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Doorwerthse Waarden, Boersberg en landgoed Duno
We maken een fraaie, grotendeels onverharde, wandeling rondom kasteel Doorwerth
door de uiterwaarden langs de Nederrijn en over de heuvels van de stuwwal. Mooi te
combineren met een bezoek aan het kasteel of een van de musea in het kasteel. We
lopen over een slingerende bomendijk en een bijzonder klinkerpaadje tussen de
graslanden in de richting van de rivier. Nu het project Ruimte voor de Rivier is afgerond,
mogen we heerlijk struinen langs de Nederrijn. De uiterwaarden zijn breed. In de verte
zien we steenfabriek en snelweg. Het is lichtelijk bizar om onder de snelweg door te
lopen. Op de Boersberg wandelen we eerst door een beukenbos. Verderop is het ook
steeds flink klimmen en dalen, afwisselend door bos en langs open velden. We komen bij
de Italiaanse Weg en vervolgen onze route over landgoed Duno langs de steilrand,
parallel aan de Fonteinallee. Onderweg passeren we diverse vijvers en een
gerestaureerde cascade. We verlaten de stuwwal en keren terug naar de Doorwerthse
Waarden. Bij het imposante stuwcomplex Driel volgen we een lage grasdijk langs de
rivier, tevens onderdeel van een klompenpad. Hier is het genieten van de weidse
vergezichten over de uiterwaarden en de beboste stuwwal aan de andere kant. Op het
laatste deel van de route koersen we over graspaden langs een hoge heg en een grote
plas weer af op het kasteel.
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Routebeschrijving
1. Voor de ingang naar Kasteel Doorwerth ga je rechtsaf over de parkeerplaats en in de
linkerhoek loop je langs een wit afsluithek een halfverharde bomendijk op. De dijk met
bochten blijven volgen, je hebt zicht op het kasteel. Een paadje naar links naar beneden
negeren. Daarna, waar het dijkje weer naar links draait, ga je rechtsaf over een smal
klinkerpaadje tussen de graslanden. Aan het eind van dit klinkerpaadje bij een bord van
Rijkswaterstaat over Ruimte voor de Rivier rechtsaf door een metalen klaphekje. Je volgt
een pad door het gras onderlangs met aan je linkerhand water. Je passeert een witte
brug naar een aanlegsteiger en kort daarna ga je linksaf door een klaphekje. Voor het
water rechts. Je loopt langs het water aan je linkerhand in de richting van de rivier de
Nederrijn. Bij de rivier ga je rechtsaf en je loopt door de uiterwaarden in de richting van de
snelweg. Je passeert aan je rechterhand op afstand een steenfabriek. Doorlopen tot de
snelweg.
2. Pal onder de snelweg zie je aan je rechterhand een overstapje. Hier ga je overheen
en even daarna nog een keer over een overstapje heen. Je volgt een pad aan de
rechterkant van en onder de snelweg. Verderop wordt het een breder halfverhard pad.
Het buigt naar links onder de snelweg door. Weer meebuigen naar rechts en langs een
metalen hek kom je bij een asfaltweg,. Hier rechtdoor en opnieuw onder de snelweg door.
Met de weg meebuigen naar links. Dan meebuigen naar rechts en direct linksaf steil
omhoog het bos in. Bovenaan een smal paadje naar rechts naar beneden negeren, even
langs grasland aan je linkerhand en het paadje omhoog vervolgen. Dan loop je in de
bosrand. Paden naar rechts negeren. Op een Y-splitsing rechts aanhouden door een
beukenbos. Het paadje gaat omhoog. Je loopt over een heuvelrug. Het paadje blijven
volgen tot je uitkomt bij de rand met beneden je zicht op de weg. Hier ga je linksaf iets
omhoog. Doorlopen tot je uitkomt op een ander pad. Hier rechtsaf. Op een Y-splitsing
rechtdoor.
3. Bij de asfaltweg even naar links en direct rechtsaf naar een fietspad en een bordje
'Veluwe Boersberg' en direct daarna rechtsaf, een bospad. Dit slingerpad langs de
steilrand blijven volgen met aan je rechterhand de diepergelegen weg. Op een driesprong
linksaf. Dit slingerpaadje blijven volgen tot een splitsing. Hier ga je links en direct weer
links, een pad omhoog tussen hoge heuvels. Bijna boven op een kruisinkje rechtsaf, een
smal paadje verder omhoog. Je gaat over een ingegraven boomstam heen en je komt uit
op een ander pad. Hier rechtsaf. Je loopt even langs de bosrand. Een pad naar rechts
naar beneden negeren. Nu op een driesprong linksaf naar de bosrand. Met dit pad
meebuigen naar rechts, langs de bosrand. Je komt uit op een ander pad, bij de hoek van
een veld aan je linkerhand.
4. Hier ga je linksaf, opnieuw langs de bosrand. Op een driesprong linksaf, verder langs
de bosrand. Een paadje naar rechts negeren en dan loop je tussen de velden door. Aan
het eind rechtsaf, een breder bospad. Een pad naar rechts negeren. Paadje schuin naar
links negeren. Je gaat door een dalletje en steekt een asfaltpad over, verder rechtdoor.
Nu een paadje schuin naar links negeren en rechtdoor, een smal paadje steil naar
beneden. Beneden op de kruising ga je rechtdoor. *Op een volgende kruising ook
rechtdoor. Het pad gaat weer flink dalen. Je komt uit op een klinkerweg (Italiaanse weg).
Hier rechtsaf. Gaat over in asfalt, pad schuin rechts omhoog negeren.

5. Kort daarna linksaf langs een bordje 'Landgoed Duno', een vijver aan je rechterhand.
Via trappetjes omhoog. Je passeert een stenen cirkel aan je rechterhand. Steeds rechts
aanhouden langs de steilrand. Je gaat een bruggetje over en rechtdoor. Een pad schuin
naar rechts naar beneden negeren. Opnieuw het pad slingerend langs de steilrand blijven
volgen en zijpaden negeren. Op een kruising verder rechtdoor. Hierna neem je het eerste
pad naar rechts. Meebuigen naar links en langs de steilrand. Nu op een splitsing rechts
aanhouden, het lagergelegen pad volgen in de richting van een bankje bij de cascade. Bij
dat bankje schuin rechts naar beneden langs vijvers. Paadje naar links na de eerste vijver
negeren. Na de tweede vijver met het pad meebuigen naar links. Je gaat over een houten
bruggetje en loopt in de richting van de weg. Bij de weg linksaf.
6. Je neemt de eerste weg rechts naar het stuwcomplex Driel. Je loopt over de
parkeerplaats en houdt schuin rechts aan. Langs een bord 'verboden voor alle verkeer'
en bij een metalen hek rechtsaf via een overstapje, bordje 'Klompenpad'. Je volgt een
lage grasdijk langs een deel van het stuwcomplex aan je linkerhand. Daarna ga je een
overstapje over en je vervolgt het grasdijkje met de rivier aan je linkerhand. Steeds
rechtdoor, nog een keer een overstapje over en doorlopen tot je uitkomt bij een metalen
hekje en het klinkerpaadje. Hier ga je rechtsaf door het hekje en over het klinkerpaadje in
de richting van het kasteel. Je passeert aan je linkerhand een metalen hek en direct
daarna met aan je rechterhand een metalen hek ga je linksaf over een graspad langs een
heg aan je linkerhand. Voor een plas meebuigen naar rechts en het graspad volgen tot je
uitkomt op de klinkerweg. Rechtsaf terug naar kasteel en parkeerplaatsen.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Kasteel Doorwerth, Fonteinallee, doorwerth.glk.nl
Parkeren
Diverse parkeerplaatsen bij Kasteel Doorwerth
Openbaar vervoer
Bushalte Winkelcentrum De Weerd, lijn 51 van/naar station Arnhem. Krap 1 km
aanlooproute, zie de kaart. Waar je op de route komt ga je op de kruising linksaf en zie
verder onder punt 4 bij *.
Lengte van de wandeling
9,5 km
Horeca onderweg
Alleen aan het begin- en eindpunt Kasteelcafé De Zalmen, dezalmen.nl
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-doorwerthse-waarden/18075/ . 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.

