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Natuurgebied Schenkenshul

LEGENDA

 Landal Miggelenberg
 ’t Schinkel 
 Park Heideheuvel
 De Pampel
 Bungalowpark Hoenderloo
 ’t Veluws Hof
 De Rimboe
 Krimdal
 De Woeste Hoogte   
 Lierderholt 

Wandelroutes
 
 Schenkenshul wandeling  (6 km)
 Liederbos wandeling  (4,5 km)
 Spelderholt wandeling  (5,5 km)
 Varenna wandeling  (5 km)
 Miggelenberg wandeling  
 

Wildobservatiepunten
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Veluwecentrum
Krimweg 140
7351 TM Hoenderloo

Natuurgebied Schenkenshul

De Veluwe heef t a lles: 
spannenDe bossen, 

mooie Vergezichten, 
cultuurhistorische parels en 

natuurlijk het wilD.

Laurens Jansen
staatsbosbeheer

Het natuurgebied Schenkenshul 
heeft alles wat de Veluwe aantrek-
kelijk maakt: uitgestrekte bossen 
en eindeloze heidevelden in een 
glooiend landschap, waar je heerlijk 
kunt wandelen.

Dwars door het natuurgebied lopen verschillende, 
met kleur gemarkeerde wandelpaden die variëren 
in afstand tussen de 2 en 6 kilometer. Al deze 
routes leiden je langs de mooiste plekjes van  
het gebied!

Activiteiten in natuurgebied Schenkenshul
In de vakantieperiodes worden er in het natuur-
gebied verschillende activiteiten georganiseerd. 
Ga bijvoorbeeld mee met de boswachter en kom 
misschien oog in oog met wild! Informeer naar  
de activiteiten bij het Veluwecentrum op Bunga-
lowpark Hoenderloo.

Dieren in het natuurgebied
In Schenkenshul leven tal van dieren. Behalve 
herten zoeken reeën en wilde zwijnen geregeld de 
bosrand op. Bijzondere vogels die je er kunt horen 
of zien zijn roodborsttapuit, nachtzwaluw en 
havik. Op de heide leven reptielen als hazelworm, 
adder en zandhagedis.

Loop het kabouterpad!
In natuurgebied Schenkenshul loopt een 
 kabouterpad. Bij het Veluwecentrum haal je een 

knapzak gevuld met lek kers. Met een puntmuts 
op en je wangen rood  geschminkt loop je samen 
met je ouders een  route van 1 kilometer. Onder-
weg luister je naar een verhaal uit het kabouter-
boek en doe je kabouteropdrachten.Naafloop
mag je de puntmuts mee naar huis nemen en 
krijg je nog een leuke verrassing.

Kijk voor meer informatie en inspiratie  
op www.veluwecentrum.nl.

T 055 378 18 08 
info@veluwecentrum.nl
www.veluwecentrum.nl

openingstijden 
dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

wandelroutes


