Herdenkingswandeling Airborne Ginkelse Heide

Egh 3

Afstand: 11 km
Start: Parkeerplaats Juffrouw Tok, Verlengde Amsterdamseweg 101, Ede. Tegenover de
schaapskooi.
Routebeschrijving
1. Beginpunt: Herberg Zuid-Ginkel (Juffrouw Tok)
2. Loop de parkeerplaats af en ga direct RA. (fietspad) Steek na ongeveer 50 meter bij
ANWB-wegwijzer over. (let op: 80 km weg!) Vervolg het fietspad RD
3. Passeer de schaapskooi en blijf RD lopen over het brede grind/zandpad met rechts het
betonfietspad
4. Ga direct na het bordje "Verlengde Airborneroute" links van het pad, schuin LA naar de
picknickplaats "Het Wijde Veld"
5. Ga met de rug naar de ingang naar de picknickplaats staan en ga LA. Ga bij het grote, witte
hek LA. Negeer zijpaden. Na ongeveer 900 meter worden fiets- en zandpad asfaltweg en
even verder klinkerweg. Ga tunneltje (met de naam Wijde Veldweg) onder de A12 door.
Klinkerweg wordt asfaltweg.
6. Ga 1e pad RA. Hier staat een bord met "Veluwe, de Buunderkamp" en een bordje
"Ruiterroute"
7. Na ongeveer 350 meter gaat het pad omhoog. Op het hoogste punt staat links een paaltje
met een I. Het pad maakt hier een knikje.
8. Blijf RD lopen. Na ongeveer 1200 meter op kruising met klinkerweg RA. Door tunneltje
(met de naam Renkumseweg) onder de A12 door.
9. Klinkerweg wordt zandpad met fietspad. Bij de vijfsprong (rechts kun je langs afsluitboom
de hei op) bospad RD langs afsluitboom. (Net voor de afsluitboom staat links een bank)
Negeer zijpaden.
10. Na ruim 300 meter op splitsing rechts aanhouden. Fietspad aan rechterhand houden.

11. Blijf RD lopen en negeer zijpaden. Na ongeveer 1600 meter gaat het pad omhoog een
heuveltje op. Links staat een bank. Het pad rechts van de bank gaat tussen de afrasteringen
naar de wildobservatieplaats.
12. Loop RD het heuveltje af en LA (betonfietspad)
13. Na ongeveer 125 meter staat rechts een witte betonpaal en een houten paaltje. Ga hier,
net voor het bord Militair Oefenterrein RA. (bult op, wat smal bospad)
14. Het bospad wordt breder en buigt naar rechts. Ga bij de splitsing LA en direct voor het
grote witte hek (dat op slot is) RA. Het pad loopt vlak langs de afrastering aan de linkerhand.
Dit is het voormalige terrein van het kazerne complex Simon Stevin. Hier wordt hard
gebouwd aan een nieuwe woonwijk.
15. Het pad komt uit op een breder pad. Blijf RD lopen en einde pad bij T-spitsing RA. Dit pad
loopt parallel aan de N224.
16. Ga even nadat de afrastering links ophoudt, bij driesprong LA, pad omhoog naar rijbaan.
Op dit punt staan borden met aanbevolen maximum snelheid van 60 km.
17. Steek het fietspad en de weg over. (let op!) Aan de overzijde, iets rechts van het 60 km
bord, bij het bord "Ede- en Ginkelse heide" (door tak en blad wat slecht te zien) het bospad
in.
18. Bospad wordt heidepad. Op T-splitsing RA en na ongeveer 25 meter op driesprong LA
(rechts van het pad staat een eenzame beuk.
19. Volg dit pad RD. Negeer zijpaden en viersprongen. Na ruim 800 meter bij betonfietspad
en zandpad RA. (staat bordje "honden aan de lijn)
20. Blijf RD lopen over het zandpad met rechts het betonfietspad. (Negeer zijpaden) Na
ongeveer 1100 meter rechts in het veld staat het zogeheten "Belgenmonument"
21. Zandweg vervolgen en na ongeveer 400 meter bij einde zandpad en eenzame eik RD.
(dus niet fietspad volgen)
22. Loop RD door de opening in de houten omheining, over de parkeerplaats. Op kruising
met asfaltweg RA. Na ongeveer 25 meter LA. (fietspad) Na ongeveer 350 meter is links de
Herberg Zuid-Ginkel. (Juffrouw Tok)

