
Trippeltrap 28km  
 
startpunt:  

Camping De Wije Werelt 
Arnhemseweg 100-102 

6731 BV Otterlo (Gelderland)  

 
Volg de aanwijzingen in de route nauwkeurig op. Negeer zijpaden, tenzij anders aangegeven  
 
1 U klimt in het zadel bij de receptie van De Wije Werelt.  

 Rij langs de receptie, houd . 

 Neem het zandpad langs de camping.  

 Fiets . Bij de achteruitgang verlaat u het terrein.  

 Ga , het fietspad op.  

 Neem na 200 meter het 1e verharde fietspad . 

 Fiets en neem wederom het 1e fietspad . 

 Passeer het fietswildrooster en ga . 

 U rijdt naar Planken Wambuis.  
 

In dit gebied kunt u New Forest ponies ontmoeten. Enkele tientallen van de uit Engeland afkomstige viervoeters 
leven hier van wat de natuur hen biedt, zoals grassen, vruchten en (paarden)bloemen.  
In vrijheid levende paarden grazen wel 16 uur per dag. Hun maag kan maar kleine porties groenvoer tegelijk 
verwerken. Bovendien zijn ze heel kieskeurig: met hun beweeglijke lippen selecteren ze alleen de sappigste 
grassen. Als ze iets giftigs eten en ziek worden, kunnen ze niet overgeven.  
Een soort ingebouwd ventiel maakt dat onmogelijk.  
 

 Op de kruising, bij anwb P-23608, slaat u , richting Mossel. 

 U beklimt de Valenberg (52 m). 

 Bovenaan, links van het pad heeft u een prachtig uitkijkpunt.  
 

2 Het pad komt uit in een wild grasland.  

 
Paarden zijn door de eeuwen heen veel ingezet als werkdier. Tegenwoordig maakt de mens vooral gebruik van 
machines met veel pk’s, maar in Planken Wambuis worden weer echte paardenkrachten ingezet.  
Ze kunnen gemakkelijk een omgehakte boom verslepen en veroorzaken daarbij geen schadelijke uitlaatgassen.  
 

 Ga op de kruising, bij P-25340 , richting Ede.  

 U daalt door een gevarieerd gebied.  

 Neem de eerste verharde weg , GROOT GINKELSEWEG.  

 Rij de weg uit en ga vóór de voorrangsweg naar links. 
 

3 Steek bij herberg 'Zuid-Ginkel' de voorrangsweg over (let op!). 

 Neem het pad langs de schaapskooi, over de Ginkelse Hei.  
 

Tuur eens in het rond; misschien ontdekt u een schaapsherder met zijn kudde.  
 

 Na het viaduct neemt u het fietspad .  

 Stuur uw stalen ros het spoor over en sla onderaan .  
 

4 Neem de eerste weg , BUUNDERKAMP, en ga het spoor over.  

 Op de Y-splitsing trapt u , het fietspad op.  

 Bij P-21280 rijdt u .  

 Zo’n 400 m na het viaduct neemt u bij P-25336 het fietspad .  

 Ga vóór de voorrangsweg .  

 Links ziet u restaurant Planken Wambuis.  
 

“Planken Wambuis” is een eigenaardige naam voor een natuurgebied. Het betekent immers “houten beschutting”. 
In 1782 werd in het toen nog woeste en onherbergzame Rheemsterveld een hoeve met herberg en doorrit 
gebouwd, genaamd “t houten off planken wambais”. De herberg genoot veel bekendheid bij de passerende 
handelsreizigers en al snel werd het gebied ernaar vernoemd.  
 

5 Ga 400 m ná het restaurant , de weg over (let op!).  

 Aan de overkant rijdt u het grind fietspaadje in.  

 Na 1,5 km, op de driesprong, neemt u het grindpad naar , langs de Oud Reemsterhei.  

 Ga stevig in het zadel zitten en blijf het (slingerende) pad volgen.  

 Even voorbij de (’s zomers) manshoge adelaarsvarens komt u op een T-splitsing.  

 Sla . U passeert een uitkijkpunt en houdt op de Y-splitsing .  

 Na het boshuis (rechts) slingert u langs fraaie oude berken.  



In het rottende hout ziet u misschien de zeldzame draaihals (familielid van de specht) aan het werk.  
 
6 Links ligt boerderij/theeschenkerij Mossel verscholen.  

 Ga hier bij P-25339 .  
 

Voor een bijzondere theepauze (onregelmatig geopend) gaat u linksaf. Keer daarna hier terug.  
 

 Het pad voert u langs het Mosselsche Zand.  

 Circa 100m na het tweede veerooster ziet u rechts De Wije Werelt.  

 Neem de tweede ingang en passeer het hek.  

 Volg het pad .  

 U komt uit bij de receptie, eindpunt van deze On Track fietstocht.  

Wij hopen dat u genoten heeft van deze tocht.  

 


