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4 Coby en Pieter Metz bii kas-

teel Hoekelum. Foro ELLy MoLENAAR
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Wandelingen
van 7 tot 15
kilometer lang
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ffi#ffi Binnen de gemeentegrenzen
van Ede, met een oppervlakte van
bijna 32.OOO hectare een relatief
grote gemeente, zijn bosgebieden
en heide te vinden, landgoederen,
dorpen en buurtschappen, weilanden en rust- en stiltegebieden
voor dieren.
De vijftien wandelingen in het
boekje van Pieter en Coby Metz,
uitgegeven bij Anoda Publishing,
zijn 7 tot 15 kilometer lang . Ze
voeren langs en door die gebieden.

Het boekje (14,95 euro), waarvan
de eerste druk van tweehonderd
exemplaren snel op was, Iigt bij
boekhandels in de gemeente. Het
is ook te bestellen via de website
geog raf ischwandele n. n l.
Als er wijzigingen zijn in de wandelroutes, omdat bijvoorbeeld een
gebied niet toegankelijk is, is dat
ook op deze site te zien.
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ffiffi,ffiiKWANDELINGEN

'Een saai stuk
ISVOOT ONS

wandelcorvee'
Wandelingen uitzetten is een sport op zich. Pieter en
Coby Metz hebben een boekje met vijftien rondwandelingen
in evenzovele Edese natuurgebieden gemaakt.
Ton van den Born

kunnen
wel een
boekje rr&=

ken", bgdachten Pieter (68) en Coby (0S) Metz. Pieter
onderhoudt sinds zor.l - na pensionerr.ng van ziinonderwiisbaan
- een website overwandelen rond
Ede. Op geografischwandelen.nl
staan biivoorbeeld gps-tochte&
wandelingen langs wildobservatieplaatsen en beschriivingen van
de natuurgebieden binnen de
Edese gemeentegrenzen. ,,Et leek
ons gezien de tienduizenden bezoekers op de site veel vraagnaar.
We hadden bovendien veel foto's
en ander materiaal."
In drie maanden tiid produceerde n ze vervolgens Wandelen
rondEde,met wandelingen in natuurgebieden als het Wekeromse
Zand,de Ginkelse heide, het Binnenveld en de Hoge Veluwe.Bii
elke wandelroute is korte informatie opgenomen over drie of
vier landschappeliik of historisch
interèssante plèkken.
,,We leggen steeds een koppeling naar het verleder", zegtPie-

ter. ,,D€ geschiedenis van een gebied als Planken Wambuis, waar
baron van Pallandt met beukenlanen de domeingrenzen van kasteel Rosendael markeerde."

\Ue spreken elkaar niet op een
wandelpad, maar in hun huiskamer, in het centrum van Ede. Een
paar dagen later loop ik met het
boekie in de hand zonder een verkeerde afslag de wandeling die
start bii KasIee[ Hoekelum.
'Landgoed Hoekelum ligt als een
parel tussen Ede en Bennekom',
aldus het boetie. De route voeft
er langs de rand van de Ginkelse
heide naar het bosgebied de Sys-

lr,we \Mandelen vaak, vertellen
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-Pieter Metz
ze.,,We maken weketiiks zo'n
drie keer een wandeling. Dat
doen we sinds 1998 toen \Me aan
het Zuíderzeepad begonnen.
Daarna liepen we tiidens vakanties verschillende lange afstandspaden in Nederland en Europa.

We zijnbijvoorbeeld heel Duitsland doorgelopen, een route
waarvan we dan telkens een deel
doen. We zitten nu in Polen. En
met de route in Frankriik ziin we
tot Normandië gekomen. Eigen-

liik hebben we te veel proiecten."
,,De meeste avonturen beleefje
met overnachtingen. Biivoorbeeld toen we in het oosten van

Duitsland als enigen in een knots
van een hotel sliepen,,Oftoen we
laat in de avond vermoeid aankwamen bii een hotel dat een
paar weken eerder failliet was gegaan."

Drukker
Die buitenlandse wandelingen
zitten er nu niet in. Maar ook hier
zíjnveel mogeliikheden. ]4 erkennen Pieter en Coby Metz, het
is waarschijnlijk vanwege corona
overal drukker.;,'W€ hebben wel
vaak paadies genomen die wat
minder gebruikt worden. Niet te
veel asfalg maar soms ontkom ie
er niet aan." En liefst veel afwisseling.,,We vinden het leuk als er
iets te zien is. Een saai stuk noemen we'wandelcorvee'."
,rWe genieten van natuur en
het landschap", zeggen ze. CobY:
,,Wandelen geeft ook rust in het
hooftl. En ik krijg er energie van."
Ga ie zo'rrwandeling uitzetteÍr,
dan probeer ie wat. Thuis met
kaarten ín de voorbereiding en in
het veld, al lopend. Als ie een

wandeling ontwikkelt, ben ie niet
in één keer klaar.,,Soms ziin we
wel drie keer teruggegaan, nadat
we thuis in vergadering een discussie hadden ofiets nou wel of

niet een Y-splitsing

\Mas."

