
Betuwse landschap vormt het decor voor 
de laanbomen en is hierdoor een show-
tuin van de geteelde bomen in allerlei 
soorten en maten. Maak tijdens het fiet-
sen van de Laanboom-route kennis met 
de bijzondere laanboomteelt en geniet 
van het prachtige Betuwse landschap.  
Info: rivierenland.nl/route/ 
laanboomroute-betuwe. 
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Gelderse streken specialGelderse streken – EDE EN DE HOGE VELUWE 

langs de sporen van  
het verleden
De Veluwe is niet alleen een prachtig natuurgebied, 
het is ook een belangrijk toneel van de militaire 
geschiedenis van Nederland. Bezetters en bevrij-
ders voerden hier in de Tweede Wereldoorlog  
beslissende gevechten. Volg de sporen van de 
strijd en je voelt je deelgenoot van die historie.   

STIEKEM WILD 
SPOTTEN 
Staatsbosbeheer hee$ 
op verschillende plek-
ken op de Veluwe 
wildschermen ge-
plaatst. Waar deze 
schermen zijn te  
vinden vind je op 
staatsbosbeheer.nl/
natuurgebieden/velu-
we/bezienswaardighe-
den/wildkijkschermen. 
De meeste kans%op 
wild heb je ’s morgens 
vroeg of juist tegen  
de schemering.

Wandelen in het verleden - Ede
Afgelopen september, 75 jaar 
na de bevrijding van Ede, 
werd op de Ginkelse Heide 
de Landmark onthuld, een 
monument dat herinnert 
aan de luchtlandingen bij 
Ede in september 1944 – het 

begin van Operatie Market 
Garden. De Landmark wordt 
het startpunt voor een net-
werk aan fiets- en wandel-
routes, gekoppeld aan 
verhalen en wetenswaardig-
heden uit de militaire ge-

schiedenis van Ede. Bezoek 
ook De Smederij, waar de 
historie van de voormalige 
garnizoensstad Ede wordt 
verteld en boeiende ‘battle-
field tours’ worden georgani-
seerd. Info: bezoek-ede.nl. 

Veilig kijken naar Veluws 
wild - Ede
Bezoek eens wildkansel de 
Hindekamp, op circa 2 km 
afstand van het Natuur-
centrum Veluwe in Ede. Hier 
verschijnen vaak edelherten, 
reeën, wilde zwijnen, vossen 
en verschillende soorten 
(roof)vogels, die je ongezien 
kunt observeren. De kansel 
is ook toegankelijk voor  
rolstoelgebruikers. Bezoek  
is alleen mogelijk onder  
begeleiding van een bos-
wachter of natuurgids.  
Een echte aanrader! Info:  
natuurcentrumveluwe.nl.

Struinen in stuifzand - Wekerom
Het Wekeromse Zand is een van de laatste actieve stuif-
zandgebieden van Noordwest-Europa. In het gebied heb 
je de keuze uit twee prachtige wandelroutes: een van 7,5 

km en een van 2,5 km. 
Beide routes starten 
vanaf de parkeerplaats 
aan de Vijfsprongweg in 
Wekerom, waar ook een 
wildobservatiepost is. 
Vandaar zie je met wat 
geluk en geduld moef-
lons, reeën en andere 
dieren. Op bezoek-ede.nl 
vind je meer info over het 
gebied.

De Hoge Veluwe: ultiem 
natuurgenieten
Het natuurhart van de ge-
meente Ede is natuurlijk Het 
Nationale Park De Hoge 
Veluwe. Je kunt dit gebied 
verkennen dankzij mooie, 
afwisselende en veilige  
wandel- en fietsroutes in het 
Park. Doe bijvoorbeeld mee 
aan de Wandeldag op 5 okto-
ber of de Hoge Veluwe Loop 
op 6 oktober. Ook voor men-
sen met een beperking zijn 
er veel heerlijke routes te 
vinden in dit mooie gebied. 
Info: hogeveluwe.nl. 

MINI&BURLGIDS
Wie: edelhert en damhert.

Wanneer: edelhert: september -  
oktober, damhert: oktober.
Hoe: luid gebrul en geloei. 

Gevolg: felle gevechten tussen  
rivaliserende mannetjes.

Tijd: beste kans in de avondschemer, maar 
damherten kunnen de hele dag doorgaan.

Beste plek: Het Nationale Park De 
Hoge Veluwe (op hogeveluwe.nl 

vind je het laatste  
burlnieuws).

Weetje
Van september 1944 

tot en met mei 1945 was 
Gelderland het centrum van 

de bevrijdingsstrijd in 
Nederland
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ACHTERHOEK

Meeneroute – Ruurlo
Startpunt: TOP De Heikamp, 
Hengeloseweg 2, 7261 LV 
Ruurlo / restaurant De Luifel, 
Dorpsstraat 11, 7261 AT Ruurlo.
Lengte: 10 km, markering: 
gele wandelnetwerkborden
Duur: ca. 2/2,5 uur.
Honden: mogen mee, mits 
aangelijnd.
Horeca: TOP De Heikamp 
(achterhoek.nl/top-de-hei-
kamp.nl) en Restaurant  
De Luifel, (deluifel.nl).
Info over de route: achter-
hoekseroutes.nl, zoek op 
Meeneroute. Bij de VVV in 
Ruurlo is een routeboekje  
verkrijgbaar voor ! 1,50.

Aangenaam 
afwisselend

Voor wandelaars is de omgeving van kasteeldorp 
Ruurlo een waar paradijs. Bossen worden 

afgewisseld door voormalige landgoederen en je 
dwaalt urenlang over stille wegen en paden door 

weids agrarisch gebied. De Meeneroute laat je het 
beste van deze natuurrijke omgeving ervaren.

TE ZIEN LANGS DE ROUTE
Koeien
De Meeneroute is vernoemd 
naar de weidegronden die  
de pachtboeren van de land-
goederen vroeger samen  
gebruikten om hun vee te 
laten grazen. Zo’n gezamenlijk 
stuk land hee"e een Meene. 

Vleermuis 
Nederland kent 17 soorten 
vleermuizen. Veel daarvan 
leven ook in deze omgeving,  
al moet je wel je best doen ze 
te zien te krijgen. 

IJsvogel
Na een eerdere dip gaat het 
sinds de vroege jaren 90 heel 
goed met de ijsvogelpopulatie, 
dankzij de verbeterde water- 
kwaliteit, herstelde beekoe-
vers en meer nestgelegenheid. 

NATUUR IN DE BUURT 
Staartmees
Zeker buiten het broedseizoen 
(maart-mei) zie je een staart-
mees zelden alleen. Ze vormen 
dan groepjes en trekken tot 
het volgend voorjaar gezellig 
samen op. 

Ree
Houd bosranden en de randen 
van wandelpaden in de gaten, 
want daar komen reeën  
graag snoepen van bladeren, 
bloemen en vruchtjes. Je kunt 
ze vooral ’s avonds en in de 
ochtend tegen het lijf lopen. 

Kleine vuurvlinder
Aan de kleine vuurvlinder is 
weinig blauw te ontdekken. 
Toch behoort deze soort tot 
de familie Lycaenidae, o#ewel 
de blauwtjes. Aparte naam, 
met familieleden als het mor-
genrood, het groentje en zelfs 
het bruin blauwtje!
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Achterhoek - TE ZIEN & TE DOEN

Achterhoek
In het Achterhoekse coulisselandschap vind je een afwisseling  
van houtwallen, weilandjes, bossen, heide en een overdaad aan 
prachtige landgoederen en knusse steden en de rust die je in de 
drukkere regio’s van Nederland niet meer vindt. De ideale oase  
voor actieve rustzoekers.

Culinair in het wild 
Logis Hotel  
De Tuinkamer is  
gevestigd in een 
verbouwde boer-
derij in het bui-
tengebied van 
Ruurlo. De 
Tuinkamer hee! 
een verfijnde  
keuken, waarin 
Achterhoeks wild 

in het seizoen een absolute hoofdrol 
speelt: eerlijk eten in een heerlijke om- 
geving. De Tuinkamer hee! ook negen  
hotelkamers. Info: wildetenindeachter-
hoek.nl/restaurant-hotel-de-tuinkamer.

Hanzestad Zutphen  
De chique stad Zutphen hee! 
haar bezoekers heel veel te 
bieden. De Hanzestad aan 
de Gelderse IJssel verwierf 
in de hoogtijdagen van het 
middeleeuwse Hanzeverbond 
enorme rijkdom en daaraan 
herinneren ook nu nog de 
vele monumentale gebouwen 
die de stad rijk is, waarvan 
er veel op de Nationale 

Monumentenlijst staan. 
Zutphen is een stad met on-
gekend veel mogelijkheden 
– het is een geweldige uit-
valsbasis om de Achterhoek 

te verkennen, het biedt heel 
veel culinair en cultureel 
genot en verwelkomt zijn 
gasten met een typisch 
Achterhoekse gastvrijheid.

Museum More - Kasteel Ruurlo 
Huis Ruurlo (dat stamt uit de 14e eeuw) be-
hoort tot de fraaiste kastelen van Nederland. 
Het herbergt een van de locaties van Museum 
More; hier staan leven en werk van de beroem-
de schilder Carel Willink (1900-1983), de ‘groot-
meester van het neorealisme’, centraal. De 
kamers van het kasteel zijn te bezoeken met 
een ticket van het museum. Ook kun je genie-

ten van de omliggende 
Engelse landschapstuin 

en Oranjerie. Info:  
musea-achterhoek.nl/
museum-more-kas-
teel-ruurlo.

Weetje
In TOP De Heikamp is een fraai 

klimbos voor de kleintjes en eet 
je pannenkoeken van ‘in eigen 

huis’ gemaald graan

Weetje
De Achterhoek is door de 

Fietsersbond uitgeroepen tot 
het beste fietsgebied van 

Nederland
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KZoeken rond de zevensprong 

In 1966 verscheen De zevensprong, een span-
nend kinderboek van schrijfster Tonke 
Dragt. In 1982 werd op basis van dit boek 
een 13-delige tv-serie uitgezonden, die werd 
opgenomen in en om Ruurlo. Het verhaal 
draaide om een mysterieuze schat en een 
complot om de jonge rechtmatige eigenaar 
van die schat te bevrijden van zijn tirannieke 
oom Graaf Grisenstijn. In een spannende 
fietsroute voor kinderen van negen tot der-
tien jaar oud vertellen de zeven leden van het 
complot van de Zevensprong hoe je de ‘schat 
van het Trappenhuis’ kunt vinden. De fiets-
tocht duurt drie tot vier uur, inclusief het 
maken van de opdrachten. Het routeboekje 

is voor " 4,95 verkrijgbaar bij VVV Ruurlo, bij 
De Heikamp, Hengeloseweg 2 en Camping 
Tamaring, Wildpad 3, beide in Ruurlo. Info: 
de-zevensprong.net of achterhoek.nl/routes.

Weetje
Kasteel Ruurlo was een 

hoofdlocatie in de bekende 
jaren 80 tv-serie  
De Zevensprong



KLIKT HET TUSSEN JOU EN DE GELDERSE STREKEN? 

Laat maar zien!
Natuurlijk zijn de Gelderse streken niet alleen 
heerlijk om wandelend te verkennen, ze zijn  

ook zeldzaam fotogeniek. Als jij graag met je 
camera op pad gaat, doe dan mee aan onze 

fotowedstrijd: stuur je mooiste herfstfoto van de 
Gelderse streken in en maak kans op mooie prijzen!  

Kijk op geldersestreken.nl/wandelen voor  
de regels en voorwaarden.DOE  

MEE EN  
WIN!


