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Natuurpark Overstegen, landgoed Hagen en Oude IJssel
We maken een verrassende wandeling door het groen in en rondom Doetinchem. Vanaf
het station lopen we al snel langs de rand van de bebouwing over een onverhard paadje
langs het geluidsscherm van de rondweg. Dan wordt het kronkelen over wandelpaadjes
langs water in Natuurpark Overstegen. Het park is rond 1975 aangelegd en werd vanaf
1995 omgevormd naar natuurpark. Bomen bleven liggen, oevers werden vergraven en
poelen werden aangelegd. Schotse Hooglanders begrazen al twintig jaar het park. De
route vervolgt via groenstroken door de wijk Bezelhorst. En dan komen we op landgoed
Hagen, een fraai bos op oude rivierduinen. Statige bomenlanen leiden ons langs Kasteel
de Kelder, een voormalige havezate. De huidige eigenaar is de familie Beelaerts van
Blokland. Door een villawijkje en langs de algemene begraafplaats gaan we richting Oude
IJssel. We passeren het bijzondere gebouw van het Metzo College, een soort afgeknotte
pyramide van hout. Even daarna komen we langs het 37 meter hoge kunstwerk 'shall we
dance', een hoogspanningsmast die andere masten ten dans vraagt. Na het kruisen van
de Oude IJssel gaat de route door het Canadapark en langs de Kapperskolk naar de Sint
Martinuskerk in Wijnbergen, een oude schuurkerk. We keren weer terug naar de Oude
IJssel en vergapen ons aan de unieke spoorhefbrug en passeren op het laatst nog het
museum voor Openbaar Vervoer.

versiedatum: 21-03-2018

Routebeschrijving
1. Vanaf de perrons loop je naar de voorkant van het station. Daar ga je bij de
fietswegwijzer RA richting Zelhem naar de stoplichten bij de ANWB-wegwijzer. Daar RA
over het fietspad en direct LA weg oversteken, nog steeds ri. Zelhem. Aan de overkant
RA. Pal voor de spoorwegovergang LA, Spoorstraat, over het fietspad. Bij kruising en
spoorovergang RD, Spoorstraat vervolgen. Na huisnr 44 ook RD. Al snel aan de
rechterkant een grindpad volgen. Bij speelplaats meebuigen naar R en voor rotonde van
banken LA, grindpad verder volgen. Waar het grindpad naar de weg buigt, RA naar het
geluidsscherm. Daar LA, smal paadje langs het scherm. Op kruising RD, paadje
vervolgen. Waar het scherm stopt, LA over een dammetje naar het fietspad. Daar RA. Na
een grote boerderij aan je linkerhand neem je het eerste halfverharde pad LA langs de
rand van een bosje.
2. Bij de weg RA, stoeptegelpad. Aan het eind van het bosje bij een brug naar L weg
oversteken en RA. Eerste pad naar L negeren en even daarna schuin L een veerooster
over of door klaphekje en je volgt een grindpaadje. Bruggetje over en even daarna het
eerste pad heel scherp L, smaller paadje langs water. Slingerpaadje volgen. Bij
driesprong met brug aan je linkerhand RD, grindpad met water aan je linkerhand. Dit pad
steeds volgen. Aan het eind op ander grindpaadje RA en kort daarna op kruisinkje schuin
L over een rooster. Klinkerweg oversteken en RD over rooster of door klaphekje, een
grindpad langs bordje ?Natuurpark Overstegen?. Pad buigt naar L naar een bruggetje.
Bruggetje over en daarna pad vervolgen met een bocht naar R. Op een vijfsprong
klinkerpad oversteken en RD, een brede halfverharde weg met water aan je linkerhand.
3. Bij schuren en informatiebord van Natuurpark op Y-splitsing R aanhouden. Twee
paden naar L negeren. Op volgende Y-splitsing L aanhouden langs een bankje. Een pad
naar R negeren en kort daarna op Y-splitsing L aanhouden langs de vijver. Op een
volgende Y-splitsing bij de kop van de vijver L aanhouden, verder langs de vijver. Dit
paadje volgen naar een klaphekje. Door het klaphekje en RA over stoeptegelpad ri. flats.
Aan het eind even naar R, Vondelstraat en direct weer LA, Marsmanstraat. Nu ook weer
direct RA, stoeptegelpad. Je gaat een veerooster over en daarna neem je het eerste
onverharde paadje LA door een bosstrook. Op Y-splitsing R aanhouden omhoog en ri.
klaphekje. Door het klaphekje en op tegelpad RA. Even daarna tussen houten hekken
door naar L de weg oversteken. Door het klaphekje, een onverhard paadje langs bordje
?Natuurpark Overstegen? naar R. Meebuigen naar L over bruggetje. Dit slingerpaadje
blijven volgen tot je uitkomt bij een klaphekje. Door het hekje naar de driesprong met de
Beselhorstweg.
4. Hier oversteken naar het tweede stoeptegelpad en RA. Stoeptegelpad blijven volgen,
sportvelden aan je rechterhand. Waar het stoeptegelpad haaks naar L buigt, ga je RD
over het fietspad. Nu weer het eerste stoeptegelpad naar L. Eerste pad naar L negeren
en op een driesprong RA, nog steeds stoeptegelpad. Op kruising met de
Grevengoedlaan RD en kort daarna op Y-splitsing R aanhouden, asfaltpad. Op twee
kruisinkjes achter elkaar RD. Steeds volgen en zijpaden negeren tot je uitkomt op een
ander pad bij een prullenbak. Hier ga je RA langs een voetbalveldje aan je rechterhand.
Je passeert twee metalen bankjes aan je linkerhand en even daarna ga je op een
driesprong LA. Aan het eind LA over de weg. Direct eerste weg RA, Lebuinusstraat.
Eerste klinkerweg naar L negeren en even verder op een driespong LA,
Kruisbergsezijweg. Bij het eerste huis aan je linkerhand RA, een onverhard paadje naar
de weg toe. Dubbele rijbaan oversteken en LA over een paadje in de berm. Direct
meebuigen naar R. De Kruisbergseweg oversteken naar een fietswegwijzer.

5. Bij de fietswegwijzer over het fietspad ri. Gaanderen, met aan je rechterhand hoog
oplopend bos. Je passeert bushalte Kruisberg en het fietspad/voetpad blijven volgen. Op
klinkerweg RD. Even daarna op volgende kruising ook RD, doodlopende weg,
halfverharde 2e Loolaan. Op de eerste kruising RA langs een hek van Geldersch
Landschap, een brede beukenlaan. Op de eerste kruising RA en direct het eerste pad LA.
Een pad naar R negeren. Op een schuine kruising bij een bankje RD langs een bordje
?Honden aan de lijn?. Op Y-splitsing R aanhouden. Een pad naar R negeren en je loopt
langs grasveld aan je linkerhand. Op kruising RD. Je komt uit op de halfverharde
Rozegaarderweg.
6. Hier ga je LA. Een pad naar L negeren. Nog een pad schuin naar R negeren, je volgt
een hoge beukenlaan. Nu op een schuine kruising bij een paaltje van het wandelnetwerk
E91 schuin L langs bordje ?Hagen?. Op een kruising RD. Op een volgende kruising ook
RD, verderop langs een groot grasland aan je rechterhand. Je loopt een
hondenlosloopgebied in en daarna twee paden naar L negeren. Op een splitsing van
diverse paden L aanhouden, ook geel-rood gemarkeerd. Even daarna op een kruising
RD, een eikenlaan ri. kasteel de Kelder. Je passeert het kasteel aan je linkerhand. Langs
een wit afsluithek naar de weg.
7. Op de weg RA. Je gaat tussen wit-rode paaltjes door en vervolgt de geasfalteerde 2e
Loolaan RD. Gaat over in klinkers. Eerste weg naar L negeren. Even verder het eerste
onverharde padje naar L. Komt uit op klinkerweg, Hietlandlaan en RD. De klinkerweg met
een bocht naar L volgen. Op splitsing RA, Juliana van Stolberglaan. Weg naar L negeren.
Aan het eind RA. Je passeert de algemene begraafplaats aan je rechterhand. Bij grote
kruising RA over klinkerweg, parallelweg. Ter hoogte van de huisnummers 88-90 naar L
drukke weg oversteken. Over houten hekje heen en RD, klinkerweg langs het Metzo
College. Na het college RA over het fietspad. Aan het eind LA over fietspad ri. Boogie
Woogie en IJsselbrug. Langs een school met dak van gras aan je linkerhand. Bij rotonde
RD en direct naar R weg oversteken. Aan de overkant LA, onverhard paadje ri. brug.
8. Bij de brug RD over fietspad. Na de brug het eerste fietspad naar R naar beneden.
Voor het water RA onder de brug door. Fietspad met bochten volgen, Stokhorstweg. Het
eerste onverharde pad naar R negeren en direct daarna neem je het tweede pad naar R
het park in. Je gaat een brug over en direct daarna op driesprong LA, water aan je
linkerhand. Je komt uit op een asfaltpad met aan je linkerhand een brug. Hier hou je R
aan en direct daarna LA, verder langs het water aan je linkerhand. Met de bocht mee
naar R, langs het water blijven lopen tot het eind. Hier even RA en L door het gras en de
tweebaansweg oversteken naar het fietspad. Op het fietspad LA. Op driesprong bij
fietswegwijzer LA door een tunneltje.
9. Na het tunneltje bij een fietswegwijzer RA. Nu neem je het eerste weggetje RA via
trappen door het tunneltje onder het spoor door. Aan de andere kant omhoog en schuin L
oversteken, een grindpaadje volgen langs water aan je linkerhand. Je passeert verderop
een tank aan je rechterhand en je komt uit bij een klinkerweg. Hier schuin naar L
oversteken en langs een afsluithek weer een grindpad volgen langs water aan je
rechterhand. Een eerste pad naar L negeren en verder langs het water. Op een
driesprong bij een metalen bankje LA ri. kerkje. Je passeert een houten hek en daarna op
de weg LA. Deze weg volgen tot de spoorwegovergang. Spoor oversteken en RA over
het fietspad. Je gaat de Oude IJssel over en je vervolgt het fietspad. Je passeert het
museum voor Openbaar Vervoer & Speelgoed en vervolgt het fietspad tot het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Doetinchem
Parkeren
Parkeerterrein bij het station.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca
Vlakbij het station aan de Terborgseweg horeca. Halverwege, even van de route af hotel
Villa Ruimzicht, hotelvillaruimzicht.nl. Aan het eind van de route Wijnbergen,
cafetariawijnbergen.nl en Antalyamix, antalyamix.nl.
Afkortingen
RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

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-doetinchem-stadse-tochten/17440/ . 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 ongebaande paden in de Achterhoek. € 14,95, ISBN: 97890-78641-35-3. In het voorwoord verklaart Rob Wolfs zijn liefde aan de Achterhoek en
legt hij uit waarom hij juist van deze streek houdt. Daarna volgen in zijn lofzang achttien
coupletten in de vorm van prachtige en afwisselende wandelingen. Wie dit gidsje
doorbladert krijgt al een goede indruk van het rijke cultuurlandschap, dat kenmerkend is
voor de Achterhoek. Maar wie echt verliefd wil worden op de Achterhoek trekt zijn
wandelschoenen aan en begint aan deze fantastische reeks wandelingen. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

