
Het Binnenveld, het laaggelegen gebied tussen twee stuwwallen van de Veluwe en 

Utrechtse Heuvelrug, geeft je een mooi, weids uitzicht over dit prachtige landschap 

van hooilanden en waterlopen.  

Kom tot rust en ervaar hier een uniek en vrij gevoel! 

Het frisse groen van deze hooilanden met kenmerkende, zeldzame bloeiende 

planten zijn een lust voor het oog. 

Pak de fiets en rijdt naar de uitkijktoren aan de Werftweg. Naast de uitkijktoren is een 

kleine parkeerplaats voor auto’s. Vanuit de uitkijktoren krijg je een eerste indruk van 

de uitgestrektheid van dit mooie, lage en waterrijke landschap. Ook zullen er ganzen 

of kieviten opvliegen en andere watervogels te zien zijn. Een verrekijker mee op pad 

is een aanrader! 

Er loopt een leuke wandelroute (1,2 km) vanaf de uitkijktoren. Deze route door het 

gebied begint vanaf de parkeerplaats bij het uitkijkplatform. Je loopt tussen De Grift 

en de Kromme Eem door, en vervolgens dwars door het gebied over de Eemwal. 

Deze wal ligt hier al eeuwen en is ook de grens tussen de gemeenten Ede en 

Wageningen. Vervolgens loop je weer terug naar de parkeerplaats langs de 

Werftweg. 

Een andere mooie wandelroute (2 km) ligt meer naar het zuiden. Aan de Veensteeg 

vanaf het fietspad bij een hek (fietsknooppunt 13) kun je deze route starten. Je loopt 

over een dijkje en komt bij een vlonderpad met een fantastisch uitzichtpunt midden in 

het gebied. In het bosje waar je op uitkijkt zitten vaak roofvogels in de bomen. 

Vervolgens loop je door naar het Veeneiken monument en de vistrap. Je kunt hier 

vogels en planten bewonderen en genieten van het kabbelende water in Kromme 

Eem, een oude Veenstroom in ere hersteld, en De Grift. Af en toe springt er een vis 

uit het water omhoog, of zie je een Aalscholver z’n veren drogen op een oude 

Veeneik.  

Fietsroute 

Er is een fietsroute van 13,7 km lang. Deze fietsbeleving laat zien wat er allemaal in 

het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden aan het gebeuren is. Na afgraven, 

waterbeheer, maaisel strooien en jaarlijks maaien en afvoeren, is de nieuwe natuur 

zich aan het ontwikkelen, maar heeft nog wel wat jaren nodig om te stabiliseren. 

Maar er is al veel te zien, hetgeen een indruk geeft hoe mooi het aan het worden is! 

Ook op het water van de Grift is het goed toeven 

Het is prachtig kanoën op het Valleikanaal ook wel bekend als De Grift. Deze loopt 

langs het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden, zie ook de folder op de website 

van Mooi Binnenveld (www.mooibinnenveld.nl). Als je geluk hebt vliegt er een 

ijsvogel voor je uit. Vanaf het water ervaar je dit bijzondere gebied weer op een heel 

andere manier.  

In het natuurgebied loopt ook de Kromme Eem, hier is het nadrukkelijk niet 

toegestaan om te kanoën ivm de kwetsbaarheid van het gebied. 

https://www.ivn.nl/natuurroutes/de-binnenveldse-hooilanden/
http://www.mooibinnenveld.nl/

