
Welkom op het  
Wekeromse Zand

Het Wekeromse Zand is een van de 
laatste grote stuifzandgebieden van 
Nederland. Het landschap is zeer 
afwisselend en het is een plek waar 
bijzondere mossen, planten en dieren 
zoals moeflons voorkomen.

Lengtes: 2,5 en 7,5 km

2 wandelroutes



Informatie over de wandelroute

Startpunt
N304 van Ede naar Wekerom. Na 2 km 
linksaf de Wekeroms weg (verderop 
wordt dit de Edeseweg genoemd). Vóór 
het dorp Wekerom linksaf de Vijfsprong-
weg in. De parkeerplaats is na 2,5 km 
links.
Routebeschrijving via Google

Openbaar vervoer
Kijk op www.9292.nl. Zoek op halte  
La Vendula aan de Edeseweg. U loopt 
vanaf de halte 200m terug, en rechtsaf 
de onverharde weg in, naar punt 5.

Geldersch Landschap & Kasteelen 
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem
www.glk.nl

Printen 
Wilt u deze route printen, kies dan bij  
afdrukken 4 pagina's per vel. 
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https://goo.gl/maps/6ufrchaSt6T2
http://www.9292.nl
http://www.glk.nl


Wandelroutes Wekeromse Zand
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Tik op de nummers voor informatie
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Legenda

Wandelroute
In het gebied zijn 2 wandelroutes
• Rode route van 7,5 km, (nr's 1 t/m 11)  

gemarkeerd met routepaaltjes 
knooppuntennetwerk

• Blauwe route 2,5 km (nr's 1, 11 en 12)

Toegankelijkheid
Het gebied is opengesteld voor 
wandelaars op wegen en paden, van 
zonsopkomst tot zonsondergang. Fietsers 
hebben geen toegang. Vanwege het 
stuifzand is de route ongeschikt voor 
rolstoelen en kinderwagens.

Honden
Niet toegestaan - ook niet aangelijnd -, 
vanwege de moeflons.
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 MMMMMMMet kaartsymbool naar de kaart

1  Akkers uit de IJzertijd  

Direct aan het begin van de wandelroute 
bij de Vijfsprong, ziet u een reconstructie 
van complexen van akkertjes, de Celtic 
fields. Deze akkertjes van 40 bij 40 meter 
waren in gebruik van 800 v.Chr. tot enke-
le eeuwen na Christus. Hier heeft GLK 
ook een reconstructie gemaakt van een 
IJzertijdboerderij en voorraadschuurtje.
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2  Moeflons 

Na het passeren van het raster wandelt u 
door een bosreservaat waar de moeflons 
graag vertoeven. De dieren worden inge-
zet om vergrassing en dichtgroeien van 
de heide tegen te gaan.

3  De Zeven Kolken 

Dit gedeelte is vernoemd naar de zeven 
natuurlijke vennen die hier vroeger  
lagen. De oorspronkelijke vennen zijn 
opgedroogd. GLK heeft drie nieuwe  
vennen aangelegd als drinkplaats voor de 
moeflons en vogels. Dieren die voor hun 
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https://www.youtube.com/watch?v=ly7p5IOkARw


voortplanting op open water zijn aan- 
gewezen, zoals kikkers en kleine water- 
salamanders, zijn van deze vennen  
afhankelijk.

4  Het stuifzandgebied  

U doorkruist nu het levende stuifzand. 
Actief stuivend zand komt in Noord-
west-Europa buiten Nederland bijna niet 
meer voor en verdient het om beschermd 
te worden. Door de bijzondere omstan-
digheden met o.a. grote temperatuur- 
verschillen kent stuifzand een geheel  
eigen flora en fauna.
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https://www.youtube.com/watch?v=3MIC995E_y0  


5  Wal 

Ten oosten van het stuifzandgebied ligt 
een hoge wal. Aan de zuidkant is de wal 
begroeid met eiken, aan de noordkant 
met grove den. 
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6  Zwerfkeien  

Op de kruising waar u rechtsaf slaat, ligt 
een grote stapel stenen. Dit zijn zwerfkei-
en die tijdens de voorlaatste ijstijd vanuit 
Scandinavië door het landijs zijn mee- 
gevoerd.

7  Vliegden 

Vliegden is de naam van een specifieke 
groeivorm van de grove den. Doordat ze 
vrij op de heide staan wordt hun vorm 
sterk bepaald door de wind. 
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8  Wildwallen 

De kleine wallen in deze omgeving zijn 
wildwallen. Op de wallen werden vroeger 
stekelige struiken geplant zoals mei- en 
sleedoorn of hakhout om het wild buiten 
de landbouwgebieden of hakhout- 
percelen te houden.
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9  Stuifduinen 

De heuvels aan de rechterzijde van het 
pad zijn voormalige stuifduinen, die door  
begroeiing zijn vastgelegd.

10  Heidekoe 

De heidekoe begraasde in Nederland 
eeuwenlang de arme heidevelden en 
droeg daarmee bij aan de grote  
biodiversiteit.  
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11  Celtic fields 

U verlaat nu het omrasterde gebied.  
Links liggen nog enkele authentieke  
Celtic fields. 

12  Germaanse put 

In deze eeuwenoude kuil kwam bron- 
water omhoog. Al in de ijzertijd vanaf 
800 voor Chr. werd trok deze put mensen 
aan.
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Ruim 150 prachtige natuurgebieden, 

kastelen en landgoederen in Gelderland zijn 

aan de zorg toevertrouwd van de stichting 

Geldersch Landschap & Kasteelen. Met uw 

steun kunnen we Gelders erfgoed beheren. 

Zodat iedereen er nu en in de toekomst van 

kan genieten.

Help mee!
Samen met uw thuiswonende gezinsleden 

(danwel kleinkinderen) krijgt u:

•  De rijk geïllustreerde gids ‘Beleef!’met    

 bijbehorende app Landschap en kastelen;

• Vier keer per jaar het magazine   

 ‘Mooi Gelderland’;

• Gratis reguliere toegang tot 7 kastelen;

• Veelal gratis deelname aan wandelingen   

 en bijzondere fietsexcursies met de    

 boswachter;

• Digitale nieuwsbrief vol actualiteiten/tips

Meld u aan voor de nieuwsbrief 

of word donateur

versie feb. 2021

https://www.glk.nl/vol-verhalen/digitale-nieuwsbrief/%20
https://www.glk.nl/help-mee/word-donateur

