
Van natuur naar landschap
Tussen Lunteren, Wekerom en Ede ligt een prachtig 
gebied met veel sporen uit het verleden. De stuw-
wal uit de ijstijd, de Celtic fields en de Germaan se 
put uit de ijzertijd, de middeleeuwse engen, de 
lang ste nog zichtbare wildwal van  Nederland en 
een Hessenweg, het Luntersche Buurtbosch, de 
vele zandgroeves en grindgaten uit de meer recente 
 geschiedenis. Veel zichtbare elementen die vertel-
len hoe het landschap is ontstaan en dat allemaal 
rondom het middelpunt van Nederland.
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Koepel
Midden in het Buurtbos staat een rijksmonumentale uitzichttoren. 
Het is niet alleen een mooi gebouw, het uitzicht is nog imposanter. 
De Utrechtse Heuvelrug, de Lange Jan van Amersfoort en bij echt 
helder weer kun je de Dom van Utrecht zien. 

IJzertijdboerderij
Aan de rand van het Wekeromse Zand ligt een Celtic field; één van 
de grootste van Nederland. Een Celtic field is een systeem van kleine 
rechthoekige akkertjes, ca. 35 bij 35 meter, omsloten door een lage 
wal. Dichtbij de vijfsprong is een boerderij uit die periode, de ijzertijd, 
 gereconstrueerd.

Hessenhut
Op het mooie uitzichtpunt boven op De Goudsberg heeft lang een 
hessenhut gestaan. Een soort pleisterplaats langs de Hessenweg 
waarover hessenwagens reden. In 2015 is een nieuwe Hessenhut 
 gebouwd. In het ontwerp komen de elementen van de Hessenweg 
en de wielen van de hessenwagen terug. Een mooie plek om even 
uit te rusten en te genieten van het uitzicht over de Gelderse Vallei.

Bezoekerscentrum: Museum Oud Lunteren
Midden in het dorp tegenover herberg ‘Floor’ is dit museum ge huis-
vest. Een hele etage is ingericht als bezoekerscentrum voor De 
Gouds  berg. Rondom het kampvuur worden 6 verhalen verteld en er 
worden prachtige voorwerpen getoond die deze verhalen illustreren. 
Een mooie start of afsluiting van een bezoek aan De Goudsberg, 
 Middelpunt van Nederland. Ook zeer geschikt voor kinderen.
 

De Goudsberg, Middelpunt van Nederland
Dit project is een samenwerking van de 
drie grote grondeigenaren in dit gebied, 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Het 
 Luntersche Buurtbosch en de Gemeente 
Ede. Samen bezitten zij ruim 60% van 
dit bijzondere  gebied.

Partners in het project zijn de 
Provincie Gelderland, de Rijks -
dienst voor het Cultureel 
Erfgoed, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds 
en Stichting Behoud 
van het Veluws 
Platteland.
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