
Natuur en avontuur

VELUWE 
SAFARI
TOCHTEN WILDSPEUREN

Reserveren en data  
Stap op bij één van de zes unieke 
plekken en ga de bossen en heide- 
velden in onder leiding van een  
ervaren natuurgids. Op zoek naar  
de Big 5 van de Veluwe!

Ga mee op avontuur en geniet al rijdend van de 

mooie Veluwe. De Veluwse Safari Express vertrekt 

vanaf Otterlo en maakt een mooie tocht van 16 km 

door het bekende gebied Planken Wambuis en de 

Mossel. Als het weer het toe laat, gaan de zeilen 

open. Er is plaats in de wagon en bij de bestuurder 

in de safari auto.  

6 OPSTAPPLAATSEN WILDSPEUREN 

1 >   Beekse Hoeve,  
Heideweg 2 Otterlo

2 >   Vakantieoord Het Lorkenbos,  
Mosselsepad 64 Otterlo

3 >   EuroParcs De Wije Werelt,  
Arnhemseweg 100-102 Otterlo

4 >   Droomparken De Zanding,  
Vijverlaan 1 Otterlo

5 >   Hotel Grand Café Kruller,  
Dorpsstraat 19 Otterlo

6 >   B&B De Kleine Pol,  
Apeldoornseweg 51 Otterlo

Veluwe Safari tocht

DATA
WILDSPEUREN

Mrt: 31
Apr: 1, 7, 14, 21, 28
Mei:  5, 12, 19, 20, 26, 29
Jun:  2, 5, 9, 16, 23, 30
Jul:    7, 10, 14, 15, 17, 21, 22,  

 24, 28, 31
Aug:  4, 7, 11, 14, 18, 21, 28
Sep:  1, 8, 15, 22, 29
Okt:  13, 16, 20, 23, 27
Dec:  22, 29

DATA
LEGENDEN EN SAGEN

Mei: 10, 31
Jul: 12, 19, 26
Aug:  2, 9, 16, 23, 30
Okt:  18, 25
Dec:  27

RESERVEREN IS VERPLICHT:
Reserveer telefonisch of per e-mail bij de Beekse Hoeve, 
06-16612288 of info@beeksehoeve.nl. Geef aan:
 - wat je gewenste opstapplaats is; 
- of je één of meerdere verrekijkers wil huren à € 2,00 per rit. 

TIPS:
- check de vertrektijden op beeksehoeve.nl;
- sta op tijd bij de halte;
- kleed je warm aan, in de avond kan het koud worden.



De Veluwe, een streek vol mystiek en verhalen

#foodenveluwe  #visitveluwe  

CITYMARKETING GEMEENTE EDE IN 
SAMENWERKING MET VISITVELUWE

Wildspeuren in Planken Wambuis

Het natuurgebied Planken Wambuis is 2284 ha 

groot en is in beheer bij Natuurmonumenten. Het ligt 

in de gemeente Ede, ten westen van Het Nationale 

Park De Hoge Veluwe. Het hoogste punt ligt in het 

noordwesten op 50,3 m boven NAP: uitkijkpunt de 

Valenberg. Hier kijkt men uit over een heidedal met 

uitzicht op Kootwijk, Otterlo en Arnhem. Andere 

uitzichtpunten zijn Oud Reemst en Nieuw Reemst. 

Het bos bestaat grotendeels uit grove dennen  

die oorspronkelijk zijn aangeplant om het stuifzand 

te beperken. Ongeveer 700 ha is spontaan bos en 

kan zich natuurlijk ontwikkelen. In Planken Wambuis 

vind je ook het Oude Hout, een zeldzaam oud Veluws 

eikenhakhoutbos dat al in middeleeuwse bronnen 

zo vermeld wordt. De beukenlanen dateren uit het 

midden van de 19e eeuw.

In de bossen leven wilde zoogdieren zoals de 

edelhert, ree, wild zwijn, vos, das en boommarter. 

Een gedeelte van het bos- en heidegebied wordt 

begraasd door wilde New Forest pony’s, Schotse 

hooglandersen Sayaguesa-runderen. Je kunt er 

ook veel vogels vinden. Er komen raven voor en vijf 

soorten spechten: de zwarte specht, groene specht, 

grote en kleine bonte specht en draaihals. Op de 

heide en het onbegroeide stuifzand (Mosselse Zand) 

broeden bijzondere soorten zoals de nachtzwaluw, 

boomleeuwerik, duinpieper en tapuit. Hier komen 

ook de zandhagedis en gladde slang voor.

Het oude geheimzinnige Veluwse land
is een bron van oude verhalen. In oude 
beschrijvingen wordt het gebied dik-
wijls ‘Het wild en de bijster land van 
Veluwen’ genoemd. Het herbergt nog 
steeds aaneengesloten stukken van 
heide, bossen en zandverstuivingen, 
waar de oude sagen en legenden tot 
leven komen. Plekken vol magie, 
mystiek en huivering.

Met name op oude boerderijen en in schamele 
jacht- en stropershutten waar het oude stompen-
vuur nog brand. Waar vlammen gouden haken 
slaan om de zwart gerookte ketel in de haard. 
Waar de schaduw nog lange zwarte schimmen 
laat dansen op de muren. Daar worden de verhalen 
geboren. Verhalen die hun oorsprong hebben in 
een oude waarheid, maar zijn verworden tot sage 
of legende. De verhalen werden meegevoerd naar 
het heden om bewaard te blijven en om doorver-
teld te worden.

Nog steeds worden op afgelegen plekken, waar de 
tijd stil lijkt te hebben gestaan, op fluisterende wij-
ze de verhalen doorgegeven. Voor meer informatie 
en reserveren zie foodenveluwe.nl

LEGENDEN
& VERHALEN


