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De wandeling door natuurgebied De Renderklippen gaat door bossen en over de hei die 
wordt begraasd door een kudde schapen. Met wat fantasie waan je je op de Woeste 
Hoogten, waar de Britse schrijfster Emily Brontë haar Heathcliff liet razen. Op de start na is 
de route bijna volledig onverhard.  
 

 

INFORMATIE WANDELROUTE RENDERKLIPPEN VELUWE 

 

Lengte: 16,4 km 

 

Start: Witte slagboom 'Renderklippen' bij parkeerterrein Hertenkamp langs de 

Renderklippenweg, Epe. Navigatie: Dellenweg 80, Epe. 

 

Markering: Diverse markeringen. Volg routebeschrijving.  

 

OV: De dichtstbijzijnde bushalte is Transferium Heerde Horsthoek langs de A50, 

bereikbaar vanaf treinstation Zwolle. Hiervandaan is het 2,2 km lopen naar de route. 

Start dan bij het parkeerterrein aan de Kooiweg tussen B en C. 

 

Horeca: Heerde: Snackkiosk De Schaapskooi, Elburgerweg 31, 

opdeveluwe.eu/index.php/schaapskooi. 

 

Kindertip: Op de speelweide tegenover de schaapskooi begint de Kabouterroute. 

  

http://www.opdeveluwe.eu/index.php/schaapskooi


 

ROUTEBESCHRIJVING WANDELROUTE RENDERKLIPPEN VELUWE 
 
A t/m (..) verwijst naar het punt op de route waar je je bevindt > zie hiervoor de ANWB-

wandelgids. 

[1] t/m [..] verwijst naar een ‘weetje’ > zie onderaan de routebeschrijving. 

LA = linksaf; RA = rechtsaf; RD = rechtdoor; ri = richting. 

 
 

A/start  = Start met gezicht naar witte slagboom 'Renderklippen' en sla RA langs 

kopse kant parkeerterrein. In linkerhoek LA, bospad op (groen bordje 'Gemeentelijk 

Bosbedrijf'). Op derde kruising van bospaden: ga schuin (niet haaks) rechts. 30 m 

vóór heideterrein op Y-splitsing rechts aanhouden en na 30 m op kruising RD (groen 

paaltje, witte N). Kies het pad het dichtst langs het heideveld. Pad buigt verderop 

naar links over de heide. Op T-splitsing met fietspad: hou rechts aan, pad langs 

betonpad. 

 

Op kruising waar fiets-/voetpad naar rechts buigt: wandel RD (Koepelweg). Eerste 

bospad LA, graspad met N-paaltje. Op kruising RA. Negeer zijpaden. Je komt bij T-

splitsing met richtingwijzer. 

 

B = Sla bij richtingwijzer LA ri 'Schaapskooi'. Na 20 m op Y-splitsing links aanhouden 

(bordje Klompenpad). Wordt verderop smal pad langs kampeerterrein (De Klippen). 

Negeer pad LA. Einde bospad (vijfsprong) LA, fietspad richting Schaapskooi, langs 

houten slagboom 'Kooiweg'. Na 90 m RA bosgebied 'Gemeente Heerde' [1]  in. Volg 

pad RD. Pad slingert door bos, kruist twee andere paden en komt uit op kruising met 

oranje bordje Klompenpad.  

 

C = Ga op kruising RD. Na 30 m op vage kruising volg pad RD (links van greppel). Volg 

de rode paaltjes. 

 

Na 400 m volg rode route haaks LA. Je passeert slagboom, daarna schuin RA, bordje 

'Wandelroute'. Volg weer de rode paaltjes (= eerste kruisinkje LA). Op driesprong met 

boom LA (rode route gaat RA), je kruist betonnen fietspad en wandelt RD. Na 100 m 

bij bordje 'Wandelroute' LA, volg rode paaltjes. Je komt na 650 m uit op fietspad.  

 

D = Sla RA fietspad op (verlaat rode route). Steek de weg (Elburgerweg) over en 

vervolg pad RD door bos.  

Tip: ga op Elburgerweg LA, na 80 m weer LA en je komt bij Snackkar De Schaapskooi. 

 

Na 300 m, in bocht naar links: ga RA, ruiterpad. Na 200 m eerste pad LA (bruin/paars 

bordje Klompenpad), rechterzijde greppel (Middelste Heerderbeek, [2]). 



 

 

Op Y-splitsing met klompenpadbordje RD. Einde op asfaltweg LA. Eerste kruising van 

paden RA langs slagboom, breed zandpad. Na 430 m op kruising van bospaden RD. 

Na 40 m steek fietspad over en vervolg RD tot rand Heerderstrand.  

 

E = Sla LA langs het water. Na 50 m is er een Y-splitsing met schuin rechts een rij 

beelden in het water [3]: kies hier het linkerpad (= RD). 

Einde meer op T-splitsing LA. Steek fietspad over en RD, Ossenberg (27 m) op. Hou 

bovenop linkerpad aan (= RD). Pad komt verderop langs houten schuur (De Ossenstal, 

[4]). 

 

Op splitsing bij picknickbank links aanhouden. Steek RD brede zandweg over. Je komt 

op kleine parkeerplaats. 

 

F = Op parkeerplaats LA, bordje 'Wandelroute'. Op T-splitsing LA en na 20 m RA, pad 

langs fietspad. Na 120 m op T-splitsing RA, zandpad. Na 80 m op kruising bospaden 

LA. Einde pad (T-splitsing met bankje): RA en na 5 m op kruising RD, karrenspoor van 

zand. 

 

Na 400 m op driehoekige splitsing (vóór parkeerplaats) LA, gele route. Na 80 m op 

driesprong RA. Pad buigt bij bankje naar links. Na 240 m op driesprong met hoge 

boom RA. Na 100 m buigt pad sterk linksom. Na 220 m kom je uit op betonnen 

fietspad [5]. 

 

G = Sla RA fietspad op. 

Na 600 m bij bankje LA, paadje door heideveld. Na 120 m op driesprong RA, gele 

markering. Einde pad LA, rood en geel. Na 160 m op kruising LA, breed zandpad. Na 

900 m kom je op grote vijfsprong met verschillende routemarkeringen. 

 

H  = Op vijfsprong scherp rechtsom (o.a. wit-rood en Veluwe Trail). Let op: na 200 m 

LA (vóór hulststruik), via smal bospaadje, stijgt. Op T-splitsing bovenaan LA, wit-rood. 

Op Y-splitsing halverwege daling rechts aanhouden, wit-rood. Na 100 m kom je op 

asfaltweg (Elburgerweg). 

 

i = Steek Elburgerweg over en vervolg bospad RD, langs heideveld, wit-rood. 

Verderop heuveltje op [6].  Na 360 m steek fietspad over en wandel RD, bospad ri 

Pluizenmeer [7]. Rand Pluizenmeer LA, wit-rood. 

 

 



Bij bankje hou links aan, langs Corsicaanse den (infobordje). Na 30 m op splitsing LA 

(bordje Klompenpad). Tweede splitsing RA (bordje Klompenpad). Na 60 m op 

zanderige vijfsprong RD, wit-rood, langs langgerekt ven. Na 230 m bij Y-splitsing 

rechts aanhouden, zandpad. Na 300 m kom je op splitsing bij schaapskooi [8]. 

 

J = Ga op de splitsing RD. Na 300 m op kruising met richtingwijzer LA ri Sprengen. Na 

130 m op kruising RA, via trap heuvel op en vervolg RD. Volg steeds het wit-rood 

gemarkeerde brede zandpad. Negeer zijpaden. Na 800 m kom je bij verhoging met 

rechts een bank en links een vrij hoge houten trap.  

 

K = Vervolg hier je pad RD, wit-rood. Na 400 m op T-splitsing met N-paaltje hou 

rechts aan, wit-rood. Na 100 m kom je op fietspad met informatiebord 

Renderklippen. Sla scherp RA, pad direct langs de heide, randje bos [10]. 

 

Na 250 m eerste pad LA. Na 250 m op brede kruising met houten gebouwen RD. Na 

150 m LA, paadje door dennenbos. Je kruist breder pad en houdt daarna op Y-

splitsing rechts aan. Na ruim 100 m kom je uit op fietspad met aan de overzijde 

parkeerplaats Hertenkamp.  

 

  



 

 

WEETJES WANDELROUTE RENDERKLIPPEN VELUWE 

 

[1] Eindeloze bossen 

Slingerdeslang door het bos, over een wirwar aan paadjes waardoor je gemakkelijk een 

afslagje mist. Zeker als je vooral sporen van de bewoners probeert op te vangen: wilde 

zwijnen, edelherten, dassen, boommarters, haviken, buizerds, wespendieven, boomvalken. 

Blijf dus ook op het pad letten!  

 

[2] Schoonwatersprengen 

Onder de Veluwse bodem ligt een grote regenwaterbel. Waar het water naar de oppervlakte 

borrelt, is de mens het gaan opvangen. Dat gebeurde al zo'n vier à vijf eeuwen geleden, toen 

papier nodig was voor het drukken van boeken. Er werden beken gegraven – sprengen 

genoemd – om het water te geleiden en de papiermolens te laten draaien. Alleen al in de 

oostelijke Veluwe stonden waarschijnlijk honderd van zulke molens.  

 

[3] Heerderstrand, badderen met beelden 

Het Heerderstrand is van oorsprong een zandwinningsplas. Nu wordt er bij mooi weer in 

gebadderd. En iedereen doet dat anders. De rijen betonnen figuren doen het vooral heel 

statig en traag. Ze lijken het water in te lopen, maar ver komen ze niet. 'De Ontmoeting' 

heeft Frans Goldhagen zijn kunstwerk genoemd. Aan de beelden kun je meteen zien hoe 

diep het water ongeveer is.  

 

[4] Geen ossen, wel kevers 

Op de zandpaden wemelt het van de mestkevers. Deze staalblauwe kever stopt keutels van 

konijnen en schapen onder de grond, om er daarna eieren in te leggen. Een soepele kruiper 

is hij niet: hij rolt snel om en eindigt dan op zijn rug. Als het hem niet lukt zich weer om te 

draaien, sterft hij al spartelend. Hem op zijn pootjes helpen kán, maar waarschijnlijk is hij al 

snel aan het einde van zijn latijn.  

 

[5] Dennen en dennen 

Het is dan wel van beton, maar wat een mooi paadje is dit. De vliegdennen op de heide zijn 

ontsproten uit verwaaide zaden van de grove den. Door de wind krijgt de boom z'n grillige 

vormen. Andere grove dennen, die vaak dicht opeen zijn aangeplant voor de houtproductie 

(ons grenenhout), hebben minder ruimte en groeien rechttoe rechtaan naar het licht.  

 

[6] Topplek 

'Als je over een rij heuvels loopt, ga je op en neer. Dat is renderen, vandaar de naam 

Renderklippen', zo wordt beweerd. Of dat verhaal klopt? Feit is dat de Renderklippen 

prachtig glooien, alleen al bij het zien ervan krijg je het warm. Al 2700 jaar geleden was het 



gebied bewoond en sinds mensenheugenis grazen er schapen. Tegenwoordig doen ze dat 

om te voorkomen dat het heideveld dichtgroeit met pijpenstrootjes, bomen en grassen. 

Want de hei, die maakt ons blij. 

 

[7] Pluizenmeer 

Ooit heette dit ven het Vlasmeertje en werden er schapen in gewassen. Nu past de naam 

Pluizenmeer beter bij de mooie omlijsting van 'pluizig' veengras. Ook wollegras, zonnedauw, 

pijpenstrootje, witte snavelbies en gentiaan komen hier voor. Het zomerse gezoem is van 

grote keizerlibellen, viervlekken of bloedrode heidelibellen.  

 

[8] Schaapskooi Renderklippen 

Het is een tot de verbeelding sprekende plek waar de schaapskooi staat. Een rinkelend 

mobieltje, dat kan écht niet. Al vijftig jaar graast hier op deze mooie heidevlakte [9] een 

kudde Veluwse heideschapen. In februari-maart worden de lammetjes geboren en vanaf 

april zijn de schapen weer op de heide te zien. Meer informatie vind je in dat bijzondere 

gebouw verderop, 't Spiekertje gedoopt.  

 

[9] Heidehoning & heidejam 

Op de Renderklippen groeit voornamelijk struikheide. De bloemen bevatten volop nectar, 

waarvan heidehoning wordt gemaakt. Langs veel paden staat ook een andere heidesoort, 

kraaiheide. In januari zijn de bessen rijp (kraaiensnoep!) en daarvan kun je heerlijke jam 

maken.  

 

[10] Wild van de Renderklippen 

In de bossen rond de Renderklippen leven wilde zwijnen. Je ziet dat zo aan de omgewoelde 

aarde langs de paden waar ze met hun snuit naar eikels en insecten hebben gezocht. Wilde 

zwijnen leven in een kleine rotte (groep) van zeugen en frislingen (biggen) en één- en 

tweejarige zwijnen. De keiler (mannetje) leeft meestal alleen en kan wel 120 kilo worden.  

 

 

 


