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STERRENWANDELING OUD WOLFHEZE 

Meer info over de sterrenwandeling en What3Words is te vinden op  

heelsumsbeekdal.nl/sterrenwandeling-oud-wolfheze/ 

De wandeling begint op de parkeerplaats aan de Oude Kloosterweg tegenover Hotel Wolfheze aan de 

Wolfhezerweg. Om zeker de goede weg te vinden kan je gebruik maken van What3Words 

(download de app) op je smartphone. Parkeer bijvoorbeeld op puurst.bondslid.jongst  

 

1. Grafheuvels  

Ga linksaf aan het einde van de parkeerplaats en volg de Oude Kloosterweg naar 

duimde.damesfiets.zeespiegel. Deze grafheuvels behoren tot de Klokbekercultuur (2400 – 

1900 v. Chr.). Info: heelsumsbeekdal.nl/grafheuvels/ 

2. Het verdwenen dorp Wolfheze  

Ga verder over de Oude Kloosterweg naar puurst.bondslid.jongst. 

Je staat hier tegenover de Kapelheuvel of Kerkheuvel, waar omstreeks het jaar 1000 een 

parochiekerkje van tufsteen is gebouwd. Info: heelsumsbeekdal.nl/verdwenen-dorp-wolfheze/ 

3. Landweer  

Verlaat de geasfalteerde Oude Kloosterweg en rechtdoor op het pad. Volg de blauwe pijlen van de 

steen. Je gaat naar bovenste.voorrem.gevoelig. Hier ligt, loodrecht op de weg, een duidelijke 

landweer. Een landweer of landgraaf is een lijnvormige doorgaande aarden wal en/of diepe sloot 

met vaak een doornhaag. Info: heelsumsbeekdal.nl/landweer/ 

4. De wolf en Wolfheze  

Volg deze keer de richting van het klompenpad. Je ziet de volgende grafheuvel met de berk al 

liggen. Je gaat naar zaadjes.rechthoek.pluis. Bij deze mooie grafheuvel met de naam 

Koningsheuvel vertellen we het verhaal van de wolf en Wolfheze. Info: heelsumsbeekdal.nl/de-

koningsheuvel/ en heelsumsbeekdal.nl/de-wolf-en-wolfheze/ 

5. Sprengen  

Ga na het derde bruggetje linksaf, volg het pad langs de beek. Je gaat naar 

boeketten.maait.voorbeeld. De Wolfhezer beek was oorspronkelijk een kwelbeek. Reeds in 

1440 was er al een korenmolen die op waterkracht draaide. Vanaf het begin van de 16e eeuw zijn 

er op de Veluwe sprengkoppen gegraven.  

Info: heelsumsbeekdal.nl/sprengen-sprengebeken-en-sprengkoppen/ 

6. Het Kousenhuisje  

Vervolg het pad. Bij de kruising zie je een boerderij liggen. De benaming Kousenhuisje dateert uit 

de tijd dat hier de kousen van Psychatrisch Ziekenhuis Wolfheze gewassen werden. Je gaat naar 

loonlijst.hielpen.voetsteun. Info: heelsumsbeekdal.nl/het-kousenhuisje-laag-wolfheze/ 

7. Wodanseiken  

Ga naar puurst.bondslid.jongst. Aan de oever van de inmiddels drooggevallen beek staan de 

eeuwenoude eiken, die in de 19e eeuw door de landschapschilder Bilders de naam Wodanseiken 

hebben gekregen. Info: heelsumsbeekdal.nl/wodanseiken/ 

Ga hierna linksaf over het bruggetje. Blijf de droge beek volgen. Na twee bruggetjes links 

omhoog, volg weer de blauwe pijl op de steen. Terug naar de parkeerplaats: 

puurst.bondslid.jongst 
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