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Auteur: Rob Wolfs
Middachter bossen, Rhederoord en Kamerdalse berg
We maken een wandeling van station Dieren naar station Velp, waarbij we zoveel
mogelijk de rand van de Veluwezoom volgen. Een prachtige wandeling over grotendeels
onverharde paden en met een maximale afwisseling. We volgen de rand van de
heuvelachtige Middachter bossen naar De Steeg. Na het wijkje met de fraaie huizen met
rieten daken komen we op landgoed Rhederoord met z'n statige landhuis. We lopen
Nationaal Park Veluwezoom in en dalen weer af naar de Arnhemse Straatweg, waar we
de vele prachtige villa's kunnen bewonderen. We blijven klimmen en dalen met uitzichten
tot ver in het IJsseldal en lopen naar het bezoekerscentrum Veluwezoom van
Natuurmonumenten, zeker de moeite van een bezoekje waard. De route klimt via een
mooi slingerpad langzaam de Kamerdalse berg op. En opnieuw dalen we af naar de
Veluwerand. Over de brede Ossendaalselaan hebben we prachtige uitzichten. Tenslotte
gaat de route als kers op de taart over landgoed Biljoen en langs het kasteel richting
station Velp.
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Routebeschrijving
1. Op het perron van station Dieren de trap omhoog nemen en rechtsaf over de
loopbrug. Beneden rechtdoor , Koningin Julianalaan. Op drie achtereenvolgende
kruisingen rechtdoor. Na het laatste huis aan de linkerkant (nummer 31) links over het
trottoir langs de haag. De Harderwijkerweg oversteken en rechtdoor. De weg met een
bocht naar links volgen. Ter hoogte van het parkeerterrein bij Intermezzo rechtsaf, een
breed asfaltpad tussen de velden. Een pad naar rechts negeren. Na het passeren van
een huis aan je rechterhand rechtdoor over een wildrooster, dan een brede grindweg. Je
passeert opnieuw een wildrooster en direct daarna een asfaltfietspad oversteken en
rechtdoor het bos in, deze brede onverharde weg 1,4 km steeds blijven volgen. Bij een
volgend wildrooster opnieuw rechtdoor. Je passeert een bordje ‘Hondenlosloopgebied’. Op
een driesprong met een pad naar links ga je rechtdoor. Je steekt een wildrooster over en
je passeert een bordje ‘Opengesteld’. Kort daarna op een brede kruising bij een bankje
aan je linkerhand rechtdoor. Nu op volgende driesprong met een paar beukjes in het
midden ga je links en direct scherp links meebuigen. Dit pad met bochten ruim 500 meter
steeds blijven volgen. Zijpaden negeren.

2. Vlak voor een groot houten hek en bij een begraafplaats aan je linkerhand ga je
rechtsaf, een pad langs de bosrand. Het pad daalt en buigt naar rechts het bos in. Dit pad
met bochten omhoog en omlaag blijven volgen. Op een kruispunt van paden bij een hek
van draad aan je linkerhand rechtdoor. Het pad daalt en je hebt dat hek aan je
linkerhand. Op een volgende kruising ook rechtdoor, een steil pad naar beneden. Even
daarna op een kruising met een brede halfverharde weg linksaf in de richting van het
spoor. Vlak voor het spoor rechtsaf, een onverhard pad parallel aan het spoor. Het wordt
verderop een klinkerweg, Parallelweg. Op een kruising bij de spoorwegovergang
rechtdoor.

3. Na huisnummer 20 eerste weg rechtsaf. Meebuigen naar links en na huisnummer 12
rechtsaf het poortje onderdoor, Poortstraat in. Aan het eind linksaf. Op de kruising
oversteken, door het grasperkje en de Parkweg oversteken. Rechtdoor, een stukje grind
en rechtsaf langs de poorten van landgoed Rhederoord, klinkerweg. De weg omhoog
volgen in de richting van het landhuis. Je loopt over grind rechtdoor over het bordes langs
de villa. Je gaat rechtdoor het bos weer in. Even verder ga je langs een wit hek ‘Landgoed
Rhederoord’ rechtdoor het Nationaal Park Veluwezoom in. De brede grindweg daalt. Op
een vijfsprong bij een bankje aan je linkerhand rechtdoor. Op een Y-splitsing rechts
aanhouden in de richting van een huis. Op een driesprong rechtdoor, langs een houten
afsluitboom en langs huizen in de richting van een weg.

4. Bij de weg linksaf. Op driesprong rechtsaf. Meebuigen naar links en bij fietswegwijzer
rechtsaf over de parallelweg, Rozenbos. Het wordt een klinkerweg. Daarna op een
driesprong rechtdoor, nu is het een fietspad. Op een volgende driesprong voor een
kerkgebouw rechtsaf doodlopende weg, Valkenbergerweg. Na huisnummer 23 linksaf,
een asfaltweg omhoog. Na het huis op de top links aanhouden, de onverharde weg weer
naar beneden volgen. Aan het eind op een asfaltweggetje linksaf naar beneden. Aan het
eind rechtsaf, asfaltvoetpad. Na huisnummer 24 de weg naar links oversteken en
rechtdoor, een grindpad langs een bordje ‘Nationaal Park Veluwezoom’. Aan het eind
linksaf (wie naar het bezoekerscentrum Veluwezoom wil, gaat hier rechtsaf).

5. Neem het eerste pad naar rechts en direct daarna opnieuw rechts aanhouden, een
diepgelegen onverharde weg. Het eerste pad linksaf, een graspad tussen de akkers. Bij
een bankje meebuigen naar rechts, nog steeds graspad. Het pad buigt langs de bosrand
en komt uit op een driesprong. Hier ga je rechtsaf omhoog, opnieuw langs de bosrand.
Nu zijpaden negeren. Op een splitsing op de hoek van open land aan je rechterhand
schuin links aanhouden, omhoog het bos in. Je hebt een draadhek aan je rechterhand.
Dit pad wordt ter hoogte van een klaphekje aan rechterhand smaller en ook nu rechtdoor
blijven volgen. Je hebt een mooie boswal aan je linkerhand. Het pad daalt steil af en komt
uit op een asfaltweg. Hier rechtsaf over een wildrooster en daarna het eerste pad linksaf
omhoog. Aan de linkerkant een hek en aan het begin heb je aan je rechterhand jong bos.
Het pad gaat flink stijgen. Na ca. 300 meter op een Y-splitsing het pad rechts aanhouden,
omhoog. Dit slingerende pad steeds maar omhoog blijven volgen. Bovenaan op een
driesprong van zandpaden bij heideveldjes linksaf, een pad dat weer daalt. Het pad komt
langs het hek van een begraafplaats te lopen. Op een Y-splitsing dit pad langs het hek
aanhouden, aan je rechterhand een rij dikke beuken.

6. Door een klaphekje, langs een bankje aan je rechterhand en op een vijfsprong linksaf.
Opnieuw door een klaphekje heen en afdalen. Op de driesprong beneden aangekomen
ga je rechtsaf, een smaller pad verder naar beneden naar de rand van het bos. bij de
bosrand meebuigen naar links. Je komt uit op een breed pad geflankeerd door twee rijen
beukenbomen aan weerszijden. Hier ga je rechtsaf. Op een Y-splitsing links aanhouden.
Blijf dit brede pad langs de bosrand ruim 800 meter steeds rechtdoor volgen tot vlak voor
het einde. Let goed op: met het eind van het pad in zicht ga je linksaf door een houten
klaphek langs een bordje ‘Landgoed Biljoen’, een graspad tussen de akkers.

7. Aan het eind rechtsaf over het fietspad. Voor de rotonde linksaf de weg oversteken en
rechtdoor, nu aan de linkerkant het onverharde paadje parallel aan de weg aanhouden.
Het spoor oversteken en weer het linkerpaadje aanhouden. Nu het eerste pad linksaf bij
een bordje ‘Landgoed Biljoen’. Op de Y-splitsing direct daarna rechts aanhouden. Voor het
water meebuigen naar rechts (aan je linkerhand een watervalletje). Aan het eind, voor de
slotgracht rechts en direct weer links om de gracht meebuigen. Voor de entree naar het
kasteel rechtsaf. Op een kruising rechtdoor. Nu het onverharde paadje aan de
rechterkant van de weg volgen. Aan het eind de weg oversteken en rechtsaf over het
trottoir. Spoor oversteken en linksaf naar station Velp.
Praktische informatie
Startpunt
station Dieren
Eindpunt
station Velp
Parkeren
bij beide stations gratis parkeermogelijkheden
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
over de helft restaurant Prinsheerlijk en bezoekerscentrum Veluwezoom met horeca.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-veluwerand/12156/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

