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Heide & Kasteel route is 46.7 Km.
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Leuke weetjes bij de knooppunten
Wanneer je tussendoor een mooie wandeling wilt maken (6
km.) is het gebeid tegenover Hotel Wolfheze wel een hele
bijzondere locatie. Een smal zandpad (met gele paaltjes)
slingert door een breed raffijn tezamen met de Wolfhezer beek.
Een smal stroompje, dat met zachte kabbelgeluidjes wegschiet
over de kieseltjes op de bodem en met brede bochten zijn weg
zoekt. Dit prachtige gebiedje vind je door bij knooppunt 34
ongeveer een kilometer richting Oosterbeek aan te houden.

Kasteel Doorwerth is een in oude stijl ingericht kasteel,
stammend uit de 13e eeuw. Schilderachtig gelegen aan de
Rijn, aan de voet van de beboste heuvels van de Veluwe.
Diverse musea en een gezellige theeschenkerij zijn in dit kasteel
te vinden. Een echte aanrader!

Airborne Museum Hartenstein geeft een beeld van de slag
om Arnhem in september 1944 met een audiovisuele
presentatie, foto's, films en uitrustingsstukken van zowel
geallieerde als Duitse zijde.

Tussen knooppunt 44 en 45 kunt u halverwege een klein
stukje richting Arnhem fietsen om in het Mariëndaal te
wandelen. Dit landgoed is ontstaan uit het bezit van een
hier in 1392 gesticht klooster, dat in 1580 werd opgeheven. Het
landschap bestaat uit bossen met mooie lanen, akkers en
weilanden in een romantisch heuvelachtig (20 tot 76 meter boven
NAP) terrein, met landhuis, beekjes en vijvers. Uniek is het
liefdeslaantje; een reuzetunnel van beukenhaag.

De boerderij de Mossel stamt uit 1863, maar al in 1500
kwam men de naam “Mosschel” tegen. 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, o.a. rondom de 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 zijn de
landbouwgronden terug naar de natuur gegaan, op dit moment
grazen er New Forest pony’s en Schotse Hooglanders. Op dit
moment bestaat Mossel uit een boerderij met deel, woonhuis,
schaapskooi, hooiberg, veldschuur en theetuin.
De Drieberg is het hoogste punt van de stuwwal aan de
Ginkelse heide. Op de berg heeft u een prachtig uitzicht
over de omgeving en kunt u een bezoek brengen aan de
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grafheuvels die op deze berg liggen. Op de Ginkelse heide is nog
een echte schaapskooi te vinden van waaruit nog iedere dag
schapen de hei opgaan en die vooral ook in de lammerentijd de
moeite van een bezoek waard is.

Tussen knooppunt 63 en 83 moet je even afstappen en de
"hippe" uitkijktoren oplopen. Je staat dan op het hoogste
punt van de omgeving (en bij helder weer kan je uitkijken
naar Kootwijk, Otterlo en Arnhem). Aan de voet van de toren ligt
een prachtig glooiend weidedal met wilde paarden en vaak wilde
zwijnen of reeën.

Tussen Ede en Wolfheze ontspringt de Renkumse beek die
vlakbij dit knooppunt slingert naar de Nederrijn. Door de
daling van de grondwaterstand op de Zuid Veluwe voert de
beek nog maar heel weinig water en staat op de meeste plekken
droog. Een paar eeuwen geleden ontsprong de beek bij Herberg
de Zuid Ginkel wat zich tussen 2 stuwwalen in bevindt. Overigens
is dit een leuke plek om koffie te drinken en bevindt zich ongeveer
anderhalve kilometer ten noorden van knooppunt 84 bij de
schaapskooi.

Hier vindt u één van de 3 ingangen van het Nationale Park
de Hoge Veluwe één van de grootste en oudste nationale
parken in Nederland. U vindt er maar liefst 5500 ha bossen,
heide, zandverstuivingen en vennen. Verder is het een thuis voor
edelherten, reeën, moeflons en wilde zwijnen. In het park ligt ook
het beroemde Jachtshuis Sint Hubertus en het Kröller Müller
museum. Verder beschikt het park over een mooi
bezoekerscentrum en een museum onder de grond (het
Museonder).

http://www.fietseropuit.nl/v_routes/print.asp?n_code=9

23-6-2011

Fietseropuit

Page 4 of 4

Afstappers
Zuid Ginkel

Soort: camping
Tel. 0318-611740
Website www.zuidginkel.nl
Pannenkoekenhuis t Lage Veld

De Roek

Soort: restaurant
Tel. 0318-592558 bij geen gehoor 0318-596111
Website www.vakantieparkdezanding.nl

Soort: bungalow
Tel. 0318-591757
Website www.deroek.nl

Hotel Sterrenberg

Soort: hotel/B&B
Tel. 0318-591228
Website www.sterrenberg.nl

Agenda van deze regio

van 23 Juni 2011
Fietst u op een andere datum verander dan hier de datum
Op deze datum zijn geen activiteiten gevonden.
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