
Kulturhus Wekerom  
Dorpsplein 1

 6733 AV Wekerom

tel: 0318-46 20 44
e-mail: info@kulturhuswekerom.nl

Website: www.wekerom.com
 

Zien, doen en 
beleven in 
Wekerom

Het Wekeromse Witte Paard
Wanneer u wat wilt eten en drinken kunt u terecht 
bij het Wekeromse Witte paard, bestaande uit een 
eetcafé, cafetaria en café. 

website: www.wekeromsewittepaard.nll
tel.: 0318-463323

Klimbos Simia
In dit avontuurlijke klimbos zijn verschillende 
routes met leuke, verassende en uitdagende 
hindernissen. Geschikt voor kinderfeestjes, 
schoolreis, familie- of vriendenweekend. 

website: www.simia.nu
tel.: 06-28 69 34 57

Overnachten in Wekerom
Wekerom biedt verschillende 
overnachtingsmogelijkheden 

Camping Hent uut 't Zaand
Een rustige camping met campingplaatsen en 
chalets. 

website: www.campinghentuutzaand.nl
tel. : 0318-461694

Recreatiepark Berkenrhode
Park Berkenrode beschikt over bungalows, chalets, 
stacaravans en faciliteiten zoals een Grand Café, 
tennisbaan en zwembad. 

website: www.berkenrhode.nl
tel.:  0318-591587

Groepsaccommodatie de Eiken Stek
Het gebouw is van alle gemakken voorzien en 
biedt plaats voor 1 groep per keer met maximaal 
80 personen. 

website: www.deeikenstek.nl
tel.:  0318-461356
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Over Wekerom
Wekerom (Gemeente Ede) telt 2.394 
inwoners. Dit kleine dorp met hechte 
gemeenschap beschikt over een afwisselend 
landschap en bezienswaardigheden zoals 
het Wekeromse Zand. Er zijn verschillende 
overnachtingsmogelijkheden en fiets- en 
wandelroutes voor toeristen en recreanten. 
In september 2014 is er een nieuw Kulturhus 
gerealiseerd, het sociaal-culturele 
middelpunt van het dorp. .
 
Door de centrale ligging in de Veluwe kan 
het verblijf in Wekerom goed gecombineerd 
worden met bijvoorbeeld een bezoek aan 
het Nationaal Park de Hoge Veluwe, het 
Kroller Moller museum of Paleis het Loo.

Bereikbaarheid
De belangrijkste aanvoerroutes zijn de 
provinciale weg N801 (Otterlo-Barneveld) en 
de Edeseweg (Ede-Harskamp)
Via het Openbaar Vervoer is Wekerom te 
bereiken met de lijnen 107 (Ede-Punnten) en 
505 (Wekerom-Overberg)

Fiets- en wandelroutes
Maak kennis met de verschillende fiets en 
wandelroutes in Wekerom!

Klompenpad
De meest bekende wandelroute in Wekerom 
is het Klompenpad Beek- en Bultpad. 
Bezienswaardigheden langs het klompenpad 
zijn het Wekeromse Zand, de Wekeromse 
Eng, de Wekeromse Bult,  de Grote Valkse 
Beek, Wicherumloo en de Maten.

Smaakroutes Gemeente Ede
Door de Gemeente Ede zijn er vier 
smaakroutes samengesteld. Dit zijn 
fietstochten die langs streekwinkels, 
attracties en bezienswaardigheden komen. 
Eén van deze routes loopt door Wekerom en 
streekwinkel Eco Fields, waar u terecht kunt 
voor onder andere directe verkoop, 
proeverijen of rondleidingen.

Stel zelf uw route samen! 
U kunt ook zelf uw route samenstellen aan 
de hand van fietsknooppunten van de 
fietsroutenetwerken, een GPS-tocht maken of 
de verschillende wandelroutes. ontdekken. 
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