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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Ede-Wageningen
Stationsplein 6
6711 PN Ede
Coördinaten: 52°1'37" N   5°40'19" E
 
Horeca:
Bij station

Juffrouw Tok
Verlengde Arnhemseweg 101
6718 SM Ede 

Bloem (Pannenkoekenhuis)
Verlengde Arnhemseweg 99
6718 SM Ede
 
Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1577/6062

1. Verlaat station via Centrumzijde, noordkant. Gelijk strak langs 
stationsgebouw RA, volg tegelpad achterlangs bushokje en steek 
strak langs spoor 1 viaduct over. Pad maakt gelijk linkerbocht, 
rechts ziet u hek. Op hoek daarvan RA, pad tussen 2 hoge hek-
ken, links ziet u voormalige kazernegebouwen, zijn nu woningen. 
Na 500m klaphekje door, nog even RD en direct na veerooster 
met klaphek LA, pad Sysselt in. Na 50m aan einde RA en na 25m 
op 1e wat grassige bospad LA. Aan einde RA en na 50m op 
ongelijke kruising LA. Blijf 500m RD gaan, onderweg op alle 
kruisingen (soms met kort knikje) RD. Aan einde (een T-kruising) 
RA en na 200m op kruising RD. Aan einde op zanderige bosweg 
RA en na 100m rechterpad negeren. Let op: ca 50m daarna op 1e 
pad LA, negeer na 100m rechterpad. Pas op 2e kruising (een 
zanderige beukenlaan) RA. Na 150m op kruising RD en kort 
daarna aan einde RA. Na open plek (l) op ongelijke kruising RD, 
100m daarna pad van rechtsachter komend negeren. 

2. 200m daarna op driesprong LA. Let op: na negeren van linker 
(verboden) pad, bijna op heuveltje schuin LA en kort daarna nog 
een keer LA. Blijf pad door bos volgen, sla geen zijpaden in en op 
kruisingen RD. Volg na kruising met fietspad RD brede zandweg 
over heide naar verkeersweg. Deze oversteken en RD, volg 
zandweg. Op driesprong naar links en na 100m op 1e pad LA.  
Op schuine kruising RD naar boven. Boven is hoogste punt van 
Ginkelse Heide en ziet u grafheuvels.  

Na de prachtige wandeling door de bossen van De Sysselt kuiert u een flink 
stuk over de Ginkelse- en Edese Heide. Op het hoogste punt daarvan 
liggen een paar grafheuvels, geniet u van het prachtige uitzicht en wandelt 
u daarna over een smal heidepaadje naar een van de twee schaapskooien. 

Na een fraai stukje kleinschalig bosgebied met landerijen wandelt u weer 
over de heide naar de tweede schaapskooi, misschien ziet u daar de 
schaapskuddes. Op de terugweg naar het station doorkruist u mooie,  
zeer afwisselende bossen. De route loopt grotendeels over onverharde 
paden en wegen.
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Direct na 1e grafheuvel rechts van u, scherp RA, smal dalend 
heidepaadje. Loop paadje helemaal uit, onderweg 2x op kruising 
met brede zandweg RD. Aan einde LA, fietspad oversteken, volg 
brede zandweg naar bomenrand. Daar, op kruising voor hekwerk, 
RA, brede rulle zandweg. Wat verderop ziet u links een schaaps-
kooi. 

3. 300m daarna LA groot hoog klaphek door en direct daarna RA, 
landweg. Iets verderop ziet u links poeltje en daarna akker.  
Na 500m aan einde op asfaltwegje RA (hier even rechtdoor lopend 
kunt u Natuurcentrum Veluwe bezoeken). In rechterknik van weg 
LA richting parkeerplaats en daar rechter zandweg met geel/
groen-markering volgen! Na stukje bos en linkerbocht loopt u 
langs, en even door, een bungalowpark. Daarna RA en u komt uit 
bij kiprestaurant Juffrouw Tok en pannenkoekenhuis Bloem. Loop 
tussen beide restaurants door, steek drukke weg voorzichtig over, 
en aan overkant RD, betonplatenfietspad richting schaapskooi. 
Passeer deze aan uw rechterzijde, daarna volgt links parkeer-
plaatsje. 

4. Aan einde van dat parkeerplaatsje, bij airbornemonument, RA, 
lage wal overstappen en gelijk LA. Al na 20m schuin RA, brede 
lange zandweg. Op 2 kort achterelkaar liggende kruisingen RD 
oversteken en pas bij kruising op (tussen) heuveltje RA.  
Aan einde wederom RA en daarna op kruising LA richting bosrand. 
Daar aangekomen aan einde eerst even aarden walletje overstap-
pen en daarna RA, zandweg met fietspad. Op kruising scherp LA 
(Sysselt), negeer zijpaden. Op kruising 50m voor autosnelweg RA. 
Loop stijgende en dalende bosweg van ca 1km helemaal uit.  
Aan einde LA en aan einde van bosweg, voor aarden wal, RA.  
Na 300m (dat is 20m na bankje) schuin LA, loop smal licht dalend 
bospad van kleine km uit. Aan einde, na omheind electrahuisje, 
RA en al na 5m! LA. Na ca 200m bent u op bekend terrein: via 
klaphek RD met voormalig kazernecomplex, nu rechts van u.  
De rest naar het station wijst vanzelf.
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