Planken Wambuis
Omschrijving: Planken Wambuis is een stuifzandgebied dat grotendeels is
begroeid met heide en bos. Een deel is in het verleden ontgonnen en in gebruik
genomen als landbouwgrond. De statige beukenlanen in het bos stammen uit het
midden van de 19e eeuw. Tot 1934 was Planken Wambuis onderdeel van
Kasteel Rosendael.
Lengte: 1,8 km
Markering: Vrij wandelen op wegen en paden, m.u.v. het rustgebied voor dieren
in het noordoosten.
Begeleiding: Met begeleiding (enkele pittige hellingen)toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Het uitkijkpunt op De Valenberg is toegankelijk.
Bereikbaar: Het Planken Wambuis ligt ten noordwesten van Arnhem.
Neem de Amsterdamseweg (N224) tussen Arnhem en Ede. Restaurant Planken
Wambuis ligt aan deze weg.
Uitkijkpunt De Valenberg bereikaar via de N224 richting Ede. Na de afslag
Planken Wambuis bij de rotonde rechtdoor en bij het daaropvolgende kruispunt
rechtsaf. Volg deze weg tot voorbij een benzinestation (rechts), het bospad
(rechts) leidt naar het uitkijkpunt (niet per auto toegankelijk). Parkeer bij "De
Mossel"

Breedtegraad: 52° 1.835 N

Lengtegraad: 5°47.230 E

Reactie: Na telefonisch contact met de uitbater van thee-huis/kampeerboerderij
De Mossel (het centrale punt om met een rolstoel op deze wandeling iets te
kunnen) bleek dat je daar met de auto slechts met een vergunning kunt komen.
En als toerist is dat bij de gemeente Ede zelfs lastig.
Bijzonderheden: Midden in dit gebied ligt Het Oude Hout: een zeldzaam oud
Veluws eikenbos. Natuurmonumenten vormt het aangeplante deel om tot
natuurlijker bos. De bossen van het Planken Wambuis zijn nu al zeer vogelrijk, er
broeden onder meer vijf soorten spechten.

Op en rond het Mosselse Zand, het laatste stuk onbegroeide stuifzand, broeden
bijzondere vogelsoorten als nachtzwaluw, boomleeuwerik en duinpieper. Met een
beetje geluk ziet u hier een zandhagedis of gladde slang. De heide wordt soms
geplagd om vergrassing tegen te gaan.Het Planken Wambuis is te bewonderen
vanaf uitkijkpunt de Valenberg.
Informatie: Bel voor excursies (035) 6559911
Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden. Tel. (026)
497 91 00
VVV Stadswinkel Cultura, Molenstraat 45, 6711 AW Ede
Natuurmonumenten

Aan de lijn

Goedgekeurde route

