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De Veluwe in 
het klein

Bossen vol knoestige bomen, stille

paadjes, heidevelden, lichte glooi-

ingen. Wie goed kijkt, ziet overal 

sporen van bewoners. De bossen 

bij Nunspeet en Vierhouten zitten 

vol met pootafdrukken van reeën 

en edelherten en wroetsporen van 

wilde zwijnen. Ook komen er vossen, 

damherten, haviken en raven voor. 

Wie er wandelt of fietst, komt langs 

stuifzanden, vennetjes, open ruimtes 

en holle wegen. Bij het Zandenbos en 

aan de rand van het Vierhouterbos 

mag uw hond los lopen. Ook zijn 

er diverse ruiter- en menroutes 

uitgezet. En bij lekker weer biedt de 

Zandenplas verkoeling. Het is dus 

goed toeven op de Veluwe. 



Noorderheide
De Noorderheide is een groot landgoed dat in 1983 

door Staatsbosbeheer is aangekocht. Het gebied 

tussen Elspeet en Vierhouten bestaat voor ongeveer 

een derde uit bos en voor twee derde, de naam 

zegt het al, uit heide. Het kent evengoed een grote 

verscheidenheid aan landschappen, variërend van 

heuvelachtig gebied met loofbos en dennenbos tot 

uitgestrekte heidevelden met vennen. Het landhuis 

is omrasterd en er is beperkte toegang voor het deel 

dat eigendom is van Staatsbosbeheer om zo de dieren 

hun rust te gunnen.

Edelherten, damherten, wilde zwijnen, vossen, dassen 

en reeën bewonen de bossen bij Nunspeet. 

Ook broeden er haviken en raven. Op de heide voelen 

De moeflon, het kleinste wilde schaap.



adders en ringslangen zich thuis. Uniek voor de 

Veluwe is de aanwezigheid van de moeflon, het 

kleinste wilde schaap. 

Wie de bewoners van de Veluwe wil komen be-

wonderen, kan terecht bij het wildkijkscherm op 

de Paardenwei. Het scherm biedt uitkijk over een 

groot gebied waar wild leeft. De akker is een 

aantrekkelijke plek voor wild om te komen eten. 

De kans om wild te spotten is daarom groot!

 

De Noorderheide is het voormalige landgoed van de 

heer Daniël George van Beuningen, van het museum 

Boijmans van Beuningen. Het landgoed werd in 1920 

door de familie verworven, de villa werd in 1939 

gebouwd. Deze is tot vandaag de dag eigendom van 

de familie Van Beuningen en is opgenomen op de 

lijst van Rijksmonumenten. 

Opvallend zijn de gootjes die door het hele terrein 

lopen, gemetseld en aangekleed met zwerfkeien. 

Rond 1935 heeft de heer Van Beuningen een uit-

gebreid bekenstelsel aangelegd, vanaf de heuvels 

naar de dalen. Ook ligt er het groot heideven De 

Tonnetjesdellen, dat in eerste instantie erg natuurlijk 

oogt, maar dat een betonbodem heeft. 

In 1938 werd de eerste pomp geslagen. Deze pomp

werd aanvankelijk aangedreven door een een-

voudige windmolen en pompte koud water op van 

zo’n 100 meter diepte. Later werd de molen 

vervangen door een dieselmotor. Nog twee andere 

pompen werden gebouwd. Deze worden nog steeds 

gebruikt om de beek af en toe schoon te spoelen. 



In 2009 werd Staatsbosbeheer benaderd om ‘de 

Waterwerken van Van Beuningen’ in oude luister te 

herstellen. Ook de bijzondere piramides maakten 

onderdeel uit van de restauratiewerkzaamheden.

Daniël George van Beuningen bouwde vier 

piramides: de Daniël George piramide, de 

Miesje piramide, de Peter Paulpiramide en de 

verdwenen Victoria piramide. De drie bewaarde, 

van natuursteen opgemetselde, conisch gevormde 

landmarks zijn inmiddels gerestaureerd. 

Het Vierhouterbos
Het Vierhouterbos is een zogenaamd Male-

bos. Dat betekende dat alleen een maalman 

het recht had om een bepaald stuk grond 

te gebruiken. Hij mocht bijvoorbeeld hout 

oogsten uit het bos. Daarbij werden de beste 

stammen geselecteerd en uit het bos gehaald, 

waarna de dunne, kromme bomen bleven 

staan. Hieraan dankt het Vierhouterbos zijn 

bijzondere vorm. 

Tot het einde van de jaren dertig werden 

eikenbomen ‘geschild’ of ‘gehout’. Schors 

van eikenbomen werd eraf geklopt voor het 

looizuur, dat werd gebruikt in leerlooierijen. 

Eekschillers maakten lange dagen, het 

ritmisch geklop was van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat in de bossen te horen. 

Het ambacht verdween uiteindelijk door 

onder andere de ontwikkeling van chemische 

stoffen die het looizuur vervingen. 



Hendrik Mouwenveld
Het Hendrik Mouwenveld is een fraai stuk heide 

met prachtige vergezichten dat vroeger, samen 

met het Cornelis Mouwenveld,  werd gebruikt voor 

de schapen van de familie Mouw. Het Cornelis 

Mouwenveld is inmiddels bebost, maar het Hendrik 

Mouwenveld is heideveld gebleven. Er komen onder 

andere boomleeuweriken en roodborsttapuiten voor. 

Het Vierhouterbos heeft drie parkeerplaatsen, die 

een logisch startpunt vormen voor een heerlijke 

dag in het bos. Wie komt spelen op de speelweide, 

picknicken of wild bekijken door het wildkijkscherm, 

kan het beste parkeren bij parkeerplaats Tongerense-

weg. Net als bij parkeerplaats Gortelseweg starten

hier gemarkeerde wandelroutes. Ook bij het 

Verscholen Dorp is een parkeerplaats aan de 

Verlengde Pas-opweg. In dit ´dorp´ van ondergrond-

se en bovengrondse hutten zaten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog anderhalf jaar lang bijna honderd 

onderduikers verborgen. 

Het Verscholen Dorp
Het Verscholen Dorp bevindt zich ten oosten van 

Vierhouten, verborgen in de bossen. De onder-

duikers vonden in slechts negen hutten hier een 

schuilplaats. Overdag mochten ze geen vuur maken, 

uit angst voor ontdekking. In de zomer was dat nog 

wel te doen, maar de winterse kou leverde grote 

problemen op. Het is vandaag de dag nauwelijks 

voor te stellen hoe moeilijk deze mensen het hadden. 

Joden, werkweigeraars, verzetsmensen, Amerikaanse 

militairen, Engelse vliegers, Duitse deserteurs, een 

Pool en een Rus. Zij waren de inwoners van 

Eén van de nagebouwde hutten van het Verscholen Dorp die als 
schuilplaats dienden in de Tweede Wereldoorlog.





het Verscholen Dorp, dat van mei 1943 tot en 

met oktober 1944 heeft bestaan. Meester E.H. 

von Baumhauer, advocaat in Vierhouten, is de 

grondlegger van het dorp dat ontstond onder de 

naam Pas-opkamp. Hij zocht contact met boswachter 

Van Schaarenburg van Staatsbosbeheer, die een 

schaftkeet in een dichtbegroeid stuk bos ter 

beschikking stelde. Later werd het kamp uitgebreid 

met boven- en ondergrondse schuilhutten.

Het dorp bestond uit vier zogeheten bosvakken, die 

gescheiden werden door brandgangen. Overdag 

mochten de onderduikers naar buiten, maar uit-

sluitend in hun eigen bosvak en in absolute stilte! 

Om de tijd te doden werd er geknutseld, gelezen, de 

maaltijd voorbereid en werden spelletjes gespeeld. 

Op de hoek van de Pas-opweg en de Tongerenseweg 

staat Huize Pas-op, dat dienst deed als voedsel-

opslagplaats en behandelkamer voor de tandarts 

van de onderduikers. Ook het water voor de 

onderduikers kwam hier vandaan, uit de waterpomp 

in de tuin. Later werd er in het kamp zelf een 

waterpomp geslagen. 

Op zondag 29 oktober 1944 stak een veertienjarige 

jongen de brandgang over om bij de waterpomp 

water te halen. Twee SS-ers, die aan het jagen 

waren, zagen hem. Ze losten enkele schoten; de

redding voor 79 van de 87 mensen die er op dat

moment ondergedoken zaten. Zij werden gealar-

meerd door de schoten en vluchtten de bossen in. 

Acht mensen werden gevangen genomen. 

Zij werden op 31 oktober 1944 gefusilleerd en in 

kuilen gegooid die ze zelf hadden moeten graven. 



Ter nagedachtenis aan hen is er een monument 

geplaatst aan de Tongerenseweg. 

De dagen na de ontdekking werd er flink door 

de Duitsers gepatrouilleerd. Zij waren verrast; 

ze hadden alles verwacht, behalve een complete 

nederzetting. Na de ontdekking gooiden ze 

handgranaten in de hutten. Van de oorspronkelijke 

schuilplaatsen is dan ook niets meer over. In vak 1,

waar de waterpomp stond, geven nagebouwde 

hutten vandaag de dag een goede indruk van de 

situatie van toen. 

Zandenbos
Ten zuiden van Buitencentrum Veluwe-Noord in 

Nunspeet ligt het Zandenbos. Vanaf hier voeren 

glooiende paden naar het idyllische dorpje Vier-

houten en verder naar Elspeet, langs open heide 

en koele bossen, wuivende sparren en grillige 

eiken. Op de natte heide liggen plassen, omringd 

door paarsrode zonnedauw. Hier ligt ook een fraai 

heideveld, De Waschkolk, met geurige heide en 

krentenstruiken vol vogels. Het is heerlijk wandelen 

met de hond of zwemmen in de Zandenplas. 

Het hele gebied is hondenlosloopgebied. 

Wie met de auto komt, kan die het beste parkeren 

op P-Veluwe Eperweg. 

Vroeger werden schapen, kort voordat ze geschoren

werden, gewassen. Dat gebeurde in de Waschkolk. 

Voor de boeren was het geen feestelijke 

gebeurtenis. Met dikke boerenkleding aan stonden 

ze tot hun middel in het water om mest en zand uit 

de wol te wassen, net zo lang tot de hele kudde een 

beurt had gehad. Maar de Waschkolk is niet alleen 



een plek van de schapen. Volgens een oude legende 

is de berk aan de zuidkant van het paadje dat later 

de Van Petersom Ramringweg zou worden, in 

werkelijkheid een vervloekte, kwade vrouw die haar 

zus het liefdesgeluk niet gunde. 

Zeker het bezoeken waard is het landgoed Petersom 

Ramring. In 1902 kocht de familie Van Vloten 

voor 6000 gulden het 360 ha. tellende stuk grond, 

te betalen in termijnen. Hierop werd Het Ronde 

Huis gebouwd. Van Vloten zou zijn medewerkers 

gevraagd hebben aan welke zijde de voorgevel 

moest komen. Omdat ze allemaal een ander advies 

gaven, besloot hij het huis rond te maken. Het huis

werd in 1970 weer afgebroken, maar de sporen 

ervan zijn nog steeds terug te vinden in het land-

schap, vooral in de vijvers die zijn omgeven door 

rododendrons. 

Buitencentrum Veluwe-Noord
Wie wil wandelen of fietsen of wie een van de 

permanente en tijdelijke exposities wil bekijken, is 

bij het Buitencentrum Veluwe-Noord aan het juiste 

adres. Hier starten wandelingen en fietstochten 

die u langs de mooiste plekken op de veelzijdige 

Veluwe brengen. Voor de kleintjes valt er in de 

kabouterhoek van alles te ontdekken. In en rond 

het Buitencentrum staan doen en beleven centraal. 

Bekijk, voel, hoor en ruik de natuur! En voor wie 

buiten op ontdekking wil, is er het kabouterpad en 

de dertig meter hoge uitkijktoren.

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies 

op de Veluwe. In het Buitencentrum vindt u de 

activiteitenkalender. 
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Legenda

Tongerenseweg
Hendrik Mouwenveldroute (4 km) 

Gortelseweg
Bergeltroute (4 km) en 
Noorderheide struinroute (9 km)

Pas-op-weg, Verscholen Dorp

P-Veluwe Eperweg
Margretharoute (5 km) en 
Verscholen dorp route (dagtocht 24 km)

Zandenbos
Ronde Huisroute (4 km)

Hendrikszand
Hendrikszandroute (4 km)

Wildkijkscherm Paardenwei

Wildkijkscherm Tongerenseweg

Kampeerterrein Nieuw Soerel

Buitencentrum Veluwe-Noord

Hondenlosloopgebied

1

2

3

4

5

6



©2012 Staatsbosbeheer auteursrechten voorbehouden | 
Tekst: Misja Boonzaayer: Op het puntje| Opmaak: Manon Jamin | 
Fotografie: Gert-Jan Brandenburg | 

Openingstijden
Het Buitencentrum is geopend van dinsdag 

t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

In schoolvakanties is het Buitencentrum 

tevens geopend op maandag van 10.00 tot 

17.00 uur. Op eerste Kerstdag, Oudejaarsdag 

en Nieuwjaarsdag is het Buitencentrum 

gesloten. Het Buitencentrum is toegankelijk 

voor rolstoelen. Ook is er een route door 

het bos die geschikt is voor rolstoelen. 

Buitencentrum Veluwe-Noord, 

Plesmanlaan 2, 8072 PT Nunspeet

Ook kunt u terecht op www.staatsbosbeheer.nl/

activiteiten. Een kaart van alle gemarkeerde 

wandelroutes in het gebied is verkrijgbaar in het 

Buitencentrum, VVV’s of via www.staatsbosbeheer.nl. 

Wie langer wil genieten van de prachtige omgeving, 

kan terecht op Kampeerterrein Nieuw Soerel. 

Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.staatsbosbeheer.nl/overnachten/

kampeerterreinen. 
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Otterloseweg 116, 7339 GZ Ugchelen
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