
 

 

 

 

Het akkerrandenproject is een 

gezamenlijke activiteit van de Stichting 

Biotoopverbetering Zuid-Veluwe en 

plaatselijke boeren, met financiële steun 

van de Gemeente Renkum.  

Akkerranden worden ingezaaid met een 

bloemzaadmengsel ten behoeve van bijen, 

vlinders, vogels en andere dieren. De bijen 

en vlinders doen zich tegoed aan nectar en 

stuifmeel, de vogels aan de zaden, en 

andere dieren vinden er dekking. 

Bloemzaadmengsels die voor deze doelen 

worden gebruikt bevatten o.a. lupine, 

zonnebloem, korenbloem, gele mosterd en 

oude cultuurgewassen zoals boekweit, 

bladramenas en anijs. In totaal zijn en in de 

gemeente Renkum ongeveer 8 km 

akkerranden ingezaaid. 

 

De hier beschreven route (fietsen of 

wandelen) voert u langs enkele van de 

fraaiste akkerranden van dit unieke project 

in Oosterbeek, alsmede diverse andere 

natuurhistorische bezienswaardigheden. 

Begin- en eindpunt is restaurant 

‘Schoonoord’ in het centrum van 

Oosterbeek, maar u kunt ook starten bij het 

Airbornemuseum/VVV en restaurant 

‘D’Oude Herbergh’. Ofschoon de wegen en 

paden van de route ten dele onverhard zijn, 

zijn ze alle goed te befietsen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deze fiets- en wandelroute wordt u 

aangeboden door de Stichting 

Biotoopverbetering Zuid-Veluwe.  

 

Om het werk van de stichting financieel te 

ondersteunen is uw bijdrage van harte 

welkom op bankrekeningnummer:  

NL 31 TRIO 0198 4596 37 
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LANGS BLOEIENDE AKKERRANDEN 

EN ANDERE LANDSCHAPPELIJKE 

HOOGTEPRUNTEN 

 



Routebeschrijving 

Neem het fietspad aan de linkerzijde van 
cafetaria ‘Airborne’. Op het eerste kruis-

punt (met ANWB paddestoel) rechtdoor. 

Aan de linkerzijde ziet u de eerste bloeiende 
akkerrand. Even voorbij deze akkerrand 

staat een bord met opschrift ‘Veluwe Oos-
tereng’. Daar slaat u linksaf een onverhard 

bospad in. Bij het volgende kruispunt van 
bospaden links aanhouden, op het pad dat 

aan weerszijden is beplant met jonge ei-
kenboompjes. Bennekomseweg oversteken, 

zelfde pad blijven volgen tot einde. Daar 

even linksaf, dan direct naar rechts. Aan de 
rechterzijde ziet u de volgende akkerrand. 

Blijf het smalle pad volgen. Iets voorbij de 
akkerrand bevindt zich aan de linkerzijde, 

tussen de bomen, een oude grafheuvel. 
De talrijke grafheuvels in dit deel van de 

Veluwezoom zijn voor het merendeel uit de 
Nieuwe Steentijd (5.300-2.000 v. Chr.) of 

Bronstijd (2.000-800 v.Chr.). 

Op de volgende driesprong rechtsaf over 
een pad met aan weerszijden akkers en 

links een bloeiende rand. Het pad eindigt op 
een asfaltweg en daar slaat u rechtsaf. De 

weg loopt tussen huize ‘Keijenberg’ en het 
bezoekerscentrum ‘De Beken’ van Staats-

bosbeheer en even verder ziet u links bene-
den tussen de bomen de Molenbeek, een 

arm van de Renkumse Beek. 

Het landschappelijk zeer fraaie Renkums 
Beekdal is ontstaan in de ijstijd als erosie-

dal aan de rand van het Veluwemassief. De 
oorsprong en de loop van de beken in het 

dal zijn bepaald door later menselijk ingrij-
pen. 

U bereikt weer de Bennekomseweg met 
links de oude boerderij Everwijnsgoed, 

tegenwoordig een centrum voor kunst en 
muziek. Bennekomseweg oversteken, even 

naar links, vervolgens rechtsaf het bospad 
volgen langs het Beekdal. Bij een vijvertje 

linksaf over een pad door het Beekdal. Aan 
de overzijde rechtsaf, over een onverharde 

weg, tot de driesprong. Rechts aanhouden, 
het Beekdal weer door waar u aan de over-

zijde het landgoed Quadenoord bereikt. 
Links is de bouwval van een watermolen, de 

laatst overgeblevene van de vele die hier 
vroeger waren. Verder geven tegenwoordig 

tientallen Afrikaanse beelden een exotisch 
cachet aan het oude erf. Fietspad overste-

ken, rechtdoor naar het natuurkampeerter-
rein. In de bocht links aanhouden. Voor de 

groene schuur rechtsaf, dan meteen weer 
rechtsaf langs een akkker met bloeiende 

rand. Op het fietspad aan het eind linksaf 
tot aan de weg langs de spoorlijn. Daar 

rechtsaf en door tot de toe-

gangsweg naar De Bosch-
hoeve (aangeduid met 

bord). U slaat rechtsaf. Op 
De Boschhoeve zijn meer-

dere akkerranden ingezaaid 
en er is een prachtige tuin. 

Kijk gerust rond. Er is ook 
een veld zonnebloemen, in-

gezaaid in een samenwer-

kingsverband met de 
Stichting Zonnebloem 

voor langdurig zieken. Bij 
erf De Boschhoeve rechts 

aanhouden. Op driesprong 
Renkumseheide even 

rechtsaf, dan onmiddellijk 
linksaf op een onverhard 

bospad. Bij omheining van 

de proeftuin ‘Sinderhoeve’ 
rechtsaf over een paadje 

dat eindigt op het asfalt van 
de Telefoonweg. Daar 

linksaf. Even voorbij de in-
gang van ‘Sinderhoeve’ ligt 

links langs de weg een 
fraaie akkerrand. Verder is 

het rechttoe rechtaan tot 

cafetaria ‘Airborne’ aan het 
einde van de Telefoonweg.  


