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WANDELEN IN HOENDERLOO: EEN OVERZICHT VAN HET WANDELNETWERK
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Wandelaars zien meer. En dat komt op de Veluwe goed
uit: het is namelijk een prachtig gebied om te wandelen!
Heuvelachtig, gevarieerd en uitgestrekt. Met verschillende
soorten bos, heidevelden en zandvlakten. Rust en ruimte
maar ook de bijzondere cultuurgeschiedenis. Dit alles
maakt dat je eindeloos kunt wandelen op de Veluwe.
En dat elk seizoen! Kies uit vele wandelroutes en wandeltochten. Allemaal heel dichtbij, gewoon in Nederland!
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Met deze kaart van het wandelnetwerk in Hoenderloo
heb je niet alleen een prachtig overzicht van het gebied,
ook kun je heel makkelijk een eigen wandelroute plannen!
Maak onderweg een tussenstop bij een heerlijk restaurant
of een van de uitkijkpunten om misschien wel een edelhert,
wild zwijn of ree te spotten. Veel wandelplezier!
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VELUWE, VAN NATURE
DE MOOISTE VAN NEDERLAND!
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Hotspot (z.o.z.)

OVER DEZE WANDELKAART

8 TOPPERS BINNEN HET WANDELNETWERK
1

 ELUWECENTRUM
V
STAATSBOSBEHEER

Leer alles over de omgeving van Hoenderloo, de natuur en
verschillende dieren die hier te vinden zijn bij het het Veluwecentrum in Bungalowpark Hoenderloo. Ook kun je hier terecht
voor informatie over bijzondere wildexcursies en routes, waaronder de kabouterroute.

FIETSNETWERK VELUWE

De Wandelkaart Hoenderloo is ontwikkeld door het Routebureau
Veluwe en is een tijdelijke uitgave. Heb je tips of vragen over deze
kaart? Neem contact met ons op via routesopdeveluwe.nl.
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WILDSCHERM RINGAKKER

In natuurgebied Het Spelderholt vind je het Wildscherm Ringakker. In dit open wildscherm kun je onder andere edelherten,
wilde zwijnen en reeën spotten. Wil je meer weten over deze
dieren? Kijk dan eens bij het Veluwecentrum (1) hier kun je ook
terecht voor informatie over wildexcursies met de boswachter!

Ontwerp/vormgeving: Kingling > kingling.nl
Fotografie: Jurjen Drenth, Wim Weenink, Henk Monster, Marc Ryckaert

Maak ook eens gebruik van het Veluwse fietsnetwerk! Het mooie
aan fietsen op de Veluwe is de enorme diversiteit. Trappend door de
bossen, langs heidevelden, vennetjes en stuwwallen ontdek je de
grootse natuur, maar valt je oog ook op ieder detail. Op onze website
routesopdeveluwe.nl vind je onder andere een routeplanner en
kant-en-klare fietsroutes!
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HELDRINGKERK

Dit witte kerkje in Hoenderloo stamt uit 1858 en behoort tot
een van de oudste gebouwen van het dorp. De kerk is sinds
2000 een Rijksmonument en een mooie tussenstop tijdens een
wandeltocht.
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PLAGGENHUT

Een plaggenhut is een eenvoudige, met heideplaggen bedekte,
hut en was vaak te vinden in veenontginningsgebieden.
De eerste plaggenhut “Het Hoenderloo” dankt zijn naam aan
de vele korhoenders die in het gebied liepen. Eeuwenlang
werden de plaggenhutten gebruikt als onderkomen voor de
veenarbeiders in het gebied.

BEWEGWIJZERING

MEER INFORMATIE?

Het wandelnetwerk Hoenderloo is bewegwijzerd met kunststof- en
houten palen, en voorzien van blauw met witte bordjes met het bijbehorende knooppuntnummer. Ben je onderweg een fout tegengekomen
of ontbreekt er een paaltje? Laat het ons weten en maak gebruik van
ons meldpunt via routesopdeveluwe.nl/wandelen.

Wat is er nou leuker dan zelf de veelzijdigheid van de Veluwe te
ontdekken? Het Routebureau Veluwe is constant bezig met de
ontwikkeling van nieuwe routeproducten.
Kijk op routesopdeveluwe.nl voor meer informatie over wandelen,
fietsen, mountainbiken en paardrijden op de Veluwe.
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WOESTE HOEVE MONUMENT
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NATUURGEBIED SCHENKENSHUL

In Schenkenshul leven tal van dieren. Behalve herten zoeken
reeën en wilde zwijnen geregeld de bosrand op. Bijzondere
vogels die je er kunt horen of zien zijn roodborsttapuit, nachtzwaluw en havik. Op de heide leven reptielen als hazelworm,
adder en zandhagedis.

S
 URVIVALPARCOURS
HOENDERLOO
maaiveld

Het Survivalparcours in Hoenderloo heeft een lengte van
4,5 kilometer en is gratis toegankelijk. De hindernisbaan
bestaat uit circa 25 verschillende obstakels en ligt middenin
de Hoenderlose bossen.
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500 mm

De Woeste Hoeve was in maart 1945 het toneel van een bloedig
drama. De hoogste Nederlandse SS-officier Rauter raakte
hier bij een toevallige aanslag zwaargewond. Zijn wraak was
gruwelijk: in heel Nederland werden 263 gevangenen geëxecuteerd, waarvan 117 op de Woeste Hoeve. Het is de grootste
massa-executie van de Nederlandse oorlogsjaren.
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DE HOGE VELUWE
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LIEDERDERBOS

Het Lierderbos is een glooiend natuurgebied waar je heerlijk
kunt wandelen over mooie bospaden. Ook kom je af en toe een
klein klimmetje of daling tegen. Hier ervaar je echt de stilte van
de Veluwe en kom je helemaal tot rust!

Ontdek het wereldberoemde natuurpark van ruim
5.400 hectare met één van de 13 uitgezette wandelroutes, één van de 1.800 gratis Witte Fietsen en ruim 40
kilometer fietspad!
In het Nationale Park De Hoge Veluwe vind je een grote
afwisseling van oud-Veluwse landschappen. Bossen, zandverstuivingen en korstmossteppen, maar ook oude landbouwgebieden en heidevelden. Die landschappen herbergen een
ongekende diversiteit aan planten- en diersoorten.
Van de rode heidelucifer tot de aromatische Douglasspar,
van de zeldzame parelmoervlinder tot het imposante edelhert
en de moeflon!
Misschien denk je bij De Hoge Veluwe vooral aan herten en
zwijnen. Toch is het Park dé locatie om in Nederland moeflons
te zien. Er lopen namelijk zo’n 230 haarschapen, verdeeld over
twee verschillende kuddes. De grootste groep vind je vaak in
de buurt van het Bosje van Staf. De andere groep in de buurt
van de Eikenhoutenbergen en Deelense Start én omdat ze bij
voorkeur over open vlakten zwerven zijn ze beter zichtbaar
dan herten en zwijnen. De ingang van Het Nationale Park
De Hoge Veluwe is te vinden nabij knooppunt 1.

