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Wandeling Veteranenbos bij Schaarsbergen- Arnhem 

 
Type wandeling: lichte wandeling; goede paden, redelijk toegankelijk voor rolstoelen. 
Lengte van de wandeling: ca. 4 km 
 
Startpunt: parkeerplaats landgoed Vrijland aan de Hoenderloseweg in Schaarsbergen 
Horeca: geen  horeca in de omgeving 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Figuur 1 overzichtskaartje beschreven wandeling 

Het Veteranenbos, onderdeel van het Landgoed Vrijland in Schaarsbergen (70 ha.) ligt 
ten noorden van de Koningsweg, ingang Hoenderloseweg, westzijde. Ten oosten van het 
landgoed ligt de Arnhemse Heide (oefenterrein Defensie), ten westen Vliegbasis Deelen, ten 
noordwesten Nationaal Park Hoge Veluwe. 
Het is een bosterrein op zandgrond met open plekken, waarop begroeiing van  
kruidachtigen, waar je de meeste vlindersoorten kunt vinden. 
  
De beheerder is Stichting Landgoed Vrijland. Het gebied is vrij toegankelijk op de paden en 
geheel omgeven door een hekwerk. Zodoende leven er geen wilde zwijnen en ook geen 
edel- en damherten. Wel is er een dassenburcht en komen er enkele reeën voor. Hazelworm 
en zandhagedis worden regelmatig waargenomen. Voor het waarnemen van vlinders kun je 
het beste een dag kiezen met weinig wind, zon en temperaturen van 18-25 graden oC. 
 
Geologie van het gebied 
Het Landgoed Vrijland ligt op de bodem van een vlakte met smeltwaterafzettingen van grof 
zand. Deze afzettingen zijn ontstaan door gedeeltelijke erodering van de stuwwallen uit de 
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voorlaatste IJstijd, het Saalien (236.000-126.000 jaar geleden). Doordat de latere periode, 
het Holoceen, warmer was, smolt de sneeuw van de stuwwallen en ontdooide de 
ondergrond. In het daardoor ontstane smeltwaterdal stond nog tot in de 19e eeuw op 
sommige plekken water. 
  
Het landgoed ligt dicht bij drie stuwwallen. Dit is uniek! De eerste ligt net ten noorden van het 
buurtschap Deelen en het Deelerwoud. Dit is de Oost-Veluwse stuwwal, de grootste stuwwal 
van Europa met een lengte van 60 km van noord naar zuid. Vanaf de parkeerplaats van het 
landgoed is een uitloper van deze stuwwal goed te zien met de witte boerderij van de familie 
Roekel op de uitloper. 
  
De Oud-Reemster stuwwal loopt net door tot aan Deelen, maar wordt ‘overreden’ door de 
Oost-Veluwse stuwwal. Deze stuwwal loopt van Lunteren tot aan Deelen en heeft het 
hoogste punt van 60 meter in het Nationaal Park Hoge Veluwe op de Kompagniesberg.  
De Arnhemse stuwwal ligt ongeveer 2 km ten zuiden van het Veteranenbos. Hierop liggen de 
Arnhemse wijken Alteveer en Hoogkamp. Tussen deze laatste stuwwal en het Landgoed 
Vrijland ligt een heel groot smeltwaterdal. Dit is ontstaan door het smelten van het landijs 
aan het einde van de voorlaatste ijstijd. Het ijspakket had een hoogte van 270 meter. Dit dal 
liep van Eerbeek naar Renkum. Op de Koningsheide net ten zuiden van Vrijland is dit 
prachtige dal nog geheel intact gebleven. 
 

 
Het 1e pad vanaf de parkeerplaats Veteranenbos.      In het Veteranenbos komt ook veel Slangenkruid voor.      

 
Geschiedenis  
Vanaf de Nieuwe Steentijd (3500-2100 v.Chr.) ontstonden er uitgestrekte heidevelden als 
gevolg van ontbossing t.b.v. landbouwactiviteiten door de mens. Het Landgoed Vrijland is 
onderdeel van de oudere ontginningslandgoederen van Schaarsbergen. Het werd in 1850 
aangekocht van de gemeente Arnhem door dokter Scheltema, die er zonder veel succes 
probeerde akkerbouw te ontwikkelen op de arme en zure grond met behulp van 
plaggenbemesting uit schaapskooien. Kunstmest werd pas rond 1900 in voldoende mate 
verkrijgbaar.  
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In 1871 verkocht hij het landgoed aan de houthandelaar Coers, die er een houten villa 
bouwde. Voor de houtproductie werd een rechthoekige kavelstructuur aangelegd waarlangs 
singels werden aangeplant van beuken en eiken.  
Na verwoesting van de villa door brand, verkocht hij het landgoed in 1897 aan baron Van 
Heeckeren, die er een nieuw stenen landhuis liet bouwen.  
In 1919 werd het gebied gekocht door de R.K. Congregatie St. Joseph’s Foreign Missionary 
Society uit Mill Hill bij Londen ter vestiging van een opleidingscentrum voor missionarissen. 
De aspirant-missionarissen werden tevens geschoold in de landbouw en verschillende 
ambachten zoals smid en timmerman. 
 
Ten noorden van het Landgoed Vrijland lag vanaf ca. 1920 een klein vliegveldje 
‘Kemperheide’, waar tijdens de mobilisatie 1939-1940 voor de zekerheid 20 militairen werden 
gestationeerd.  
Na de capitulatie in mei 1940 werd dit vliegveldje door de Luftwaffe uitgebouwd tot 
Fliegerhorst Deelen. Vrijland werd omgebouwd tot een groot militair complex, vermomd als 
boerendorp met stafgebouwen, legeringsbarakken, onderhoudswerkplaatsen (Werft 
genoemd), hangars etc. voor de Fliegerhorst (gebouwd onder Heimatschutz Architektur).  
De missionarissen werden geherhuisvest in het ‘Nieuw Vrijland’ ten noorden van 
Oosterbeek. 
 
Na de oorlog keerden de missionarissen tijdelijk weer terug naar Landgoed Vrijland totdat 
het Ministerie van Defensie het landgoed in 1956 aankocht. Vanaf 1957 werd de staf van de 
1e Divisie 7 December er gevestigd. Het voormalige fraterhuis kreeg de naam ‘Oud Vrijland’ 
en werd uitgebreid; de voormalige Duitse gevangenis werd ‘Nieuw Vrijland’ genoemd. 
Tegenwoordig is de staf van de Luchtmobiele Brigade er in ondergebracht. Fliegerhorst 
Deelen is sinds 2007 het grootste Rijksmonument van Nederland. 
 
Het Veteranenbos 
Het ‘Veteranenbos’ is ontstaan uit behoefte aan een centrale plek in Nederland ter 
herdenking van alle Nederlandse militairen, dienstplichtigen en beroeps, die vanaf 1940 zijn 
ingezet in oorlogsgebieden. Voor dit doel is door Defensie en de gemeente Arnhem een 
terrein van ca. 70 ha ter beschikking gesteld ten noorden van de Koningsweg, waarop ook 
nog gebouwen staan om een voorlichtingscentrum in te vestigen.  
De beherende Stichting Landgoed Vrijland is in 1992 begonnen om op de voormalige 
landbouwgrond van de fraters ca. 35.000 bomen te planten voor een gedenkbos en het 
aanleggen van wandelpaden. Centraal op het terrein is een ‘Koningslinde’ geplant. Tijdens 
de Nationale Bomenfeestdag op 25 maart 1998 is het ‘Veteranenbos’ officieel geopend.  
 
Aan de westkant van de start- en landingsbanen van het vliegveld ligt een deels 
overwoekerde ‘kompas kalibreerschijf’ van Fliegerhorst Deelen. Dit voormalig militair object 
bestaat uit een ronde betonnen plaat, waarbuiten een betonnen ring ligt met een 360 graden 
verdeling als van een kompas. Een vliegtuig werd met de voorwielen op de buitenste 
betonnen ring gezet, die kon draaien op glazen kogellagers (niet magnetisch dus). Het 
geheel werd rondgedraaid om het vliegtuigkompas te ijken.  
  
Wegwijs in het Veteranenbos 
Het Veteranenbos bestaat uit een gemengd bos van voornamelijk Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eiken, inlandse eiken, berken, grove den, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, vlier, 
hondsroos en egelantier. Er zijn paden aangelegd, die elkaar kruisen of op een rotonde 
uitkomen, vanwaar paden in verschillende richtingen lopen. Op panelen langs de paden en 
op de rotonden staat informatie over de inzet van troepen tussen 1940 en heden. Behalve 
voor vlinders, vogels en bloeiende planten, is het gebied ook interessant voor grassoorten 
als bevertjes, glanshaver, hoog struisgras, kropaar, timoteegras, zwenkgras en zilverhaver. 
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De wandelroute1  
 
1.  Vanaf de parkeerplaats aan de Hoenderloseweg door het klaphekje naast het 
informatiepaneel. 
Het pad buigt bij een zitbank; bij de ronde cirkel en hek het pad vervolgen, dus met de bocht 
mee. Bij de volgende rotonde schuin linksaf. Het meest groene pad. 
 
2.  Vervolgens alsmaar in westelijke richting lopen met later een bocht. Zijpad naar links 
negeren. Links een saai grove dennenbos en rechts een oud hek, waarachter zich een oude 
afvalstortplaats bevindt. Bij de volgende rotonde met rechts een zitbank het pad naar rechts 
vervolgen. 
 
3.  Bij deze rotonde met zitbank, waar de meeste kans is op de grote parelmoervlinder, kun 
je een stukje op en neer lopen tot aan het hek van de vliegbasis. Langs dit pad groeien in de 
loop van de zomer hazenpootjes. 
 

  
Geelsprietdikkopje op Jacobskruiskruid.       Bosparelmoervlinders. 

 
4.  Vervolg het pad evenwijdig aan het hek van de vliegbasis in noordelijke richting naar de 
kompas kalibreerschijf uit de 2e Wereldoorlog. Het 1e pad rechts negeer je even. Na de 
kalibreerschijf loop je weer terug en gaat dan dit pad in nu links van je en vervolg dit 
ongeveer 1 km in oostelijke richting. 
 
5. Na  ca. 1 km ga je bij een viersprong linksaf. Dit is een lang pad in noordelijke richting. 
Onderweg kom je zowel links als rechts open grasvelden tegen met informatiepanelen. 
Onderweg staan banken. 
Aan het eind van dit pad bij een open plek rechtsaf en ongeveer 1km het pad vervolgen. Hier 
zijn dikwijls Bonte zandoogjes te zien.  
 
6.  Bij rotonde met bocht het 2e pad rechts. Dit is het meest groene pad. Bij een volgende 
rotonde rechtdoor. Bij splitsing van het pad links aanhouden en doorlopen tot het klaphekje.
   
 
Je kunt zelf ook een route bepalen want het Veteranenbos is omgeven door een hekwerk, 
zodat eindeloos verdwalen uitgesloten is. 
                                                                
                                                  Tekst: Frans Duermeijer en Wouter Renaud;  

Foto´s: Frans Duermeijer. 
       Jaar van beschrijving: 2022. 

 
1 Kom je onduidelijkheden tegen op deze wandeling neem dan contact op met 
webmaster@arnhem.knnv.nl 


