
 
 

Wandeling start ingang Schaarsbergen: 20 km 
 
 
Er is op deze route geen eet- of drinkgelegenheid aanwezig. 
Afkortingen: LA =  linksaf,   RA =  rechtsaf, RD = rechtdoor en RP = Routepaal 
 
 
- Direct na de ingang gaat u LA en via de blauwe en geel/rode route tussen de 

fietsenstalling door. Na 100 meter ziet u links de Diogenesbunker, deze bunker 
vormde in de 2e Wereldoorlog het commandocentrum van de Duitse Derde 
Jachtdivisie  

- Bij RP 154 LA en blauwe route volgen. Na 500 meter ziet u links een woonhuis. Na 80 
meter bij RP 155 RA de blauwe route over een smal wandelpad vervolgen.  

- Na ongeveer 500 meter bij RP 165 verlaat u de blauwe route en gaat u LA de 
geel/rode route op. 

- Volg deze route RD tot u na 600 meter aankomt bij een groot heideveld.  
- Hier verlaat u de geel/rode route bij RP 166 en gaat u LA.  
- Aan het eind van het heideveld gaat u RA en loop langs de heide. 
- Volg dit pad met de lange bocht naar links tot het 1ste pad naar rechts. 
- U ziet een akker met daarom een rij eikenbomen. Hier gaat u RA.  
- Op de t-splitsing gaat u RA. Links van u ziet u een grenspaal, samen met de dubbele rij 

beuken markeert het de gemeentegrens  tussen Arnhem en Ede. 
- Blijf het wandelpad RD volgen en houdt de beukenrij steeds aan uw rechter hand!  
- Na 750 meter komt u bij het fietspad. Hier gaat u scherp LA de geel/rode route weer 

op. RP 109 
- Nadat u over 1,5 km over de heide hebt gewandeld, passeert u een wildrooster met 
 klaphek. (u volgt nog steeds de geel/rode route) 
- Op het asfaltpaadje gaat u RA. En wandel al snel weer over een zandpad. 
- U loopt ongeveer 600 meter door een oud landbouwgebied dat behoort tot de laat  
 Middeleeuwse landbouwenclave Oud-Reemst.  
- Nadat u wederom een wildrooster met klaphek gepasseerd bent gaat u op de  

t-splitsing bij RP 168 RA. Vanaf deze plek heeft u een prachtig zicht op het Oud-
Reemsterzand. 

- Volg de weg met een steenslagverharding over ca. 100 meter, waar het ruiterpad de 
weg kruist (RP 200) gaat u RA het ruiterpad op. 

- Na 200 meter bij het Ruiterroute knooppunt 9 splitst het ruiterpad zich. Ga hier LA. 
- Blijf dit ruiterpad volgen over een lengte van ca. 2,5 km. 
- Voor de autoweg en de rij beuken buigt het ruiterpad naar rechts af. 
- Ga hier LA naar de autoweg. 
- Op de autoweg gaat u LA. Blijf links van de weg lopen en na ca. 50 meter gaat u LA. 

RP 260 staat achter de rij beuken. U volgt nu de paarse route. (dit paadje lijkt niet erg 
belopen) 

- De paarse route komt na ruim 500 meter op de autoweg. Daar waar een andere 
autoweg van links komt steekt u schuin de autoweg over en vervolg de paarse route 
bij RP 259. Op de T kruising gaat u RA het brede zandpad op. (RP 258)  



- De paarse route gaat nu over een heideveld, na 500 meter kruist u een fietspad en 
blijft de paarse route volgen. 

- Na ruim 1 km kruist u bij RP 214 de geel/rode route, maar u blijft de paarse volgen. 
- Na ruim 250 meter bij RP 265 RA.  
- Blijf de paarse route over ruim 1,5 km volgen. Onderweg komt u rechthoekige 

inhammen in het bos tegen. Hier hebben in de 2e Wereldoorlog hangars voor Duitse 
jachtvliegtuigen gestaan. 

- Bij RP 262 volgt u RA de paarse route. Hier komen ook het ruiterpad en de geel/rode 
route samen.  

- Na ruim 100 meter bij RP 216 verlaat u de paarse route en vervolgt RA u de geel/rode 
route. 

- U kruist een fietspad en bij ruiterrouteknooppunt 10 gaat u RD. (ruiterpad en 
geel/rode route) 

- Na 550 meter komt u bij een aanbindplaats voor paarden en picknick plaats. Vlak 
voor de aanbindplaats gaat u LA. Zonder af te slaan blijft u het ruiterpad en geel/rode 
route volgen. 

- Na 700 meter kruist u een fietspad. 
- Blijf het ruiterpad en geel/rode route volgen tot u wederom bij een fietspad 

aankomt. 
- Hier gaat u RA het fietspad op. 
- Na ca. 100 meter maakt het fietspad een bocht en verlaat u LA het fietspad en steekt 

u de autoweg recht over. 
- Aan de overzijde van de autoweg vervolgt u het onverharde pad RD. U loopt nu over 

een oude landbouwenclave. Na ongeveer 300 meter, net voor RP 161 ziet u links een 
trapje. Hier gaat u LA. 

- U bent nu weer op de blauwe route en steek na 100 meter de autoweg over. 
- Net voor de akker bij RP 160 LA. U loopt nu parallel aan de autoweg. 
- Aan het einde van de akker RA blauwe route volgen. (RP 159) U ziet hier ook een 

informatiebord over de oude schaapskooi die hier gestaan heeft. 
- Op de T kruising LA en bij RP 158 RA blauwe route volgen. Bij het informatiebord over 

de oude beuk steekt u de weg over. Hier ziet u rechts de boerderij Everwijnserf liggen. 
- Na 150 meter steekt u voor de derde maal een autoweg over. Vervolg de blauwe 

route en steek na 130 meter het fietspad over. Bij RP 124 komt het ruiter pad met de 
blauwe route samen. 

- Hier blijft u over nog ongeveer 600 meter de blauwe route volgen. Links van u ligt een 
rustgebied voor het grofwild. 

- Bij het ruiterrouteknooppunt 11 houdt links aan en volgt nu het ruiterpad. 
- Wanneer u het ruiterpad over 600 meter bent gevolgd, komt u weer bij de ingang 

Schaarsbergen en eindigt uw wandeling. 
 
  
 
Wij hopen dat u van de wandeling heeft genoten en zien u graag terug bij de Hoge Veluwe 
Wandeldag, waar u de laatste 20 kilometer wandeling in het kader van ons 80 jarig 
jubileum kunt afleggen. 


