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In het spoor van de moeflon 
 
 
 
 

LET OP: in de maand SEPTEMBER is het bronsttijd van de edelherten. Dan zijn diverse paden 
afgesloten en kan deze route NIET gewandeld worden! 

 
Een rondwandeling van 7,7 km (met inkorting 6,5 km) in het 
westelijke gedeelte van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
Het is een afwisselende route door fraaie bossen en langs open 
velden met vergezichten op heidevelden, zandverstuivingen en 
stuwwallen. Halverwege de route kom je door een eeuwenoud 
jeneverbessenbos met een - voor Nederland - zeldzame 
concentratie jeneverbessen. 
Tot voorkort was dit het leefgebied van de moeflon. Deze van 
oorsprong uit Corsica en Sardinië afkomstige schapensoort 
leverde op De Hoge Veluwe Park een bijdrage in het 

openhouden van heidevelden en korstmossteppen. De moeflonpopulatie bedroeg circa 220 dieren maar 
is drastisch gedaald sinds de komst van wolven in 2021. Momenteel zijn circa 40 moeflons veiliggesteld 
op een 85 hectare groot terrein dat is afgeschermd voor de wolf. Tijdens deze wandeling kom je meer te 
weten over de moeflon en zijn plek binnen het natuurbeheer op de Hoge Veluwe. Daarnaast maak je kans 
om sporen te zien van herten, wilde zwijnen, vossen en dassen. 
 
 

 
 
 
 
Het begin- en eindpunt 
 
Startpunt is de natuurparkeerplaats aan de Wildbaanweg, bij de Gymnasium Vallei, binnen het Park. Deze 
parkeerplek bevindt zich aan de rechterkant van de weg, als je van het Kröller-Müller Museum ca 3,5 km 
richting ingang Schaarsbergen rijdt. Bij de parkeerplaats staan een aantal houten banken. Voor een 

bezoek aan het Park heb je een entreebewijs nodig. Dat kun je vooraf bestellen op Stichting Het 

Nationale Park De Hoge Veluwe of ter plekke aanschaffen bij één van de drie Parkentrees. Honden zijn 

welkom in het Park (behalve de beeldentuin en gebouwen) mits aangelijnd. 
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Gebiedsbeschrijving  
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de unieke nalatenschap van één van de meest markante 
echtparen uit de Nederlandse geschiedenis: Anton en Helene Kröller-Müller. Beiden waren 
geïnteresseerd in natuur en hielden van paardrijden. Daarnaast zocht Anton graag, wellicht als tegenwicht 
voor het jachtige en drukke zakenleven, rust in de natuur. Vanaf 1909 begon Anton Kröller stapsgewijs 
met de aankoop van gronden op de Veluwe met als doel: een privé jacht- en rijdomein. In 1917 bezat hij 
maar liefst 6.800 hectare. De familie Kröller-Müller was daarmee, op de koninklijke familie na, de 
belangrijkste grootgrondbezitter op de Veluwe. Nadat het landgoed werd omrasterd liet Anton er 
edelherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons uitzetten.  
 
Het huidige Nationale Park De Hoge Veluwe beslaat een oppervlakte van 5.400 hectare aan half 
natuurlijke- en cultuurlandschappen zoals: stuifzanden, korstmossteppen, heidevelden, veenmoerassen, 
oude landbouwenclaves en bossen. Door actief beheer streeft men ernaar om niet alleen deze oude 
landschappen in stand te houden, maar daarbinnen ook een zo hoog mogelijke biodiversiteit. Vanaf 1935 
voert het Park een zelfstandige exploitatie en is in zijn voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van 
betalende bezoekers. Om deze wandeling te kunnen maken betaal je daarom Park-entree. Daarna kun je 
op pad over de goed onderhouden autowegen, fiets- en wandelpaden, en genieten van alles wat dit 
museum van landschappen te bieden heeft.  
   
De voormalige Wildbaan 
Vanaf de stichting van De Hoge Veluwe kende het Park een driedeling door middel van rasters; het 
noordelijk cultuurgedeelte ofwel het Landgoed Hoenderloo, het zuidelijk cultuurgedeelte beter bekend als 
Kemperberg en daar tussenin de Wildbaan. Deze laatste was het leefgebied van vooral moeflons en 
edelherten, in mindere mate kwamen hier ook reeën en wilde zwijnen voor. In 1994 werden deze 
tussenrasters verwijderd en kon het wild zich over het gehele gebied verspreiden. Vooral de edelherten 
en wilde zwijnen maakten van deze gelegenheid gebruik, de reeën liepen al hoofdzakelijk in de twee 
cultuurgebieden. Dit gebied bestaat vooral uit heidevelden, stuifzanden en korstmossteppen, open 
ruimten waar moeflons op De Hoge Veluwe de voorkeur aan gaven. Daarnaast bestaat het gebied dat 
tijdens de wandeling wordt doorkruist uit jonge tot zeer oude grove dennenbossen van een natuurlijke 
oorsprong (niet aangeplant) en halverwege de route een voor ons land uniek Jeneverbessenbos. 
 
Meer weten? Fout melden? 
Meer routes in en rond Apeldoorn vind je op ivn-apeldoorn.nl. Kom je tijdens de tocht een wijziging tegen 
in de route of de informatie? Laat het ons weten via routes@ivn-apeldoorn.nl (versie nummer route: 2023-
05). 
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Op pad  
 

Start: Parkeerplaats bij Gymnasiumvallei 
 
De parkeerplaats waar deze wandeling vertrekt, ligt ten noorden van 
een heideveldje dat op de parkplattegrond staat aangegeven als 
Gymnasiumvallei. Deze naam is vanaf de jaren zeventig aan het veld 
gegeven nadat leerlingen van het Gymnasium in Apeldoorn dit met 
jonge dennetjes overwoekerde heideveldje tijdens een zomerkamp 
opgeschoond hadden. Heidevelden zijn een belangrijk habitat voor 
veel andere planten- en diersoorten, zoals de zadelsprinkhaan, 
roodborsttapuit, zandhagedis en de kruipbrem. Zodra heidevelden 
dichtgroeien tot een bos dan verdwijnen deze soorten. 
 
Het van oorsprong uit Corsica en Sardinië afkomstige wilde schaap, de moeflon, leverde in het Park 
een belangrijke bijdrage aan het openhouden van heidevelden en korstmossteppen. 
 
 

1. Loop vanaf de parkeerplaats, met de asfaltweg achter je rug, het wandelpad rechtsvoor 
omhoog, het bos in.  
 
Wanneer je oude kaarten van de (Hoge) Veluwe bekijkt, valt op dat het er vroeger woest en leeg 
was. Op enkele plekken is bos te vinden, maar ongeveer 70% bestond ruim 150 jaar geleden nog 
uit stuifzand en heideveld. Het dennenbos waar je nu doorheen wandelt is ontstaan uit het 

dennenzaad dat vanuit oudere omliggende bossen of solitaire 
dennen is komen aanwaaien. De grove den is een 
pioniersboomsoort en heeft daarom lichte zaden met vleugeltjes 
die eenvoudig door de wind verspreid worden. De bomen die zich 
als eerste vestigden hebben vaak een grillige vorm en zijtakken 
die zich naar alle kanten konden ontwikkelen. De exemplaren die 
later opgroeien moeten vaak de concurrentie aan met andere 
bomen. In de race naar het licht krijgen ze rechte stammen 
waarbij de zijtakken, door het ontbreken van direct zonlicht, in een 
vroeger stadium afsterven. 

 
De moeflons op De Hoge Veluwe hadden een voorkeur voor de open 
terreinen, natuurlijk zoeken ze bossen zoals deze ook wel op, dit 
gebeurt vooral wanneer beschutting wordt gezocht tijdens barre 
weersomstandigheden of in de periode eind februari - begin maart 
wanneer de lammeren worden geboren.  
 

2. Na het bos gaat het pad over in een open vlakte. Vervolg het wandelpad tot aan het 
fietspad. 
 

3. Steek het fietspad over. Ga, direct erna, op de driesprong rechtsaf. Op de volgende 
driesprong, kort erna, links aanhouden. 

 
In het gebied rechts stond tot voor 2001 een dennenbos. Dit is gekapt 
vanwege het herstel van het stuifzandgebied de Pollen, waar je later op 
deze wandeling meer van gaat zien en lezen. Fraai is het reliëf dat is 
gevormd in de tijd dat dit gebied nog actief stuifzand was en de wind 
duinen en duintjes opwierp. Meer over dit gebied bij het volgende 
informatiepunt.  

 

Vervolg ca 1 km de wandeling door de open vlakte met bochten naar links en rechts tot de 
volgende kruising.  
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In totaal werd in 2001 een oppervlakte van 60 hectare bos gekapt. 
Hierdoor kreeg de wind over een lengte van ruim 4,5 kilometer vrij 
spel om het herstelde stuifzandgebied, daadwerkelijk te laten 
stuiven. Ook in dit gebied rechts zijn stuifduinen en duintjes te 
zien. Opvallend zijn de opengewaaide stuifzandkopjes op 
sommige daarvan. Deze zijn ontstaan door betreding en 
begrazing. 
 

 
 
Moeflons zijn planteneters en kunnen met een karig dieet toe. 
Ze eten voornamelijk heide maar ook grassen, kruiden, 
korstmossen, twijgen, knoppen, jonge bladeren en 's winters 
boomschors en waren hier regelmatig te vinden.  

 

 
 

4. Ga op de kruising rechtdoor, richting bos. Vervolg de wandeling met het bos rechts en de 
korstmosvlakte links.  
 

Stormen brengen structuur in de bossen. Op plekken waar 
door een storm gaten in het kronendak zijn gevallen en 
daglicht doordringt, krijgen jonge bomen en struiken kansen 
op te groeien. Ook de omgewaaide bomen zijn belangrijk 
voor de biodiversiteit in een bos. Sommige sterven langzaam 
af en vormen voedsel voor schimmels en insecten. Er zijn 
bomen waarvan het wortelstelsel na een storm voldoende 
intact gebleven is om de boom door te laten groeien. Een 
mooi voorbeeld is links van het pad te zien. De twee grove 
dennen zijn tijdens de storm van 25 januari 1990 gedeeltelijk 
ontworteld, maar groeien vrolijk verder. 

 
Moeflonlammeren worden - net als huisschapen - aan het einde 
van de winter geboren, na een draagtijd van 5 tot 6 maanden. Per 
worp wordt meestal één, soms twee jongen geboren. Voor de 
geboorte zondert de moeder zich ver van de kudde af en zoekt 
vaak de beschutting van het bos. Omgewaaide bomen zijn 
uitermate geschikt om er te werpen. Het lam weegt bij de geboorte 
slechts 2800 gram en is kleiner dan een haas. Na 20 minuten is 
het lam instaat om zijn moeder te volgen. Maar het ligt ook vaak op 
een rustig plekje, terwijl de moeder dichtbij aan het grazen is. Om 
een hechte moeder-kind band op te bouwen blijven de ooi en het 
lam ongeveer een week afgezonderd van de kudde. 
 

5. Wandel door tot het einde van het wandelpad. 
 

Het Oud-Reemsterzand, ten zuiden van het wandelpad, is 
een voormalig stuifzand dat we nu een zogenaamde 
korstmossteppe noemen. Op de mineraalarme bodem 
groeien behalve lage grassen, zoals schapengras en 
buntgras, ook vele korstmossoorten. Op het Oud-
Reemsterzand zijn sporen van een middeleeuwse 
nederzetting en een bijbehorende akker gevonden. Ze 
kunnen worden toegeschreven aan een voorloper van de 
huidige agrarische enclave Oud Reemst. Deze 
nederzetting is in de late middeleeuwen verdwenen onder 
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stuifzand. Kijkend vanaf dit punt zie je in het zuiden ook het Bosje van Staf liggen en de oude 
stuwwal van Oud-Reemst. 
 
Moeflons zijn, zoals eerdergenoemd, planteneters. Door het afvreten van de jonge dennetjes 
fungeerden zij in het Park als natuurlijke beheerders van de open terreinen. Dankzij de moeflons is 
dit gebied nagenoeg vrij van dennen gebleven. De dennetjes die er langs het pad te zien zijn, 
hebben veel weg van Bonsaiboompjes, omdat ze door moeflons zijn afgeknabbeld. De 
korstmossteppen zijn een belangrijk onderdeel in het Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden (Natura 2000). 
 

6. Sla rechtsaf. 
 
Het bos op het veld hiervoor is gekapt  om een ecologische 
verbindingszone voor de kleine fauna te  creëren. Door een reeks 
aan kapwerkzaamheden is zo een langgerekte verbinding ontstaan 
tussen het Oud-Reemsterzand en het Otterlose Zand, waardoor 
verschillende diersoorten kunnen migreren van het ene open 
gebied naar het andere. Verbindingen tussen afzonderlijke 

populaties zijn van belang bij de 
instandhouding van de soort. Dieren die 
van deze maatregel profiteren zijn 
bijvoorbeeld: zandhagedis, heidevlinder, 
blauwvleugelsprinkhaan en nachtzwaluw. Door het boomvrij maken 
profiteren ook kruidachtige gewassen zoals: tormentil, liggend walstro 
en hondsviooltje. 

 
 
7. Vervolg de wandeling tot de volgende kruising. 

 
Voor de volledige route van 7,7 km: Sla op de kruising linksaf. 
Voor de verkorte route van 6,5 km:: Sla op de kruising rechtsaf. Ga verder bij punt 11. 
 

8. Vervolg de wandeling, sla rechtsaf bij eerste pad rechts.  
 

9. Houd rechts aan op de volgende driesprong. Negeer alle zijpaden tot aan het einde van het 
wandelpad.  
 
Het Jeneverbossenbos is één van de meest mystieke 
plekken van het Park. Hier staan zoveel van deze 
inheemse- en beschermde coniferen dicht op elkaar, 
dat met recht van een bos gesproken kan worden. 
Zoals je ziet heeft de jeneverbes verschillende 
groeivormen, vooral de zuilvormige exemplaren doen 
sterk denken aan de Cipressen van het Italiaans-
Toscaanse landschap, waarmee ze ook sterk verwant 
zijn. De plant is tweehuizig, dat wil zeggen dat er 
mannelijke en vrouwelijke exemplaren zijn. De 
vrouwelijke dragen al naar gelang het seizoen groene of 
blauwe dan wel blauwzwarte, berijpte schijnbessen. 
Helene Kröller, één van de stichters van het Park, waardeerde de jeneverbessen op haar 
landgoed zo, dat zij na zware sneeuwval het voltallig bospersoneel liet mobiliseren om gewapend 
met mattenkloppers naar het Jeneverbessenbos te gaan om de zware sneeuwvracht van de 
jeneverbesstruiken te kloppen. 
 

10. Sla rechtsaf, op de volgende kruising linksaf.  
| 
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11. Wandel circa 800 meter door het bos, tot het eerste bospad rechts. 
 

Deze lange rechte weg, van het Jeneverbessenbos 
naar de Pollen, wordt ook wel 'het Spoorbaantje' 
genoemd.  Hier lag namelijk het tracé van een 
spoorlijntje dat in 1921 werd aangelegd om stenen aan 
te leveren voor de bouw van een museum voor de 
kunstverzameling van Helene Kröller-Müller. Tot de 
renovatie van het stuifzand in 2001 was deze weg 
kaarsrecht en kon je op enkele plekken nog het talud 
van het smalspoor zien. Tijdens de renovatie is hierover 
met zwaar materieel het afgegraven zand afgevoerd en 
is het talud verdwenen. Later zijn bij het opknappen van 
het pad enkele kronkels in het pad gemaakt. 

 
Om wild te spotten is het aan te raden om ergens rustig te gaan zitten en het wild af te wachten. 
Het wild heeft je dan minder snel in de gaten dan wanneer je wandelt. Kruisingen van paden of 
zoals hier, een lang recht pad, biedt goede kansen om het hier aanwezige wild te zien oversteken. 
 

12. Sla rechtsaf. Vervolg de wandeling door het bos tot aan de kruising.  Ga op de kruising 
rechtdoor. 
 

13. Vervolg je wandeling over de open vlakte met in de verte de gele zandduinen, de Pollen, tot 
aan het fietspad. 
 

14. Steek het fietspad over. 
 
Het gebied de Pollen is sinds 2002 na een grootschalige 
renovatie teruggebracht tot een actief stuifzandgebied 
van ruim 60 hectare. Stuifzand was gemeengoed ten 
tijde van de oprichters van het Park. Het echtpaar 
Kröller-Müller was onder de indruk van het 
karakteristieke stuifzandlandschap, maar om het 
landgoedkarakter van het park te versterken lieten zij 
bossen aanleggen. De bossen kregen in de loop der 
jaren zodanig de overhand dat ze de wind belemmerden 
en het stuifzand bijna volledig deden verdwijnen. Hoge 
windsnelheden zijn namelijk noodzakelijk voor stuifzand: 
als het zand niet kan stuiven, raakt de bodem begroeid met mossen, buntgras en heide. Door in 
de periode 2001-2002 de toplaag af te graven en af te voeren is het systeem van "wandelende 
binnenlandse duinen" hersteld. 
 

 
Het stuifzand leent zich in het bijzonder om diersporen te 
ontdekken. Wanneer je tijd hebt, loop dan eens het 
stuifzand op. Edelherten, wilde zwijnen, reeën en vossen 
trekken hier over heen. Zie je hun pootafdrukken? 
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15. Vervolg het wandelpad schuin rechts met de zandduinen aan de linkerkant.  
 
Langs de randen van een zandverstuiving ontstaat een 
mozaïek van onbegroeid, beweeglijk zand, maar ook 
vastgelegd zand waar een mos en korstmosbegroeiing 
ontstaat. Vanwege gebrek aan voeding in de bodem groeien 
er weinig vaatplanten. In de oudere stadia van het stuifzand 
zijn vooral mossen zoals ruig haarmos en vele korstmossen 
te vinden. Geleidelijk gaan er op het stuifzand ook heide, 
struiken en op den duur ook bomen (met name grove den) 
groeien. Het opvallend groene mostapijt is vooral het gevolg 
van de toegenomen stikstofdepositie. Het grijs kronkelsteeltje 
- ook wel tankmos genoemd -  is in Nederland voor het eerst 
in 1961 gevonden. Deze van het zuidelijk halfrond afkomstige soort heeft zich sindsdien 
razendsnel verspreid en is uitgegroeid tot een probleemsoort op stuifzanden en kustduinen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat een invasie van grijs kronkelsteeltje kan leiden tot achteruitgang 
van soortenrijke korstmossenvegetaties. 
 

Omdat de moeflon in 1921 voor de jacht werd geïmporteerd 
vanuit Corsica, is hij in Nederland nog steeds ingedeeld als 
"exoot”. Dat doel is inmiddels verleden tijd, het wilde 
haarschaap is op De Hoge Veluwe volledig ingeburgerd en 
vervult zelfs een zeer nuttige functie bij het openhouden van 
Natura 2000 landschappen, zoals heide en stuifzanden. 
Omdat de moeflon een sleutelrol speelt bij de instandhouding 
van de rijke biodiversiteit op De Hoge Veluwe, en al meer dan 
100 jaar onderdeel is van het culturele erfgoed op het Park, 
pleit het Park voor gecontroleerd beheer van de wolf en het 
weren van de wolf uit het Park zelf. 

 
16. Op de driesprong, na circa 700 meter, rechts aanhouden. Het wandelpad gaat over in het 

bos. Vervolg de wandeling, negeer zijpaden, tot vlak voor de asfaltweg. Vervolg het 
wandelpad met de bocht mee naar rechts. Loop door tot je weer aangekomen bent bij het 
beginpunt van deze wandeling.  

 
 
 
 
 


