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(Concept (veel hiervan is hypothetisch; blauw huidige namen, rood oude namen)

Loopt u eens via de oude Vossenweg van de Veentjesbrug in Heelsum naar het Theehuis in Mossel, 

langs de voormalige grens tussen Renkum en Doorwerth., afstand ca. 9 km.

Op de Zuidelijke Veluwezoom zijn restanten van oude doorgaande wegen te vinden die voor de 

historisch-geografisch geïnteresseerde wandelaar zeer de moeite waard zijn om opnieuw te 

ontdekken. De namen van sommige van die wegen vind je nog op oude landkaarten terug. In het 

veld zijn hier en daar, als je goed kijkt ook sporen en wallen en oneffenheden te vinden die bijna 

onmiskenbaar naar deze voormalige wegen verwijzen. Ik zeg met nadruk “bijna onmiskenbaar” 

want ook in de historische geografie moet je altijd slagen om de arm houden, en vaak het woord 

'mogelijk' of 'waarschijnlijk' toevoegen, en steeds open blijven staan voor informatie van anderen 

die er met een frisse nieuwe blik tegen aan kijken. Ook worden er wel eens oude sporen uitgewist 

door onwetende werkers van het bosonderhoud. Zoiets is nu eenmaal onvermijdelijk. Mocht u als 

wandelaar ideeën of aanvullende informatie hebben, dan houd ik mij aanbevolen. (rood oude 

wegen, blauw huidige wegen)

Enkele voormalige wegen op de Zuid-West Veluwe', waarvan we op oude kaarten restanten aan 

kunnen wijzen zijn: De Moutweg (van Harten naar Wageningen), de Maanderweg (van Maanen 

naar Wolfheze), de Dorenweersen Turff Wegh (van Doorwerth via Heelsum naar Quadenoord en 

verder), de Oude Schelmseweg (van Wageningen via Warnsborn naar Arnhem), de Hartter wegh 

(van Renkum over de heide naar Ginkel), De Remsterweg (van Renkum naar Oud Reemst en/of 

Nieuw Reemst) en de Vossenweg (van Heelsum naar Mossel). 



Deze laatste weg wil ik in dit stuk nader onder de loep nemen. Nu moet ik gelijk al met het woord 

beginnen waar ik het juist over had, het woord 'waarschijnlijk'. Want het is niet helemaal zeker dat 

de Vossenweg bij Heelsum (op de kaarten van Van Call (1656) en van Klinkenberg (1756)), precies 

dezelfde is als het Vossenwegsken nae Mossel {op de kaart van Kempinck (1610)}. Of deze twee 

Vossenwegen nu wel of niet identiek zijn, het is wel zeker dat we er (hier en daar met wat 

omtrekkende bewegingen) langs kunnen lopen of fietsen. De Vossenweg was waarschijnlijk in de 

17e eeuw de kortste weg naar Mossel, precies langs de grenzen tussen de domeinen van Renkum en

Doorwerth in het zuiden en tussen die van Ginkel en Reemst in het noorden. 

We zullen daarbij ook aandacht schenken aan andere oude wegen die we zullen kruisen. Bovendien 

zullen we wijzen op andersoortige dan de historisch geografische dingen, die het leven van de 

wandelaar veraangenamen. Ik wil in dit stuk een lans breken voor het plaatsen van naambordjes op 

verschillende plaatsen bij deze oude, nu naamloze, wegen. Dit is een maatregel die vrij weinig geld 

kost, en een cultuur-historische verrijking van het landschap kan betekenen. 

Ook op andere plaatsen in Nederland en België schijnt men een begin te hebben gemaakt met het 

(her)plaatsen van veldnamen in het landschap. En ook de Gemeente Renkum blijkt er welwillend 

tegenover te staan, te oordelen naar de fraaie groene houten naambordjes met witte letters in de 

bossen van De Hemelse Berg en de Bilderberg. Mogelijk kan de Vossenweg de volgende 'nieuwe 

weg met een oude naam' worden (op zes plaatsen een naambordje met daarop de aanduiding 

“Vossenweg, Van Call, 1656”, en verderop “Vossenwegsken naer Mossel, Kempinck, 1610” zou 

mooi zijn). En als er één schaap over de dam is …...

De Vossenweg is niet altijd even duidelijk op de kaarten getekend. Ook nu is hij hier en daar niet 

meer als weg te herkennen. Toch kunnen we hem over grote stukken van het traject tussen Heelsum 

en Mossel volgen. Soms als een nog resterende wal, soms als een bijna verdwenen karrenspoor, 



soms als een markante bosrand, maar op de meeste plaatsen met een begeleidend voet of fietspad. 

(In vet groen, plaatsen om even te stoppen en de volgende of voorgaande tekst te lezen).

Verkeersknooppunt bij Veentjesbrug

We beginnen onze excursie op de bekende drukke kruising in Heelsum waar nu bij Veentjesbrug in 

een klein gebied niet minder dan tien wegen en weggetjes bij elkaar komen. Het zal niet verbazen 

dat op deze plaats ook vroeger veel wegen samenkwamen: Den Oude Utrechtse Wegh (ook oude 

Schelmsche weg genoemd), de (nieuwe) Utrechtseweg, de Doorwerthseweg en zijn verlengde naar 

het noorden de Dorenweersche Turff Wech (de Bloemenlaan langs hotel Klein Zwitserland is 

daarvan waarschijnlijk een restant) , de Gijnkelsche Weghen, de relatief nieuwe Bennekomseweg en

dus ook den Vossen wegh, kwamen / komen hier samen bij de voormalige Heelsumse molens (de 

Kemel molen en de Morel mol).

We zullen bij deze beschrijving van de route beginnen bij het verkeersknooppunt Veentjesbrug in 

Heelsum en slaan de weg in die nu Doorwerthse-heide heet. Na ongeveer 200 meter slaan we 

linksaf de Sportlaan in. Aan de rechterkant van de Sportlaan loopt een ruiterpad langs een eikenwal.

Dit ruiterpad is heel waarschijnlijk het eerste stuk van de oude Vossenweg. En de wal daar is dus 

mogelijk 500 jaar oud. 

Bij de knik in de Sportlaan

Waar de Sportlaan een knik naar rechts maakt zien we het ruiterpad met de eikenwal deze knik 

volgen. We gaan dus rechtsaf langs de gebouwen van het Sportpark Wilhelmina naar de hoek bij het

hondenveld van “VDH Kringgroep Klein Vosdal”. Hier heeft aan de rechterzijde van de Vossenweg 

in het verleden een begraafplaats gelegen (kaart noemen waarop hij te zien is ??).  

We gaan op de hoek van het hondenveld, via het wandelpad (met de golfbaan aan onze linkerhand) 

rechtdoor. Aan de rechterzijde van het pad ligt de wal en een greppel van de Vossenweg. In de fraaie

eikenwal groeien ook vogelkers, meidoorn, lijsterbes en aan de linkerzijde van het pad bramen. In 



het voorjaar is het er wit van de grootbloemmuur en op de golfbaan staan her en der gele 

bremstruiken te bloeien. Ongeveer ?? m van de hoek af  (langs de houtsingel dwars op het pad 

links ??) liep vroeger (een kaart uit begin 20e eeuw noemen??)  een weg van Noord Renkum langs 

Kabeljauw naar Doorwerth. Na de aanleg van de A50 is deze grotendeels verdwenen. Aan het einde 

van de golfbaan komen we bij een T-kruising. 

Aan het einde van de golfbaan

De weg linksaf is waarschijnlijk een deel van een oude oost-westverbinding tussen Bennekom en 

Wolfheze en rechtsaf was er een verbinding met een nu nog bestaande weg over de Doorwerthse 

heide. Deze weg is aangegeven op de kaart van Van Call als Gerart Happen wech (was Gerart 

Happen mogelijk de 'landschrijver' die in het huis van het Landschrijverserf woonde (kaart van 

Elshoff, 1731). 

We blijven de Vossenweg volgen, rechtdoor, nu een bosweg. Hij wordt aan beide zijden door wallen

geflankeerd, hier en daar met greppels. Opvallend is de vrij grote afstand tussen de wallen. Gerrit 

Breman (persoonlijke mededeling, 2015) suggereerde dat deze grote afstand kon duiden op een 

speciale functie van deze grensweg, mogelijk als schaapsdrift (Heelsumse schapen naar het Planken

Wambuis als er onvoldoende te grazen viel dicht bij huis). 

Het bos hier bestaat uit eiken (onze inlandse, maar ook Amerikaanse- en moseiken) en grove 

dennen en berken. Na ongeveer 250 meter komen we bij een paardenweide met een hoge houten 

omheining. 

Zuidoosthoek van de paardenweide

Deze weide ligt links van de weg op een afstand van ongeveer 15 m. Aan de andere zijde van de 

weg ligt op dezelfde afstand een open veld. Dit veld maakte vroeger deel uit van landbouwgronden 

met de naam Het Nieuwe Erff (kaart van Klinkenberg, 1756). Dat erf heette echter ook al zo op de 

kaart van Van Call (1656), en ik vermoed dat ook de naam Landschrijverserf op de kaart van 

Elshoff (1731) verwijst naar dit Nieuwe Erff . Dit Landschrijverserff zou een voorloper van de ooit 



afgebrande Boschhoeve kunnen zijn ??). Een landschrijver was de secretaris van de Staten van 

Gelre. Landschrijver was een lucratief beroep en zo'n schrijver bewoonde dan ook vaak een flink 

huis op een groot erf (Bouwer, e-mail, 2013).  Als het Nieuwe Erff in 1656 de nieuwe ontginning 

was, dan was vermoedelijk de paardenweide aan de linkerzijde oudere landbouwgronf behorende 

bij een voorloper van de Jonkershoeve, een witte boerderij vanaf hier zichtbaar aan de overzijde.

Noordoosthoek van de paardenweide

Aan het eind van de paardenweide (kaart Klinkenberg, 1756) kruisen wij weer een dwarsweg, 

eveneens een vroegere doorgaande verbindingsweg tussen Bennekom en Wolfheze. Hij liep via 

Quadenoord en langs de huidige Sinderhoeve en de Jonkershoeve. Op de kaart van Van Call is deze 

weg ook aangegeven en wordt Quaijen oortsche wech genoemd (met de toevoeging loopt nae het 

nijeuwe Erff). Verder oostelijk staat op de kaart van Van Call bij deze weg de aanduiding Wech van 

Arnheijm nae Benicum. 

De Vossenweg vervolgend, rechtdoor, zien we nog steeds aan de rechterkant de uitgestrekte akkers 

van de Boschhoeve liggen, en in de verte de boerderij. Na ongeveer 350 meter kruist de Vossenweg 

onder een scheve hoek de huidige Boschhoeveweg. 

Bij de scheve kruising van de Boschhoeveweg

Hier (in de buurt) lag vroeger de doorgaande verbindingsweg Naar Deelen Op de kaart van Van Call

heet hij Eenen Vlagen wech Alias den Goeren wech. Bij de Boschhoeve liep die weg nog in recente 

tijden (zie kaart ??) rechtdoor over de akkers in de richting van de Reijerskamp. 

Wij volgen nu echter de Vossenweg verder rechtdoor naar de Rijnspoorweg. De huidige weg die 

eerst rechts van de wal ligt, gaat na de volgende wegkruising over naar de linkerzijde van de wal. 

Langs wal en weg groeien dikke eiken en berken en de struiklaag bestaat voornamelijk uit 

Amerikaanse vogelkers en een kruidenvegetatie van grassen, klavers en soorten als Bijvoet, Sint 

Janskruid, Paardenbloem.

Waar het bos aan de linkerkant ophoudt zijn weer dwarswegen naar links en naar rechts. Ook hier 



moeten we een vroegere verbindingsweg tussen Bennekom (en Papendal??) zoeken.

Bij de T-kruisingen van wegen naar links en naar Rechts.

De weg wordt nu geleidelijk minder duidelijk en in de buurt van de spoorweg is er alleen nog een 

weinig betreden graslaantje. Aan het gemak van het wandelen en fietsen, merken wij dat we 

geleidelijk afdalen in het zogenaamde Turfdel. Dit is een van de droogdalen van het Renkums 

Beekdal. Het Turfdel loopt vanaf de Renkumse beek ter hoogte van de 1e Quadenoordse spreng in 

noordoostelijke richting tot aan de Reierskamp, en kruist de spoorweg op dezelfde plaats waar ook 

het tracé van onze Vossenweg het spoor kruist. De Vossenweg liep daar dus vroeger rechtdoor om 

verder te gaan ten noorden van de spoorweg. We kunnen hier echter niet rechtdoor gaan en moeten 

ons tijdelijk van de Vossenweg verwijderen door met het pad mee haaks linksaf te gaan, en even 

verder haaks rechtsaf en dan nog een keer haaks linksaf, langs de houtsingel bij de zuidelijke 

Parallelweg van de spoorweg. Aan het einde van dit smalle paadje zien we de spoorwegovergang 

liggen. We komen uit op een weg die nu de naam Renkumse Heide draagt. 

Bij de spoorwegovergang van de Telefoonweg

Deze weg - Renkumse heide - is niet de oude Remster wegh op de kaart van Van Call (1656), wat 

men gemakkelijk zou kunnen denken. De Remster wegh was ook niet de iets westelijker liggende 

huidige Telefoonweg, wat men ook gemakkelijk kunnen denken. De Remster wegh  sneed 

(waarschijnlijk) precies de hoek tussen de Telefoonweg en de Renkumse heide middendoor. Deze 

verdwenen weg liep door het puntbosje tussen beide bestaande wegen, om uit te komen op een 

snijpunt / knooppunt met de Ginkelseweg net ten zuiden van de proefvelden van de Sinderhoeve. In

het bos ten oosten van de Sinderhoeve ligt nog een stukje van deze oude Remster wegh, compleet 

met wallen aan weerszijden. 

Na deze kleine uitweiding gaan wij rechtsaf de spoorweg over.

Om het tracé van de Vossenweg weer op te pakken (dat hier op privéterrein loopt) moeten we de 

spoorbaan kruisen en daarna rechtsaf de noordelijke parallelweg van het spoor weer even ver 



volgen (ongeveer 300 m) als  we zojuist aan de zuidzijde van het spoor naar het westen zijn gegaan.

Deze parallelle zandweg op enige afstand van het spoor is een van de mogelijke sporen van de 

voormalige Manenseweg, met als aanduiding op de Van Call kaart, Manderstraet (comt van 

Arnheijm). Deze laatste aanduiding is een aanwijzing dat de buurtschap Manen in die tijd even 

belangrijk was als Ede, en ook een eigen verbinding had met Arnhem, via Wolfheze. De Oude 

Ederweg en de Manenseweg (ook naar Arnhem) lagen maar ongeveer 1 km van elkaar verwijderd. 

Op deze goedkope arme gronden kon elk dorp zich kennelijk permitteren om eigen verbindingen 

met elk ander dorp te hebben.

Bij de “Rue de bois” van huize Buunderkamp 7

Na deze korte excursie weer Vossenweg: Na 300 meter komen we bij de oprijlaan van 

Buunderkamp 7. Vrijwel zeker heeft de Vossenweg in de buurt van die oprijlaan langs de bosrand 

verder gelopen (nu “Rue de Bois”). We kunnen het tracé hier niet verder volgen, omdat het 

ongeveer 600 meter langs privéterrein loopt. We kunnen hier allen zien waar de weg gelegen moet 

hebben. Er zit niets anders op dan weer terug te lopen naar de spoorwegovergang en daar rechtsaf te

slaan, en langs de Buunderkampweg te gaan (dit is wel de vroegere Remster wech, de Telefoonweg 

dus niet). Na 500 meter komen we bij een fietspad, de huidige Duitsekampweg naar Wolfheze.

Bij de Duitsekampweg

Deze Duitsekampweg is een ander mogelijk tracé van de eerder genoemde Maanderweg. Het was 

niet ongebruikelijk dat doorgaande zandwegen meerdere sporen hadden. De Harderwijkerweg, de 

Wekeromseweg en mogelijk ook de Diedenweg (Vervloet, ??) bestonden uit diverse min of meer 

parallelle sporen.

Ongeveer 100 meter naar rechts (richting Wolfheze) op dit fietspad kunnen we even een kijkje 

nemen en ons voorstellen hoe daar de oude Vossenweg langs de bosrand heeft gelopen. Hier is het 

allemaal wat minder duidelijk met die Vossenweg. Maar volgens de kaart van Kempink (1610) 

moet hij hier toch gelopen hebben, zij het met enkele andere namen (Vossenweghsken nae Mossel) 



en in de tegenovergestelde zuidelijke richting (Weghsken recht nae helsumer moellen ende raait op 

hettern). We vervolgen de Vossenweg (nu Buunderkampweg) verder naar het noorden. 

Bij de knik in de Buunderkampweg

Deze knik zit hier niet voor niets in de weg. Het is een restant van de vroegere splitsing tussen de 

Vossenweg en de Remster wegh. op de kaarten van Van Call en van Kempinck. Het is ook precies 

bij deze knik in de Buunderkampweg waar de bosrand de weg nadert. De Vossenweg komend van 

de bosrand, rechts, liep hier verder langs de huidige Buunderkampweg richting de A12, terwijl de 

Remsterweg hier, via een nu verdwenen tracé, over het open veld van de Reijerskamp in de richting 

van het huidige ecoduct over de A12 liep (op de kaart ?? is dat nog aangegeven). Daar sloot de 

Remster wegh waarschijnlijk aan op de nu naamloze Bosweg (alias Eikenlaan), die op zijn beurt 

weer in het verlengde ligt van de Oud Reemsterlaan. De kaart van van Call echter suggereert dat de 

Remster wech niet primair naar Oud Reemst liep, maar naar Nieuw Reemst. De op de kaart 

getekende richtlijnen, de lini op Remster en de lini op Ginkel en hun onderlinge hoek, wijzen 

daarop. 

Maar ook dit zijspoor laten we nu rusten en we vervolgen onze  Vossenweg in noordelijke richting. 

We merken dat de weg weer geleidelijk daalt. We naderen het Paelbergse Del, ook een van de 

droogdalen van de Renkumse beek (veel minder diep echter dan het Turfdel). 

De Paelbergh en de Paelbergse Del bij de A12

Na ongeveer 750 meter gaan we onder de A12 door (het zogenaamde Hazenpad). De 

Buunderkampweg verandert hier van naam (Kruislaan). De hoogte in het terrein links van de weg 

heette De Paelberg, een stuifheuvelrug in westelijke richting langs het zogenaamde Paelbergse Del 

naar de Renkumse beek. Die naam verwijst waarschijnlijk naar de grenspaal tussen de domeinen 

van Renkum, Doorwerth en Ede, een paal die hier vroeger, hoog en droog, het 'drielandenpunt' 

aanwees.  De Pael bergh en het flankerende Paelbergse Del zijn niet meer zo duidelijk herkenbaar 

als op de kaart van Van Call. Dat komt in de eerste plaats doordat het tracé van de A12 scheef door 



dit droogdal is aangelegd. In de tweede plaats was er in dit gebied in het verleden veel 

zandverstuivingsactiviteit, waardoor het dal steeds weer van vorm veranderde door 

zandopstuivingen en – uitstuivingen. 

Aankomst bij de splitsing Kruislaan x Hutlaan.

Ca. 375 meter ten noorden van de A12  ligt weer een voormalig wegenknooppunt. Dit is nu de 

kruising Hutlaan x Kruislaan. De oude Vossenweg (hier heette die weg dus Vossenwegsken nae 

Mossel) kruist hier de Oude Ederweg (op andere kaarten ook oude Amsterdamsche weg genoemd). 

Het is vreemd om te beseffen dat deze Oude Ederweg deel uitmaakte van de vroegere 

'snelweg/postweg' tussen Amsterdam en Arnhem. De weg liep langs de brede, wat vervallen, 

boslaan geflankeerd door dubbele rijen beuken (in het Gildtse zand ten westen van de Kruislaan en 

ten noorden van/langs het bungalowpark 't Hazeleger zijn ook restanten van deze oude weg terug te 

vinden). Naar het westen toe waren er waarschijnlijk tracés van deze Oude Ederweg via de 

Mechelse Kuil via Ginkel en een over het dagrecreatieterrein ten zuiden van de schaapskooi en via 

de zandwegen in westelijke richting over de Ginkelse heide. 

Nog een andere weg die ooit op het wegenknooppunt Kruislaan x Hutlaan uitkwam was een oude 

weg van Quadenoord naar Reemst. Een deel daarvan is de huidige Hutlaan (alias Put laan), in 

noordoostelijke richting en in zuidwestelijke richting de zandwegen langs het Paelbergse Del naar 

de huidige sprengen van de Renkumsebeek.

Vertrek bij de splitsing Kruislaan x Hutlaan

We laten alle zijpaden echter ook nu weer links (en rechts) liggen en vervolgen onze Vossenweg. 

Hij liep hier op een afstand van 5 tot 20 m aan de oostkant van de huidige Kruislaan door het bos. 

We kunnen de Vossenweg daar (geflankeerd door greppels en/of walle) in het bos zien lopen over 

de bestaande weg. Het larixbos heeft een bodemlaag van blauwe bosbes en ??. Ten westen van de 

Kruislaan lag in het zeer heuvelachtige Gildsche zand omstreeks 1700 Heijdenstadt, waarschijnlijk 

een pleisterplaats voor nomadische buitenlanders. De restanten van de oude Vossenweg worden 



naar de Amsterdamseweg toe steeds smaller en onbeduidender. Maar links van het pad blijft de 

begeleidende wal zichtbaar tot aan de Amsterdamseweg.

Loodrechte kruising met de Amsterdamseweg

 Het tracé kruist de (nieuwe) Amsterdamseweg loodrecht. Na ongeveer 350 m komen we op de 

plaats waar het tracé van de oude Koningsweg van Ginkel naar Dieren wordt gekruist. Dit tracé is 

moeilijk terug te vinden. De Vossenweg loopt verder door het bos in de richting van de akker ten 

westen van Nieuw Reemst (ook West Reemst genoemd). Dit gedeelte van de Vossenweg ziet er veel

voornamer uit -- hier en daar met aan weerszijden een dubele rij beuken -- dan het deel aan de 

zuidzijde van de Amsterdamseweg. Soms loopt het pad links van de bomen, soms rechts en dan 

weer er tussenin. Rechts van de weg ligt het Reemsterveld (Planken Wambuis) en links het Zandbos

van Noord Ginkel. Op de kaart van Van Geelkercken uit 1653 heeft de weg hier een lange, moeilijk 

leesbare aanduiding. Ik lees: Den vossen wegh scheijde tusschen Reemst en Ginckel.  We komen 

aan bij de zuidwesthoek van de akker van West Reemst.

Aankomst bij de zuidwesthoek van de akker van West Reemst

Ongeveer 150 meter ten westen van de akker zien we een droogdal. Door dit droogdal liep eertijds 

een Hessenweg van Ginkel naar Deelen en Terlet.

Vanaf de zuidwesthoek van de akker van Nieuw Reemst noordwaarts is het onduidelijk hoe het 

tracé precies verder loopt. Breman et al. (20??) noemen de weg Westerweg (leesfout??), en 

vermelden dat de weg de akker van West Reemst op de kaart van Van Geelkercken niet splitst. 

Berger (1768), die een kopie tekende van de kaart van v. Geelkercken (1653) schrijft 

Vossenwegsken over den kamp. En hij laat, in tegenstelling tot v. Geelkercken, de weg wel over de 

akker lopen. De kaart van Kelffken en Glumer (????) geeft hier uitsluitsel: er was een linker tak die 

ten westen langs de akker verder langs de domeingrens van het reemsterveld liep, en een rechter tak

die over de akker naar Mossel ging. Er zijn ten zuiden van de akker oude sporen in de heide die 

kandidaat kunnen zijn voor het tracé van de Vossenweg over de kamp.  De stuifduinen aan de 



westkant van de akker heten de Westerbergen (op de kaart van Berger lezen we hier Het hoge 

Sandt), en die aan de oostkant de Wolfsbergen (kaart ??),

Vertrek bij de zuidwesthoek van de akker van Nieuw Reemst

 Omdat hier een doorlopend spoor van de Vossenweg ontbreekt, doen we er goed aan om met een 

omweg via een van de bochtige smalle bospaadjes ten zuiden van de akker en over de heide in 

oostelijke richting te gaan en het fietspad op te zoeken. We kruisen eerst de onverharde  

Plankenwambuisweg en gaan bij het halfverharde fietspad linksaf naar het noorden. Het fietspad 

loopt op de meeste plaatsen niet vlakbij de Plankenwambuisweg, maar op varierende afstanden 

daarvan.

We vinden nu onze Vossenweg  waarschijnlijk terug op de plaats waar het huidige N-Z fietspad 

zich, zo'n 750 m ten noorden van Nieuw Reemst, onder een scherpe hoek splitst in een linker tak 

(een voormalige Wekeromse weg) en een rechter tak (de voormalige Vossenweg van Mossel).

Bij de splitsing van de fietspaden

 Zowel de oude Wekeromse weg als de Vossenweg liepen niet precies op de plaats waar nu de twee 

fietspaden liggen. In het bos liggen tussen beide fietspaden in twee boswegen. De rechter kan 

duidelijk kandidaat staan voor de oude Vossenweg. En als je wilt kun je in plaats van over het 

rechter fietspad ook over deze 'echte Vossenweg' naar Mossel gaan (wel wat lastig fietsen in het 

mulle zand).

Ongeveer 1000 m verder komen we bij een rij stuifduinen, (rechts het Kruiponder, links de 

Kelderbergen, genoemd). Het is een oost-west lopende stuifheuvelrug). 

Bij het Kruiponder en de Kelderbergen

De Vossenweg is hier ooit door de heuvelrug heen gegraven (of steeds bij nieuwe verstuivingen 

vrijgemaakt), en het fietspad buigt juist aan de noordzijde van de heuvelrug rechtsaf en gaat met een

haakse omweg richting Mossel, terwijl de Vossenweg daar (ook naar Mossel) rechtdoor loopt via 

een hier en daar vrij diepe mulle zandweg. Deze zandweg komt 100 m ten westen van het theehuis 



Mossel met een T-kruising op de Mosselseweg uit. Ongeveer 50 m voor die T-kruising zien we aan 

de rechterzijde van het pad een restant van het tracé van de oude weg van Mossel naar Ginkel 

(Breman, pers. med. 2013). Alleen een wal met begeleidend struweel is nog van deze weg over. 

Kaarten

Kadastrale atlas (1832): Alleen de grens (Renkum – Doorwerth) is aangegeven, maar niet de 

grensweg. Maar die weg is er ongetwijfeld toen ook geweest, gezien er op die plaats zowel op 

oudere als op nieuwere kaarten wel wegen aangegeven staan (zie pré-kadastrale kaart, zie kaart van 

Van Call en zie kaart van Elshoff).

1818 (pré-kadastrale kaart): Er staat op deze kaart een weg met de naam Weg van Heelsum naar het

Planken Wammer. Loopt die weg inderdaad via de domeingrens ?? (verder zie de tekst bij 

kadastrale atlas). Op de pré-kadastrale kaart Otterlo, Sectie D, blad 01, 1811-1832 staat er ten 

noordwesten van de buurschap Mossel een weg die Vosse – weg heet en die min of meer in het 

verlengde ligt van het zandpad naar het Kruiponder. Het is verleidelijk om te denken dat de 

zuidelijke en de noordelijke Vossenweg oorspronkelijk (of ooit) met elkaar verbonden waren. Deze 

noordelijke Vosse - weg loopt min of meer evenwijdig aan de Mosselseweg in de richting van 

Otterlo. 

1768 (Berger, 0409-K11; copie van Geelkercken, 1653): De weg heeft een duidelijke naam: Vossen 

Weghske over den kamp. Hij loopt tussen Het oude Hout en de Westerbergen naar het noorden. 

1757 (kaart van Klinkenberg): hierop staat het Heelsumse deel als De Vossen weg aangegeven.

1750 (NN 0409-K16): De Vosseweg is slingerend langs / over de grens tussen de domeinen van 

Ginkel en Reemst getekend tot aan de zuidwesthoek van de akker van Nieuw Reemst. In het zuiden 

is de weg tot aan de kaartrand bij de Bisschopsweg (verlengde van de Remsterweg) getekend. De 

Bisschopsweg werd ook wel Molenweg of Remsterweg genoemd en dit was vroeger de 

rechtstreekse verbinding tussen Renkum en Oud Reemst.



1731 (Elshoff ??): Dit is de enige kaart (van de hier besprokene) waarop de hele Vossenweg staat 

afgebeeld. Alleen bij de akker van Nieuw Reemst loopt het tracé naar Mossel niet 'over de kamp', 

maar gaat met een boog ten westen van de kamp langs.

1656 (kaart van Van Call): Den Vossen Wech. Op deze kaart kunnen we de weg volgen van 

Heelsum tot noordelijk van de vroegere Pael berch, (ongeveer waar de huidige A12 ligt), ongeveer 

tot aan de Amsterdamseweg.

1656 (kaart van Dirck Heuff van het Renkumse veld, in Van der Wyck: Atlas van Gelderse 

buitenplaatsen): Met enige moeite lezen we De Vossen Weghen, en deze weg is ook hier (net als bij 

Van Call) de grensweg tussen Doorwerth en Renkum.

1653 (Geelkercken, 0124-AKV591): De aanduiding van de weg is moeilijk leesbaar, dus onder 

voorbehoud: de Vossen Wegh erfscheijde tusschen Rheemst en Ginckel. De weg loopt vanaf de 

Paalberg verder zuidwaarts de kaart af.

1629 (Kelffken en Glumer, 01245123): met moeite te lezen Voscheweegsken. De weg splitst zich 

ten zuiden van de akker van Nieuw Reemst op in twee gelijknamige takken, een over de akker en 

een ten westen van de akker.

1610 (kaart van Kempinck): In een vrijwel onleesbaar handschrift, dat Moerman heeft ontcijferd, 

leest men bij het noordelijke deel: Vossenwegsken naer Mossel (over de kamp ??), en bij het 

zuidelijke deel: weghsken recht nae helsumer moellen ende raait op hettern (hettern = Heteren). De 

richting Heteren klopt ook voor de huidige Buunderkampweg nog precies. Op sommige kaarten zie 

je inderdaad dat de Vossenweg over de westzijde van het akkerland van Nieuw Reemst loopt, op 

andere kaarten loopt hij er precies langs. Op een Wandelkaart van Arnhem en omstreken (ca. 

1900, ??, sign. 1506-1596) is het akkerland van Nieuw Reemst door groen gescheiden in een 

oostelijk gedeelte en een westelijk gedeelte. Door het groene middendeel loopt de weg. Het lijkt 

waarschijnlijk dat de Vosseweg (nu op deze plaats verdwenen) aansluit op het nog wel bestaande 

noordelijke deel (bij Kruiponder) en het zuidelijke deel (bij de Kruislaan), te meer omdat de naam 



dezelfde is. 

Verder in het verleden dan 1610 is de Vossenweg niet te volgen. Ongetwijfeld kan historisch 

onderzoek in andere bronnen dan landkaarten meer informatie over deze oude Vossenweg boven 

water brengen.
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