
Voor tijdens een ‘Staycation’ of een dagje uit: fietsrondje door onze eigen 

achtertuin. 
25 km. langs bos, hei, historie en horeca. 

 

Veel Nederlanders gaan dit jaar niet op vakantie naar het buitenland maar blijven in eigen land, 

bezoeken vrienden of maken dagtochtjes vanuit huis. In Ede weten we het natuurlijk al wel maar 

mensen daarbuiten zijn nog wel eens verrast hoe mooi onze omgeving is.  

 

Speciaal voor onze vrienden van elders heeft de Fietsersbond Ede een leuk fietsrondje uitgezet. De 

fietsen mogen weer mee in de trein dus spreek af op het station Ede-Wageningen en duik meteen 

vanaf spoor 1 het bos in! En niet zomaar een bos: het grootste bos van Nederland.  

 

Hieronder een routebeschrijving die hen zal verrassen – en misschien jullie zelf ook – maar wijk hier 

gerust van af om het rondje nog leuker te maken. Tenslotte heeft Ede genoeg te bieden.  

 

Dit stationsrondje echter begint in de Sysselt, een uitgestrekt bosgebied met wat heideveldjes pal 

naast het station. Overigens, willen je gasten niet fietsen? In de Sysselt is ook een mooie 

wandelroute uitgezet van zo’n 5 kilometer, eveneens makkelijk te bereiken vanaf spoor 1. De 

wandeling start bij aanwijzing 4 hieronder. Klik hier voor meer informatie over de Sysselt.  

 

De eerste 3,6 kilometer leidt de route over onverharde, maar meestal goed te fietsen routes. Als het 

erg droog of juist vochtig geweest is, geeft de routebeschrijving hieronder alternatieven.  

 

Daarna leidt de route over een prachtig fietspad met aan de rechterkant mooi uitzicht op de Ginkelse 

Heide. Een paar kilometer verderop, net na de historische Sherman tank op de Langenberg, leidt de 

route dwars over de hei. Mooie vergezichten, soms een schaapskudde en in het najaar een 

onvergetelijke paarse gloed als de hei in bloei staat. 

 

Hier op de Ginkelse Heide zijn niet alleen twee schaapskooien maar ook één van de weinige 

monumenten in Nederland die te maken hebben met de Eerste Wereldoorlog: het 

Belgenmonument. Daar weer vlak bij ook een oud en een nieuw monument ter nagedachtenis van 

de Airborne landingen in september 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wijk gerust van de route 

af om deze indrukwekkende plekken te bezoeken.  

 

De route voert verder langs de Kreelseweg waaraan twee mooie poelen liggen, de Kreelse Plas en de 

Plas van Gent die te bekijken zijn. Er loopt een leuk vlonderpad om het Natuurreservaat(je) Kreelse 

Plas heen. Einddoel van dit stationsrondje is de boerderij De Mossel, naar eigen zeggen “het mooiste 

plekje op de Veluwe”. Wees voorzichtig met de wilde runderen die hier in de buurt vrij rondlopen.  

 

De route terug naar het station voert langs het uitkijkpunt De Valenberg. Vooral voor hen die denken 

dat Nederland vol ligt met autowegen, een aanrader! Terug in Ede is er op de Markt of langs het 

Maanderplein genoeg gelegenheid uit te hijgen bij een drankje, hapje of ijsje en na te genieten van 

deze tocht. Overigens, vlak bij het Maanderplein staat – en dat zal wellicht ook vele Edenaren 

verrassen – een echte Sequoiadendron giganteum, naar verluid geplant in 1885.  

 

Vanaf het centrum is het anderhalve kilometer naar het station Ede-Wageningen. En voor wie dat 

niet meer redt is er natuurlijk ook het stationnetje Ede-Centrum vanwaar een treinreis naar 

Amersfoort weer een heel ander maar even mooi uitzicht op de omgeving biedt.  

https://assets.glk.nl/docs/d0ec1ffc-1c16-4697-a6ec-237f33e53fc2.pdf
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1306/ede%2C-canadese-tank-op-de-langenberg
https://www.edeseschaapskudden.nl/
https://www.boerderij-mossel.nl/
https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/gelderland/ede/140_brandweerkazerne/


 

Maak er een leuke (fiets)dag van!  

Stationsrondje vanaf station Ede-Wageningen naar de Mossel en terug, krap 25 km.  

Bos, hei en historie, met prachtige uitzichten en enkele pittige klimmetjes. 

Rood is even opletten.  

Blauw – alternatief met OV fiets 

Geen zin in onverharde wegen? Kies voor de groene route.  

 

Aanw.  Km. Instructie Opmerking 

1 0 Start: perron 1 van station Ede-
Wageningen. Volg bordje ‘Akoesticum’  

 

2  Verlaat het perron en sla meteen rechts af, 
het smalle (wandel)pad tussen de twee 
afrasteringen in 

De bomen hier horen al bij het 
grootste bos van Nederland 

3 0,7 Bij klaphek(ken) rechtdoor  

4 1,0 Einde pad links, en op de naastgelegen 
vijfsprong meteen rechts: Sysselt.  

 

1a  Start: OV fietsstalling vanaf Zuidplein Of met de OV fiets naar spoor 1, 
en dan aanwijzing 1  

2a  Fiets in oostelijke richting. Houd station en 
spoor aan linkerhand 

 

3a  Na ENKA terrein en volkstuinen, linksaf 
spoorweg oversteken, bos in. 

 

4a 1,0 Op vijfsprong zandpaden rechts: Sysselt  

1b  Start: zuidelijke uitgang station Ede-
Wageningen. Ga naar links langs het spoor 

 

2b  Blijf de weg en, in het bos, het fietspad 
volgen tot knooppunt 88 

 

3b  Sla hier links af het spoor over  

4b  Volg het fietspad tot knooppunt 86  

5b  Rechts af richting knooppunt 65. Volg de 
weg tot voorrangsweg. 

 

6b  Rechts af richting knooppunt 65. Ga verder 
bij aanwijzing 12  

 

5  Na ongeveer 400 meter, neem het linker 
van de twee evenwijdige paden 

 

6 2,2 Einde pad links, meteen rechts. Pad volgen.  

7 3,4 Bij kruising zandpaden schuin rechtdoor  

8 3,6 Bij fietspad linksaf Links Sysselt, rechts Ginkelse Hei 

9 6,5 Bij informatiebord ‘Eder-Ginkelse Heide 
militair oefenterrein’ rechtsaf, onverharde 
laan in tussen bomen door 

Informatiebord staat aan 
rechterkant. Indien gemist ga 
verder met 4b 

10  Klaphek door, laan volgen  

11 7,1 Bij tweede verharde weg rechtsaf, omhoog  

12 7,9 Bij knooppunt 65, rotonde bij WO II 
Sherman tank, richting knooppunt 64 

Na parkeerplaats begint de heide 

13 9,2 Op kruising fietspaden rechtsaf, richting 
knooppunt 64 en daarna 63 

 

14  Fietspad volgen, wordt Kreelseweg, houd 
knooppunt 63 aan.  

Rechts Kreelse Plas met 
wandelpad en Plas van Gent. 

15 11,3 Optioneel: bij bordje rechts af richting Ook naar Airbornemonument 



Natuurcentrum.  WO II, Belgenmonument WO I, 
schaapskooi en horeca. 

16  Fietspad in route rechtdoor maakt slinger 
naar links meteen na aanw. 15. 

 

17 13,2 Boven aangekomen, bij knooppunt 63, 
rechtdoor naar Mossel, richting knooppunt 
84 

Boerderij Mossel biedt horeca en 
beperkte 
overnachtingsmogelijkheden:  

  TERUGWEG  

18 13,7 In de Mossel, keer terug richting Ede Mossel is eventueel over te slaan. 
Sla in dat geval bij aanwijzing 17 
linksaf en ga verder bij 20.  

19 14,2 Op kruispunt bij knooppunt 63, rechtsaf 
richting knooppunt 83 

Deze Planken Wambuisweg leidt 
het bos in. Hier ligt aan de 
rechterkant (km. 15,9) een mooi 
uitkijkpunt, de Valenberg.  

20 16,7 Bij knooppunt 83 linksaf, Koeweg richting 
knooppunt 62 

 

21  Koeweg volgen: bos uit, hei over, bos in 
(via knooppunt 62 naar 61) 

 

22 21,2 Onderaan de helling, net het bos uit, rechts 
af 

 

23  Rotonde recht oversteken, linksaf bij 
Otterloseweg 

 

24  Waar de Otterloseweg zich splitst, gaat in 
het midden een fietspad naar beneden, 
een fietstunneltje in richting knooppunt 61 

 

25  Tunneltje uit, rechtdoor Bospoort in  

26 22,1 Tweede straat rechts, bij Café de Bospoort, 
nog steeds richting knooppunt 61 

Het oude centrum van Ede is niet 
groot maar het is er wel en het 
begint hier.  

27 22,2 Eerste weg links, Notaris Fischerstraat  

28  Vóór Auke.nl Tweewielers linksaf 
Posthoornstraat in en meteen naar rechts 
de Grotestraat in 

 

29 22,4 Brede straat (Molenstraat) oversteken en 
naar links gaan 

Opties: hier naar rechts ligt de 
Markt met terrasjes en rechtdoor 
is de Grotestraat, de centrale 
winkelstraat van Ede. 

30 22,5 Meteen inrit naar rechts, langs de ZB  

31 22,5 Rechtdoor voetpad in (fietsers toegestaan)  

32  Na twintig meter vóór het kerkplein bij de 
lantaarn linksaf en na de bomenrij rechtsaf 

 

33  Rechtdoor brede voetgangersstraat 
Achterdoelen (Fietsers toegestaan) in  

 

34 23 Einde voetgangersgebied rechtdoor  

35  Einde weg naar rechts, weg volgen naar 
links 

Terrasjes aan rechterhand: 
laatste terrasjes langs route. 

36 23,2 Na de bocht naar links: Stationsweg  

  Stationsweg uitrijden tot station Ede-
Wageningen (km. 24,9) 

 

 

 



Saved: Stationsrondje Ede 


