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WELKOM OP DE VELUWE

In mijn jeugdjaren reed ik met mijn 

ouders met grote regelmaat vanuit de 

Randstad richting de Veluwe. Wanneer 

wij bij Nieuw-Milligen van de A1 

afdraaiden, en ik ter hoogte van Rabbit 

Hill het autoraampje opendraaide, was 

het de geur van dennen die mij een 

gevoel van thuiskomen gaf. 

Dit eindeloze gebied met zijn woeste 

stuifzanden, paarse heidevelden en 

uitgestrekte bosgebieden leverde ons 

gezin de broodnodige natuurbeleving 

tijdens de weekenden en vakanties. We 

logeerden soms op één van de Landal-

parken, die toen nog niet zo heetten, en 

we maakten lange wandelingen waarbij 

wij bijna altijd oog in oog kwamen met 

het grote wild. 

Het heeft mij gevormd tot wat ik nu 

ben: boswachter op Het Nationale Park 

De Hoge Veluwe. Deze schatkamer 

van de Veluwe met zijn fascinerende 

landschappen, de Witte Fietsen en het 

Kröl ler-Müller Museum is al meer dan 

36 jaar mijn thuis en werkplek. 

De liefde voor de Veluwe is met de 

jaren alleen maar groter geworden en 

het maakt mij blij dat ik dit in mijn werk 

aan jong en oud kan overbrengen. 

Het grootste aaneengesloten natuur-

gebied van Nederland heeft naast de 

geur van dennen nog zo ontzettend 

veel meer te bieden. Geniet ervan, en 

ik ben ervan overtuigd dat u zich net als 

ik thuis zal voelen op de Veluwe.

OUWEHAND.NL

Word weer
één met de natuuéén met de natuur. 
Ontmoet reuzenpanda’s Xing 
Ya, Wu Wen en hun jong Fan 
Xing! Bewonder het jonge 
Afrikaanse olifantje Bumi, sta 
neus aan neus met de 
ijsberen of de bonobo’s en 
bespied de beren in Expeditie bespied de beren in Expeditie 
Berenbos. Hang de beest uit 
in RavotAapia, de grote 
overdekte speeljungle of 
spring zo hoog als een 
ringstaartmaki op het 
springkussen op de Maki 
LLounge! Dus kom, en laat je 
uitdagen door jouw wereld 
in Ouwehands Dierenpark. 

RESERVEER NU
Voor een bezoek aan 
Ouwehands Dierenpark is 
een online ticket met 
tijdslot nodig. Bekijk de 
actuele praktische 
informatie op de website.

Ga naar www.ouwehand.nl 
of scan de QR-code voor 
meer informatie 
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Voor u ligt ons magazine: Trots op 

eigen streek! Trots dat zijn wij, op ons 

mooie park maar ook zeker op “onze” 

Veluwe. De Veluwe is veelzijdig en heeft 

veel te bieden. De natuur is prachtig en is 

heuvelachtig en gevarieerd, met prachtige 

vergezichten en bos- of heidevelden.

Groot wild als edelhert, vos, ree of zwijn 

spreken tot een ieders verbeelding en zijn 

de natuurlijke bewoners van dit prachtige 

gebied. Het spotten van een van deze 

dieren blijft een magisch moment. Ook de 

kleinere diersoorten op de Veluwe zullen 

bij het ontdekken ervan uw hart sneller 

laten kloppen.

De afgelopen jaren zijn op de Veluwe 

diverse nieuwe fietsknooppunten toe-

gevoegd en zijn alle routes voorzien van 

nieuwe bebording. Vanuit ons park fietst u 

dan ook zo de prachtige natuur in. Op de 

Veluwe zijn allerlei fietsroutes mogelijk, 

met het online fietsroute netwerk stippelt 

u uw eigen fietstocht uit. U maakt de  

route dan zo lang of zo kort als u wenst.

Of wat dacht u van een wandeling naar 

de grootste waterval van Nederland, de 

Loenense waterval. Deze is gelegen naast 

ons park. Tevens ligt ons park dichtbij bos- 

en heidegebied Loenermark. Of u nu kiest 

voor een wandeling met de boswachter 

of zelf op ontdekking gaat in het groen: 

geniet van de frisse lucht en ontdek wat 

de natuur te bieden heeft. Of bezoek 

Hanzesteden Zutphen en Deventer.

Tevens zijn bij de receptie van ons park, 

diverse fiets en wandelroutes te verkrijgen 

en vertellen onze receptionistes u graag 

over alle leuke, verrassende en mooie 

uitstapjes in onze regio.

Ook op het gebied van Cultuur, musea 

en attractieparken heeft de omgeving 

van Heideheuvel meer dan genoeg te 

bieden. De entreekaarten kunt u in  

veel gevallen tegen gereduceerd tarief 

aanschaffen bij onze receptie.

Heeft u een dag geen zin om eropuit te 

gaan, ontdek dan ons Park en de 

faciliteiten. Heeft u kinderen mee? 

Neem dan eens een kijkje in ons “Atelier”. 

In het Atelier draait het om lekker  

bezig zijn. Er worden veel activiteiten 

georganiseerd maar kinderen kunnen  

er ook eindeloos spelen met de reuze 

knikkerbaan, kinetische zandbak, 

MOOV hoek, Kapla, Legowand en  

reusachtige krijtmuur waar zij de mooiste 

kunstwerken op kunnen maken.

Na een actieve dag is het culinair ge nieten 

in onze Brasserie, haalt u een vers bereide 

pizza bij de Snackbar of gaat u heerlijk 

gourmetten in de bungalow.

Kortom, de Veluwe is verrassend veel-

zijdig. Namens alle medewerkers van 

Landal Heideheuvel wensen wij u een 

onvergetelijk verblijf op de Veluwe toe!

 

WELKOM op Landal Heideheuvel!

General manager

Landal Heideheuvel

Wijnand van de Steeg

Facts & Figures

Ons park heeft het 
gouden 

Green Key certificaat.

Ons park 
heeft 253 bungalows

Check snel de superhandige Landal GreenParks app voor belangrijke informatie, actuele openingstijden, 
de parkplattegrond en ons

Fun & Entertainment programma! 
De Veluwe is het op één 

na grootste natuurgebied van 
Nederland, met bos, heide, 

zandvlakten en landgoederen.

Als gast op ons park 
kunt u gratis gebruikmaken 

van het wifi-netwerk 
in onze Brasserie 
en bij de receptie.

Een heerlijke Lunch, 
dinér of een lekker drankje, 

kom naar onze 
gezellige Brasserie!!

Apeldoorn: de stad van Paleis het Loo, 
Apenheul en het  prachtige Berg en Bos. 

De binnenstad biedt voldoende 
mogelijkheden om gezellig te winkelen.

Arnhem: de stad van ‘Een brug te ver’. De stad met een oorlogsverleden en een gezellige binnenstad met leuke winkeltjes 
en diverse horecagelegenheden.

Er is in de omgeving ontzettend 
veel te beleven en te doen. 

Vraag naar tips en mogelijkheden 
bij onze receptie. 

#landal
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UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden of buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container

26
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Hubmedia - www.hubmedia.nl

UITGEVER: Peter Paul Mulkens

EINDREDACTIE: Peter Paul Mulkens

VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - ontwerpzandvoort.nl

FOTOGRAFIE 
Nationaal Park De Hoge Veluwe, Visit Veluwe, 
Hetty van Oijen i.s.m. Visit Veluwe, 
Jurjen Drenth i.s.m. Visit Veluwe, Wim van der Ende
via Unsplash: Stephan vd Schootbrugge/ 
James Wheeler/ Arwin Basdew/ Nathan Dumlao

REDACTIONELE BIJDRAGE:  
Caroline Stienen, Toerisme Van, 
Staatsbosbeheer, Visit Veluwe, 
Stichting Pieterpad, Cynta van den Broek

ACQUISITIE: Mark Bosch, Kasper Bodde

TRAFFIC: Caroline Stienen

CONTACTINFO
info@hubmedia.nl

5

23

24

25

76



Tips ons team!van

Burgers’ Zoo
Lekker een dagje uit naar de dierentuin? Dan is Burgers’ Zoo een goed idee! Deze grote dierentuin ligt op 20 km 

van Heideheuvel, en is in alle jaargetijden te bezoeken. Of het nu regent of de zon schijnt, er is van alles te doen. 

Beleef de dieren uit verschillende werelddelen. Zo kun je het grote, overdekte Burgers’ Bush bezoeken waarin het 

tropische regenwoud is nagemaakt. Hierin leven de dieren in vrijheid. Ontdek de savannedieren in de Burgers’ Safari, 

en zoek Nemo in Ocean. Verder is er nog een mooi, overdekt mangrovebos met hele mooie vlinders. Voor de kinderen 

is er een heel grote speeltuin waar ze zich kunnen vermaken. Tickets voor Burgers Zoo zijn te koop bij de receptie. 

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
Een ritje met de Veluwsche stoomtrein is leuk voor jong en oud! 

U kunt opstappen op het authentieke station in Beekbergen, 

nadat u een rondje heeft gelopen door het museum waar u 

letterlijk terug wordt geworpen in de tijd.  De stoomtrein rijdt 

onder andere richting Apeldoorn en Dieren. Als je onderweg 

goed oplet, zie je ons park liggen want de spoorlijn loopt achter 

ons park langs!  In de zomermaanden kun je mee met de 

Veluwe-IJsselboemel: u gaat dan met de stoomtrein naar Dieren 

en met de salonboot naar de oude Hanzestad Zutphen.

 Daar kunt u door de oude straten slenteren om vervolgens 

met de trein van nu weer richting Apeldoorn te gaan. Ook in de 

wintermaanden organiseert de VSM leuke ritten en evenementen 

zoals een Sinterklaas- pepernotenexpres en een kerstmarkt met 

een speciale kerstrit. Kortom een leuk en interessant dagje. 

Loenense Waterval
De Loenense Waterval is de grootste, aangelegde waterval 

van Nederland en heeft een verval van 15 meter. 

De waterval bevindt zich op ongeveer 2 à 3 kilometer van 

ons mooie park Landal Heideheuvel. Vanuit het park kun 

je hier een heerlijke wandeling naartoe maken door de 

prachtige bosrijke omgeving. Als je zelf een lunchpakketje 

meeneemt, kun je hier ook heerlijk picknicken, of even rusten 

op een van de bankjes. Ook voor mensen die minder goed 

ter been zijn, is het mogelijk de waterval te bezoeken. 

Er is een parkeerplaats vlakbij, en vanaf daar  is het slechts 

een korte wandeling over een goed begaanbaar pad. 

Ook is de waterval met de fiets te bereiken: er loopt 

namelijk een fietspad langs. Het is zeker de moeite waard 

om een bezoekje te brengen aan deze mooie waterval.

De Middelste Molen
De Middelste Molen is de enige authentieke papiermolen in Nederland.  Tijdens de leerzame en unieke 

kennismaking met de Middelste Molen volg je niet alleen het proces van de machinale papierproductie, 

ook het handgeschepte papier wordt hier nog steeds gemaakt. Op de opengestelde dagen is het altijd 

mogelijk de Molen te bezichtigen met uitleg van een gids. Op het eind van de rondleiding mag je zelf ook 

een keer papier scheppen! Tijdens de rondleiding wordt alles verteld over de fabriek en het papier maken. 

Altijd al op zoek geweest naar dat ene stukje uniek papier? Grote kans dat je het vindt in de papierwinkel. 

De Molen is zowel individueel of als groep te bezoeken. Dit zijn ingrediënten voor een leuke en interessante ervaring!
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De IJsselvallei

Op zoek naar een van de mooiste land-

schappen van Nederland? Kom eens 

langs in de IJsselvallei! Deze dynami-

sche natuur is rijk aan diverse flora en 

fauna, en je vindt er natuurlijk de slinge-

rende rivier de IJssel. Vogelliefhebbers 

doen er goed aan hun verrekijker mee 

te nemen. Dankzij de afwisselende 

natuur zitten hier tientallen soorten 

vogels. Vanaf de vogeluitkijkhut op de 

Westdijk vlakbij Wapenveld heb je goed 

zicht op de vele soorten. 

Gemeente Voorst

De ideale uitvalsbasis om het waterrijke 

gebied van de IJsselvallei te verkennen is 

gemeente Voorst. Fiets vanuit hier bijvoor-

beeld de IJsseldalroute, een 41 kilometer 

lange route over slingerende dijken, langs 

statige hoeven en door idyllische dijkdorp-

jes. Om de IJssel van heel dichtbij te er-

varen, moet je met de Dommerholtsveer 

de IJssel oversteken. Of proef de streek en 

haal de lekkerste zelfgemaakte producten 

bij één van de vele boerderijwinkels in het 

gebied, bijvoorbeeld bij Boerderij Moria, 

de Kolke of Den Hoek. 

Recreatiegebieden 

Op zoek naar het ultieme vakantiege-

voel? Neem een verfrissende duik in de 

plas van Bussloo. In deze recreatieplas 

van 100 hectare vind je glinsterend 

zwemwater, fijne zandstrandjes en 

aangename ligweiden. In de rest van 

de regio liggen nog veel meer van deze 

recreatiegebieden. In het hart van de 

Veluwe vind je het Heerderstrand, in 

Voorthuizen ligt het recreatiegebied 

Zeumeren en voor het grootste water-

sportparadijs van Oost-Nederland moet 

je snel naar Rhederlaag bij Giesbeek. 

Veel mensen kennen de bekende  

iconen van de Veluwe, zoals  

Het Nationale Park De Hoge Veluwe, 

Apenheul, Burgers’ Zoo en het  

Kröller-Müller Museum. Maar wist je  

dat er talloze minder bekende plekjes 

zijn die je echt gezien moet hebben?  

Zo heeft de Veluwe naast dichtbe-

groeide bossen en uitgestrekte heide-

velden ook een groot waterrijk gebied. 

Wij zetten de leukste onbekende  

parels voor je op een rijtje. 

Onbekende parels 

op de Veluwe

www.visitveluwe.nl

Op pad met de hele familie? Dan is 

Strand Nulde in Putten een heuse 

aanrader. Terwijl de kinderen spelen op 

speeltoestellen en zandstranden, geniet 

jij van een heerlijk drankje en een boek! 

• visitveluwe.nl/leisurelands

Fietsen en wandelen

Fietsen en wandelen is in ieder sei-

zoen uniek op de Veluwe! Ken je deze 

routes al?

Ruimte voor de Rivier

Tussen de dorpen Veessen en Wapen-

veld ligt een prachtig landelijk gebied. 

In 1995, toen Nederland extreem hoog 

water kende in de grote rivieren, is be-

sloten dat er meer ruimte voor de rivier 

moest komen. Door de aanleg van twee 

nieuwe dijken is een geul ontstaan. Bij 

extreem hoog water wordt water in de 

geul geleid, wat het gebied beschermt 

tegen overstromingen. De route voert je 

langs verschillende onderdelen van de 

geul, een uniek project in Nederland.

• visitveluwe.nl/ruimtevoorderivier 

Erfgoedroute 

Naast routes door de prachtige natuur 

van de Veluwe zijn er ook routes waarbij 

je meer te weten komt over erfgoed en 

cultuur. Zo zijn er verschillende fiets- en 

wandelroutes rondom de militaire historie 

van Ede. Deze routes leiden je langs 

belangrijke locaties uit de Tweede Wereld-

oorlog. Je beleeft de verhalen van toen op 

de plek waar ze ooit plaatsvonden.

• bezoek-ede.nl/militair-toerisme 

Benieuwd naar wat de Veluwe nog 

meer te bieden heeft? Op visitveluwe.nl  

vind je meer parels en inspiratie voor 

een bezoek aan de regio!

9
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fun
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke 

avonturen in een kasteel of krijg een adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

#fun

APENHEUL

Apenheul is al meer dan 50 jaar hét leuk-

ste dagje uit tussen de loslopende apen! 

In dit prachtige groene park op de Veluwe 

beleef jij een unieke ervaring tussen ruim 

300 apen. Een dagje apen spotten is niet 

alleen bijzonder maar ook leerzaam én 

herkenbaar. Van alle dieren lijken apen 

namelijk het meest op mensen. Heb jij 

slimme orang-oetantrekjes? Ben jij net 

zo energiek als een doodshoofdaapje? 

Herken jezelf in één van de ruim 35 apen-

soorten in Apenheul!

 

Dit unieke apenpark blijft je verrassen. 

Klim en klauter als een aap in één van 

de vele speeltuinen, wandel langs het 

grootste insectenhotel ter wereld, bezoek 

de presentaties van de dierverzorgers en 

zie gorillajong Kiango opgroeien.

 

Koop je kaartjes met korting 

bij de receptie van Landal 

en slinger snel naar Apenheul!

 

J.C. Wilslaan 21, 7313 HK Apeldoorn 

www.apenheul.nl

Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in de Veluwe met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken. fun
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een greep uit

€ 15 5 0 pp
ONLINE PRIJS

onze attracties

lieve vriendjes en 
    vriendinnetjes! 

                               ik zie jullie graag 

                                   in het park

zw

eefmolen

oldtimers

rodelbaan

eendjesmolen

theater

all-inclusive

Een hele dag spelen, eten én drinken voor één vast 

bedrag! Bij Attractiepark De Waarbeek in Hengelo kom 

je niet voor dure verrassingen te staan. Voor onze vaste 

lage all-inclusive prijs kun je niet alleen genieten van alle 

attracties en speeltoestellen, maar ook onbeperkt smikkelen 

van vers fruit, belegde broodjes, friet, snacks, sauzen,  

soep van de dag, koffie, thee, limonade en waterijs. 

Simpelweg voordelig genieten van een compleet  

dagje uit inclusief spelen, eten en drinken.

tickets & meer info
kijk op: waarbeek.nl

All-inclusive genieten 
bij de waarbeek!

HHaauunntteedd  HHoouussee
    HHuuyyzzee  PPeellllee
Haunted House
  Huyze Pelle

AAcchhttbbaaaann
    RRUUPPSSJJEE   MMAAEE
achtbaan
  Rupsje mae

    nieuwe

attracties 2 

TWEKKELERWEG 327 IN HENGELO 

waarbeek.nl
INFO@WAARBEEK.NL instagram.com/waarbeekfacebook.com/dewaarbeek
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De WaarbeekHengelo

Ontdek dé dierentuin 
voor kinderen!

Bestel nu 
je tickets met 

exclusieve korting via 
de Landal-receptie 

of de 
Landal-app!

€ 15,00  
p.p.

Vanaf

Contact 

Drieërweg 125, 3852 MA  Ermelo
+31 (0)341 - 55 39 05
www.klimbosermelo.nl

Een expert was ooit een beginner! 
Schat je eigen klimniveau, begin, klim en overwin!  
Klimbos Ermelo bouwt al vanaf 2009 eigenhandig de  
meest uitdagende parcoursen. Iedere vernieuwing is er  
op gericht om jou weer een stapje verder uit te dagen. 

Ben je kort of lang, jong of oud, beginner of gevorderd? 
Klimbos Ermelo beschikt over 8 parcoursen, met in 
totaal 92 hindernissen. Het enige wat jij moet doen? 
Vol lef die bomen in!

Reserveer nu online met #Landal22Klim en ontvang 10% korting

BEGIN
KLIM 

OVERWIN

 8 klimparcoursen   92 hindernissen

100%
VEILIG
TIJDENS HET KLIMMEN
IS ONTKOPPELEN
NERGENS MOGELIJK

@klimbosermelo

@klimbosermelo

The Peak
The Peak is het zwaarste 
parcours van Nederland.

Geen mee 
klimmende 
volwassene 

verplicht

#fun
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Het Nationale Park De Hoge Veluwe is uniek in de wereld, door de combinatie van natuur en 

kunst. Het is dé plek om rust te ervaren, bijzondere landschappen en wilde dieren te zien, maar 

ook om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten als excursies, rondleidingen en work-

shops. Uiteraard kun je de overweldigende natuur van het 5.400 hectare grote Park ook op eigen 

gelegenheid verkennen, bijvoorbeeld op een gratis Witte Fiets. 

WITTE FIETSEN

Er zijn meerdere mogelijkheden om 

het Park te verkennen: wandelend, 

fietsend, te paard of met de auto. Als 

je zin hebt om de fiets te pakken, kun 

je gebruik maken van één van de gra-

tis beschikbare Witte Fietsen. Er zijn 

er 1.800, verdeeld over het Park en bij 

de verschillende ingangen (Hoender-

loo, Otterlo en Schaarsbergen). Je kunt 

bij binnenkomst in het Park dus direct 

opstappen! Er zijn uiteraard ook Witte 

Fietsen voor kinderen (zonder zijwiel-

tjes) en fietsen met kinderzitjes voor  

of achter.

SAMEN MET DE 
(KLEIN)KINDEREN

In het Park is ook voor kinderen van  

alles te beleven voor een leuke en span-

nende dag. Ga bijvoorbeeld sporen 

zoeken in het bos of bekijk de wilde 

dieren vanuit één van de wildobser-

vatieplaatsen. Er lopen dieren zoals 

herten, reeën, wilde zwijnen en moef-

lons los rond in het Park. Het kan dus zo 

maar gebeuren dat je oog in oog komt te 

staan met één van deze Parkbe woners.

Een dagje Hoge Veluwe begint 

in het centrum

Het is aan te raden om je dag te begin-

nen bij het Park Paviljoen en het Muse-

onder, midden in het park. Je kunt hier 

terecht om een activiteit te boeken, zo-

als een wandeling of een safari. Er zijn 

verschillende fiets- en wandelroutes te 

vinden, maar ook de Parkwinkel met 

allerlei leuke souvenirs en cadeaus. 

KUNST EN ARCHITECTUUR
IN HET PARK 

Museonder

Tegenover het Paviljoen vind je het 

Museonder: het eerste ondergrondse 

museum ter wereld. Hier kun je meer 

leren over alles wat er onder het aard-

oppervlak leeft en wat er vroeger ge-

leefd heeft. 

www.hogeveluwe.nl
Toegangsprijzen 2022: 

Dagkaart Park: € 11,30 • Dagkaart Park kind: € 5,65 (t/m 6 jaar gratis)

LEUK OM TE 

COMBINEREN MET 

EEN BEZOEK AAN 

HET KRÖLLER- 

MÜLLER MUSEUM!

Kröller-Müller Museum

Midden in het Park ligt het wereld be-

roemde Kröller-Müller Museum met onder 

meer de op een na grootste collectie schil-

derijen van Vincent van Gogh ter wereld.

Jachthuis Sint Hubertus

Jachthuis Sint Hubertus is gebouwd 

tussen 1914 en 1920 en is een van Ne-

derlands belangrijkste architectonische 

rijksmonumenten. Het is ontworpen 

door de bekende architect H.P. Berlage 

en is het voormalige buitenverblijf van 

de stichters van het Park: Anton en He-

lene Kröller-Müller. Wil je dit bijzondere 

gebouw van binnen bekijken? Er zijn 

dagelijks rondleidingen door de belang-

rijkste vertrekken. 

PARKRESTAURANT
Tussen het fietsen door zin in een hapje of een drankje? Dan ben je bij het Parkrestau-

rant aan het juiste adres! Het Parkrestaurant, gelegen in het Park Paviljoen, is zeven da-

gen per week geopend. Je bent van harte welkom voor een kopje koffie met wat lekkers, 

een verse lunch of een heerlijk diner van wild uit het park. De Theekoepel bij Jachthuis 

Sint Hubertus, Theehuis de Kemperberg bij Schaarsbergen en de Foodcontainer in het 

centrum zijn ook regelmatig geopend voor bijvoorbeeld lunch, iets lekkers en koffie to-

go. Bij de kinderen zijn de pannenkoeken -in de wijde omtrek bekend- favoriet. >>

Het Nationale Park
       DE HOGE VELUWE

De Hoge Veluwe is al 100 jaar de vaste woon- en verblijfplaats voor de moeflon; een bijzonder haarschaap dat oorspronkelijk uit Corsi-

ca en Sardinië komt. Ruim 220 zwerven er vandaag de dag in het Park rond. Ze zijn niet alleen een prachtige verschijning in het land-

schap, maar dragen ook door begrazing voor een belangrijk deel bij aan het in stand houden van de open landschappen in het Park. 

Wil je ze zelf tegen komen? Moeflons zijn schuwe dieren en vaak lastig te spotten, de grootste kans heb je rondom het Bosje van Staf. 

100 JAAR MOEFLON



1716

#fun

KOM 
APEN 
KIJKEN

KOM 
APEN 
KIJKEN
Koop je kaartjes 
met korting bij 
de receptie van 
Landal

“EEN HEERLĲ KE DAG IN DE 
BOSRĲ KE EN HEUVELACHTIGE 
OMGEVING BĲ  HET AFRIKA 
MUSEUM”
Een bezoek aan het Afrika Museum 
betekent een divers dagje uit voor jong 
en oud. In het binnenmuseum leer je de 
veelzĳ digheid van het Afrikaanse continent 
kennen bĳ  tentoonstellingen Inspirerend 
Afrika en Heden van het Slavernĳ verleden. 
Buiten, in het Museumpark, loop je door 
traditionele woonerven en ontdekt je 
wat hedendaagse thema’s als migratie, 
identiteit en taal betekenen. Trek in iets 
lekkers? Bestel een picknickmand en zoek 
een plekje in het ruime en groene park. Na 
een museumbezoek kun je gratis een fi ets 
lenen om de prachtige omgeving van Berg 
en Dal te verkennen. Er is genoeg te zien en 
te doen!

Actuele informatie over tentoonstellingen, 
activiteiten en het reserveren van tickets 
vind je op www.afrikamuseum.nl.

JT2018-Landal-Ad-A4-Aanlevering.pdf   1   13-12-18   16:23:16
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OP AVONTUUR
IN DE BOMEN!

10 KLIMPARCOURSEN10 KLIMPARCOURSEN

HOOGSTE KLIMBOS VAN NLHOOGSTE KLIMBOS VAN NL

GESCHIKT VOOR 4 TOT 104 JAARGESCHIKT VOOR 4 TOT 104 JAAR

LANGSTE TOKKELBAAN OP DE VELUWELANGSTE TOKKELBAAN OP DE VELUWE

KLIMBOSHARDERWIJK.NL

Slinger door
de bomen!

FORTVERTIER.NL

VERDWALEN
MET PLEZIER!
Een tof 3D labyrint vol 
glijbanen, loopbruggen 
en klimelementen!

Stap op de superstoere

E-chopper!

KLIMBOSGARDEREN.NL

DUO-ZIPLINEDUO-ZIPLINE

8 KLIMPARCOURSEN8 KLIMPARCOURSEN

FREE FALL VAN 16 METERFREE FALL VAN 16 METER

ROLLERCOASTER ZIPLINEROLLERCOASTER ZIPLINE

Stap op de superstoere

E-chopper!

Slinger door
DUO-ZIPLINEDUO-ZIPLINE

8 KLIMPARCOURSEN8 KLIMPARCOURSEN

FREE FALL VAN 16 METERFREE FALL VAN 16 METER

ROLLERCOASTER ZIPLINEROLLERCOASTER ZIPLINE

Stap op de superstoere

Slinger door

VERDWALENVERDWALEN
MET PLEZIER!
Een tof Een tof Een tof 
glijbanen, 
en klimelementen!en klimelementen!en klimelementen!en klimelementen!en klimelementen!

Slinger door

VOOR 
6 TOT 13 

JAAR! 

VOOR 

I n c l u s i e fI n c l u s i e f
m o o i e  m o o i e  G R A T I SG R A T I S

r o ut e s !r o ut e s !

MINI COOPER
EN MEER UNIEK VERVOER!

E-LOOPFIETS

ELEKTRISCHE BAKFIETS
MOUNTAINBIKE

VOOR DE BESTE VELUWE BELEVING!

VELUWESPECIALIST.NL

Aan de rand van de prachtige Noord-Veluwe ligt Bezoekerscentrum  

Nunspeet. Hier starten verschillende wandelpaden voor jong en oud  

en kunnen diverse excursies en activiteiten gepland worden. 

Een dagje uit op de Veluwe begint bij het Bezoekerscentrum!

WANDELEN
Vanaf het Bezoekerscentrum wandel je zo 

de bossen in. Informatie nodig over wan-

del- en fietsroutes? Bij Bezoekerscentrum 

Nunspeet helpen ze je graag! Maak een 

wandeling door het Zandenbos of ga met 

een natuurgids op pad. Kinderen kunnen 

op ontdekkingstocht op het kabouterpad, 

het magisch bospad, het boswachterpad 

of het dierenvriendjespad. Het kabouter-

pad is onvergetelijk voor de allerkleinsten. 

Loop als een echte kabouter de route, met 

kaboutermuts op je hoofd, je wangetjes 

rood en een gevulde knapzak op je rug. 

Volg de kabouters en voer leuke opdrach-

ten uit!

FIETSEN
Voor vakantiegangers die de Veluwe lie-

ver ontdekken per fiets of step, begint een 

geslaagd dagje uit  bij Bezoekerscentrum 

Nunspeet. Hier starten verschillende fiets-

routes over de Veluwe. Maak een tocht 

door de groene bossen, bezoek het oude 

vissersstadje Elburg of fiets naar het culi-

naire dorpje Vierhouten. Huur een (elektri-

sche) fiets, step of trikke en je bent klaar om 

te gaan! Sportievelingen trekken er graag 

op uit op een mountainbike, over een van 

de vele uitdagende paden door de natuur. 

Het Bezoekerscentrum biedt verschillende 

mountainbikeroutes aan per gps.  

ACTIVITEITEN
Het Bezoekerscentrum organiseert ge-

regeld activiteiten, ook speciaal voor kin-

deren. Tijdens het braakballen pluizen, 

broodjes bakken en kabouterstammetjes 

maken, leer je op een leuke manier de na-

tuur kennen. Op onze website vindt u een 

actuele activiteitenkalender. 

 

EXPOSITIE
Naast de verschillende wandelpaden heeft 

Bezoekerscentrum Nunspeet ook een 

prachtige expositie met opgezette, wilde 

dieren en een volledige bijenkolonie. De 

interactieve tocht start bij het stuifzand-

gebied en voert langzaam verder langs de 

heide, het bos en het water.

Naast informatie over de Veluwe is er ook 

een tijdelijke expositie die regelmatig ver-

wisseld wordt.Denk aan een expositie over 

nachtdieren, paddenstoelen of de liefde in 

het dierenrijk. Leuk voor jong en oud!

Welke er nu te zien is? Ga voor actuele in-

formatie naar onze website.

Toegang tot de expositie, kabouterhut en 

buitenruimte is € 2.50 per persoon. Drink 

na de  expositie een kopje koffie in de 

koffiehoek en vergeet niet om een kijkje 

te nemen in de  souvenirwinkel, waar je 

een deel van het entreegeld als tegoedbon 

kunt inwisselen.

SOUVENIRWINKEL
De souvenirwinkel verkoopt allerlei leuke 

streekproducten: van Veluwse theesoor-

ten tot verschillende boeken over de na-

tuur. Ook heeft de winkel een bijzondere 

collectie geweien en schedels van Veluw-

se dieren. Hier vindt iedereen een passend 

aandenken aan de Veluwe. Wat dacht je 

van een handig opbergblik of een knuffel 

van een ree of een zwijn? Of richt je huis 

opnieuw in met een zacht konijnenbontje 

of een leuk kussen. 

Het bezoekerscentrum ligt op een toploca-

tie aan de A28 en is daardoor met zowel de 

auto als het openbaar vervoer gemakkelijk 

te bereiken. Daarnaast kan een activiteit bij 

het centrum goed gecombineerd worden 

met een bezoek aan het Veluwetransferi-

um, het hart van de prachtige Noord-Velu-

we. Weten wanneer welke activiteit is? 

Surf naar de website!

‘’De poort naar de natuur’’

Bezoekerscentrum Nunspeet  |  Plesmanlaan 2  |  8072 PT Nunspeet  |  www.bezoekerscentrumnunspeet.nl

BEZOEKERSCENTRUM NUNSPEET
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ETEN EN SPELEN VOOR ETEN EN SPELEN VOOR 
EEN TIENTJEEEN TIENTJE

Wilhelminaweg 2, 7383 CA Voorst Tel. 0575 502 444 

PANNENKOEKENHUISVOORST.NLPANNENKOEKENHUISVOORST.NL

Pannenkoek of friet met snack, 
ijs met verrassing en frisdrankje

SPECIAAL VOOR DE KIDS

SPECIAAL VOOR DE KIDS

#fun
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Wist je dat...

  ‘Panda’ bamboe eter betekent?
   Een panda bij zijn geboorte heel klein is? 
   Namelijk maar zo groot als een appel.
   Een panda in het wild ongeveer 20 jaar 
   oud wordt?
   Er in Nederland maar 3 panda’s leven? 
   Namelijk in Ouwehands Dierenpark.   Namelijk in Ouwehands Dierenpark.
   En dat hun verblijf ‘Pandasia’ meerdere 
   keren is uitgeroepen tot mooiste 
   pandaverblijf ter wereld?

Wat weet jij over de reuzenpanda?

Hoeveel vingers heeft een reuzenpanda?

6, een extra duim om bamboe vast te houden

Hoeveel kilo bamboe eet een volwassen 
panda gemiddeld per dag?

Ongeveer 30 kilo

Gaat een pandabeer in winterslaap?

Nee, een panda houdt geen winterslaap want 
hij kan het hele jaar door genoeg voedsel eten

Wist je dat...

Reuzenpandajong Fan Xing werd in mei 2020 
geboren. Het is alweer bijna tijd dat hij Nederland 
gaat verlaten en verhuist naar China. Kom jij hem 
nog snel bezoeken?

In augustus 2021 werd er een Afrikaanse olifant 
geboren in Ouwehands Dierenpark. Het is een 
mannetje en hij heet Bumi. Bumi is sindsdien steeds 
meer aan het ontdekken en blijft nog lang klein en 
bij zijn moeder in de buurt.

OUWEHAND.NL

Bumi met een half jaar 
oud al 190 kilo woog? 
Bumi graag speelt met 
brandweerslangen en 
een yogabal?
Een olifant niet door zijn 
slurf drinkt! Het lijkt slurf drinkt! Het lijkt 
misschien zo, maar hij 
drinkt met zijn mond
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Zoveel lekkers in de Veluwe..  

Genieten met hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten  

en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt u hier zeker terecht!

 

food #food

Nederland kent een eetcultuur die afwijkt van veel andere culturen. Voor toe-

risten die Nederland bezoeken en voor mensen die zich in Nederland vestigen 

is het vaak wel eventjes aanpassen. Daarbij kent iedere streek ook nog zijn 

eigen typische streekproducten.

PUUR EN (H)EERLIJK OP DE VELUWE

Op de Veluwe val je van de ene culinai-

re verrassing in de andere. Van kaas tot 

wijn en bier en van brood tot honing, 

het wordt hier allemaal gemaakt. En 

ook aan goede restaurants – waar ze 

de lekkerste wildgerechten op tafel to-

veren – geen gebrek. Superfijn dus dat 

je al op de Veluwe bent want nu kan je 

het zelf gaan proeven!

Erkend Veluws Streekproduct

Erkend Veluwse Streekproducten zijn 

producten die stuk voor stuk worden 

gemaakt door mensen met heel veel 

liefde en passie voor wat ze doen. Sa-

men staan ze voor ambachtelijk ge-

maakte producten: ingrediënten uit 

de omgeving, lokaal gemaakt en dát 

proef je! De pure smaak druipt van het 

vlees, de vis en de zuivel af. En een 

heerlijk Veluws streekproduct als bier 

en wijn is een streling voor de tong. 

Bij veel restaurants vind je ook Erkend 

Veluwse Streekproducten terug op de 

menukaart. Kijk op echtveluwe.nl voor 

alle producenten van deze (h)eerlijke 

streekproducten op de Veluwe.

Go wild

De Veluwe kent een rijke traditie als 

het gaat om wild. Bij de meeste res-

taurants begint het wildseizoen in ok-

tober, wanneer de jacht op fazant en 

haas wordt geopend. Het wildseizoen 

eindigt op tweede kerstdag. Door het 

afwisselende landschap voelen vele 

soorten wild zoals hazen, gevogelte, 

wilde zwijnen en edelherten zich thuis 

op de Veluwe. En precies dat maakt 

het eten van wild hier ook zo speciaal. 

Wat je op de Veluwe eet aan wild is 

zeer waarschijnlijk ook uit de omge-

ving afkomstig. 

Wil je meer weten over de Veluwe, 

over de streekproducten en (wild)res-

taurants? Ga naar visitveluwe.nl 

voor meer informatie. 

#food
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#food

WELK LEVEN KIES JIJ?

Verkrijgbaar in parkshop & restaurant
Scan voor thui

s!

Hert Bier is ontstaan vanuit vriendschap, toegewijd ondernemerschap en 

een specialisme in het brouwen van speciaalbier. Als vrienden bij elkaar 

komen en het leven delen, onder het genot van een biertje, ontstaat er 

verbinding. Dat gebeurde ook toen eigenaren Johan, Marcel en Carlo (de 

brouwer) bij elkaar kwamen om een gezamenlijke vriend te helpen aan 

een inkomen, omdat zijn baan op de tocht stond. Die baan is niet verloren 

gegaan, maar het idee om een brouwerij te beginnen werd geboren onder 

het genot van een van Carlo’s zelf gebrouwen biertjes. Met de hulp van 

zakenvrienden en investeerders zag Hert Bier in 2014 het levenslicht. 

VERBINDING 

Het Leven vier je met vrienden en lekker 

bier daarbij zorgt voor verbinding. Zo is 

ons thema Leven ontstaan. Hert Bier is 

een Puttens bier en is op veel manieren 

verbonden met de regio. De honing die 

we gebruiken komt van een plaatselijke 

imker. In onze brouwerij werken we met 

de kanjers van de zorgboerderij Grensver-

leggende Talenten uit Putten. Deze jonge-

ren en volwassenen met een stoornis in 

het autistisch spectrum werken met ons 

aan onze afvullijn. En in hun eigen tim-

merwerkplaats maken ze de fraaie houten 

cadeauverpakkingen voor onze relatiege-

schenken en pakken ze onze bierdozen in. 

OP HET LEVEN!

Sinds 2017 wordt Hert Bier gebrouwen 

vanuit onze eigen brouwerij in Putten. Er 

worden steeds meer smaken toegevoegd 

aan ons assortiment. Al onze bieren vind 

je op www.hertbier.nl. 

Genoten van Hert Bier bij Landal? In onze 

webshop bestel je onze bieren voor thuis!

Proost, op het leven!

Hert Bier maakt het leven mooier!

NERO GOLD 
NATUURLIJKE DIERENVOEDING

Nero Gold 
natuurlijke honden brokken 

met extra vers vlees! 

Ervaar zelf de voordelen van 

natuurlijke voeding en natuurlijke 

vlees snacks voor jouw hond met 

het Nero proefpakket en ontvang:

• Een 800 gr. verpakking Nero brokken 

 naar keuze,

• Nero Gold 100% vlees snacks 100gr

• Nero Gold vlees worst 400gr

• Een kauw bot  

Wij van Nero geven 100% smaak-

garantie en geloven in de voordelen die 

natuurlijke voeding en snacks bieden. 

Ervaar het nu ook zelf en zie het verschil 

bij jouw hond! 

NERO GOLD  
www.nerogold.nl 

EEN PAKKET WAAR JE HOND VAN ZAL SMULLEN!!!! 

IJS VAN CO

Wij maken ijs vanaf 1938 en zijn trots 

te zijn verkozen tot het lekkerste ijs 

van Gelderland. We bereiden dagelijks 

vers vanille-ijs voor de verkoop aan ons 

ijs loket in Hoenderloo. Jong en oud 

kunnen genieten van onze producten in 

een prachtige omgeving.

Naast ons ijsloket maken vele horeca-

bedrijven, bakkerijen en instellingen 

gebruik van onze groothandel. Het 

ijs-assortiment voor de horeca bestaat 

uit heel veel verschillende smaken die 

ook in literverpakkingen aan het ijsloket  

verkrijgbaar zijn. Daarnaast leveren  

wij diverse andere versproducten zoals 

slagroom, boter, kaas en melkproduc-

ten, waarbij één ding vooropstaat:  

topkwaliteit!

Hartelijk welkom bij IJs van Co! 
Het lekkerste ijs van de Veluwe!

Krimweg 33d 

t.o. de muziektent | Hoenderloo

www.ijsvanco.nl

Koperenmolenweg 4
8161RM Epe
tel. 0578-662452
info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

EZELTOCHTEN!
De koperen ezel is de grootste 
kinderboerderij van Nederland.  
Behalve 40 ezels vind je hier heel 
veel andere aaibare schatjes zoals 
o.a. kamelen en stekelvarkens! 
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#CultureCulture

Aan kunst en cultuur geen gebrek in 

de Veluwe. Ontdek de historie of  

bewonder heden daagse kunstenaars 

in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. #Culture

De lanen in.
..

Met vele honderden kilometers aan 

paden is de Veluwe een walhalla 

voor wandelaars. Dus trek je wandel-

schoenen aan en ga op pad!

••  Wandelroute Deelerwoud
Als je op de Veluwe bent, wil je natuurlijk 

wild zien! Tijdens de wandelroute in het 

Deelerwoud – het natuurgebied dat pre-

cies tussen Het Nationale Park De Hoge 

Veluwe en Nationaal Park Veluwezoom 

in ligt – is de kans groot dat je oog in oog 

komt te staan met een wild zwijn, dam-

hert of edelhert. Dat komt doordat er in 

het grootste gedeelte van het Deelerwoud 

niet mag worden gejaagd.

Tijdens de wandeling loop je over einde-

loze heidevelden in een glooiend land-

schap, omzoomd door oude bomen. Hier 

en daar kom je ook Schotse hooglanders 

tegen, die de heide open houden. Aan de 

bomen op de Grote Heide is goed te zien 

hoe hoog deze stoere runderen kunnen 

komen met hun bek.

> Lengte: 9 km

> Start: parkeerplaats Deelen, 

Delenseweg 6877 in Deelen

Routes zijn terug te vinden op www.visitveluwe.nl

••  Wandelroute Empese 
     en Tondense Heide
Vooral ook leuk voor kinderen is de Em-

pese en Tondense Heidewandeling. Een 

deel van de wandeling loop je over een 

vlonderpad met links en rechts water. 

Vanaf het uitkijkpunt iets verderop heb je 

een prachtig uitzicht over het blauwachti-

ge grasland. En met een beetje geluk zie 

je er een das of ree rondscharrelen.

Bijna aan het eind van de route groeit 

wilde gagel, een beschermde struik die 

‘s winters een fraaie roodachtige gloed 

heeft. Het natuurgebied bestaat uit 

grasland en zeker in de winter zijn laar-

zen hier een must, want de route kan 

erg nat zijn.

> Lengte: 5 km

> Startpunt: parkeerplaats aan de 

Hallsedijk 51 in Empe

••  Wandeling Romeins Marskamp
Het Romeins Marskamp bij Ermelo is het 

enige Romeinse Marskamp dat in Neder-

land is teruggevonden. Uit opgravingen 

is gebleken dat het leger van Marcus Au-

relius in het jaar 170 na Christus hier op 

de heide voor enkele dagen een kamp 

heeft opgeslagen.

Het kamp heeft bestaan uit een terrein 

van ongeveer 250 bij 350 meter met 

een wal eromheen met daarlangs weer 

een gracht. Langs de route liggen diverse 

grafheuvels, in deze heuvels begroeven 

de mensen uit de bekerculturen (van-

af 2800 v. Chr) hun doden. In sommige 

heuvels werden wel 40 mensen begraven 

en ze werden in verschillende periodes 

gebruikt. Het Romeinse beeld kun je vin-

den wanneer je parallel aan de Flevoweg 

(Provicialeweg) loopt. 

> Lengte: 6,7 km

> Start: bij de schaapskooi, 

Postweg 50 in Ermelo

DE MOOISTE wandelingen           
OP DE VELUWE!

Foto’s: Jurjen Drenth - Toerisme Veluwe
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Het mooie aan wandelen en fietsen op de Veluwe is de enorme diversiteit. Het is volgens velen hét  

mooiste natuurgebied van Nederland en dat vinden wij ook! Van uitgestrekte heidevelden tot  

sprookjesachtige bossen en kabbelende beekjes; je ontdekt het allemaal op de Veluwe.  

De verscheidenheid aan natuurgebieden zorgt voor een bijzonder decor voor fietsers én wandelaars.  

Het uitgebreide Fietsnetwerk Veluwe en Wandelnetwerk Veluwe biedt tal van mogelijkheden voor  

prachtige tochten. Wij tippen je vijf routes die je zeker eens beleefd moet hebben.

Foto: Tjeerd Derkink 

Waan je in het paradijs van Barneveld
Klompenpad Het Paradijspad: de naam 

van dit pad zegt genoeg… Wandel door 

weilanden, over landgoederen en langs 

boerenerven en beken in het prachtige 

buitengebied van Barneveld. Rust, klein-

schaligheid en de combinatie van natuur 

en cultuur bepalen hier de sfeer. Vooral vo-

gels, maar ook reeën, hebben veel profijt 

van het afwisselende cultuurlandschap. 

Wie weet spot je er wel een! 

Op zoek naar een route met meer kilo-

meters? Probeer dan eens het Rondje 

Barneveld! Deze 26 kilometer lange wan-

delroute voert je door een groene omge-

ving langs de randen van Barneveld, door 

bijvoorbeeld de Esvelderbeekzone en het 

Oosterbos. De route is te verlengen of in 

te korten met behulp van het keuzepun-

tensysteem. 

Wandelroute: 

Klompenpad Het Paradijspad

Startlocatie: 

Achterveldseweg 26, Barneveld

Afstand: 10 kilometer

Wandelroute: Rondje Barneveld

Startlocatie:

Vanaf alle Valleilijnstations van Barneveld

Afstand: 26 kilometer

De eindeloze Veluwe
De grootste natuur maakt de Veluwe 

een walhalla voor wandelaars. Het 

Ontdek de veelzijdigheid 
VAN DE VELUWE

#Culture

streekpad Veluwe Zwerfpad loopt kris-

kras door deze natuurrijke omgeving en 

voert je naar de mooiste plekjes, zoals 

de Veluwezoom, Loenermark en het Na-

tionale Park De Hoge Veluwe. Loop door 

de gebieden en houd je ogen open, 

voor je het weet sta je oog in oog met 

de Gelderse Big Five: edelherten, reeën, 

zwijnen, vossen en moeflons. Het 375 

kilometer lange pad is opgedeeld in 

meerdere etappes, variërend van 9 tot 

56 kilometer. Door de verbindingsroutes 

zijn er tal van mooie rondwandelingen 

en meerdaagse tochten te lopen. Ge-

noeg te zien en beleven dus.

Wandelroute: Veluwe Zwerfpad

Startlocatie: Verspreid over de Veluwe

Afstand: 375 kilometer

Royaal en groen  
rondom Apeldoorn
De invloeden van het Koninklijk huis 

zijn in Apeldoorn en omgeving goed 

voel- en zichtbaar. In de bossen van 

Kroondomein Het Loo kun je de invloed 

die de koninklijke familie de afgelopen 

honderden jaren heeft uitgeoefend op 

het gebied nog altijd ervaren. Met Route 

Royale fiets je onder meer langs Paleis 

Het Loo, het Paleispark, de Naald, het 

Oranjepark, Landgoed ’t Sol en door 

Hoog Buurlo. Een groot deel van de 

route voert door Kroondomein Het Loo. 

In dit uitgestrekte landgoed kun je rust, 

ruimte en stilte ervaren.

Fietsroute: Route Royale

Startlocatie: Veluwetransferium Het 

Leesten, Hoenderloseweg 191, Ugchelen

Afstand: 57 kilometer

Knooppunten: 43 – 42 – 98 – 39 – 59 – 29 

– 84 – 51 – 63 – 26 – 08 – 09 – 05 – 02 – 61 

– 60 – 62 – 38 – 24 – 41 – 44 – 15 – 06 – 43 

Vogelspotten langs de 
oude Zuiderzee
Ontdek de Noord-Veluwe met de route Vo-

gelspotten langs de oude Zuiderzee: fiets 

door prachtige landschappen en spot bij-

zondere vogelsoorten! Tussen knooppunt 

18 en 80 vind je uitkijktoren Hierdense-

beek en al fietsend langs de voormalige 

Zuiderzee passeer je vogelkijkscherm 

Polsmaten. In de Polder Oosterwolde aan 

het Drontermeer leven grutto’s, kieviten, 

tureluurs, roerdompen en slobeenden, af-

stappen dus bij knooppunt 81. Bovendien 

kom je onderweg langs de vogelkijkhutten 

Doornspijk en Rietland Elburg waar je ook 

de kans hebt ijsvogels, visarenden, baard-

mannen en waterrallen te zien. Tip: Neem 

een goede verrekijker mee!

Fietsroute: 

Vogelspotten langs de oude Zuiderzee

Startlocatie: Plesmanlaan 2, Nunspeet

Afstand: 56 kilometer

Knooppunten: 40 – 83 – 57 – 97 – 54 – 55 

– 18 – 80 – 81 – 60 – 32 – 01 – 02 – 30  

– 03 – 81 – 79 – 04 – 22 – 05 – 06 – 28 – 27 

– 98 – 31 – 40

Kijk voor meer wandel- en 

fietsinspiratie op routesopdeveluwe.nl 

Foto: Jurjen Drenth 

Foto: Tjeerd Derkink
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Het Voerman Stadsmuseum Hattem is een museum voor kunst,

historie en archeologie.

De schilderijen van Jan Voerman sr. van de IJsselgezichten en zijn  

zoon Jan Voerman jr. van de Verkadealbums vormen het hart van  

het museum. Schilders als Jo Koster, Adrianus Eversen en Johannes  

Bosboom en meer vindt u hier ook. 

In onze nieuwe beeldentuin met prachtig uitzicht op de Hattemse  

gevels en de Molen de Fortuin kunt u rustig koffiedrinken en genieten 

van de werken van Bé Thoden van Velzen.

In het museum vindt u ook de historie van Hattem. Restanten van  

het kasteel De Dikke Tinne uit de 15e eeuw, het verhaal van Herman 

Willem Daendels (1762-1818) en de 4000 jaar oude klokbeker.

Per jaar wisselen exposities zich diverse keren af. Tot half mei kunt  

u aquarellen van Jaap Nieuwenhuis bewonderen, de canon van  

Hattem lezen en deze zomer is er een tentoonstelling van werken  

van Belgische kunstenaars die Jan Voerman sr. hebben beïnvloed.

Achterstraat 46-48, 8051 GC Hattem • www.voermanmuseumhattem.nl

VOERMAN STADSMUSEUM HATTEM 

‘Als ik kan tekenen ben ik gelukkig’. Dat zijn de woorden van Anton 

Pieck. Op een unieke locatie tussen de historische panden in de 

binnenstad van Hattem, tussen de Dijkpoort en molen de Fortuin 

is het Anton Pieck Museum gevestigd. Hier kunnen bezoekers vol-

op genieten van de grootste collectie van de Nederlandse kunst-

schilder, tekenaar en graficus. In het museum bewonder je ook 

zijn originele werkhoek, met een 1500 kilo wegende etspers waar 

hij zijn eigen etsen op afdrukte.

Expositie:

’Stille wateren, diepe gronden’

In de expositie ‘Stille wateren, 

diepe gronden’ laat het Anton 

Pieck Museum zien hoe Pieck 

het landschap om hem heen 

zag én maak je nader kennis 

met de man achter de kunst. 

Een interactieve rondleiding ver-

diept de expositie nog verder. 

Noordwal 31, 8051 ES Hattem • www.antonpieckmuseum.nl

PIECK INSPIREERT, SPROOKJES HERLEVEN, NOSTALGIE ONTWAAKT
Met interactieve schermen krijgt de bezoeker eveneens toe-

gang tot werken van Anton Pieck die in de archieven  van het 

museum liggen. T/m 15-01-2023

In 2022 zullen ook twee nieuwe exposities worden gereali-

seerd waaronder  een expositie van een bekende illustrator. 

Meer informatie over de exposities en activiteiten vindt u te 

zijner tijd op onze website www.antonpieckmuseum.nl.
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INSIDE THE OUTSIDE
PIONEERS IN FOTOGRAFIE 

Belangrijk uitgangspunt van Inside the out-

side is het werk van Richard Tepe (1864-

1952), een van de eerste natuurfotografen 

in Nederland en met werk vertegenwoor-

digd in de collectie van CODA Archief. Toen 

hij zijn camera aan het begin van de twin-

tigste eeuw oppakte, was er voor het eerst 

aandacht voor natuurbescherming in Ne-

derland. Zijn foto’s – bijzondere beelden 

van verwondering over en schoonheid van 

de natuur – hebben daar een belangrijke 

bijdrage aan geleverd. Natuur, natuur-

behoud, milieu en klimaat zijn ook voor 

hedendaagse kunstenaars en fotografen 

belangrijke thema’s. Ze brengen niet al-

leen de pracht van het natuurschoon in 

beeld, maar onderzoeken ook hoe we ons 

verhouden tot natuur en wat de mens haar 

aandoet. Undermined, werk van Natascha 

Libbert, toont afvalsporen in een onschul-

dig landschap terwijl de film Flipping the 

Bird van Jaap Scheeren zijn liefde voor de 

natuur in een Hollands duingebied laat 

zien. Alexandra Hunts toont in Inside the 

outside flora en fauna die inmiddels zijn 

uitgestorven.

De hedendaagse kunstenaars die voor 

deze tentoonstelling geselecteerd zijn, 

Jaap Scheeren, 
De Kraai #2, 2020

Alexandra Hunts, 
Athene Cunicularia, 2012

hebben een belangrijke overeenkomst 

met hun voorganger Richard Tepe: ze be-

schikken zonder uitzondering over groot 

vakmanschap dat ze combineren met het 

lef om te experimenteren. Maar ondanks 

die overeenkomst tussen Tepe en latere 

generaties zijn de vorm en het eindresul-

taat van het hedendaagse werk door de 

toegenomen digitalisering en technische 

ontwikkelingen wezenlijk anders. In de 

tentoonstelling zien we niet alleen het 

analoge werk van Richard Tepe, maar ook 

installaties, projecties en een stop-motion 

film maken deel uit van de tentoonstelling. 

Er zijn werken te zien die aandacht vragen 

voor het sublieme en de schoonheid van 

de natuur en werken die onze omgang met 

en verhouding tot de natuur onderzoeken 

en bevragen. Bezoekers zien de verstilling 

en de haast magische schoonheid van de 

natuur, terwijl een andere kunstenaars ons 

ook een spiegel voorhoudt door, op soms 

ongemakkelijke wijze, de menselijke spo-

ren in de natuur in beeld te brengen.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 
CODA biedt in samenwerking met ver-

schillende partners een uitgebreid activi-

teitenprogramma. Zo brengt Tour de Tepe 

je op de fiets op bijzondere plekken die je 

onder andere laten zien waar Tepe foto-

grafeerde én krijg je tips om onderweg de 

Veluwe met je eigen camera of mobiele 

telefoon vast te leggen. In de tentoonstel-

ling kun je luisteren naar een podcast en 

kunnen kinderen op ontdekkingsreis met 

een gratis, interactief maakboekje boor-

devol experimenten, uitdagingen en cre-

atieve opdrachten. Tijdens masterclasses 

kunnen bezoekers in CODA ExperienceLab 

aan de slag met nieuwe technieken en ap-

paratuur. Maak bijvoorbeeld prachtige bio-

prints met natuurlijke materialen, creaties 

met de lasersnijder, codeer een landschap 

of doe mee met guerilla gardening. Maan-

delijks worden er, gedurende de looptijd 

van de tentoonstelling, workshops en 

artist talks aangeboden die geïnspireerd 

zijn op de kunstwerken in de tentoonstel-

ling. Kijk voor meer informatie op www.

coda-apeldoorn.nl/agenda of reserveer 

workshoptickets via www.coda-apeldoorn.

eventbrite.nl. 

Meer informatie is te vinden op 

www.coda-apeldoorn.nl/insidetheoutside. 

Tickets boek je via 

www.coda-apeldoorn.nl/tickets. 

CODA Museum Apeldoorn  |  1 mei t/m 25 september 2022  |  www.coda-apeldoorn.nl

#Culture

Heide, bossen, zandverstuivingen en stuwwallen, zwijnen, hazen, reeën, vogels, vlinders, 

torren en kevers. Woeste luchten, zomerse dagen, herfstkleuren en besneeuwde gronden. De 

flora en fauna van de Veluwe zijn wonderschoon en inspireren kunstenaars al decennialang. 

CODA brengt dat voortdurend en op verschillende plekken in beeld met tentoonstellingen, 

activiteiten, fietsroutes en bijvoorbeeld concerten. Van 1 mei tot en met 25 september 2022 

geniet je in CODA Museum van Inside the outside; een prachtige tentoonstelling die de ver-

houding tussen mens en natuur onderzoekt. 

Eeuwenoude schatten, rijk ingerichte vertrekken 
en schilderijen die tot leven komen…
 
Kijk op www.glk.nl/cannenburch en plan 
een fantastische dag op de waterrijke Veluwe!
 

Kasteel Cannenburch

Maarten van Rossumplein 4, Vaassen

cannenburch@glk.nl

ENTREE

KINDEREN 

€5,- 

Plesmanlaan 2, Nunspeet
0341 - 270 255 
outdoornunspeet.nl

Verhuur van

- Steps
- Fietsen
- Elektrische fi etsen
- Elektrische steps
- Mountainbikes
- Tandems
- Kinderfi etsen
- Kindermountainbikes
- Kindertandems
- Eco safari
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In het Kröller-Müller Museum sta je 

oog in oog met de mooiste Vincent van 

Goghcollectie ter wereld en geniet je van 

topstukken van moderne meesters als 

Claude Monet, Georges Seurat, Pablo  

Picasso en Piet Mondriaan. Het museum 

is niet alleen de schatkamer van De Stijl en 

het futurisme, maar verrast ook met pre-

sentaties van hedendaagse kunstenaars.

In de uitgestrekte beeldentuin van  

ruim 25 hectare kun je dwalen langs tien-

tallen sculpturen van onder anderen  

Aristide Maillol, Barbara Hepworth en 

Marta Pan. Ook is publiekslieveling Jardin 

d’émail van Jean Dubuffet na een lang-

durige renovatie weer toegan kelijk voor 

publiek. De tuin is het hele jaar open en 

ademt ieder seizoen een andere sfeer.

Ook liefhebbers van architectuur worden 

verrast bij het Kröller-Müller Museum. 

De museumgebouwen zijn ontworpen 

door Henry van de Velde en Wim Quist 

en in de beeldentuin staan paviljoens van 

Gerrit Rietveld en Aldo Van Eyck.

Een bezoek aan het Kröller-Müller 

Museum is een ware belevenis. Door de 

ligging midden op de Veluwe en de unie-

ke combinatie van kunst en natuur is het 

Kröller-Müller een plek om te genieten 

en tot rust te komen. Een perfecte dag uit 

voor jong en oud!

Toegangstickets met tijdvak voor het Kröller-Müller Museum zijn uitsluitend online

 te reserveren. Ga voor tickets naar www.tickets.krollermuller.nl of scan de QR-code.

TICKETS

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
uniek in elk seizoen

Foto: Wieneke Hofland

Foto: Marjon Gemmeke

Bekijk de actuele openingstijden, het ten-

toonstellingsprogramma en meer informatie 

over je bezoek op www.krollermuller.nl  

of vraag om extra informatie bij de receptie 

van het vakantiepark. Het museum is geheel 

toegankelijk met een rolstoel. 

Volg het museum ook via sociale media!

Kom samen dobbelen in het museum, 

speel verstoppertje in de beeldentuin 

of ga op een spannende blind date 

met een kunstwerk. Een bezoek aan 

het Kröller-Müller Museum is een feest 

voor de hele familie! Het gratis Museum 

Dobbelspel voert je op een speelse 

manier door het hele museum. In het 

spellendoosje zit een speciale dobbel-

steen en een boekje met verrassende 

vragen uit allerlei categorieën. Door 

samen met je familie te dobbelen, 

spannende vragen te beantwoorden 

en te fantaseren bij kunstwerken kijk je 

nooit meer hetzelfde naar kunst.  

Voor gezinnen

VOOR DE OUDERS
Het Museum Dobbelspel is geschikt 

voor gezinnen met kinderen vanaf 

4 jaar. Gezinnen krijgen het Museum 

Dobbelspel gratis bij de ontvangstbalie 

in het museum. Tip: neem het spel mee 

en speel het ook in andere kunstmusea! 

Op blind date? Stuur twee (werk)dagen 

voor je bezoek een mail o.v.v. ‘blind 

date’ naar info@krollermuller.nl met je 

naam en adresgegevens (kan ook van 

je vakantiebestemming zijn). Per post 

krijg je een spannende envelop met 

daarin alle ingrediënten voor je date! 

Foto: Marjon Gemmeke

Op vertoon van deze bon krijgt 
u bij een kop koffie of thee: 

EEN GRATIS LUXE BONBON
in ons museumrestaurant 
Monsieur Jacques

Foto: Marjon Gemmeke
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De Veluwe is volgens velen het mooiste natuurgebied van Nederland, heerlijk om zelf ook in dit 

mooie natuurgebied op pad te gaan! De Veluwe staat bekend om zijn uitstekende wandel- en 

fietsroutenetwerk. Minder bekend is dat de Veluwe ook een uitgebreid netwerk van ruiter- en 

menpaden heeft én daar zijn ze volop mee in ontwikkeling! Paardeneigenaren en paardenlief-

hebbers komen dan ook volop aan hun trekken op de Veluwe. De regio is uitermate geschikt om 

tochten van een of meerdere dagen te maken. 

Paardrijden op de Veluwe!
DE MOOISTE ROUTES VAN DE VELUWE
UNIEK IN IEDER SEIZOEN!

OVERNACHTEN TIJDENS 
EEN MEERDAAGSETOCHT
Wil je graag een meerdaagse rit ma-

ken? Maak dan gebruik van één van 

de paardenhotels op de Veluwe. Deze 

hotels bieden mogelijkheden om een 

auto met paardentrailer te plaatsen, lig-

gen aan het ruiternetwerk én hebben 

stalmogelijkheden voor je paard. Terwijl 

je paard in een van de fijne ruime wei-

landen of in een buitenstal of binnenstal 

staat, logeer jij heel dichtbij in bijvoor-

beeld Paardenhotel de Cantharel, Hotel 

Landgoed Het Roode Koper of Camping 

Samoza. 

Paardrijden in de omgeving van Ede? Er 

is een groot netwerk van bijna 200 km 

aan ruiterpaden met goede startlocaties 

en ruime parkeerplaatsen.

Het Routebureau Veluwe werkt constant 

aan het Ruiter- en mennetwerk Veluwe. 

Zo zijn ze op dit moment bezig met het 

plaatsen van de bewegwijzering in de 

omgeving van Nunspeet.

HOE GA JE OP PAD?
Er zijn verschillende manieren om op 

pad te gaan. Er zijn GPS Routes, of via 

routeplanner of je gaat op pad vanaf een 

startlocatie. De routes zijn met behulp 

van de knooppunten, een routemar-

kering of aan de hand van een GPS te 

volgen.

Kijk voor de mooiste routes en op www.routesopdeveluwe.nl

Foto’s: Jurjen Drenth 

LOS DEZE MAAR EENS OP:

EEN MARKTVERKOPER HEEFT AAN HET 
EINDE VAN DE DAG NOG 7 EIEREN. 
DAN KOMT DE EERSTE KOPER ER AAN. 
HIJ WIL DE HELFT VAN DE EIEREN 
EN NOG EEN HALVE. 
VERVOLGENS KOMT ER NOG EEN 
KOPER AAN EN HIJ WIL HETZELFDE.

DAARNA SLUIT DE MARKTVERKOPER 
ZIJN TENT, GAAT NAAR HUIS 
EN EET HET LAATSTE EI OP.
HOE IS DIT MOGELIJK?

DE EERSTE KOPER VRAAGT DE HELFT + EEN 
HALVE, DUS DAT IS 3,5 + 0,5 = 4. DUS ER 
BLIJVEN NOG 3 EIEREN OVER. DAN KOMT DE 
VOLGENDE KOPER, HIJ VRAAGT OOK DE HELFT + 
EEN HALVE, DUS DAT IS 1,5+0,5 = 2. ER BLIJFT 
DUS 1 EI OVER EN DIE EET HIJ ZELF OP.

BREINBREKERS

BREINBREKERS

WAT?!

OOOOH
OOOOH

WIST JE DAT.. .WIST JE DAT.. .
. . . Coca-Cola oorspronkeli jk groen was?
. . . een varken fysiek niet in s taat is om naar de lucht te ki jken?
. . . als je een goudvis in een donkere kamer opsluit , hi j wit wordt?
. . . de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 ki logram weegt?
. . . de Kolibrie achteruit kan vliegen?
. . . de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
. . . de s trepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
. . . Donald Duck s trips verboden waren in Finland, omdat hi j geen broek draagt?
. . . een kakkerlak 9 dagen in leven kan bli jven zonder zi jn hoofd?
. . . je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
.. . een slak drie jaar kan slapen?
. . . een worm maar liefs t 10 harten heeft?
. . . je niet je ellebogen kunt likken?
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HET MONUMENTALE 
RADIO KOOTWIJK

In het hart van de Veluwe maken de 

bomen van Nederlands grootste bos-

gebied opeens plaats voor een groot 

open gebied van heidevelden en zand-

verstuivingen: het Kootwijkerzand. Met 

een oppervlakte van 700 hectare is 

het Kootwijkerzand de grootste actieve 

zandverstuiving van West-Europa. In het 

midden bevindt zich het monumentale 

zendstation Radio Kootwijk.

Glooiende heuvels zover het oog reikt, 

sporen van edelherten en wilde zwij-

nen en roofvogels die zweven boven 

de open vlakte. De leegte van zand 

en heide maakte het Kootwijkerzand 

bij uitstek geschikt voor Radio Koot-

wijk: het zendstation dat in de jaren 

twintig van de vorige eeuw werd ge-

bouwd voor radiotelegrafisch contact 

met toenmalig Nederlands-Indië. Het 

imposante gebouw, dat het midden 

houdt tussen een tempel en een sfinx, 

RADIO KOOTWIJK
OPEN HEIDEVELDEN, DE GROOTSTE ACTIEVE  
ZANDVERSTUIVINGEN VAN WEST-EUROPA EN HET  
MONUMENTALE ZENDSTATION RADIO KOOTWIJK.

contrasteert prachtig met de lege, 

woeste omgeving.

GESCHIEDENIS VAN 
RADIO KOOTWIJK

Rijksarchitect Julius Luthmann kreeg in 

1920 de opdracht een hal te bouwen 

voor de grote dynamo van de radio-

zendapparatuur voor de lange golf. De 

desolate zandverstuiving bij Apeldoorn 

leende zich goed voor een storingsvrije 

zender. Luthmann mocht geen hout en 

ijzer gebruiken, dus werd het helemaal 

van beton. Er werd in het rijke Nederland 

van toen niet op een dubbeltje meer of 

minder gekeken. Het ontwerp is dan ook 

tot in de puntjes uitgewerkt en tot in het 

laatste detail afgewerkt in Art Deco.

ONTDEK RADIO KOOTWIJK

Nieuwgierig geworden? Je kunt radio 

Kootwijk zelf ontdekken. Kijk op hier-

radiokootwijk.nl wanneer het gebouw 

geopend is. Het gebouw wordt namelijk 

ook gebruikt voor evenementen en con-

gressen en is op dat moment gesloten 

voor andere bezoekers. 

MUST DO 
IS MET EEN GIDS OP PAD

Samen met de gids loop je langs de 

monumentale pomphuisjes naar het 

hoofdgebouw. Daar staat de koffie en 

thee klaar en wordt er een korte film 

getoond. De gids neemt je vervolgens 

mee door het gebouw en vertelt je alles 

over de architectuur, techniek, de boei-

ende historie en het leven in het dorp 

Radio Kootwijk.

Startpunt: Radioweg 1, 7348 BG Ra-

dio Kootwijk. Voor aanmelding ga naar 

www.staatsbosbeheer.nl

Bron: Staatsbosbeheer
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365 DAGEN GEOPEND!

BOEK NU JE VERBLIJF IN HET PLOPSA HOTEL 
AAN DE BELGISCHE KUST MET 5% KORTING 

DANKZIJ DE ACTIECODE ‘8027’ VIA 
WWW.PLOPSAHOTEL.COM

Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  
Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

HHOOTTEELL
KOOP NU JE TICKET ≥1M VOOR PLOPSA INDOOR COEVORDEN, 

PLOPSALAND DE PANNE, PLOPSAQUA DE PANNE, 
PLOPSA INDOOR HASSELT, PLOPSA STATION ANTWERP, 

PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT EN PLOPSA COO
MET €5 KORTING OP DE REGULIERE KASSAPRIJS DANKZIJ 

DE ACTIECODE ‘8027’ VIA WWW.PLOPSA.NL
Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  

Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

€25 KORTING
TOT

5% KORTING

365 DAGEN GEOPEND!

VOORDELIG

NAAR DE  -PARKEN!
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Gewoon een dagje uit, maar eigenlijk is er niets gewoons aan. Het meest authentieke  

17e-eeuwse paleis van het Huis van Oranje, omgeven door grootse paleistuinen.  

In deze symmetrische oase van rust kijk je je ogen uit. Hoge fonteinen waarin het water  

het goud nog meer laat stralen. Dat is Paleis Het Loo. 

Deze plek op de Veluwe is belangrijk ge-

weest voor het Nederland zoals wij het 

nu kennen. Hier worden in de 17e eeuw 

twee jonge mensen aan elkaar verbon-

den: Willem & Mary. Zij besluiten om er 

iets moois te bouwen. En het groeit uit tot 

een historische plek voor het Huis Oran-

je-Nassau. Het is niet alleen mooi van 

buiten, ook van binnen is het een plek 

die je gezien moet hebben. En eigenlijk 

gehoord wilt hebben. 

Op Paleis Het Loo ga je terug in de tijd. 

Via de nieuwe paleistours hoor je over 

het lief en leed van toen. De mooie en 

minder mooie verhalen. Hoe was het 

voor de eerste bewoners ruim 300 jaar 

geleden? De vertrouweling van Willem 

Paleis Het Loo

III deelt verhalen over Willem III en de 

15-jarige Mary die met hem trouwde en 

koningin werd. Of luister mee met gidsen 

Ziarah en Mark en kom erachter hoe het 

was om al op je 10e koningin te worden. 

Reis met hen mee door de tijd en volg het 

leven van Wilhelmina, van meisje tot ko-

ningin. Deze tour is er ook speciaal voor 

families met kinderen. Je ziet in vogel-

vlucht wat er in al die jaren met het paleis 

is gebeurd en hoe het huidige paleis tot 

stand is gekomen. 

De paleistuinen waren in de 17e eeuw al 

bedoeld om bezoekers te imponeren. En 

dat doen ze nog steeds. Een Hollandse 

Baroktuin, symmetrisch met veel parter-

res, fonteinen en historische beplanting. 

Elk seizoen heeft een eigen sfeer. Paleis 

Het Loo is een gezellig dagje uit voor ie-

dereen. Ervaar de rust en ruimte in de tui-

nen. En net als in de 17e eeuw; gebruik 

Paleis Het Loo om bij te komen van de 

drukte en om te ontspannen.

Extra activiteiten
In weekenden en tijdens vakanties worden 

er extra activiteiten georganiseerd. Kijk op 

paleishetloo.nl voor data, meer informatie 

en schrijf je in voor de nieuwsbrief! 

#Culture

Koop vooraf je tickets via 
paleishetloo.nl en reserveer 
een audioverhaal. 

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur

Paleis Het Loo • Koninklijk Park 16, Apeldoorn • www.paleishetloo.nl

Download de app voor  
de tours en leuke weetjes  
over Paleis Het Loo 

Er is een paleisverhaal 
speciaal voor kinderen!

Vanaf 15 april 2022 is 
het paleis weer open.



GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken 

van de tijd, dan weer plotseling. De be-

bouwing verandert, het karakter van de 

bossen, de velden, weiden en akkers. 

Zelfs de taal van de Nederlanders om 

je heen. Na een dag ben je soms al in 

een heel andere omgeving dan waar 

je bent begonnen. Voor je het weet 

waan je je in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het 

algemeen, en een langeaf-

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.

standswandeling in het bijzonder, 

is hoe persoonlijk je de omgeving 

ervaart. Je jaagt er niet snel voor-

bij zoals in auto of trein, maar je 

voelt elke meter onder je schoe-

nen voorbijgaan. Doordat je de tijd 

hebt om te zien, te ruiken, te horen 

en te voelen, ervaar je meer en in-

tenser. Het is alsof je het land in hoge 

resolutie onder een microscoop bekijkt 

en zijn intiemste details leert kennen. 

En die zere voeten bij een heel lange 

wandeling? Zie het als pittige kruiden 

door je eten; als je het niet te gek maakt, 

wordt het er alleen maar lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend be-

wegwijzerd (de wit-rode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële website 

GPX-bestanden te downloaden die je op 

je telefoon of GPS-apparaat kunt laden 

en volgen. Tenslotte zijn er nog de route-

boekjes. Naast heldere routebeschrijvin-

gen en kaartjes bieden deze een grote 

rijkdom aan wetenswaardigheden over 

cultuurhistorie, landschap en beziens-

waardigheden langs de route. Zeker 

als je van plan bent meerdere etappes 

van het Pieterpad te lopen, is het aan te 

raden deze aan te schaffen; met de op-

brengsten wordt het pad onderhouden.

De etappes in dit artikel en in de rou-

teboekjes zijn natuurlijk maar een sug-

gestie. Hoe lang en hoe ver je loopt, 

bepaal je helemaal zelf. Er is geen goe-

de of foute manier om het Pieterpad te 

lopen. En wie weet krijg je na een etap-

pe de smaak te pakken, en wil je de rest 

ook eens doen. De weg kwijtraken kun 

je namelijk niet, maar je hart verliezen is 

doodeenvoudig.

 Holten – Laren 
(15 km)
Na Holten ligt er nog een laatste plooi 

van de Sallandse Heuvelrug, de Beuse-

berg. Wat volgt is vlak boerenland en 

onverwachte pracht van de beukenlanen 

langs de indrukwekkende Schipbeek. 

Hierna loop je bijna ongemerkt de Ach-

terhoek in over lange rustige wegen door 

boerenland. Het oude Landgoed Verwol-

de kun je best een parel noemen. Het is 

er vol verrassende afwisseling van boer-

derijen, weiden en bossen met enorme 

oude bomen, een wandelparadijs. Bij 

Laren kom je weer in de gewone wereld.

 Laren – Vorden 
(14 km)
Na het plattelandsplaatsje Laren, wel 

met alle toeristische voorzieningen, loop 

je meteen door boerenland. Voorbij het 

Twentekanaal en de Berkel begint een 

tocht over vooral onverharde wegen door 

landgoederen met afwisselend bos en 

doorkijkjes over weilanden; alles is hier 

natuurreservaat. Dicht bij Vorden zie je 

de oude grote landhuizen, hier heten ze 

‘kastelen’. Dan bereik je Vorden, een wat 

groter dorp met alles wat je maar wenst 

als wandelaar. Je bent ongeveer op de 

helft van je tocht over het Pieterpad.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie 

over deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl.

Holten - Vorden

©Stichting Pieterpad/Wim van der Ende 
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Breathwork ook wel ademwerk genoemd, is anders dan mindfulness, 

meditatie en yoga. Het is een holistische methode waarin je adem 

gebruikt om fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel te groeien. Je 

kunt deze methode gebruiken voor persoonlijke groei, traumaheling, 

stressrelease en gezondheidsbevordering. Bezoek de website onder 

aan deze pagina. 

Mindfulness is een methode die veel gebruik maakt van meditatie. Het 

doel van mindfulness is met milde aandacht zijn bij jezelf, je lichaam, 

je gedachten en de emoties die je ervaart. Het resultaat is vaak meer 

ontspanning en minder geleid worden door je emoties en gedachten. 

Zoek de 8-weekse training bij jou in de buurt. 

Meditatie is een methode waarmee de geest tot rust kan komen. Het is 

gymnastiek voor je hersenen. Je kunt in een andere staat van bewust-

zijn komen. Je observeert je gedachtes, waardoor je minder hoeft te lij-

den onder negatieve gedachtes en de emoties die daaruit voortkomen. 

Bekende meditatieapps: Headspace en Calm 

Yoga is een holistische levensstijl die lichaam en geest verbindt. Er zijn 

verschillende vormen van yoga. Voor ieder wat wils. Het bekendste on-

derdeel van yoga zijn de fysieke oefeningen die voor meer rust, lenig-

heid, stabiliteit en ontspanning zorgen. 

Wil je vandaag vanuit je huis al onthaasten en meer Zen in je leven? 

Vraag dan de EHBS-Toolkit aan met korting: Je ontvangt 5 video’s met 

oefeningen van 1 minuut voor direct minder stress, overprikkeling of 

angst. Ga naar https://www.c-coaching.nl/product/ehbs-toolkit-actie/ 

Cynta van den Broek is trainer en -coach bij C-Coaching.nl. Ze is gespeciali-

seerd in Breathwork en stressmanagement, voor persoonlijke ontwikkeling 

en gezondheidsbevordering

Zin in Zen

#zininzen

Breathwork, mindfulness, meditatie en yoga zijn steeds meer algemeen bekend. Hoewel deze  
methodes door veel mensen een decennia geleden nog als zweverig, vaag en onbekend is  
onbemind gezien werden, winnen ze met jaar en maand aan populariteit. Steeds meer mensen 
ervaren de grote positieve impact die deze methodes op hun dagelijks leven hebben.  
Zeker Breathwork heeft de afgelopen twee jaar aan bekendheid en populariteit gewonnen.  
Zin in Zen? Hier meer over deze methodes en waarom je er toch echt kennis mee wilt maken,  
als je niet al fan bent. Mijn advies ga het gewoon eens een keer proberen. 

OUDE AMBACHTEN & 
SPEELGOED MUSEUM

Oude ambachten & speelgoed
Laat u meenemen langs de 160 verschil-

lende oude ambachten en winkeltjes. 

Het museum neemt u mee naar de tijd 

dat er geen elektriciteit was, de meeste 

arbeid nog met de hand werd gedaan en 

men afhankelijk was van familie, vrienden 

en buren. Naast alle oude ambachten 

is er een heus speelgoedmuseum met

 de ouderwetse spelletjes, poppen huizen, 

rijdende treinen, Dinky Toys, antieke 

beren, bewegende Meccano bouwwerken 

en ga zo maar door! 

U zult ogen tekortkomen ...

Het Oude Ambachten & Speelgoed 

Museum in Terschuur biedt u een 

unieke kijk in de wereld van toen...

Rijksweg 87

3784 LV Terschuur (Gem. Barneveld, Gld.)

 Tel.: 0342 - 46 20 60

www.ambachtenmuseum.nl

WOENSDAG 6 APRIL 2022

Guido Weijers | Theatercollege, 
masterclass “Geluk”
Toeristisch informatiepunt Heerde

ZATERDAG 9 APRIL 2022

Wibi Soerjadi | At the movies
Toeristisch informatiepunt Heerde

WOENSDAG 13 APRIL 2022

Matthäus Passion - J.S. Bach 
in de Grote Kerk van Elburg
Zuiderkerkstraat 1 8081 CJ Elburg

ZATERDAG 23 APRIL 2022

Astrant Ede: Yevgueni 
+ Support
Kuiperplein 31 6713 AX Ede

ZONDAG 24 APRIL 2022

Jonge Meesters Wilp 
presenteert...
Kerkstraat 35 7384 AS Wilp

6 MEI 2022 T/M 8 MEI 2022

Europacup Heerde
Toeristisch informatiepunt Heerde

17 MEI 2022 T/M 20 MEI 2022

Avondwandelvierdaagse Epe
Start vanaf MFC Kleurrijk “de Buurthoeve”

Wachtelenbergweg 19 8162 XC Epe

17 MEI 2022 T/M 29 MEI 2022

Come From Away
Churchillplein 1,7314 BZ Apeldoorn

Nog wat 

Zeker een bezoekje waard...

tentoonstellingen

Het Nederlands Openlucht-
museum in Arnhem vangt 
de geschiedenis van ons 
alledaagse leven. In authen-
tieke gebouwen, voorwerpen 
en ware verhalen. 

We nemen je mee op reis 
door de tijd. Van twee 
eeuwen geleden tot heel 
recent. Je komt er ogen en 
oren tekort. De mensen van 
het museum lijken zo uit het 
verleden te zijn weggelopen. 
Trots op hun erfgoed, inspi-
reren ze jou met hun verha-
len en zijn ze benieuwd naar 
dat van jou!

Koop tickets voor het  
Nederlands Openluchtmuseum 
via de Landal app.
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ONTDEK
APELDOORN
12 MUST VISITS IN APELDOORN

Bezoek Apeldoorn en ontdek
waarom koning(in)en en stad-
houders de stad al van
oudsher bezoeken: de groene
stadsparken, de (koninklijke)
bossen, de brede lanen, de
groene binnenstad vol
Jugendstilpanden en natuurlijk
Paleis Het Loo met haar
prachtige 17e-eeuwse
paleistuinen. We lichten
hieronder 12 highlights voor
jong en oud voor je uit!

1. Het koninklijk verleden is in
heel Apeldoorn te zien en te
voelen, maar het hoogtepunt is
natuurlijk het volledig
vernieuwde Paleis Het Loo.
Maak er kennis met de eerste
bewoners van het paleis:
Willem III en Mary. Het jonge
echtpaar werd koning en
koningin van Engeland,
waarmee Paleis Het Loo het
centrum van de Europese
macht werd. Of ontdek het
paleis als het huis van
koningin Wilhelmina: zij
woonde haar hele leven op
Paleis Het Loo, haar favoriete
paleis. 

2. Voor zomers vermaak zit je
goed in Berg & Bos. Hier vind
je namelijk het Boschbad; het
grootste openlucht zwembad
van Europa! Geen weer om te
zwemmen? Geen probleem: in
het gratis toegankelijke
stadspark is ook bij minder
weer genoeg te doen. Ontdek
de wilde zwijntjes, de grote
speelweide met waterpomp,
de uitkijktoren, het Klimbos of
de prachtige Boschvijver. 

3. Waan je even in de Sahara
vanaf de uitkijktoren bij het
Kootwijkerzand, de grootste
zandverstuiving van West-
Europa. Of verbaas je over het

Ontspannen als een koning in deze stad 
in het groen:

imposante gebouw dat opdoemt op
de heide: het voormalige
zendgebouw Radio Kootwijk werd
met reden op deze desolate plek
gebouwd. Vanwege de ultieme stilte
hier was het de ideale plek voor een
verbinding met Nederlands-Indië.
Een prachtige plek om te fietsen,
wandelen of om te picknicken. In
Apeldoorn houden we van onze
natuur. Denk daarom om wat je
achterlaat: niets dan voetafdrukken. 

4. Spot de big 5 van de Veluwe!
Ga op zoek naar edelherten, reeën,
vossen, zwijnen en Schotse
hooglanders in en om Apeldoorn. In
Kroondomein Het Loo, bij het
Aardhuis en op de Loenermark is de
kans om wild te zien behoorlijk
groot. Bekijk ook de Wildspotkaart
op uitinapeldoorn.nl/wildspotkaart. 

5. Kinderen voelen zich de koning te
rijk in Apeldoorn. Bij goed weer en
slecht weer is er zóveel te doen.
Ontmoet loslopende apen in
Apenheul, ga spelen bij kinder-
paradijs Malkenschoten, of ga op
avontuur in kinderpretpark Juliana-
toren. Regent het? Dan pak je
lekker een filmpje bij VUE in de
binnenstad, ga je klimmen en
klauteren bij MonkeyTown,
trampolinespringen bij Street Jump,
glijd je door een boekenkast de
junior bibliotheek in bij CODA, of
race naar de overwinning bij de
kartbaan van Zero055.

6. In papierfabriek De Middelste
Molen in Loenen (gemeente
Apeldoorn) maak je een reis terug in
de tijd. Het is de enige werkende
papierfabriek in Nederland die nog
gebruik maakt van waterkracht. Met
eigen ogen kun je zien hoe in de
19e eeuw op ambachtelijke wijze
papier werd geproduceerd.
Uitgekeken? Bezoek dan ook de
Loenense waterval: de hoogste 

Speelweide Berg & Bos (2) 

Kootwijkerzand (3) 

Paleistuin, Paleis Het Loo (1)     

waterval van Nederland, met een
verval van 15 meter. 

7. Dagje shoppen? Met een
breed winkelaanbod is de
Apeldoornse binnenstad daar de
perfecte plek voor. De basis van
de stad wordt gevormd door de
langgerekte, historische
Hoofdstraat. Dit is de thuisbasis
van vele landelijke en
internationale ketens en merk-
winkels. Apeldoornse speciaal-
zaken en unieke boetiekjes vind
je voornamelijk in de zijstraatjes
en op de pleinen. Duik dus vooral
de zijstraten in de binnenstad in
en laat je verrassen door het
aanbod! Tip: kijk tijdens je bezoek
eens wat vaker naar boven. Dan
zul je zien dat de binnenstad van
Apeldoorn rijk is aan talloze
Jugendstilgevels en -details!

8. Tussen het shoppen door zin
in een kop koffie of lunch? In
de binnenstad van Apeldoorn
vind je tal van plekken waar je
aan kunt schuiven voor wat
lekkers. Het nieuwe Mr. Murk
bevindt zich in een prachtig
pand en leent zich perfect voor
een lunch. Ook een fijne plek is
Guusje aan het Raadhuisplein;
vanaf de bovenverdieping heb
je mooi uitzicht op het oude
raadhuis en de Hoofdstraat.
Voor een diner kun je onder
andere aanschuiven bij Sizzles
at the Park, Martins Brasserie
en Bistro Meester. Terrasje
pakken? Loop dan zeker eens
langs het Raadhuisplein,
Leienplein en de Kapelstraat.

9. Cultuur snuiven? Dan zit je in
Apeldoorn goed! Zo kun je bij
CODA (een museum, archief
en bibliotheek ineen!) een
bezoekje brengen aan een
bijzondere expo. Art house
films, livemuziek op zondag-
middag en concerten van
bekende (inter)nationale
artiesten vind je bij poppodium
en filmhuis GIGANT.
Theaterfan? Bekijk dan eens
het programma van Theater
Orpheus. Dit theater is een van
de grootste theaters van
Nederland en biedt uiteen-
lopende voorstellingen; van
cabaret tot toneel en van
dansvoorstellingen tot de
mooiste musicals. 

10. Lekker buiten op het water
actief zijn? Op het Apeldoorns
kanaal kan je ontspannen leren
suppen. Heb je het suppen
eenmaal onder de knie, dan ligt
heel waterrijk Nederland aan
jouw voeten. Elke woensdag-
middag, zaterdagochtend en
zondagmiddag wordt er een les
van 1,5 uur verzorgd. Heel
geschikt als familie- of
vriendenuitje! Neem voor meer
informatie contact op met SUP
school Apeldoorn. 

11. Al wandelend de stad
ontdekken, lekker in je eigen
tempo. Met de gratis Apeldoorn
Stories app kan je middels een
audiotour verschillende delen van
de stad verkennen. Loop
bijvoorbeeld een rondje
Cultuurkwartier of Stadsnatuur.
Of hoor alles over de bevrijding
van Apeldoorn aan de hand van
26 persoonlijke verhalen van
veteranen en burgers met de
Canadian Walk. Interessant voor
jong en oud! Met jonge kinderen
de stad in? Ga dan voor de
Apenspeurroute in de
binnenstad. Vanaf eind mei is
ook de fietsroute Royal Ride
beschikbaar in de app. Deze
fietstocht neemt je mee langs
verschillende koninklijke
highlights in de stad! Alle routes
vind je in de Apeldoorn Stories
app. 

12. We sluiten af met een laatste  
koninklijke tip: het Paleispark.
Het  park werd aan het begin van
de 17e eeuw aangelegd en
diende vroeger als plek om te
ontspannen voor de leden van de
koninklijke familie en hun gasten.
In de zomer speelde een groot
deel van het hofleven zich af
tussen de velden, bomen en
vijvers. Dat zie je terug in het
park: er is een prachtige thee-
koepel, een waterval, een oude
schietbaan, een botenhuis en
een badpaviljoen. Allemaal
plekken die op een manier wijzen
op het koninklijke verleden van
deze plek. 

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie en nog
veel meer leuke tips, activiteiten
en evenementen op
www.uitinapeldoorn.nl. Daar vind
je altijd een actueel overzicht van
de leukste to do's in de stad. 

Apenspeurroute (11)

Apeldoorn Binnenstad (7, 8, 9)

Botenhuis Paleispark (12)
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We zijn allemaal opgegroeid met sprookjes en verhalen over de wolf. Is het niet met Bor de Wolf uit 

De Fabeltjeskrant, dan wel met de Grote Boze Wolf uit Roodkapje of De Wolf en de Zeven Geitjes. 

Deze sprookjes bepalen in grote mate het beeld dat we hebben van dit dier. Maar is dat wel terecht? 

Een actuele vraag, nu de wolf na meer dan een eeuw afwezigheid weer in ons land terug is.

GESCHIEDENIS

Genadeloos vervolgd

In de middeleeuwen en tot in de 19e eeuw 

leefden wolven in de directe omgeving 

van de mens. Maar het leefgebied van de 

wolf kwam gaandeweg steeds meer onder 

druk te staan. De bevolking nam toe, en 

daarmee ook de grond die nodig was voor 

landbouw. Tegelijk werden de natuurlijke 

prooidieren van de wolf door de mensen 

bejaagd, waardoor er voor de wolf weinig 

overbleef. Om niet te verhongeren moest 

de wolf gaan jagen op ons vee, of zijn eten 

bij elkaar scharrelen op onze vuilnishopen. 

Dit had veel conflicten tot gevolg. De wolf 

werd meedogenloos vervolgd, verjaagd en 

afgeschoten. In 1869 werd de laatste wolf 

in Nederland gedood bij het Limburgse 

plaatsje Schinveld.

Betere tijden

Na jaren van achteruitgang is de wolf nu in 

tal van landen weer in opmars, ook in Ne-

derland. Dit heeft een aantal redenen. De 

wolf is sinds 1982 een beschermde dier-

soort, wat betekent dat er alleen bij hoge 

uitzondering op gejaagd mag worden. 

Ook de handel in wolven is verboden, en 

hun leefgebieden zijn beschermd. Naast 

wetgeving die de wolf beschermt, zijn er 

DE WOLF
TERUG OP DE VELUWE

ook veranderingen in onze maatschappij, 

en daarmee samenhangende verande-

ringen in landgebruik, die de wolf helpen. 

Doordat veel mensen sinds de tweede 

helft van de vorige eeuw naar de grote stad 

zijn getrokken, zijn de buitengebieden vei-

liger geworden voor wolven. Ook heeft 

beter natuurbeheer ervoor gezorgd dat de 

prooidieren van de wolf, met name groot 

wild zoals herten, reeën en zwijnen, weer 

in aantal toenemen. 

GROTE BOZE WOLF? 

Het slechte imago van de wolf is voor een 

groot deel te wijten aan alle sprookjesver-

halen. Maar waar komen die sprookjesver-

halen dan vandaan? Zit er niet een kern 

van waarheid in?

De laatste tijd komt het helaas weer af 

en toe voor dat een wolf vee aanvalt. Met 

name schapen en geiten die in de wei 

overnachten zijn een gemakkelijke prooi 

voor de wolf. Een sloot en een eenvoudig 

hek zijn voldoende om het vee in de wei 

te houden, maar een wolf laat zich daar-

door niet tegenhouden. Door de dieren ’s 

nachts op stal te zetten, waakhonden in te 

zetten of een wei te omheinen met schrik-

draad, zijn de dieren echter ook met een 

wolf in de buurt goed te beschermen. Een 

flinke klus en een kwestie van aanpassen, 

maar haalbaar.

Met het gevaar van de wolf voor mensen 

valt het echter reuze mee. In de laatste 50 

jaar van de vorige eeuw, zijn er in Ameri-

ka, Europa en Rusland samen slechts 17 

slachtoffers gevallen. In de helft van die 

gevallen was er sprake van hondsdolheid, 

een ziekte die in die tijd nog heerste. Maar 

als je de wolf nu vergelijkt met dieren waar 

we minder angst voor hebben, blijken die 

grote boze wolf helemaal niet zo gevaarlijk 

te zijn. In verhouding sterven véél meer 

mensen door aanvallen van andere grote 

roofdieren, door trappen van onstuimi-

ge hoefdieren of door insectenbeten. Of 

stomweg omdat ze gebeten worden door 

een hond.

‘Maar hoe kan dat dan?’ kun je je afvragen. 

Als je beseft dat een wolf in z’n eentje met 

gemak de nek van een edelhert kan bre-

ken, dan rijst automatisch de vraag waar-

om wij mensen, die toch een zeer gemak-

kelijk prooi moeten zijn, niet vaker door 

wolven worden aangevallen.

Kenners menen dat dit onder meer komt 

doordat wolven angst en lichaamstaal 

bij mensen kunnen herkennen. Mensen 

gedragen zich simpelweg niet als prooi. 

We bewegen ons zeer bewust, net zoals 

andere roofdieren dat doen. Ook hebben 

eeuwen van vervolging eraan bijgedragen 

dat wolven erg mensenschuw zijn gewor-

den; zij zijn nog banger voor ons dan wij 

voor hen.

Onzichtbare buren

Van oorsprong dagdieren, zijn wolven er 

een nachtelijke levenswijze op na gaan 

houden om beter te kunnen overleven 

tussen de mensen. We komen ze maar 

zelden tegen, terwijl we in veel landen vlak 

bij elkaar wonen. Ze zijn onze onzichtbare 

buren.

MAAR WAT ALS …

je nu tóch een wolf tegenkomt? Dan kun je 

een aantal adviezen opvolgen.

• Respecteer de wolf, en bewonder het dier 

in alle rust.

• Neem langzaam afstand zodat de wolf 

niet van je schrikt.

• Loop de wolf dus niet achterna.

• Hou je hond aan de lijn en je kinderen 

aan de hand (liever niet andersom).

• Ga hard praten en gebaren maken als de 

wolf te dichtbij komt.

• Voer de wolf niet. Zo voorkom je dat ze 

mensen als bron van voedsel gaan zien.

• Als het even kan: niet vergeten een foto 

te maken, maar hou bovenstaande in je 

achterhoofd.

• Prijs jezelf gelukkig met deze bijzondere 

ervaring!

Tijdlijn van de wolf in Nederland

1869: 

Laatste wolf in Nederland gedood in Limburg.

1982: 

Conventie v. Bern: wolf krijgt beschermde status.

2015: Levende wolf gespot in Nederland. Het 

dier zwerft een paar dagen door Drenthe en Gro-

ningen voor het terugkeert naar Duitsland.

2017: Wolf doodgereden op A28 in Drenthe.

2018: Wolf loopt ’s nachts door de straten van 

Bennekom en Veenendaal.

Feb 2019: Wolvin vestigt zich op de Noord- 

Veluwe. Uit DNA-onderzoek van uitwerpselen 

blijkt dat er ook een mannetje in de buurt is. Er 

blijkt ook een derde wolf te wonen op de Mid-

den-Veluwe.

Maart 2019: 

Wolvin wordt gespot met dikke buik.

April 2019: Wolvenpaar krijgt 3 welpjes. Dit 

wordt niet meteen bekend gemaakt.

Mei 2019: Eerste foto van het paar wordt ge-

maakt op de Noord-Veluwe.

18 Juni 2019: Benny Pieters uit Epe spot het 

mannetje op jacht. Hij grijpt een reekalf en neemt 

de prooi mee.

19 juni 2019: Provincie Gelderland maakt de 

geboorte van de welpjes bekend en publiceert de 

eerste beelden.

2020: Solitaire wolven vestigen zich onder 

Eind hoven, op de zuidwestelijke Veluwe, de Mid-

den-Veluwe en in Drenthe.

11 januari 2021: Wildcamera filmt grote wol-

venfamilie op de Noord-Veluwe. Het gaat om een 

familie van mannetje, vrouwtje, twee welpen uit 

2019 en vier welpen uit 2020.

• Wetenschappelijke naam:  
canis lupus

• Levensduur: 6-8 jaar

• Schofthoogte: 66-81 cm

• Lengte: 1,2-2 m

• Gewicht: 30-80 kg (m) 
 of 23 tot 55 kg (v)

• Snelheid: 50-60 km/h

• Draagtijd: 62-75 dagen

• Nestgrootte: 4-6 welpjes

• De wolf is een voorouder  
van de hond

• De wolf eet allerlei dieren,  
van groot wild zoals herten,  
reeën en zwijnen, tot kleine dieren 
zoals muizen en konijnen

• Wolven kunnen dagenlang  
zonder eten, maar als ze een prooi 
vangen, kunnen ze in één keer wel  
9 kilo vlees opschrokken

• Wolvenpaartjes blijven hun hele 
leven bij elkaar

• Ze paren laat in de winter;  
welpjes worden in de late lente  
of vroege zomer geboren

• Welpjes worden blind geboren  
en wegen 300-500 gram.  
Ze verlaten het nest voor het  
eerst na  drie weken

• Wolven leven in familiegroepen  
die roedels worden genoemd

Wolven weetjes
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De paden op...

Met vele honderden kilometers aan 

paden is de Veluwe een walhalla 

voor wandelaars. Dus trek je wandel-

schoenen aan en ga op pad!

••  Wandelroute Planken Wambuis
Wanneer je gaat wandelen in natuurge-

bied Planken Wambuis ben je verzekerd 

van een superafwisselende wandeling 

langs heide, stuifzand, gras- en bouwland 

en verschillende soorten bos. Aan het 

begin van de wandeling passeer je een 

wildobservatiepost, waar je edelherten, 

reeën, zwijnen, halfwilde pony’s en run-

deren kunt bespieden.

De route gaat verder over beukenlanen 

en even later loop je door berkenbossen 

en lariksbossen. Ook wandel je langs 

uitgestrekte heidevelden, waar New 

Forest-pony’s, Spaanse Sayaguesa-run-

deren en schapen van de kudde van de 

Ginkelsche Heide het woekerende gras 

eten. Verderop kom je een oud eikenbos 

tegen, dat lange tijd in gebruik was als 

hakhoutbos, bedoeld voor de productie 

van takken.

> Lengte: 8 kilometer

> Start: parkeerplaats tegenover restaurant 

Planken Wambuis, Verlengde Arnhemse-

weg 146 in Ede

Zie pagina 23 voor meer wandelroutes. - bron: www.visitveluwe.nl

••  Meulunterenpad Lunteren
Zoek je een wandeling buiten de gebaan-

de paden? Loop dan eens het Meulunte-

renpad, een adembenemend klompen-

pad in Lunteren. 

Het Meulunterenpad brengt je naar het 

gebied rond de Goudsberg. Een prachtig 

stukje Veluwe met eindeloze bossen, 

uitgestrekte velden en hier en daar wat 

cultuurgeschiedenis. Zo wandel je door 

het eeuwenoude Luntersche Buurtbosch 

en beklim je uitkijktoren De Koepel voor 

een spectaculair uitzicht. Iets verderop 

kom je bij De Grote Zandgroeve en nog 

iets later bij een historische Germaanse 

Put met originele resten uit de ijzertijd. 

En de kinderen? Die gaan gegarandeerd 

los op het superfijne stuifzand van het 

Wekeromse Zand!

> Lengte: 12 kilometer

> Start: parkeerplaats van hotel- eethuys 

De Wormshoef, Dorpstraat 192 in Lun-

teren

••  Wandelnetwerk Hoenderloo
Door de dichtbeboste heuvels volg je af-

wisselend brede zandpaden en smalle 

kronkelpaadjes. Ook kom je langs een 

ruig gebied met stuifzand en opgestoven 

wallen, waarop grillig gevormde zomer- 

en wintereiken groeien. Soms kruist een 

hert of zwijn je pad. Geen hert gespot? 

Loop dan naar het Wildscherm Ringakker 

waar je wild kunt spotten.

Rondom Hoenderloo kun je dus einde-

loos wandelen. Letterlijk, want dankzij 

het nieuwe Veluwse wandelnetwerk ligt 

hier ruim 53 kilometer aan paden op je 

te wachten. Met de MiniMap op routesop-

develuwe.nl bepaal je zelf op welk knoop-

punt je wilt beginnen en welke route je 

wilt volgen. Maak een lijstje van de knoop-

punten en ga op pad!

> Lengte: zelf te bepalen

> Start: zelf te bepalen

> Tip: start bij Landal Miggelenberg, 

Miggelenbergweg 65 in Hoenderloo

DE MOOISTE wandelingen           
OP DE VELUWE!

Foto’s: Jurjen Drenth - Toerisme Veluwe

#Culture
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