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Praktische informatie:

Afstand: 8 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Wolfheze
Parallelweg 5
6874 BH Wolfheze
Coördinaten: 52°0'19" N   5°47'32" E
 
Horeca:
Pannenkoekenhuis De Tijd
Wolfhezerweg 87
6874 AC Wolfheze

HCR Wolfheze
Wolfhezerweg 17
6874 AA Wolfheze
 
Honden: aan de lijn

1. Vanaf voorkant stationsgebouw LA, volg fietspad met links 
spoor. In flauwe linkerbocht bij Gasuniepaaltje Q7119 (l) niet de 2 
paden haaks naar rechts volgen, maar iets verderop schuin naar 
voren RA, smal bospad met bordje Wolfheze, pad loopt stukje 
evenwijdig aan fietspad. Na bijna 500m op bospadenkruising LA, 
rechts ziet u bosrand en vergrast heideveldje. Aan einde op 
fietspad LA en al na ca 10m RA, volg fietspad met wat verderop 
wegonderdoorgang (op dat fietspad lopend ziet u links een laag 
spoortunneltje, lees het infopaneeltje eens!). Waar fietspad iets 
gaat stijgen op 1e rulle pad schuin RA omhoog en boven RD, ook 
rul pad, evenwijdig en hoger aan dat fietspad. Waar fietspad van 
links langszij komt niet over fietspad verder gaan maar volg rul 
pad met dalende rechterbocht bos in, daarin volgt linkerbocht.  
30m voor einde (u ziet daar achterkant van Natuurmonumenten
bordje) RA, negeer verderop rechterpad. Aan einde op driesprong 
LA en gelijk na bordje Bilderbergbossen RA. Op driesprong waar u 
grote geel/zwarte paal ziet RA, volg na 20m linkerbocht. Daarna 
kruist u een boswal, pad gaat wat dalen, negeer rechterzijpaadje, 
rechts passeert u een droge spreng. Negeer na rechterbocht 
linkerzijpad, uw pad maakt daarna linkerbocht, rechts ziet  
u wederom een (diepe) spreng. Na rechterbochtje ziet u links een 
andere diepe spreng, pad gaat flink dalen. Waar beneden spren-
gen bij elkaar komen brugje over, omhoog en boven RA. 

U stapt de trein uit en gaat gelijk aan de wandel door de Wolfhezer Bossen, 
kuiert daarin over de allerleukste slingerpaden langs talrijke sprengen, gaat 
wat bruggetjes over en komt langs het graf van de bijzondere duizendjarige 
den. Zin in een versnapering? U bent vanaf daar snel bij Hotel Wolfheze 
met een gezellig terras. Daarna wordt het tijd voor de befaamde Wodansei-
ken, over een hoog pad langs een spreng heeft u daar een mooi uitzicht op. 

U wandelt daarna een flink stuk over de Wolfhezerheide, kruist de Heelsum-
sebeek, steekt middels een ecoduct de A50 over en duikt een stil bos in.  
Na een stuk fietspad langs het spoor bent u snel bij Pannenkoekenhuis 
'De Tijd' waar ook station Wolfheze is.
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2. Wat verderop bij wandelroutepaaltje schuin RA, pad langs 
spreng (r). Na linkerbocht bij wandelroutepaaltje (daar ziet u 
rechts een sprengendriesprong) pad naar rechts (met brugje) 
negeren, blijf hoog pad langs uw spreng volgen. Op volgende 
driesprong van sprengen rechter brugje over (geel/rood), volg pad 
aan rechterkant van nu wat minder diepe spreng. Volg consequent 
alle paden langs deze spreng: onderweg wat bochten, op T-krui-
sing LA (geel/rood), daarna ziet u graf van Duizendjarige Den (r). 
Aan einde op asfaltwegje LA, op pleintje voor Hotel Wolfheze 
linkerbocht volgen en na stenen brug klinkerwegje uitlopen. 
Kruising met asfaltweg RD bos in en kort daarna in flauwe linker-
bocht van fietspad schuin RA. Na 300m op schuine kruising RA, 
pad gaat na 30m flink dalen en maakt ruime rechterbocht.  
Op driesprong LA, wat verder afdalen en strak vóór sprengbrugje 
ook LA, u loopt over hoog pad met rechts spreng en zicht op de 
Wodanseiken. Na 200m op 1e pad LA omhoog, boven LA en na 
30m aan einde scherp RA, heidepad. Na 200m, bij groepje bo-
men, LA, breed zandpad en steek heide over.
 
3. Aan overkant bij bosrand rechterbocht om die heide volgen. 
Blijf bosrandpad langs heide (r) volgen, sla geen zijpaden in. Pas 
op grassige kruising met bankje, ca 50m voor einde pad, RA, licht 
dalend breed heidepad. Na afdaling in stukje bos aan einde RA. 
Na linkerbocht (een voormalige kruising) RD, 2 bruggetjes over, 
met knikje RD en weer bruggetje over. Daarna vergrast heideveld 
oversteken. Aan einde op breder pad RA, verderop ziet u hek al 
dat u via klaphekje passeert. 100m daarna op 1e smalle graspad 
LA (loop dit pad niet per ongeluk voorbij). Bij groep eiken op 
T-kruising LA en RD blijven gaan. Gaandeweg hoort en ziet u  
A50 die u na enkel bochtje en klimmetje via ecoduct oversteekt 
(in muur zitten kijkgaten). 50m na rechterbocht bij paaltje met 
geel/rood LA, u duikt gelijk bos in. Kort daarna op Y-splitsing 
rechts aanhouden, pad maakt bijna gelijk rechter- en linkerbocht, 
negeer waar u hoog naaldbos inloopt linkerpad. Op 1e bospaden-
kruising LA en na 100m aan einde RA. Na wederom 100m op 1e 

kruising LA en na weer 100m op 1e brede grassige pad RA.  
Bij begraafplaats (l) op asfaltwegje RD (wandelaars worden hier 
gedoogd) en op asfaltkruising LA. Links ziet u die begraafplaats, 
asfalt wordt grindweg. Op kruising RD, verderop maakt pad ruime 
rechterbocht, daarna opletten! Kort na die bocht LA en na kort 
pad van 10m RA, lange rechte bosrandweg + akker/grasland (l). 
Aan einde bij fietspaal met 34 RD en loop 'harde' bosweg uit.  
Aan einde weg oversteken, op fietspad voor spoor RA en uitlopen. 
Na een kleine km bent u bij station en pannenkoekenhuis De Tijd.
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