
1 
 

Wandeling Delhuyzen 

 
Type wandeling: lichte wandeling 
Lengte van de wandeling: 2,6 km, tijdsduur ca. drie kwartier 
 
Startpunt: Apeldoornseweg richting vliegveld Terlet, ter hoogte van hectometerpaal 5, 
tevens het parkeerterrein van  Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen. Met openbaar vervoer 
lijn 91 vanaf station Arnhem CS, je stap uit, ter hoogte van de golfbaan en loopt in ca.15 
minuten over het fietspad naar Delhuyzen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Figuur 1 Overzichtskaart beschreven wandeling 

 
Geschiedenis en beschrijving van het gebied. 
Begin 1900 was dit landgoed eigendom van de familie Delcourt van Crimpen. In 1963 werd 
het aangekocht door de Zwolsmangroep, die het na 4 jaar verkocht aan ‘De Nieuwe Erven’, 
een dochter van Philips. 
De gemeente Arnhem heeft het gebied gekocht van ‘De Nieuwe Erven’ en in 1989 werd een 
gedeelte van dit gebied tot Nationaal Verstrooiterrein bestemd (vergelijkbaar met een 
natuurbegraafplaats. Door nabestaanden kan ook voor een adoptieboom gekozen worden. 
Delhuyzen is voor een deel bebost met eiken, berken en dennen. Ook zijn enkele stukjes 
open heideveld, die zo beheerd worden, dat ze blijven bestaan. 
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Delhuyzen.            Heideveld op Delhuyzen. 

 
 
De wandelroute1 
1.  Vanaf de parkeerplaats ga je door het klaphek. Op het fietspad of het karrenpad ernaast 
loop je door een jonge beukenlaan met rechts een jong eikenbos en links een dennenbos.  
 
2.  Na tweehonderdvijftig meter neem je het pad links. Aan je linkerhand zie je het 
dennenbos en rechts een heideveldje, waar een paar grove dennen staan, die, omdat zij 
solitair staan, een bredere vorm kunnen ontwikkelen in hun groei. Het zandpad buigt wat 
naar rechts. Nadat het pad over een heuveltje gaat, buigt het pad met een scherpe bocht 
naar rechts. Je blijft dit pad volgen. 
                                
3.  Aan de linkerzijde heb je een prachtig zicht over de heide (die wel sterk is vergrast met 
pijpenstrootje) en aan de rechterkant veel berken en een wal die begroeid is met lage 
struikjes vossenbessen. Vossenbessen lijken op bosbessen maar hebben dikkere, 
leerachtige blaadjes en zijn roder van kleur. De rode vossenbessen zijn eetbaar, de smaak 
lijkt op die van cranberry, waar het dan ook familie van is.  
 
4.  Boven op de wal groeien ook veel graspollen van het zogenaamde pijpenstrootje. 
Vooral in het voorjaar is deze rand van het bos naar het open heideveld het domein van de 
vogels; een boomvalk kan zomaar op een boomtak zitten. Ook de veld- en boomleeuweriken 
zijn goed te zien op de heide. Kleinere zangvogels zal je ongetwijfeld ook aantreffen, zoals  
mezen en vinken. 
 

   
Dopheide.                 Schotse hooglander. 
 

 
1 Kom je onduidelijkheden tegen op deze wandeling neem dan contact op met 
webmaster@arnhem.knnv.nl 
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5.  Je kruist een naar rechts buigend fietspad, maar je blijft het pad rechtdoor volgen. Je hebt 
nog steeds zicht op het grote heideveld. Rechts zie je een berkenbos en grove dennen.  
Even voordat het heideveld overgaat in het hetzelfde soort bos van grove den en berk, een 
lage brede bedding. Als je vanaf het karrenpad die bedding in kijkt zie je veel gras en pitrus; 
deze groeit graag op een bodem die meer vocht kan vasthouden. Als het geregend heeft 
staat in die bedding water en komen reeën, herten en Schotse Hooglanders hier graag 
drinken.  
De Schotse Hooglanders zijn door Natuurmonumenten uitgezet en kunnen vanaf de 
Veluwezoom bij Rheden tot op Delhuyzen lopen. Het zijn prachtige, rustige grazers met 
indrukwekkende hoorns. Blijf echter op gepaste afstand want het is ‘hun’ gebied. Soms zie je 
een enkeling en soms wel een kudde van meer dan10 runderen. 
 
6.  Je komt nu bij een viersprong van zandwegen. Hier ga je rechtsaf. Aan je linkerzijde zie je 
een prachtige heidevallei met struikheide en dopheide. De laatste groeit graag waar wat 
meer vocht in de bodem zit. Aan de rechterkant staat een bankje, vanwaar je een mooi 
uitzicht hebt over dit smeltwaterdal dat is ontstaan aan het eind van de voorlaatste 
ijstijdperiode, het Saalien (238.000 tot 128.00 jaar geleden). De laatste ijstijd (115.000 tot 
10.000 jaar geleden) heeft dit gebied niet meer bereikt. 
 
7.  Je vervolgt de weg en houdt bij een splitsing rechts aan. Dit pad loopt naar de eerste 
parkeerplaats. Bij een informatiebord ga je rechtsaf en loopt dan richting tweede 
parkeerplaats. Je ziet, voor je het klaphek doorgaat, een aantal manshoge stenen staan; die 
komen uit o.a. Mexico, Zuid-Afrika, Israël, Roemenië en Peru. Die zijn hier neergelegd ter 
nagedachtenis aan al de naamloze overleden kinderen. Het initiatief van dit internationale 
monument is een idee van Herman van Veen en heeft de naam “Stichting Roses for 
Children”. 
 

  
Delhuyzen in de winter. 
 

8.  Op het terrein van Delhuyzen is geen horeca aanwezig. Wel zijn er regelmatig bankjes op 
de route. Ieder jaargetijden en elk tijdstip van de dag is het hier prettig wandelen en er is 
steeds iets te zien: frisse ontluikende boombladeren in het voorjaar en het gezang van 
vogels, de bloei van de heide en insecten in de zomer, de mist over de heidevelden en 
paddenstoelen in de herfst en in de winter een prachtig sneeuwlandschap met haar 
silhouetten. 
 
                                                                                                      Tekst en foto´s: Wil Wamelink 
        Jaar van opmaak: 2022 


