Trage Tocht Velp
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Landgoederen Rosendael, Beekhuizen en Biljoen
We maken een mooie wandeling langs de loop van twee typisch gegraven
sprengenbeken de Rozendaalsebeek en de Beekhuizerbeek. Ook in de bebouwing van
Velp is de Rozendaalse beek steeds goed te zien. De route gaat vervolgens langs een
idyllisch beekdalletje in de richting van kasteel Rosendael. Het sprengenstelsel bij het
kasteel in nog steeds intact. Al in de 18e eeuw was de kasteeltuin bekend om z'n fraaie
watervallen, vijvers en een theekoepel. Beroemd werd de tuin door de 'bedriegertjes'.
Even verder slingert de route door landgoed Beekhuizen met de kronkelende
Beekhuizerbeek, die bij kasteel Biljoen uitmondt in de kasteelvijver. Beekhuizen dankt zijn
parkachtige inrichting aan Baron van Spaen, die zijn landgoed omtoverde tot een
romantisch park met vijverpartijen, houten koepeltjes, bruggetjes en watervallen. We
beklimmen de Keienberg en dalen af naar de rand van de Veluwezoom. Een pad tussen
de velden brengt ons op landgoed Biljoen met het indrukwekkende kasteel. Langs een
uitgestrekte vijverpartij en een stukje door de bebouwing van Velp komen we weer bij het
station.
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Routebeschrijving
1. Vanuit station Velp linksaf. Aan het eind rechtsaf. Eerste weg linksaf, Hendrikus
Avelinghstraat. Aan het eind rechtsaf. Je loopt langs een beek aan je rechterhand. Op de
kruising bij de stoplichten oversteken en rechtsaf over het trottoir, Hoofdstraat. Eerste
weg links, Overbeeklaan. Op een driesprong links aanhouden, Overbeeksingel. Nu ga je
rechtsaf, een voetpad langs de vijver. Een bruggetje over, de weg oversteken en
rechtdoor. Op een kruising rechtdoor, Boulevard. De eerste weg linksaf, Jeruzalem. Op
een driesprong rechtdoor het brugje over en meebuigen naar rechts. Aan het eind
rechtsaf, Parkstraat. Aan het eind opnieuw rechtsaf, Burg. Brandtlaan. Nu de eerste weg
linksaf bij grasveld met speeltoestellen. De eerste weg rechtsaf, Burgemeester
Brandtplein. Aan het eind linksaf (St Hubertusstraat). Aan het eind rechtsaf, Ulenkamp.
Aan het eind linksaf, Bosweg. Bij de voorrangsweg rechtsaf. Na huisnummer 9 links de
weg oversteken en rechtdoor een onverharde weg links naast een asfaltweg bij een
school. Je neemt na een slagboom direct het eerste smalle pad linksaf.

2. Met het pad meebuigen naar rechts. Het pad ruim 400 meter blijven volgen. Aan je
linkerhand heb je zicht op het beekdal. Op een splitsing bij een bankje rechts aanhouden,
asfaltpad omhoog in de richting van een huis. Het asfaltpad blijven volgen, ook langs de
openbare school. Aan het eind links op de Beekhuizenseweg en direct weer rechts, via
de poort landgoed Rosendael in. Je passeert het kasteel aan je linkerhand. Voor een
boerderij aan je rechterhand het eerste pad linksaf langs een bordje 'Landgoed
Rosendael' omhoog, grindpad. Je gaat door een klaphekje en loopt verder omhoog.

3. Je blijft dit pad volgen. Op een kruising bij het hek van de begraafplaats rechtdoor,
een bredere bosweg. Aan het eind even naar rechts en direct weer links, nu een fietspad.
Dit fietspad blijf je ruim 700 meter volgen. Je passeert na ca. 650 meter een bordje
'Rozendaalse Veld' en gaat nog even rechtdoor. Op de splitsing waar het fietspad naar
links buigt ga je rechtdoor, een smaller bospad. Op Y-splitsing rechtdoor naar de
asfaltweg. De asfaltweg oversteken en rechtdoor langs een slagboom en een bordje
'Rozendaalse Veld'. Op een kruising rechtdoor. Op een splitsing neem je het tweede pad
naar links. Dit pad blijf je krap 700 meter steeds volgen. Het wordt op het eind een
beukenlaan, die gaat dalen. Aan het eind van die beukenlaan, bij een bordje
'Rozendaalse Veld' ga je rechtsaf omhoog (paal vergunning ruiterpad). Je hebt aan je
rechterhand een open veld. Verderop in het bos op een Y-splitsing links aanhouden. Je
steekt een fietspad van betonplaten over. Je loopt over een parkeerplaatsje naar de
asfaltweg. Heel iets naar links en direct weer rechts tussen hekken door.

4. Je passeert een bordje 'Landgoed Beekhuizen'. Met het pad meebuigen naar rechts
langs de vijver. Rechtdoor langs een bordje 'Nationaal Park Veluwezoom'. Dit pad krap
400 meter steeds maar blijven volgen met het bos aan de linkerkant en een
bosbeekdalletje aan de rechterkant tot je een groot wit gebouw voor je in het beekdal ziet.
Daarvóór hou je rechts aan door het beekdal en kom je uit op een asfaltweg. Bij de
asfaltweg ga je linksaf en volg je het smalle paadje links van de weg. Verderop neem je
een pad linksaf met een metalen trap het beekdal in. Bruggetje over en rechtsaf een
stukje langs de beek. Je neemt vrij snel het eerste pad linksaf en dan het eerste pad
rechtsaf. Je gaat door het klaphekje en opnieuw rechtdoor. Nu op een Y-splitsing bij
paaltje van Natuurmonumenten met blauwe pijl rechts aanhouden. Een houten planken
bruggetje over. Je volgt een verhard pad steeds langs de rand van de vijver, over diverse
bruggetjes. Op de kop van de vijver bij diverse bankjes op de splitsing rechtsaf. Je neemt
het rechter grindpad, parallel aan de klinkerweg aan je linkerhand. Je komt uit op de
klinkerweg, hier rechtdoor. Alweer snel bij huisnummer 28 aan je rechterhand het eerste
pad naar links langs een slagboom. Aan je rechterhand de beek. Op de eerste splitsing
schuin links omhoog via metalen trappen. Op alle kruisingen rechtdoor, verder omhoog
tot de top. Bovenop bij de stenen/metalen cirkel met bank rechtdoor en weer steil naar
beneden. Je passeert een stenen rand en je gaat via metalen trappen verder naar
beneden. Beneden aangekomen, vlak voor het eind, schuin links aanhouden naar de
bosrand.

5. Aan het eind bij de bosrand linksaf, brede onverharde bomenlaan. Bij het eerste
klaphek aan je rechterhand ga je rechtsaf door het hek langs een bordje 'Landgoed
Biljoen', pad tussen de velden in de richting van de verkeersweg. Aan het eind rechtsaf
over het fietspad. Voor de rotonde linksaf de weg oversteken en rechtdoor de bomenlaan
in. Het voetpad aan de linkerkant van de weg volgen. Spoorweg oversteken en dan neem
je een pad links langs een witmetalen hek landgoed Biljoen in. Direct op Y-splitsing links
aanhouden en even daarna meebuigen naar rechts langs de beek en watervalletje. Aan
het eind rechtsaf. Even daarna links met de slotgracht meebuigen. Op de kruising voor de
ingang naar het kasteel rechtdoor.

6. Rechtsaf meebuigen, door het hek heen en op de asfaltweg linksaf. Na huisnummer 4
rechtsaf, door klaphekje en een voetpad langs de vijver volgen. Je blijft het pad direct
langs de vijver steeds met bochten volgen. Het pad buigt vanzelf van de vijver af in de
richting van een afsluitboom en klaphekje. Rechtdoor over een asfaltpad in de richting
van de voorrangsweg. De weg oversteken en rechtdoor, Overhagenseweg in de richting
van een kerktoren. Je neemt nu de tweede weg rechts, Kosterijland. Aan het eind linksaf,
Reinaldstraat. Tegenover huisnummer 69-71 rechtsaf, klinkers en direct voor een bedrijf
weer links een tegelpad in. Aan het eind rechtsaf langs de kerk. Het spoor oversteken
direct schuin rechts langs een bankje, een tegelpad in de richting van het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
station Velp
Lengte van de wandeling
11 km

Horeca onderweg
in het centrum van Velp diverse gelegenheden. Na ruim 3 km bij kasteel Rosendael
Oranjerie, www.oranje-rie.nl.
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

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-velp/12173/ . 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.

