Trage Tocht Renkum
Auteur: Rob Wolfs
Renkumse Heide en Noordberg
We maken vanuit Renkum een wandeling op de rand van de Veluwezoom. We lopen
langs het Renkums beekdal via Oranje Nassau's Oord en het bos naar Nol in 't Bosch.
Door het bos van de Oostereng komen we bij het Renkums beekdal dat we dwars
oversteken. Daarna gaat de route over de uitgestrekte open velden van de Renkumse
Heide, een voormalig landbouwgebied dat langzaam wordt omgevormd tot een nieuw
stuk natuur met een recreatieve functie. Enkele wegen zijn opnieuw met laanbomen
beplant. Op termijn ontstaan monumentale lanen in het landschap. We scheren langs de
randen van Heelsum en wandelen over een mooi moestuincomplex naar de prachtige
Heelsumse kerk op een heuvel. De route gaat verder in de richting van de Rijnvallei, waar
we op de hellingen van de Noordberg weidse uitzichten hebben over de uiterwaarden.
Dan wandelen we dwars door de uiterwaarden langs de rivier terug naar Renkum. Het
laatste deel van de route gaat door het voetgangersgebied van Renkum.
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Routebeschrijving
1. Kom je met de bus uit Arnhem, dan loop je verder in de rijrichting van de bus,
Dorpsstraat. Nieuweweg naar rechts negeren. (Vanaf de parkeerplaats linksaf,
Dorpsstraat.) Waar de weg naar links buigt in de richting van verkeerslichten, rechts
aanhouden licht omhoog, Onder De Bomen. Direct na de toegang naar de gemeentelijke
begraafplaats aan je rechterhand ga je linksaf over een klinkerpad. Na het beekje
rechtsaf, een onverhard paadje. Je passeert de ijsbaan aan je linkerhand en je komt uit
op een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Je verlaat Renkum. Op een kruising met een andere
asfaltweg ga je schuin rechtdoor, tussen twee stenen leeuwen door. Je neemt het eerste
fietspad naar rechts langs een bordje van Landgoed Oranje Nassau's Oord
'Opengesteld'. Nu neem je het eerste bospad naar rechts, tussen hoge sparrenbomen.
Op een kruising bij twee banken ga je linksaf in de richting van een houten gebouw van
de Emma Groep. Dit pad uitlopen en aan het eind rechtsaf. Dit pad ook steeds rechtdoor
volgen tot een asfaltweg.
2. Hier ga je linksaf. Direct daarna een weg naar links, de Geertjesweg, negeren.
Tegenover Nol in 't Bosch rechtsaf tussen paaltjes door over een grasveld. Je loopt
tussen picknickbanken rechtdoor. Op een splitsing van diverse paden met in het midden
een grote beuk ga je rechtdoor. Dit pad uitlopen tot een asfaltweg. Fietspaden en
asfaltweg oversteken en rechtdoor. Eerst een stukje asfalt, je passeert een huisje aan je
linkerhand. Je passeert een bordje van Staatsbosbeheer 'Veluwe Oostereng'. Het wordt
een onverharde bosweg. Het eerste pad naar rechts negeren. Je neemt het tweede pad
rechtsaf, een lang recht bospad op landgoed Quadenoord. Verderop heb je na een
kruising aan je linkerhand een grasland. Dit pad uitlopen en aan het eind op een brede
onverharde weg rechtsaf. Na ca. 250 meter neem je het eerste pad linksaf.
3. Je loopt tussen graslanden door en steekt het Renkums beekdal over. Je gaat twee
keer een houten planken bruggetje over. Bij een bank rechtdoor en op kruising direct
daarna ook rechtdoor, een bospad dat stijgt. Op een kruising bij een driekanten stenen
paal rechtdoor. Even daarna op een driesprong min of meer rechtdoor. Een pad naar
rechts negeren en direct daarna kom je op brede onverharde weg met een fietspad van
betonplaten. Hier ga je iets naar links en direct weer naar rechts. Al weer snel rechtsaf,
een pad tussen de velden met aan je linkerhand beuken. Je komt uit op een brede
onverharde weg met fietspad. Hier ga je linksaf. Deze weg voorlopig steeds rechtdoor
volgen. Na 1,3 km neem je een pad naar rechts door een klaphekje. Je passeert een
bordje van Staatsbosbeheer 'Renkumse Heide' en volgt het pad dwars over de open
vlakte langs een bomenrij. Je gaat een veerooster over en door een klaphek.
4. Asfaltweg oversteken en rechtdoor bij een bordje van landgoed Jonkershoeve, een
grasweg. Je neemt na krap 400 meter het tweede pad naar links bij een paal met een
bordje van een klompenpad. Je passeert aan je rechterhand een boomkwekerij. Je komt
uit op een breed bospad met recht voor je een grote schuur. Hier ga je rechtsaf. Even
daarna op een splitsing bij P-68434/001 rechtdoor, Renkumsheide. Je blijft deze
halfverharde weg steeds rechtdoor volgen. Bij huisnummer 5 aan je linkerhand wordt het
een asfaltweg. Je hebt een golfterrein aan je rechterhand. Op een splitsing bij P68435/001 ga je linksaf langs een bordje 'Opengesteld'. Waar het asfalt naar links buigt in
de richting van schuren, loop je rechtdoor, een bospad. Aan je rechterhand het
golfterrein. Aan het eind ga je rechtsaf tussen twee houten palen door, een smaller
paadje langs de rand van het golfterrein aan je rechterhand. Op een splitsing bij
hondenterrein Klein Vosdal rechtdoor, een brede grindweg. Aan het eind van de
grindweg, vlak voor een wit afsluithek, links aanhouden, een smaller pad.

5. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, een bospad. Je passeert het bordje
'Wilhelminabossen'. Kort daarna op Y-splitsing rechts aanhouden. Op een volgende Ysplitsing links aanhouden in de richting van een grasveld met banken. Dat grasveld recht
oversteken en rechtdoor bij een paal met een bordje van een klompenpad in de richting
van een wit afsluithek. Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf en rechts
aanhouden, een asfaltvoetpad door het bos. Je komt uit bij een asfaltweg. Hier ga je
linksaf naar beneden. Vlak voor een kruising rechtsaf over het fietspad. Bennekomseweg
oversteken en rechtdoor over het fietspad langs de rotonde. Utrechtseweg oversteken en
aan de overkant over het trottoir rechtsaf. Even daarna schuin links aanhouden,
Utrechtseweg 36 t/m 46. Bij nummer 42/44 aan je rechterhand links aanhouden, een
onverhard pad over een volkstuincomplex. Met het pad meebuigen naar rechts. Je loopt
dan langs een grasland aan je linkerhand. Je komt uit op een bredere grindweg. Hier ga
je rechtdoor.
6. Aan het eind bij een splitsing van wegen ga je linksaf, Kerkweg in de richting van de
kerk. Op een Y-splitsing voor de kerk rechts aanhouden. Even daarna bij de kerk het
meest rechtse trappenpad van klinkers omhoog. Bovenaan bij de kerk rechtdoor met aan
je rechterhand de begraafplaats. Met de weg meedraaien naar rechts, nog steeds langs
de begraafplaats. Aan het eind rechtsaf, een onverhard pad parallel aan de linkerkant van
de weg. Op een splitsing van asfalt linksaf in de richting van het viaduct. Na het viaduct
neem je de eerste weg rechtsaf, Broekhorst. Nu de eerste weg linksaf, omhoog. Bij een
driesprong rechtdoor, gaat over in een breed karrenspoor tussen de velden. Aan het eind
rechtsaf langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Rijnvallei Noordberg'. Je volgt het brede
pad over de helling met tussen de bomen door uitzicht op de uiterwaarden. Een pad
schuin naar rechts negeren, steeds rechtdoor.
7. Op een driesprong bij een picknickbank met uitzicht over het Rijndal ga je rechtdoor,
een smaller paadje langs de helling. Het paadje daalt af en op een driesprong ga je
rechtsaf bij een paaltje met een markering van de NWB, verder naar beneden. Aan het
eind linksaf en even verder ga je door een klaphek de uiterwaarden in. Je gaat een
houten bruggetje over. Kort daarna linksaf verder de uiterwaarden in (dus niet in de
richting van de weg). Verderop met het pad meebuigen naar rechts en voorlopig steeds
rechtdoor met de Rijn aan je linkerhand. Je passeert een hoge schoorsteen aan je
rechterhand. Even daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden, grasweg in de richting
van de verkeersweg. Je gaat door een ijzeren klaphekje. Asfaltweg oversteken naar het
fietspad in de richting van het bord 'Parenco'. Bij verkeerslichten drukke weg oversteken.
Rechtdoor over het fietspad. Je neemt het eerste fietspad naar links in de richting van de
kerk. Linksaf de Dorpsstraat in en deze steeds rechtdoor door het voetgangersgebied
blijven volgen tot je weer uitkomt bij de bushalte of parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Renkum, bushalte Nieuweweg
Parkeren
parkeerplaats bij driesprong Dorpsstraat/Nieuweweg.
Openbaar vervoer
bushalte Nieuweweg, lijnen 51, 52 en 53 van/naar station Arnhem.

Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
Hotel-restaurant Nol in 't Bosch, diverse horecagelegenheden in het centrum van
Renkum.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%
Samenloop: deze wandeling loopt korte stukjes samen met de Trage Tocht EdeWolfheze (pad over de Renkumse Heide) en met de Trage Tocht Bennekom (bospad
Oostereng).

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-renkum/14362/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Wandelen op de Veluwezoom, Rob Wolfs en Rutger Burgers. ISBN: 978-90-78641-71-1.
Er zijn maar weinig wandelgebieden in Nederland met een zelfde wandeldichtheid als de
Veluwezoom. Tussen Wageningen en Zutphen stippelden routemakers Rob Wolfs en
Rutger Burgers dan ook met gemak 15 zeer gevarieerde rondwandelingen uit. De
wandelgids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl

