
Met  de  Hond
Met de hond op pad: wandeling Deelerwoud

Het Deelerwoud ligt op de Veluwe vlak langs Nationaal park de Hoge veluwe en Nationaal park de 
Veluwezoom. Dit gebied ligt tussen de A50 en de weg van Deelen naar Hoenderloo. 

In dit gebied kun je heerlijk wandelen met je hond. In dit gebied kun je veel wild spotten, zo kun je 
vooral tegen de schemering verschillende soorten herten en zwijnen tegenkomen. Juist hierom is 
het van groot belang dat je je aan het voorschrift houdt om je hond aangelijnd te houden! Een 
rollijn kan hier erg handig zijn, zo kan je hond toch wat vrijer bewegen. 

Verder lopen er ook Schotse Hooglanders in dit gebied. Deze dieren zijn gewend aan de 
aanwezigheid van mensen en andere dieren, maar let toch goed op. Ze kunnen onvoorspelbaar 
reageren, met name de stieren of als ze jongen hebben. Zorg dat je hond er niet te dicht bij in de 
buurt komt. Mocht je hond of een van deze dieren toch erg onrustig worden, draai dan om en loop 
even terug of kies even een omweg. Een ander puntje zijn de soms enorme koeienvlaaien die op 
het pad kunnen liggen. Menig hond is hier wel een liefhebber van, maar de meeste baasjes niet! 

Routebeschrijving
Voer Hoog Delenseweg, 6877 AB Deelen in uw navigatiesysteem in, of rijd uit het noorden: vanaf A50 
afslag Schaarsbergen. Vanuit het westen of zuiden vanaf de A12 of A50 afslag Arnhem-noord. Linksaf de 
Apeldoornse weg op. Volg de borden Hoenderloo. Na 6 km de ingang en parkeerplaats van het Deelerwoud 
(vlak na het museum luchtmachtbasis Deelen).

Start van de wandeling: ingang en parkeerplaats Deelerwoud Natuurmonumenten 
Markeringen: In dit gebied zijn 2 wandelroutes uitgezet, een rode route van 4,5 km 
en een groene route van 9 km. Deze wandeling betreft de rode route van 4,5 km. 

Beschrijving van de wandeling: 
Bij het vertrek op de parkeerplaats kom je eerst een bord tegen, hierop is wat 
informatie over het gebied te vinden. 

Daarna volg je het pad en kom je aan je rechterhand een veldje tegen. Op dit veldje 
mag je hond nog los (mits je geen overlast veroorzaakt) en hier kun je dus je je 
hond dus even laten rennen of iets laten apporteren. 
Als je het pad vervolgt kom je langs een oude bunker en daarna ga je door het 
klaphek het daadwerkelijke gebied in. 



Na het klaphek gaat het pad naar links. Langs dit pad liggen regelmatig wat 
omgevallen/omgekapte bomen, misschien leuk om te kijken of je hond hier overheen kan springen 
of onderdoor kan kruipen. 

Vervolgens kom je bij een y-splitsing, hier moet je links aanhouden. Hierna loop je een tijdje 
rechtdoor, je passeert o.a. een huis aan je linkerhand. Aan de rechterkant zie je op een gegeven 
moment een aantal stronken van omgezaagde bomen (GPS; 52,0724N, 5,9011 O) Kan jouw hond 
zitten op een van deze stronken??? Ook kom je hier weer een aantal omgevallen bomen tegen. 
Deze kunnen leuk zijn als evenwichtsbalk of om over heen te springen. De route gaat hier rechtsaf 
en zo loop je meer de hei op. Vervolgens moet je nog twee keer rechtsaf en nog twee keer linksaf. 
Dan kom je bij een bankje. Er zijn op deze route niet zoveel bankjes te vinden, dus mocht je nog 
een rustpauze in willen lassen dan is dit misschien een goede plaats. 

Na het pad nog een keer naar rechts en een keer naar links te zijn gevolgd is er evt. nog een 
tweede en laatste bankje. Hierna gaat het pad tweemaal naar links. Hier is het misschien leuk om 
je hond de opdracht te geven om iets mee te nemen onder het lopen bijv. een speeltje of evt. een 
stok. 

Het pad loopt vervolgens naar rechts en dan kom je vlak langs een soort vennetje aan de 
rechterkant. Hier zijn vooral tijdens de schemering vaak herten te zien. Je ziet ook veel wildwissels 
lopen hier. Langs dit stuk van de route kom je op een gegeven moment een merkwaardige 
boomstam tegen aan de linkerzijde (GPS; 52,0742 N, 5,9132 O). Bij deze stam kun je leuk een 
brokje of klein speeltje verstoppen voor de hond en deze de opdracht geven om het te zoeken. 

Na de boomstam loopt het pad nog een stukje rechtdoor, waarna we afslaan naar rechts en 
meteen weer naar links gaan. Hier lopen we weer richting het bos. Op dit stuk van de route loopt 
het pad heel lang rechtdoor. Regelmatig zie je grote pluimen gras (afhankelijk van het seizoen 
natuurlijk). Hier kun je ook leuk een brokje in verstoppen voor je hond. Ook kom je hier langs de 
rustgebieden voor het wild, hier mag je dus absoluut niet het pad verlaten!

Tot slot slaan we weer linksaf, waardoor we weer op het pad komen waarop we onze wandeling 
ook zijn begonnen. Hier vind je nog regelmatig plassen water (afhankelijk van het weer natuurlijk) 
waar je hond evt. een verfrissende (?) duik of slok uit kan halen. Als je dit pad weer helemaal 
rechtdoor volgt kom je weer bij het klaphek en kun je weer terug naar de parkeerplaats. Hier 
eindigt deze wandeling dan ook. 

Alvast veel wandelplezier!
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