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Hemelse bergen en uiterwaarden
We wandelen van hoog naar laag, van de bosrijke stuwwal naar de uiterwaarden en weer
omhoog naar het glooiende landschap. Eerst over brede beuken- en eikenlanen door de
Bilderbergbossen en de Sonnenbergbossen. Na het oversteken van de Utrechtseweg
komen we langs het Airbornemuseum en via Park Hartenstein bereiken we Landgoed de
'Hemelse Berg'. We lopen langs de mooie, diepliggende sprengenbeek. De sprengkop
wordt de 'Hel' genoemd, de spreng loopt uit in de Eendjesvijver. Nog een laatste
klimmetje de berg op en dan dan liggen daar de uiterwaarden van de Rijn al te schitteren.
Op het prachtige kerkepad langs de rand van de bebouwing hebben we weidse uitzichten
over de Rosandepolder. We horen het gegak van ganzen en nog eens ganzen. De
graslanden ogen hier niet strak, maar prettig hobbelig en rommelig. Knotwilgen, slootjes
en sluisjes geven het landschap een bijzonder karakter. De wandeling gaat over
grasdijkjes in de richting van de spoorbrug over de Rijn. We maken nog een laatste
slinger door de uiterwaarden en dan steken we over smalle voetpaadjes van Landgoed
Mari'endaal weer door naar de hogergelegen stuwwal. Over brede bomenlanen lopen we
langs de bosranden en de open velden van Landgoed Boschveld terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. Station Oosterbeek. Kom je met de trein uit de richting van Arnhem, dan loop je de
trappen op en je gaat rechtsaf de brug over en direct weer rechtsaf, de Nico Bovenweg
in. Kom je uit de richting van Ede, dan loop je de trappen op en je gaat rechtsaf. Parkeer
je je auto in een van de parkeerhavens aan de Nico Bovenweg bij het station, dan loop je
naar rechts deze straat in. Je kunt vrijwel direct aan de rechterkant van de weg over een
onverhard voetpad lopen in een brede groenstrook tussen het spoor en de weg. Aan je
linkerhand heb je een (droog) beekje met een stenen muur. Aan het eind ga je bij een
bankje en een prullenbak naar links naar de weg toe. Oversteken en rechtsaf. Ter hoogte
van nummer 44 rechtdoor over het fietspad langs de weg. Je neemt nu de eerste weg
naar links, Valkenburglaan. Je neemt het eerste bospad naar links omhoog langs een
houten afsluitboom en een bordje 'Bilderbergbossen'. Na een houten afsluitboom kom je
uit op een ander pad.
Hier ga je rechtsaf, parallel aan een asfaltweg. De Valkenburglaan oversteken en
rechtdoor langs een witte afsluitboom en een bordje 'Bilderbergbossen', een brede
bosweg. Op de eerste kruising linksaf. Het pad gaat langzaam omhoog in de richting van
een wit hek. Je passeert het hek, je steekt een asfaltweg over en je gaat rechtdoor langs
een wit hek en een bordje 'Sonnenbergbossen', een beukenlaan. Zijpaden negeren. Je
kruist vlak achter elkaar een fietspad en een brede halfverharde weg. Rechtdoor langs
een houten afsluitboom. Aan het eind linksaf, een beukenlaan in de richting van een wit
hek. Je komt uit op een kruising met een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf, de
Hartensteinlaan. Vlak voor de volgende kruising met de Oranjeweg ga je rechtsaf over
een asfaltvoetpad. Je komt uit bij de Utrechtseweg.
2. Oversteken en linksaf over het fietspad. Direct rechtsaf en op een kruising met een
voetpaadje rechtdoor langs een bord 'park Hartenstein'. Je loopt over een asfaltvoetpad
en je passeert aan je rechterhand een hertenwei. Aan je linkerhand ligt het Airbornemuseum. Op een driesprong met een grote eik rechtsaf, een verhard pad. Op een
kruising met een asfaltweg ga je iets naar links en direct weer rechtsaf langs een bordje
'Hemelseberg', een onverhard pad. Eerst heb je aan je rechterhand een open veld. Dan
ga je het bos weer in. Direct op een driesprong rechtdoor, pal daarna op de volgende
driesprong rechts aanhouden. Je kruist een asfaltweggetje en gaat rechtdoor langs een
bordje 'Hemelse Berg', een bospad. Op een kruising met een breder bospad rechtsaf. Je
komt uit in de bocht van een fietspad, hier ga je rechtdoor over het fietspad. Even verder
met het fietspad meebuigen naar links; je loopt langs de bosrand met grasland aan je
rechterhand.
Het fietspad buigt met een bocht naar rechts, daar ga je linksaf over een onverhard pad
langs een diepliggende beek (aan je rechterhand). Ter hoogte van een bruggetje en
vijvers aan je rechterhand rechtdoor. Bij een volgend bruggetje ga je rechts het bruggetje
over en direct weer links. Nu loop je aan de andere kant van de beek. Steeds langs het
water blijven lopen. De route draait naar links via een houten bruggetje over het beekje
heen. Je gaat dan omhoog en bij een paaltje met markeringen van wandelroutes links
aanhouden in de richting van een hek. Langs dat hek omhoog in de richting van een
bankje. Bij het bankje linksaf, een pad langs de bosrand. Je passeert een bank aan je
linkerhand en je gaat rechtdoor het bos in. Je kruist een asfaltweggetje en gaat rechtdoor
langs een bord ?Hemelse Berg?. Op een Y-splitsing rechts aanhouden. Met de bocht
mee naar rechts in de richting van een vijver. Op een kruising bij de vijver rechtsaf in de
richting van een asfaltweg.

3. De asfaltweg oversteken en een doodlopende weg in, Dennenoordpark, een
klinkerweg. Op driesprong rechtdoor. Aan het eind linksaf. Even verder rechtdoor over
een smal klinkerpad met aan je rechterhand zicht op de uiterwaarden. Je gaat een
houten planken bruggetje over. Je wandelt over een vlonder en verderop weer over
klinkers. Je gaat door een klaphek en je loopt in de richting van de kerk. Bij de kerk met
het pad meebuigen naar links. Aan het eind bij de weg rechtsaf. Op driesprong met de
Weverstraat rechtdoor. Nu neem je de eerste klinkerweg rechtsaf, de Polderweg in de
richting van de camping Oosterbeeks Rijnoever. De weg wordt onverhard en draait met
een bocht naar links. Je komt uit op de parkeerplaats bij de camping. Met het pad
meebuigen naar rechts. En direct linksaf langs de gebouwtjes (kantine en
toiletgebouwen). Voor een houten schuur Huuske linksaf. Je gaat een houten trappetje af
en volgt een voetpaadje naar rechts door de uiterwaarden. Je gaat door een klaphekje
heen en rechtsaf langs de rand van het grasland in de richting van een dijkje. Een trapje
de dijk op en linksaf over de grasdijk.
Je loopt in de richting van de spoorbrug. Vlak voor de spoorbrug loop je links de grasdijk
af en je loopt verder rechtdoor onder de spoorbrug door. Je loopt naar het graspad rechts
naast de sloot. Grasland aan je rechterhand, je loopt langs een prikkeldraadhek. Voor
een hoger prikkeldraadhek met het pad meebuigen naar links. Je gaat een dammetje
over en je loopt opnieuw over een graspad langs een sloot, nu parallel aan de spoorbrug.
Het pad komt weer uit bovenop het dijkje. Hier rechtdoor over de grasdijk. Aan je
rechterhand een waterplas. Je komt uit bij een prikkeldraadhek. Daar ga je naar rechts in
de richting van een metalen hek. Je gaat naar links door het hek heen en je houdt het
brede graspad over de dijk aan, dat je in een bocht naar rechts volgt. Je loopt in de
richting van een metalen hek met daarnaast houten palen. Je gaat tussen de houten
palen door en direct weer scherp linksaf, terug de uiterwaarden in. Je passeert opnieuw
een metalen hek, het is een (half)verhard weggetje. De weg buigt naar rechts, je passeert
een informatiebord over kasteel Rosande. De weg gaat omhoog. Aan het eind linksaf,
Klingelbeekseweg. De weg buigt naar rechts onder het spoor door.
4. Na het spoor neem je de eerste klinkerweg naar rechts, de Prins Bernhardweg die
langzaam omhoog gaat en parallel loopt aan het spoor. Waar de weg met een bocht naar
links gaat, loop je rechtdoor over een smal voetpaadje langs een bordje 'Landgoed
Mariëndaal'. Op Y-splitsing rechts aanhouden, het paadje op de rand van het spoortalud.
Nu op een Y-splitsing bij een boom linksaf, langs een bankje bij een oude eik. Daar ga je
linksaf, een onverhard pad onder de hoogspanningsleiding door. Na de
hoogspanningsleiding op een driesprong rechtsaf, een pad dat gaat dalen. Asfaltweg en
fietspad oversteken en schuin links omhoog, een voetpaadje langs een bordje 'landgoed
Mariëndaal'. Met de bocht mee naar rechts, licht omhoog tussen de velden door. Paadje
gaat een wal op en komt uit bij een fietspad voor het spoor. Daar ga je links. Even verder
bij de Schelmseweg rechtsaf het spoor over. Direct na het spoor linksaf langs een bordje
'Landgoed Boschveld', een breed asfaltpad. Vlak voor houten palen zonder slagboom
schuin rechtsaf, een bospad in. Je komt uit bij een klinkerweg; daar ga je linksaf, even
verder een brede bosweg. Nu neem je het eerste opengestelde pad naar rechts langs
een houten afsluitboom; je loopt in de bosrand. Steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Je
komt uit in de bocht van een asfaltweg.

5. Oversteken en rechtdoor, een onverhard paadje in de richting van een open veld. Je
komt uit op een ander pad en gaat hier linksaf, een hoge beukenlaan die tussen de
velden doorloopt. Pad naar rechts negeren. Nu bij een bankje aan je rechterhand het
eerste pad naar links, ook in de bosrand, nu omzoomd door eikenbomen. Neem het
eerste pad rechtsaf, opnieuw langs de bosrand, een grassig pad. Je passeert een bank
aan je rechterhand en buigt met het pad mee naar rechts. Dan op een driesprong naar
links, het grassige pad langs de bosrand blijven volgen. Aan het eind ga je linksaf,
opnieuw langs de bosrand. Bij een bankje buigt het pad iets naar rechts en weer naar
links en dan is het weer een eikenlaan. Op een driesprong naar links, licht omhoog. Na
een houten schuur op een driesprong rechtsaf. Je passeert aan je linkerhand de Airborne
begraafplaats. Met het pad meebuigen naar links om de begraafplaats heen. Op
driesprong met de bocht mee naar rechts, het brede pad volgen in de richting van een
asfaltweg. De weg oversteken en rechtsaf over het onverharde pad parallel aan het
spoor. Je komt uit bij de Dreijenseweg vlak voor het station. Voor de richting Ede steek je
hier over en ga je via de trappen naar het perron. Voor de richting Arnhem ga je links de
brug over en rechtsaf, de Nico Bovenweg in. Direct daarna rechts naar beneden naar het
perron.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/
OV
station Oosterbeek
Parkeren
parkeervakken Nico van Bovenweg bij station Oosterbeek
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
In Airborne Museum, museumcafé Het Rode Hert, www.airbornemuseum.nl
Alleen van half april tot half oktober bij de Cantine van camping Oosterbeeks Rijnoever.
Van de route af in het centrum van Oosterbeek diverse horecagelegenheden.
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-oosterbeek/12824/ . 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.

