Vinexpad
Gloednieuw historisch Arnhem
We maken een bijzondere wandeling rond de Vinex-wijk Schuytgraaf met veel contrasten
tussen oud en nieuw. We passeren al snel een Kunstwerkplaats met beeldentuin. Het is
absoluut de moeite waard om even rond te struinen. 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 de Rijn en zicht op de
Veluwse stuwwal. Aan de randen van Schuytgraaf is het oude cultuurlandschap mooi
opgenomen in het nieuwe stadslandschap. De Park is onderdeel van Park Lingezegen,
een nieuw landschapspark in ontwikkeling tussen Arnhem en Nijmegen. 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. De tocht door de Vinex
geeft een goed beeld van de ruim opgezette deelwijken met verschillende bouwstijlen.
Aan het eind lopen we door een gloednieuw parkje, het archeologische veld waar diep
onder de grond bewijsmateriaal ligt van eeuwenoude bewoning.
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Routebeschrijving
Vanaf het perron loop je trappen af en je volgt het fietspad aan de rechterkant van de
weg de wijk Schuytgraaf in langs bushalte Station Arnhem Zd. Direct fietspad naar R
langs spoor negeren. Je volgt het fietspad, Delpihpad met bocht naar R. Langs huizen
over tegelpad. Na laatste huizen aan je linkerhand meebuigen naar R over fietspad. Nu
een fietspad naar L negeren en dan op splitsing RD, fietspad tussen jonge bomen. Op
kruising met asfaltpad RD over onverharde pad. Het pad komt uit op fietspad langs spoor.
Hier ga je RD. Op driesprong LA, smal asfaltweggetje. Je loopt onder
hoogspanningsleiding door. Aan je rechterhand zicht op de Rijndijk en daar achter
stuwwal. Deze weg blijf je krap 1 km volgen tot driesprong.
Op deze driesprong bij grote boerderij ga je LA, ook smal asfaltweggetje. Je passeert
huisnummer 16 aan je linkerhand. Daarna ga je op driesprong LA, asfaltpad omzoomd
door wilgen. Je gaat bruggetje over en direct daarna LA, plankenpad door natte natuur.
Het plankenpad gaat over in klinkers. Eerste straat R en aan het eind voor sloot RA. Na
huisnummer 70 wordt het fietspad. Op Y-splitsing L aanhouden en kort daarna RA,
graspad tussen wilgen. Asfaltpad kruisen en graspad vervolgen. Je komt uit op fietspad
en gaat LA brug over. Direct daarna schuin LA tussen bomen door langs twee stoelen en
dan volg je brede grasstrook met aan je rechterhand sloot en aan je linkerhand waterplas.
Je kruist asfaltpad dat de wijk ingaat en hier ga je verder RD over grasstrook. Meebuigen
naar L en doorlopen tot je uitkomt op fietspad.
Bij fietspad LA en direct meebuigen naar R. Je passeert paaltjes en vervolgt smalle
asfaltweggetje. Fietspad naar L negeren. Waar weg bij huisnummer 2 naar R buigt, ga je
bij lantaarnpaal LA over gras langs watergang, aan je linkerhand. Sloot met bochten
steeds blijven volgen. Je passeert aan je rechterhand parkeerplaats met informatiepaneel
over Limes. Je blijft sloot volgen tot fietspad. Daar ga je LA, Laakoever. Je loopt langs
grote waterplas en horeca Fort Vier aan je linkerhand. Direct na horeca LA over grind en
na parkeerplaats aan je rechterhand neem je eerste grindpad RA. Op driesprong RD over
houten brug. Daarna grindpad vervolgen en nog een keer over planken brug.
Zuidereiland naar links negeren en RD. Op driesprong RA naar de fietswegwijzer.
Dubbele rijbaan oversteken en RA over parallelweg, Tolgaarderwaard.
Kort daarna op driesprong RD naar voorrangsweg. Voorrangsweg oversteken en fietspad
vervolgen. Opnieuw voorrangsweg oversteken en fietspad vervolgen. Meebuigen naar
links over tegelpad. Je passeert aan je rechterhand grote parkeerplaats bij sportvelden.
Je komt weer uit op fietspad. Hier L aanhouden en over fietspad vervolgen. Nu neem je
eerste asfaltpad LA. Je passeert halfrond bankje aan je linkerhand. Je passeert
watergang aan je rechterhand en direct daarna neem je eerste graspad naar R.
Meebuigen naar L, waar je aan overkant grote witte boerderij ziet. Graspaadje langs
water aan je rechterhand steeds blijven volgen. Doorlopen tot je uitkomt op fietspad,
Romeins Lint West.
Hier ga je RA en kort daarna bij paal Park Lingezegen RA, hoger gelegen pad van
betonplaten. Dit pad blijf je steeds met bochten volgen tot je weer onder hoogspanning
doorgaat. Direct daarna neem je eerste pad van betonplaten LA. Je passeert
parkeerplaats en Landerij aan je rechterhand. Waar fietspad met een bocht naar L buigt,
ga je RA naar fietswegwijzer. Vanaf daar RD en verderop meebuigen naar L. Op kruising
RA, klinkerweg, Notenlaan. Na kruising met klinkerpad begint aan je linkerhand een
bosje. Bij derde jonge boompje LA, smal ruig paadje door bos. Aan eind voor water LA en
direct RA langs water aan je rechterhand. Meebuigen naar L langs water.

Bij betonplaten brug RA water over en RD bos in. Steeds zoveel mogelijk R aanhouden.
Aan rand van bos bij metalen hekken door klaphekje en RD onverhard pad naar rand
bebouwing. Op klinkerweg RA en na huisnr 80 LA, smal klinkerpaadje. Bij kruising met
Schrijnwerkersveste RD en L of R langs het plantsoen. Smal klinkerpaadje vervolgen. Op
klinkerweg LA. Op kruising met Veste RD, Koperslagersveste. Je komt uit voor water,
hier RA. Bij eerste brug LA. Nu op eerste kruising RA, Hunnenveld. Op kruising met
Tubantenveld RD, fietspad. Aan het eind op fietspad LA. Voor verkeersweg RA en ter
hoogte van huisnummer 30 LA. Verkeersweg oversteken. Bij stoplichten oversteken en
LA. Je komt uit in bocht van asfaltweg, hier schuin R ri. tegelvoetpad. Komt uit op smal
gravelpaadje, dit volgen met bocht naar R tussen boompjes en aan je rechterhand water.
Op kruising RA brug over de wijk in daar RA. Voor watergang LA, onverhard paadje.
Meebuigen naar L en direct eerste pad RA langs plas. Waar asfaltpad naar L buigt, RD
over gras langs plas ri. brug.
Brug over en RA langs andere kant plas. Nu eerste LA, Stoomvaart. Op kruising met
Scheepvaart RD, Luchtvaart. Op volgende kruising RA, Ruimtevaart. Aan het eind LA,
Ballonvaart. Op de Zeevaart RA. Meebuigen naar R. Je volgt Kustvaart tot brug. LA over
brug, Riekvaart. Direct na de brug RA, grindpaadje tussen bomen. Op kruising met
asfaltpaden LA en direct daarna op volgende kruising RD. Bij stoplichten oversteken en
RD. Bij volgende stoplichten oversteken en aan overkant LA, fietspad. Bij einde
parkeerterrein aan rechterhand RA richting betonnen trapje en betonpad volgen over
archeologische veld naar station.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
14 km
Start- en eindpunt
Station Arnhem Zuid
Horeca onderweg
Landerij De Park, http://www.landerijdepark.nl/
Honden
In het bosje in De Park zijn honden niet toegestaan.

Deze wandeling maakt deel uit van een serie wandelingen Wandelen buiten de
binnenstad van Arnhem, een uitgave uit een reeks stadswandelgidsen
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl) van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig waarin
de wandelaar verrast wordt met een mer a boire aan bijzondere - soms zelfs voor
inwoners van die steden onbekende - kijkpunten.
Wandelauteur Rob Wolfs (www.wolfswandelplan.nl) en uitgever Bart van der Mark
(geboren en getogen Arnhemmer) sloegen de handen ineen en slaagden er bij elke
wandeling uit deze gids weer in elkaar te overtuigen van de schoonheid en diversiteit van
de Gelderse hoofdstad.

