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't Vlot, Eldense Zeeg en De Park
We maken een bijzondere wandeling rondom de Zuid-Arnhemse Vinex-wijk Schuytgraaf
en door het belendende De Park. Vanaf station Arnhem Zuid lopen we even over het
fietspad naar een nieuwe halfverharde bomenlaan richting spoor. We passeren een
kunstwerkplaats met beeldentuin. Langs het pad zien we ruige graslanden afgewisseld
met waterplassen, natuur die nog volop in ontwikkeling is. De route vervolgt over rustige
asfaltweggetjes langs boerderijen, knotwilgen en een enkele fruitboomgaard in een
typisch Betuws landschap. Aan de horizon aan de overkant van de Rijn steeds zicht op
de Veluwse stuwwal. Ook aan de randen van Schuytgraaf is het oude cultuurlandschap
fraai opgenomen in het nieuwe stadslandschap. We volgen een ruig graspaadje langs
water, maar ook strakke fietspaden met brede grasstroken naar De Park. De Park is
onderdeel van Park Lingezegen, een nieuw landschapspark in ontwikkeling tussen
Arnhem en Nijmegen. Bij De Landerij is het tijd voor een pauze. We doorkruisen De Park
over nieuwe wandel- en fietspaden, over een oude notenlaan, langs
graslanden,watergangen en door een bosje terug naar de rand van de wijk. Op het
laatste deel van de route lopen we over een grasstrook pal langs het spoor terug naar het
station.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het perron loop je de trappen af en je volgt het fietspad aan de rechterkant van
de weg de wijk Schuytgraaf in langs de bushalte Station Arnhem Zd. Direct een fietspad
naar rechts langs het spoor negeren. Je volgt het fietspad met een bocht naar rechts.
Langs de poort van de Kunstwerkplaats en direct daarna op driesprong rechtdoor,
fietspad tussen jonge bomen. Op de kruising met een fietspad rechtdoor over het
onverharde pad. Waar een flinke plas met water op het pad ligt, kun je even rechts
omhoog om de plas heen. Het pad komt uit op het fietspad langs het spoor. Hier ga je
rechtdoor. Op de driesprong linksaf, een smal asfaltweggetje. Je loopt onder een
hoogspanningsleiding door. Aan je rechterhand zicht op de Rijndijk en daar achter de
stuwwal. Deze weg blijf je krap 1 km volgen tot een driesprong.
2. Op deze driesprong bij een grote boerderij ga je linksaf, ook een smal asfaltweggetje.
Je passeert huisnummer 16 aan je linkerhand. Daarna ga je op een driesprong linksaf,
een asfaltpad omzoomd door wilgen. Je gaat een bruggetje over en direct daarna linksaf,
een plankenpad door natte natuur. Het plankenpad gaat over in klinkers en even daarna
ga je rechtsaf over gras langs huizen aan je linkerhand. Op het fietspad rechtsaf en direct
op Y-splitsing rechts aanhouden, asfaltpad langs water aan je rechterhand. (Je kunt hier
ook aan je linkerhand parallel over gras lopen tussen de bomen.) Je gaat het bruggetje
over en direct daarna linksaf tussen de bomen door en je volgt een brede grasstrook met
aan je rechterhand een sloot en aan je linkerhand waterplas. (Als je wilt kun je ook
parallel aan je rechterhand over de asfaltweg blijven lopen.) Je kruist een asfaltpad dat
de wijk ingaat en hier kun je rechtdoor over het graspad blijven lopen. (Dan volg je steeds
de waterkant met bochten tot je uitkomt bij een fietspad, waar je dat fietspad gaat
volgen.) Je kunt ook rechtsaf naar de asfaltweg en daar linksaf.
3. Dan neem je het eerste fietspad naar links, 't Vlot, een wilgenlaantje. Bij een bankje
meebuigen naar links en het fietspad met bochten volgen. Je passeert paaltjes en
vervolgt het smalle asfaltweggetje. (Let op. Vanaf de zomer 2018 is er een tijdelijke
omleidingsroute in verband met bouwwerkzaamheden. Je gaat na huisnummer 10 aan je
linkerhand bij de fietswegwijzer linksaf. Vanaf hier volg je krap 1 km de route via de gele
pijlen van parklingezegentevoet. Lees weer verder bij *.) Waar de weg bij huisnummer 2
naar rechts buigt ga je bij een lantaarnpaal linksaf over gras langs een watergang, aan je
linkerhand. De sloot met bochten steeds blijven volgen. Je passeert aan je rechterhand
een parkeerplaats met informatiepaneel over de Limes. Je blijft de sloot volgen tot een
fietspad. Daar ga je linksaf. Je loopt langs een grote waterplas aan je linkerhand. *Je
komt uit bij een verkeersweg. Hier oversteken en over de parallelweg, Tolgaarderwaard,
rechtsaf. Kort daarna op de driesprong rechtdoor over het fietspad of grasstrook naast
het fietspad richting benzinestation. (Hier kun je de route inkorten tot 8 km. Dan ga je na
de watergang linksaf over het gras. Verderop gaat de grasstrook over in een oud fietspad
tussen bomen. Dat fietspad blijf je met een bocht naar rechts volgen. Je kruist twee
asfaltpaden en gaat rechtdoor over het gras met aan je linkerhand water. Even verder
vind je opnieuw het oude fietspaadje tussen de bomen, wel een beetje overwoekerd af en
met bobbelig asfalt. Je kunt hier ook over gras langs het water blijven lopen. Je passeert
het zicht op de lange kanovijver. Je kruist opnieuw een asfaltpad bij een houten brug en
je vervolgt de grasstrook langs het water. Vanzelf meebuigen naar rechts. Je komt uit bij
het fietspad. Hier de weg oversteken en rechtsaf over het fietspad naar het station.)
Voorrangsweg oversteken en fietspad vervolgen.

4. Opnieuw een voorrangsweg oversteken en fietspad even naar rechts volgen en direct
weer met een bocht naar links het fietspad richting knooppunt 20 volgen. Dit fietspad of
de grasstroken ernaast met bochten volgen. Daarna heb je aan je linkerhand een brede
watergang. Op een kruising ga je rechtsaf en direct weer rechts aanhouden in de richting
van hoogspanning. (Hier kun je deels ook links over gras tussen de bomen lopen.) Waar
het asfalt naar links buigt ga je rechtdoor, een pad van betonplaten tussen paaltjes door.
Bij de paal Park Lingezegen ga je rechtsaf, een hoger gelegen pad van betonplaten of
over gras aan de linkerkant onder langs de dijk. Dit pad blijf je steeds met bochten volgen
tot je weer onder de hoogspanning doorgaat. Direct daarna neem je het eerste pad van
betonplaten linksaf.
5. Je passeert een parkeerplaats en de Landerij aan je rechterhand. Op een kruising
van fietspaden ga je rechtsaf. Je passeert een grote open houten schuur aan je
rechterhand. Met het pad meebuigen naar links. Op kruising rechtsaf over de klinkerweg,
Notenlaantje of parallel aan je rechterhand over gras tussen jonge bomen. Je kruist een
klinkerpad en daar begint aan je linkerhand een bosje. Nu ga je als snel bij het derde
jonge boompje in het gras langs het bos een smal ruig paadje in door het bos. Aan het
eind voor water linksaf en direct rechtsaf langs water aan je rechterhand en grasland aan
je linkerhand. Meebuigen naar links langs water. Bij een betonplaten brug ga je rechtsaf
het water over en je loopt langs een bordje van Staatsbosbeheer het bos in. Steeds
zoveel mogelijk rechts aanhouden. Je komt aan de rand van het bos bij metalen hekken.
6. Door het klaphekje en een onverhard pad volgen naar de rand van de bebouwing.
Daar op de klinkerweg rechtsaf. Ter hoogte van huisnummer 64 naar rechts verspringen
en over het tegelpad onder het spoor door. Je passeert betonnen paaltjes en dan ga je
linksaf, fietspad maar direct weer linksaf over het gras richting spoor. (Wil je niet over
gras, dan kun je ook steeds het fietspad langs de rand van de woonwijk blijven volgen.)
Bij het spoor rechtsaf over gras in de richting van een transformatorhuisje. Je passeert
het huisje en je vervolgt de grasstrook langs het spoor. Je komt na ruim 600 meter uit
voor een zijslootje met plank eroverheen. Daar ga je rechtsaf over een paadje door een
bosje naar het fietspad. Bij het fietspad linksaf. Aan het eind weg oversteken en linksaf
over het tegelvoetpad. Na de bocht naar rechts ga je linksaf, een gravelvoetpad. Dit volg
je tot je weer uitkomt bij het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Arnhem Zuid.
Parkeren
Grote parkeerplaats bij het station.
Openbaar vervoer
Station Arnhem Zuid ligt op de lijn Arnhem-Nijmegen.
Lengte van de wandeling
12 km (in te korten tot 8 km zonder het ommetje in De Park).
Horeca onderweg
De Landerij in De Park, http://www.landerijdepark.nl/.
Toegankelijkheid

Deze wandeling is mede bijzonder, omdat het gebied rondom Schuytgraaf steeds volop
in ontwikkeling is en blijft. Nieuwe woonwijken verrijzen en dus wordt nieuwe
infrastructuur aangelegd. Maar ook aan nieuwe en oude natuur wordt steeds geknutseld.
Het zou dus zomaar kunnen dat de route van deze wandeling alweer snel aangepast kan
of moet worden.
Percentage verhard-onverhard
Het percentage verhard-onverhard voor deze wandeling is lastig aan te geven. Op veel
plekken kun je direct naast elkaar zowel verhard als onverhard lopen. Enkele
asfaltweggetjes aan de noordkant van de route zijn autoluw. Toch zitten er ook een paar
paadjes in de route die smal, ruig en nat, modderig kunnen zijn. Daarom zijn goede
wandelschoenen die tegen nattigheid kunnen wel belangrijk, zeker als je zoveel mogelijk
over gras wilt lopen.

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-schuytgraaf/15965/ . 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.

