
ZOP-tocht SPRENGENTOCHT VANUIT RENKUM 

 

De Sprengentocht start vanaf de zorgboerderij De Beken in Renkum. Een gezellig 

café beheert door geestelijk beperkte mensen, die het prachtig vinden om u te 

bedienen. Helaas, u weet het al, het is corona…. er is alleen drankjes-to-go. 

Sprengen zijn door de mensen aangelegde beekjes, die lopen van een spreng 

(waterbron) naar een plek waar de mensen het water graag wilden hebben als 

krachtbron. De sprengen werden geleid naar watermolens om hotzagerijen, 

papiermolens en wasserijen te laten draaien op waterkracht. Direct na de start lopen 

we over een leuk pad waar de mensen kabouterbeeldjes mogen neerzetten. Na het 

kabouterpad loopt u over een mooie, lange vlonder over de natte natuurweides die 

daar liggen. We zitten vanaf de start midden in de natuur en daar blijft u de hele 

route. Veel auto’s zult u niet zien als u deze wandeling loopt. Op ongeveer 10 km 

komt u bij een plantenkwekerij, De Boschhoeve, waar op vrijdags en zaterdags 

koffie-to-go te koop is. Op de terugweg komt u daar weer langs. U loopt over kleine, 

mooie bospaadjes, loopplanken en bruggetjes en langs prachtige bosbeekjes. Na de 

oversteek van de snelweg, via een ecoduct, wandelen we door het prachtige 

natuurgebied van de Wolfhezer heide met zijn vele bosbeekjes. Ook loopt u langs de 

Wodanseiken, machtige eiken van soms wel 500 – 700 jaar oud. Na de heide loopt u 

over het terrein van de Psychiatrische kliniek in Wolfheze en over de begraafplaats 

van het ziekenhuis. Daar passeert u een indrukwekkende monument voor de 

gevallen patiënten en verzorgenden tijdens het vergis-bombardement aan het einde 

van de Tweede Wereldoorlog. Na het psychiatrisch ziekenhuis loopt u weer vlak 

langs dezelfde plantenkwekerij van de heenweg. U kunt daar weer even koffie kopen 

als u dat wilt. Ongeveer 2 km voor de finish loopt u door een prachtige beeldentuin.. 

soms erg end, want het zijn soms voodoo-beelden, maar ze zijn indrukwekkend. Ok 

daar is weer koffie-to-go te koop van woensdag t/m zondag 17.00 uur. 

Ik, Casper Seijn, wens u een prettige wandeling.  

 

                                                        

 

 

 

 

 


