Oorlogspad
Arnhem, een brug te ver
In september 1944 trokken geallieerde parachutisten die op de Ginkelse heide bij
Wolfheze geland waren via Oosterbeek richting Arnhem. Het plan was om daar de vanuit
het zuiden oprukkende troepen te treffen en zo de Duitsers uit de Gelderse hoofdstad te
verjagen. Arnhem bleek echter een brug te ver. De Duitsers boden in Oosterbeek en het
westen van Arnhem meer tegenstand dan verwacht. De Polen die vanuit Driel de Rijn
zouden oversteken lieten op zich wachten en de geallieerden vanuit Nijmegen konden
niet op tijd bij de Arnhemse brug komen. De wandeling die we maken gaat langs
verschillende ijkpunten in de strijd tegen de Duitsers. Zonder vechtende soldaten een
fraaie en rustige tocht met mooie vergezichten over glooiende heuvels langs de Rijn naar
het centrum van Arnhem

Routebeschrijving
Kom je op station Oosterbeek uit Arnhem, trappen op en RA. Weg oversteken en RD,
voetpad langs van Limburg Stirumweg. Kom je uit Ede, trappen omhoog en LA brug over
en na brug RA, idem. Na huisnr 28 LA, onverharde weg. Meebuigen naar L langs
grafveld. Op Y-splitsing L aanhouden en direct op Y-splitsing R aanhouden en aan eind
na schuurtje LA. Aan eind RA, bomenlaan. Bij bankje RA, brede grasbaan tussen velden.
Aan eind RA langs monument, voetpad tussen eiken parallel aan weg. Op parkeerplaats
bij hoofdingang RA, breed grindpad. Begraafplaats recht oversteken ri. kruis. Midden op
LA naar stenen gebouw met bankjes. Daar L aanhouden ri. hekje. Door hekje en RD,
grindweg. Je volgt dezelfde weg terug naar station Oosterbeek.
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Daar LA brug over en RA, Nico Bovenweg. Aan rechterkant paadje over gras volgen
parallel aan spoor. Doorlopen tot eind bij bankje. Hier RA en direct LA, grasstrook
vervolgen. Doorlopen tot je uitkomt op asfaltweg en nog even RD. Op driesprong voor
bordje 'einde Oosterbeek' LA, Valkenburglaan. Eerste grassige pad schuin LA bos in
langs bordje 'Bilderbergbossen'. Op grindpaadje voor weg RA. Asfaltweg oversteken en
RD, brede boslaan. Op schuine kruising scherp LA. Pad volgen tot asfaltweg. Oversteken
en RD langs bordje 'Zonnenbergbossen'. Pad blijven volgen tot asfaltfietspad. Hier LA.
Op kruising schuin RD, Hartensteinlaan. Deze steeds volgen tot Utrechtseweg.
Hier oversteken en RA over voetpad. Bij afsluitbom Hartenstein LA ri. tanks. Bij museum
RD, asfaltpad. Op Y-splitsing R aanhouden, direct aan eind RA en direct op Y-splitsing L
aanhouden. Aan eind LA. Op Y-splitsing R aanhouden en met bocht mee naar R. Bij
asfaltweg iets naar L en direct R langs bordje 'Hemelse Berg', onverhard pad. Pad gaat
bos in. RD vervolgen naar beneden en daar op Y-splitsing R aanhouden. Asfaltweg
oversteken en RD, bospad vervolgen. Zoveel mogelijk R aanhouden. Pad met bocht naar
L volgen. Je komt uit op ander pad, hier RA. Op splitsing met breder bospad RA. Op
fietspad RD en met bocht naar L volgen, langs bosrand. Waar fietspad naar R buigt, ga je
RD bospad en direct LA, beek aan je rechterhand.
Bij tweede bruggetje RA brug over en LA, pad aan andere kant van beek volgen. Op
splitsing bij picknickbank RD pad langs beek blijven volgen. Nu bij eerste houten
bruggetje LA en na bruggetje RD. Grindpad met bocht naar R omhoog volgen. Met pad
meedraaien naar L. Je passeert infobord en pad RD vervolgen, hek aan je rechterhand.
Blijven volgen tot asfaltpad en ook dan weer RD bospad volgen langs bordje 'Hemelse
Berg'. Kort daarna op Y-splitsing L aanhouden, bredere pad. Verderop tussen open
graslanden. Bos weer in en pad RD vervolgen. Bij klinkerweg rechtdoor en bospad
vervolgen. Bruggetjes over en langs vijvers. Op een splitsing met aan je linkerhand
bankjes en grasveld eerste smallere pad RA. Op splitsing van klinkerwegen bij
Pietersbergseweg RD.
Eerste doodlopende asfaltweggetje RA, Bildersweg. Op splitsing voor huis RA,
asfaltfietspaadje. Gaat over in klinkerweg, RD. Doorlopen tot Dr. Prevéestraat en hier
RA. Op driesprong LA, Benedendorpseweg. Je passeert kerk en ter hoogte van huisnr
119 aan je linkerhand eerste klinkerweg schuin RA ri. Oosterbeekse Rijnoever. Gaat over
in grindweg en meebuigen naar L. Je loopt camping op en vervolgt brede pad naar R. Bij
horeca LA en na toiletgebouwen LA. Langs bankje en gras via trappetjes naar beneden
en RA over graspad tussen struiken door uiterwaarden. Door klaphekje en voor
prikkeldraad RA, graspad richting spoorbrug. Via trappetjes omhoog en meebuigen naar
L over hoger gelegen zomerdijkje. Pad onder brug door vervolgen.
Meebuigen naar L houten plank over en een smal paadje volgen met aan je linkerhand
spoor. Op splitsing bij dijkje R aanhouden onder langs met aan je rechterhand waterplas.
Door metalen hek en pad langs waterkant blijven volgen. Langs metalen hek en daar
scherp LA, breed pad door uiterwaarden. Steeds blijven volgen tot voorrangsweg en daar
RA. Je
verlaat Oosterbeek en loopt Arnhem binnen. Dan eerste weg LA omhoog. Nu eerste weg
RA, Het Maisveld. Op kruising met klinkerweg LA, omhoog. Aan eind LA. Aan eind RA.
Direct bij rotonde RD KEMA-terrein op en asfaltweg omhoog volgen. (Wanneer dit terrein
in het weekend gesloten is, ga je bij de rotonde RA over de Utrechtseweg. Zie stippellijn
op de kaart om weer op de hoofdroute te komen. Lees verder bij*.)

Aan eind RA en direct eerste asfaltpad LA naar beneden richting (terras) Kookplaats. Op
splitsing RA langs Kookplaats, gebouw B11. Je passeert Laboratorium en gaat RD over
terrein van B18. Bij B20 RA en direct op kruising LA. Ter hoogte van Fabrikantengebouw
3, nummer 6 ga je schuin RA, voetpaadje omhoog. Stenen trappen op. Bij asfaltweg
oversteken en RD trappetjes omhoog langs tennisbaan. Twee keer via trappetjes verder
omhoog en op grind voor gebouw RA. Op asfaltpad LA. Voor gebouw RA. Je passeert
B38. Meebuigen naar R. Bij stopbord LA, asfaltweg. Doorlopen tot B48 en daar RA.
Je verlaat KEMA-terrein en volgt klinkerweg RD. Op kruising LA, Wilhelminastraat langs
Koepel. *Aan eind RA. Verderop Zuidelijke Parallelweg. Op kruising met Oranjestraat RD.
Eerste klinkerweg RA, Sophiastraat. Aan eind LA, verder afdalen. Op kruising RD langs
Kluphuis, Nassaustraat. Op twee kruisingen RD. Op volgende kruising voor kerk RA. Bij
Utrechtseweg oversteken en LA langs Elisabeths Gasthuis. Deze Utrechtseweg blijven
volgen tot flatgebouw Rijnstaate (nr 55) en daar RA, Vijfzinnenstraat naar beneden.
Meebuigen naar L en direct RA via trappen naar beneden. Bij Onderlangs drie rijbanen
oversteken ri. parkeerplaats en daar LA over klinkerweg. Meebuigen naar R richting
Rijnkade. Bij Rijn over klinkerweg direct langs rivier lopen.
Volgen tot even voor brug, waar bebouwing aan je linkerhand stopt. Bij ronde
havengebouw LA trappen omhoog. Op Rijnkade RA. Je passeert Airbornmonument,
Informatiecentrum en onder brug door. Na brug LA, asfaltpad langs beeld. L aanhouden
en bij stoplichten wegen oversteken. Aan overkant RA, gaat over in asfaltpad langs
groen. Na bushalte omhoog en dan op kruising RA. Meebuigen naar L en fietspad
oversteken, pad vervolgen. Op driesprong van paden bij bankjes RD. Brug onder door,
Airbornplein.
Rotonde RD oversteken. Door viaduct en op driesprong LA ri. station. Bij wegwijzer RA,
Beekstraat. Tegenover politiebureau LA, Broerenstraat. Op kruising RD ri. station langs
Eusebius. RD langs fonteinen. Aan eind van stenen muur aan je linkerhand schuin RA ri.
station, winkelstraat. Op kruising RD, winkelstraat vervolgen, Groot Oord en dan
Jansstraat. Eind winkelstraat verder RD via drie oversteekplaatsen. Bij wegwijzer RD
richting Pathé en daarvoor L aanhouden naar station.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
19 km
Startpunt
Station Oosterbeek
Eindpunt
Station Arnhem

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.

