
Leuke weetjes bij de knooppunten

Fietseropuit.nl

Deze route is 29,6 km 
Steenformaties die de Edese natuur 
bevolken. Tijdens het fietsen zult u zich 
even afvragen of dit restanten van een 
heel recente ijstijd kunnen zijn. Beter kij-
kend ziet u dat er toch een sturende hand 
moet zijn geweest. Meer informatie over 
de werken vindt u aan de andere zijde 
van deze flyer.

Theehuis De Mossel
De boerderij de Mossel stamt uit 

1863, maar al in 1500 kwam men de naam 
“Mosschel” tegen. Herders trokken met 
hun kuddes de Veluwe over en verbleven 
dan tijdens de lente en zomermaanden. Zij 
bouwden schuilplaatsen van mos waarin zij 
de nachten door konden brengen. Uitein-
delijk is Mossel een permanente hoeve 
geworden, de oude landbouwgronden 
rondom de boerderij zijn reeds vanaf 1500 
in gebruik. Vanaf half jaren negentig zijn 

de landbouwgronden terug naar de natuur 
gegaan. Er grazen New Forest pony’s en 
Schotse Hooglanders. De Mossel bestaat uit 
een boerderij met deel, woonhuis, schaaps-
kooi, hooiberg, veldschuur en theetuin.

Uitkijkpunt
Tussen de knooppunten 63 

en 83 kunt u even afstappen en de bijzon-
dere uitkijktoren oplopen. U staat dan op het 
hoogste punt van de omgeving. Bij helder 
weer kunt u zelfs uitkijken naar Kootwijk, 
Otterlo en Arnhem. Aan de voet van de toren 
ligt een prachtig glooiend weidedal met wilde 
paarden en vaak wilde zwijnen of reeën.

Wekeromse Zand
Als u een uitstapje maakt bij knoop-

punt 80, vindt u het Wekeromse Zand. 
Het lijkt wel een enorme zandbak! 

Het is een flink stuk open stuifzand met 
indrukwekkende vergezichten. 
U kunt het zich nu haast niet voorstellen, 
maar zo’n honderdvijftig jaar geleden 
moeten grote delen van de Veluwe er zo 
uitgezien hebben.
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Kunstwerken op de route 
(voorkant)

A “Oppervlak van de verte” (2005) 
Zwerfsteen en zwart graniet

B “Verdwaalde steen”  (2002)
Graniet

C “Lavanest” (2004) 
Basaltlava, Impala en Beiers graniet

D “Het Geheugen” (2008) 
Zwerfstenen en zwart graniet

E “Territorium” (2009)
Zwart en grijs graniet

F “Daglicht” (2004)
Basaltlava en zwart graniet

G “Duurzame relatie” (1999)  
Graniet

H “Kudde” (2010)
Grijs en rood graniet

I “Uitzicht” (2009)
Zwart graniet en zwerfstenen

J “Zweeds verlangen” (2008)
Impala en zwerfsteen

K “Kolonie” (2010)
Grijs graniet

L “Kindertijd van de berg” (2003) 
Hardsteen en Impala

Fotografie: Emiel van den Berg
Meer informatie: 
www.adriverhoeven.nl
www.fietseropuit.nl
www.ede.nl
www.natuurmonumenten.nl

Deze tijdelijke kunstroute is mede mogelijk gemaakt door:

Steenformaties die de Edese natuur bevolken. 
Bij het zien zult u zich even afvragen of dit res-
tanten van een heel recente ijstijd kunnen zijn. 
Beter kijkend ziet u dat er toch een sturende 
hand moet zijn geweest.

 Op de groene Veluwe zijn de stenen in hun 
element. Ze bevolken een open veld, liggen 
onder een boom, vleien zich tegen elkaar of 
clusteren zich met hun soortgenoten. 
Deze zorgvuldig vormgegeven stenen zijn 
steen gebleven. De kunstwerken zijn samenge-
steld uit ruwe en gepolijste stenen. Stenen met 
een dikke verweerde, ondoordringbare huid 
en blootgelegde stenen die hun hart tonen. De 
vormen zijn eenvoudig, brut (ruw) zoals ze in 
de natuur of de steengroeve zijn aangetroffen 
of gerond zoals een rivier ze vormt. 

In dit geval is kunstenaar Adri Verhoeven (1952) 
verantwoordelijk voor die vorm. Hij exposeer-
de met zijn stenen al eerder in Venlo, Heusden 
en Tilburg, in Baarn bij het Nationaal Centrum 

voor Natuur en Landschap en bij Museum de 
Fundatie in Heino. 
Zijn werk is opgenomen in Museumcollecties 
en in 1997 ontving hij de Euregio Sculpturen 
Preis. Hij maakte werk in opdracht voor onder 
andere Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Beu-
ningen, Wijchen, Zaltbommel.Als u een steen 
in ons weelderige landschap tegenkomt, valt 
op hoe anders hij is dan het gras, de bomen en 
de beestjes die om hem heen bewegen. 

In een verstilde houding blijft de steen eeuwig 
wachten en laat de wereld om hem heen zijn 
best doen. 

Fietseropuit.nl

Ede is dé Poort 
naar de Veluwe. 
Vanaf station Ede-
Wageningen fietst 
u via knooppunten 
zó naar het Nati-
onale Park De Hoge Veluwe, dat in 2010 75 
jaar bestaat. Onderweg komt u een afwis-

selend landschap tegen van heide, bos en 
stuifzand. Misschien ontmoet u wel één van 
de bewoners: herten, zwijnen, dassen of 
de herder met zijn schaapskudde. U fietst 
langs verschillende horecagelegenheden 
waar u een ijsje kunt eten of uitgebreid kunt 
tafelen. In de zomer vinden twee nationale 
evenementen plaats in dit gebied: de Oxfam 

Novib Trailwalker, een wandeltocht van 100 
km voor het goede doel, en de Airborne 
Herdenking met luchtlandingen, waarbij 
parachutisten landen op de hei. Van april 
2010 tot april 2011 staan langs deze route bij-
zondere beelden tentoongesteld. 

Dat is allemaal Ede: welkom!

Welkom in Ede!

Groene Blaadjes en Oude Stenen


