• ANWB Wandelroute
samen met Pedigree®

Ede

5 km

• bos en heide

Ede is omgeven door bossen en uitgestrekte heidevelden. Op een aantal plaatsen mag de hond los. Een van de
grootste gebieden is de De Drieberg op de Edese Heide. Het bestaat uit een groot heideveld, maar ook uit een stuk
van het Edese Bos, dat toegankelijk is met een loslopende hond. En dat is heerlijk. Want als het zonnig weer is, kan
het op de heide erg warm zijn.

Omdat de route over de heuvel De Drieberg gaat, heeft u
bij helder weer een geweldig uitzicht over de omgeving.

Natuurlijk is dit gebied op z’n mooist als de heide bloeit, maar
ook in de rest van het jaar weten veel hondenliefhebbers dit
uitgestrekte terrein te vinden.

De wandeling begint op de heide bij de picknicktafel.

Neem het 2e pad R (groen/geel werkteken)

• RD het brede

zandpad oversteken (groen/geel gaat naar links) en dit

smalle paadje volgen; negeer alle zijpaden. Het pad loopt

De Drieberg op naar het hoogste punt en komt uit tussen de
grafheuvels 1.

• R (paars paaltje); na 25 m staat een informatiepaneel over
de grafheuvels • RD breed zandpad oversteken • T-split-
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grens losloopgebied
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informatie

uitzichtpunt
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bijzondere locatie

monument

museum

gemaal

tramhalte

• Bij de tweede paal met het bord
• RD breed zandpad
oversteken; u komt weer bij de grafheuvels • R en RD over
de rug van heuvel • RD breed zandpad oversteken • RD
verhard pad oversteken • RD en bij Y-splitsing L (paars gaat
rechtsaf) • L • Na het passeren van de geul R; dit pad loopt
ziet u een schaapskooi

‘losloopgebied’ L, een smal paadje in

afgezaagd 3.
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fietspadroute

kasteel

sing L (= grens van het losloopgebied) Rechts in de verte

stompen van kleine boompjes die op een meter hoogte zijn
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theater

begraafplaas
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parkeerplaats is tegenover deze laan.

komt op een half open plek. Tussen de hoge bomen staan
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1 schaalbalk

de rotonde met de Nieuwe Kazernelaan. De ingang van de

• Voor het vervolg van de route, eerste kruising R • RD
• Y-splitsing R (dus niet de paarse route) • RD blijven lopen
• Y-splitsing R (rode route) • RD blijven lopen. Het pad
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wandelroute niet losloopgebied
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De parkeerplaats aan de N224 tussen Ede en Arnhem bij

parkeerplaats.
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wandelroute losloopgebied
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• Startpunt

niet, neem dan het zandpad naar links. Het komt uit bij de

Legenda
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De wandeling gaat nu verder in het bosgedeelte. Wilt u dit
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net buiten het terrein is een

• L, niet het brede zandpad, maar het parallelpad er achter.
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Horeca

Bewegwijzering

stenen bank 2.
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Snelweg
B weg
verharde weg
wandelpad
fietspad
hek
hoogspannings masten

gehele jaar

schuin terug en komt uit op een groot kruispunt met een
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afsnijroute

Toegankelijkheid

pannenkoekenrestaurant

Routebeschrijving

* Start

• Informatie
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• Hier L ertussendoor; het pad kronkelt even later door een
beukenbos • Bij kruising met rood paaltje L • Bij Y-splitsing
L (de rode route blijft u nu tot de parkeerplaats volgen) • L
• R • Pad uitlopen en op T-splitsing L • R • Pad maakt een
bocht naar links, 1e pad R (pad loopt schuin terug) • T-splitsing L en RD naar de parkeerplaats.

