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Duno, Laag en Hoog Oorsprong en de Wolfhezerbeek
We starten op de parkeerplaats bij kasteel Doorwerth, maar je kunt ook bij de bushalte
beginnen van lijn 86 die vanaf station Arnhem rijdt. Kasteelcafé De Zalmen is een mooie
plek om eerst nog even wat te drinken. Deze wandeling gaat in een grote cirkel door het
groen rondom de plaats Doorwerth. We lopen eerst op en langs de soms steile randen
van de stuwwal met beneden de uiterwaarden van de Rijn. De uitizichtpunten op
landgoed Duno over de Rijn en de Betuwe zijn fantastisch. Vanaf de Westerbouwing
vervolgt de route over brede bomenlanen van de landgoederen Laag en Hoog
Oorsprong. Even later komen we in de bossen rond Wolfheze en we lopen een heel eind
langs de droge en soms natte beddingen van de Wolfhezerbeek. Beroemd is het pad
langs de Wodanseiken, die door veel schilders zijn vereeuwigd. We wandelen langs de
Wolfhezerheide, waar de koeien lopen te grazen en volgen het beekdalletje aan de rand.
Dan steken we de hei dwars over en wandelen we weer een flink stuk door het bos. Aan
het eind duiken we steil naar beneden naar het kasteel.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij kasteel Doorwerth loop je in de richting van de
uiterwaarden en bij een informatiebord van het Geldersch Landschap ga je linksaf langs
een houten hek, een onverhard pad in. Dit pad met bochten om het kasteel heen volgen.
Pad naar links terug naar het kasteel negeren. Je passeert een houten afsluitboom en
gaat rechtdoor. Aan het eind rechts, asfaltweg. Direct het eerste pad linksaf het bos in.
Neem nu het eerste pad rechtsaf omhoog door een beukenbos. Het pad daalt en je komt
uit op een asfaltweggetje (Italiaanseweg). Je gaat rechts naar beneden en vrijwel direct
weer links langs houten afsluitboom en bordje 'Landgoed Duno'. Het pad gaat omhoog
via trappen. Daarna op Y-splitsing rechts aanhouden naar beneden. Het pad loopt tussen
rododendronstruiken door. Je gaat een bruggetje over. Daarna op driesprong rechtdoor
omhoog. Pad met bochten blijven volgen langs de rand. Het pad gaat dalen en dan op
kruising rechtdoor, weer omhoog. Op Y-splitsing rechts aanhouden, pad langs de rand
blijven volgen. Op Y-splitsing rechts aanhouden, pad draait vrijwel direct daarna met een
bocht naar links. Je gaat met een haarspeldbocht naar rechts naar beneden in de richting
van vijvers. Na de tweede vijver met pad meebuigen naar links en rechtdoor planken
bruggetje over in de richting van de weg. Je passeert aan je rechterhand een derde
vijver. Bij de asfaltweg links.
2. Je passeert aan je rechterhand de toegangsweg naar het stuwcomplex Driel. Direct
daarna ga je links langs een hek van het Geldersch Landschap. Op splitsing rechtsaf,
pad langs de rand volgen met een haarspeldbocht. Op driesprong rechtdoor, verder
omhoog. Je gaat van de rand af. Op kruising rechtdoor, verder omhoog. Op driesprong
rechtdoor. Let op, vrijwel direct hierna ga je rechts omhoog via een stenen trappetje. Je
stapt over een stenen muurtje heen en je komt uit bij een klinkerweg. Hier rechts en
meebuigen naar links. Op Y-splitsing voor rododendronstruiken rechts aanhouden,
grindweg. Aan je rechterhand uitzicht over de uiterwaarden. De brede grindweg gaat
dalen, op Y-splitsing rechtdoor in de richting van het hek en stenen zuilen van Landgoed
Duno. Na de poort rechtdoor en grindweg volgen met bochten. Je passeert houten
afsluitboom en parkeerplaatsje. Je komt uit op een klinkerweggetje; hier ga je rechtsaf
naar beneden. Op kruising rechtdoor, Dunolaan. Je komt uit in de bocht van de Beeklaan.
3. Hier ga je even naar links en bij huisnummer 8 aan je linkerhand weer naar rechts,
klinkerweggetje in langs huisnummer 1. Je passeert een bordje 'Valckeniersbossen', een
klinkerpaadje in. Je gaat direct daarna linksaf via houten traptreden. Via planken
bruggetje de beek over en weer via houten traptreden omhoog. Aan het eind rechtsaf en
direct daarna op Y-splitsing rechtdoor, het pad langs de rand met zicht op het beekje
beneden. Op driesprong rechtdoor, pad naar beneden langs de rand blijven volgen. Je
komt uit bij de asfaltweg langs de Rijn. Hier ga je linksaf over het klinkervoetpad. Neem
nu het eerste pad linksaf omhoog langs een houten paaltje 'Aanlooproute Klompenpaden'
over een pad met houten traptreden. Boven aangekomen ga je rechtsaf langs het houten
hek. Voetgangerssluis passeren en pal voor het terras van de Westerbouwing links
achter de horeca langs. Je komt uit op een tegelpad, daar ga je rechts. Het gaat over in
een onverhard pad en buigt naar rechts. Je komt uit op het parkeerterrein voor de horeca.
Daar ga je links. Nu neem je op de kruising bij een bord 'Wandelroutes' de brede
asfaltweg naar links. De weg met bochten volgen. Na een houten schuur 'Buitenpoort'
aan je linkerhand ga je linksaf het bos in. Het pad gaat stijgen en komt uit bij een brede
grasbaan. Hier ga je rechtsaf omhoog naar de bank met prullenbak en je houdt rechts
aan. Direct daarna op splitsing rechtsaf in de richting van een wit afsluithek.

4. Je passeert het hek, fietspaden en asfaltweg oversteken. Rechtdoor langs een
afsluitboom van het Geldersch Landschap en bordje 'Hoog Oorsprong en Zilverberg',
brede beukenlaan. Op vijfsprong met fietspad rechtdoor. Pad naar rechts negeren en iets
verderop het eerste pad naar links, paadje langs de bosrand met aan je linkerhand een
akker. Op de hoek van de akker ga je op een kruising rechtdoor, een smaller bospaadje.
Je kruist een smal (ruiter)pad. Daarna op brede kruising rechtsaf. Op vijfsprong rechtdoor
in de richting van asfaltweg. Je passeert een houten afsluitboom en komt uit op asfalt,
rechtdoor. Nu kom je uit bij drukke voorrangsweg. Hier ga je even rechtsaf over het
fietspad. Direct weer links de weg oversteken en even rechtsaf over het fietspad. Direct
links langs een wit afsluithek en bordje 'Bilderbergbossen' het bos in, bospad dat
omhooggaat.
5. (Vanaf de bushalte uit de richting Arnhem even teruglopen, asfaltweg oversteken en
linksaf langs wit afsluithek en bordje 'Bilderbergbossen' het bos in.) Een asfaltweggetje
oversteken en rechtdoor, een bospaadje langs een ronde toren. Op een kruising daarna
rechtdoor. Dit pad blijven volgen tot je langs een picknickbank uitkomt op een brede
bosweg met fietspad, de Bredelaan; hier linksaf. Op de derde kruising na ca. 350 meter
rechtsaf. Op een kruising linksaf. Het eerste pad schuin naar rechts. Op kruising
rechtdoor in de richting van een heuvel. Je gaat de top over en loopt rechtdoor. Op
kruispunt rechtdoor. Er komt een ruiterpad van rechts bij, hier weer rechtdoor. Daarna op
grote kruising ook rechtdoor. Aan je rechterhand heb je een heideveld. Op de eerste
kruising ga je linksaf, het bos weer in. Het eerste pad haaks (dus niet schuin) rechts in.
Het pad uitlopen en aan het eind linksaf. Je passeert een wit afsluithek en steekt de
asfaltweg over.
6. Rechtdoor langs wit afsluithek en bordje 'Bilderbergbossen', bospad dat afdaalt.
Neem het eerste pad naar links. Je komt uit vlak voor een asfaltweg en daar ga je scherp
rechts langs een bordje van Natuurmonumenten 'Wolfheze', bospad dat afdaalt. Nu neem
je het eerste pad linksaf. Je loopt langs de droge bedding van een beek. Op driesprong
(met planken bruggetje aan je rechterhand) rechtdoor en kort daarna op Y-splitsing rechts
aanhouden, op de hoge wal langs de droge bedding blijven lopen. Op driesprong (met
planken bruggetje aan je rechterhand) rechtdoor. Je komt uit bij twee planken bruggetjes
vlak bij elkaar. Je gaat het rechter planken bruggetje over. Nu loop je verder aan de
andere kant van de droge bedding. Je komt uit op een ander pad, daar ga je links. Je
loopt langs een hek van houten paaltjes met daarachter de restanten van een
duizendjarige den. Daarna in de richting van horeca De Bilderberg. Op asfaltweggetje
links. Voor De Bilderberg op klinkerweggetje links. De brug over en de klinkerweg
rechtdoor vervolgen tot asfaltweg.
7. Bij de asfaltweg oversteken en even naar rechts over de weg. Het eerste pad links
het bos in langs een bordje 'Wolfheze' (niet het fietspad). Even verderop loop je weer
langs de droge bedding. Op driesprong (met bruggetje aan je rechterhand) rechtdoor. Op
driesprong bij steen met blauwe pijl rechts aanhouden. Even verder vóór houten bruggetje
over de bedding linksaf trappetje op, steeds de linkerkant van de bedding aanhouden.
Aan de rechterkant heb je zicht op de Wodanseiken. Bij bordjes van Natuurmonumenten
over de Wodanseiken rechtdoor. Op kruising bij een huis aan je rechterhand ook weer
rechtdoor. Even verderop loop je over een pad met aan je rechterhand een beek en aan
je linkerhand het hoger gelegen heideveld. Ter hoogte van een brug over de beek ga je
op de kruising linksaf, een breder pad over de hei. Aan het eind bij de bosrand linksaf. Je
neemt het eerste pad naar rechts bij een bankje in de richting van metalen hek en
klaphek. Je gaat door het klaphek heen en rechtdoor in de richting van een weg. Houten
afsluitboom passeren en je komt uit bij drukke verkeersweg.

8. Oversteken en rechtdoor, Kasteelweg. Je passeert een bordje 'Doorwerth'. Op
kruising rechtsaf, asfaltfietspad langs een bordje 'Cardanusbossen'. Het eerste pad naar
links het bos in. Na 200 meter het tweede bospad rechtsaf. Steeds rechtdoor. Je kruist
een asfaltfietspad. Rechtdoor in de richting van een wit hek. Je passeert het hek en gaat
op de asfaltweg links. De Van der Molenallee oversteken en rechtdoor bij een bankje en
een prullenbak langs een bordje 'Cardanusbossen', bospad. Op kruising rechtsaf. Op
driesprong rechtdoor. Op Y-splitsing links aanhouden. Je komt uit bij vier grote beuken en
je passeert een picknickbank. Je komt uit op een asfaltfietspad, hier rechtsaf.
9. Asfaltweg (W.A. Scholtenlaan) oversteken en het fietspad vervolgen met een bocht
naar links. Je passeert aan je linkerhand een tennisbaan en daar neem je het eerste
(fiets)pad naar rechts. Waar het fietspad naar rechts buigt ga je links en direct weer
rechts in de richting van de uitkijktoren Boersberg, een onverhard pad tussen grasland
door. Verderop loopt het pad langs de bosrand met aan je rechterhand grasland. Op de
hoek van het grasland ga je schuin linksaf het bos in naar beneden. Even daarna op Ysplitsing rechts aanhouden, steil naar beneden. Je komt uit op een asfaltweg, hier linksaf.
Even verder bij de fietswegwijzer rechtsaf richting kasteel Doorwerth, een klinkerweg.
Deze klinkerweg uitlopen naar het kasteel en de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Kasteel Doorwerth, Fonteinallee.
Openbaar vervoer
Bushalte Wolfhezerweg lijn 352 Arnhem-Wageningen langs de Utrechtseweg, begin dan
in de routebeschrijving bij punt 5.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
bij kasteel Doorwerth De Zalmen, halverwege de route café-restaurant De Bilderberg.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

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-kasteel-doorwerth/12694/ . 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.

Achtergrondinformatie
Kasteel Doorwerth
Aan de rand van de Veluwe, in de uiterwaarden aan de Rijn, ligt Kasteel Doorwerth.
Ridder Berend liet er in de 13e eeuw een groot gebouwencomplex aanleggen met een
hoofdburcht, voorburcht, torens en poorten. De slotgracht en ophaalbrug maakten het
ridderkasteel compleet. In de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel bij de Slag om
Arnhem zwaar beschadigd. Na een grondige restauratie van maar liefst 37 jaar stond het
imposante kasteel er weer bij als vroeger. In de hoofdburcht zijn drie musea gevestigd:
het kasteelmuseum met fraai ingerichte vertrekken, het museum Veluwezoom en het
museum van Natuur- en Wildbeheer. Bij het kasteel is ook een theeschenkerij.
Duno
Duno wordt gekarakteriseerd door helllingbossen, afgewisseld met droge dalen. Dit
landschap heeft zich ontwikkeld op de hoge zuidelijke rand van de Arnhemse stuwwal die
hier steil naar de uiterwaarden van de Rijn afloopt. De hoogteverschillen zijn aanzienlijk.
Door de vele overgangen van hoog naar laag en van zandgrond naar kleigrond, is de
Duno rijk aan wilde planten zoals de bosanemoon, het dalkruid en de grootbloemige
muur.
Wodanseiken
De Wodanseiken zijn een natuurhistorisch monument. Het zijn in Nederland de oudste
eiken die in het bos groeien. In de 19e eeuw stonden de eiken nog in een open
heidelandschap. Dit verklaart hun korte stammen met laag aangezette kroon en hun
grillige vertakking. De afgelopen eeuw is de heide rond de beek bebost geraakt. Eind 19e
eeuw was dit al een geliefde plek voor schilders van de Oosterbeekse school, zoals
Bilders, Maris, Mauve en Van Ingen. Deze groep kunstenaars had een sterk romantische
kijk op het landschap. De schilderijen met Wodanseiken zijn te zien in museum
Veluwezoom in Kasteel Doorwerth. Eiken kunnen slecht tegen een waterstandverlaging.
Sinds de aanleg van de snelweg is het aantal bomen afgenomen.

