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Vier de lente in Ede!Vier de lente in Ede!
Van bijzondere musea, de leukste dagattracties tot de mooiste natuurgebieden, op de Veluwe is zoveel te ontdekken! Houd je van 

struinen, rust en ruimte? Ontdek dan deze lente de prachtige natuur rond Ede. In het hart van de Veluwe kun je kiezen uit 1.265 kilo-
meter aan wandelroutes. Las vooral ruim voldoende tijd voor kijkpauzes in. Bijvoorbeeld voor Fliegerhorst Deelen in het Deelerwoud.

Weidse vlakten, karakteristieke bomen, 
edelherten en een verborgen rijksmonument.  
Dat zijn de ingrediënten van de ontdekkings-
reizen in en om het Deelerwoud - een relatief 
onbekend stukje Veluwe dat prachtige schat-
ten herbergt. Juist vanwege deze onbekend-
heid kun je hier in stilte de natuur ervaren én is 
de kans op wild spotten groot. Uiteraard kun je 
hier de bekende diersoorten tegenkomen, 
zoals edelherten, Schotse hooglanders, dam-
herten, wilde zwijnen en vossen. Het ruige 
savanne-achtige gebied is ook een goede leef-
omgeving voor zeldzamere diersoorten, waar-
onder boomvalk en slangenarend. Als je geluk 
hebt, vind je er ook hagedissen en slangen, 
zoals de hazelworm en adder.
Tijdens je struintocht door het Deelerwoud 
stuit je ongetwijfeld op restanten van het 
grootste rijksmonument van Nederland. 

Rondom Deelen was in de Tweede Wereld-
oorlog namelijk een van de grootste Duitse 
vliegvelden in Europa gevestigd: Fliegerhorst 
Deelen. Ruim 160 van de oorspronkelijke 900 
gebouwen zijn bewaard gebleven. Bijvoorbeeld 
boerenschuren vermomd als Duitse hangars, 
bunkers, sporen van het voormalig tracé van 
het bommenlijntje, bommenkraters en beton-
nen fundamenten. Als je in deze geschiedenis 
geïnteresseerd bent, bezoek dan zeker 
Museum Vliegbasis Deelen. Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe biedt daarnaast een speciale 
wandelexcursie aan waarin Fliegerhorst Deelen 
centraal staat. Je bezoekt daarbij een ruig deel 
van het Park waar je normaal gesproken niet 
mag komen. 
Ga naar visitveluwe.nl/lente 
en ontdek wat er dit  
voorjaar nog meer te 
doen is op de 
Veluwe!
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Wandelroutes in het Deelerwoud
Het Deelerwoud is heerlijk om op eigen gelegenheid te verkennen.  
Vind je het prettig om een vaste route te volgen, volg dan:
•  Crossbill Guide: Veluwe De Natuurgids, Dirk Hilbers - Route 14: Het Deelerwoud.
•  Natuurmonumenten: Wandelroute herten spotten in het Deelerwoud, Veluwe.
Ga naar bezoek-Ede.nl/natuur-actief voor meer wandelinspiratie.
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Kom wandelen op de Veluwe


