Trolleypad
Aan het lijntje
De lofzang op de trolleybus mag in Arnhem natuurlijk niet ontbreken. Langs het eerste
traject dat deze bus aflegde wandelen we van eindpunt Velp naar eindpunt Oosterbeek.
Natuurlijk kunnen we de wandelaar gewoon de bekabeling laten volgen ware het niet dat
we hier en daar een achterliggende wijk doorkruisen zoals de prachtige wijk bij de
Vijverlaan in Velp, het parkje bij Insula DeÃ¯ langs de Velperweg, de wijk Molenbeke en
over Looierstraat waar de trolleybus voorheen doorheen reed. Daarna wandelen we
langs twee wijngaarden en een 'achterommetje' in Oosterbeek naar het eindpunt van de
trolleylijn bij station Oosterbeek. Natuurlijk is het verplicht om deze lijnwandeling af te
sluiten met een busrit terug.

Routebeschrijving
Vanaf bushalte Beekhuizenseweg in Velp, eindpunt van lijn 1 fietspad in de rijrichting van
de bus volgen richting de rotonde met de keerlus voor de trolleybus. Neem na de rotonde
de bomenlaan RA richting de spoorwegovergang. Direct na het spoor LA een pad op
door een wit metalen hek. Volg dit pad naar rechts met de bocht mee. Bij de slotgracht
RA en daarna direct LA. Loop door tot de oprijlaan en sla RA. Op de kruising RD en loop
de Van Spaenallee helemaal uit en sla RA. Gasthuislaan. Steek vervolgens het spoor
over en volg de bocht naar R en daarna naar L.
Op de kruising oversteken Biesdelselaan in. Nu eerste weg LA, Van Galenlaan. Op
kruising RD. Op kruising met Hogeweg ook RD, nu Evertsenlaan. Op kruising met
Tramstraat RD. Op kruising bij vijver schuin R oversteken tussen twee vijvers door langs
bankjes. Bij grote steen LA voetpad langs vijver. Op kruising haaks RA, Overbeeksingel.
Je komt uit op de Boulevard, hier LA. Volgen tot Hoofdstraat. Daar RA. Deze steeds RD
volgen, gaat over in Arnhemsestraatweg. Je passeert aan je linkerhand op nummer 17
hoofdkantoor van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Hierna doorlopen tot rotonde.
Hier RA, Daalhuizerweg. Al snel eerste voetpad LA park in. Dit pad volgen tot je weer
uitkomt op Arnhemsestraatweg en RA. Loop onder snelweg door en dan eerste
klinkerweg LA. Met weg mee naar R, Van Huevenstraat. Asfaltweg en fietspad
oversteken, je loopt terrein van Regina Pacis op. Op splitsing van asfaltpaden RD, park
SacrÃ© Coeur in. Asfaltpad RD omhoog. Tussen bankjes door en verder RD, grindpaadje.
Op driesprong RA langs bankje aan je rechterhand. Nu op driesprong RA, asfaltpad.
Tussen rood-witte paaltjes door en LA. Je passeert aan je rechterhand Regina Pacis en
op splitsing LA. Bij Velperweg oversteken naar een hekje naast bushalte.
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Door hekje en RD over grindpad. RD, asfaltpad langs flat aan je linkerhand. Even voor
kerk aan je linkerhand R aanhouden, voetpad ri. Parkeren. Op driesprong verder RD ri. P.
Op driesprong met asfaltpad meebuigen naar L. Parkeerplaats over en direct LA,
grindpad. Trappen af en op klinkers RA. Op asfalt bij huisnr 143 LA. Bij prullenbak eerste
grindpad RA. Nu eerste pad LA. Op driesprong LA. Doorlopen tot eind en RA. Nu LA
bruggetje over en RA over klinkers. Je verlaat landgoed via poorten en op klinkerweg iets
schuin R aanhouden, parallelweg, Velperweg. Op kruising met Huijghenslaan L
aanhouden naar hoofdweg met trolleylijn, ook Velperweg en RD. Deze volgen tot hoge
gebouw van Akzo-Nobel.
Daar bij stoplichten oversteken naar L. Aan overkant RA en Vosdijk oversteken. Hierna
eerste weg LA, Molenbeekstraat. Aan eind RA tussen rood-witte paaltjes door,
klinkerweg. Straat uitlopen. Willem van Kleeflaan oversteken en RD parkje in. Steeds RD
met water aan je rechterhand. Op Willem van Gulikstraat RA. Op Velperweg LA. Je gaat
onder spoor door en passeert station Velperpoort aan je rechterhand. Daar RD
Steenstraat, winkelstraat.
Bij Bloemstraat RA en op kruising LA ir. J.P. van Muijlwijkstraat. Aan het eind van deze
straat LA en Steenstraat weer oversteken en direct RA over zebrapad Velperbuitensingel
oversteken en RD langs Musis. Velperbinnensingel oversteken en RD. Op splitsing bij
Musiskwartier RA, verderop Looierstraat. Op Gele Rijdersplein R aanhouden. Je passeert
de AKU-fontein aan je linkerhand.
Na fontein LA en bij fietswegwijzer RA. RD langs Willemsplein en bij fietswegwijzer
schuin R oversteken naar station. Aan overkant LA ri. station. Afbuigen naar R ri. trap aan
linkerkant van McDonalds. Trappen op en LA. Nu schuin R aanhouden asfaltweg
oversteken en je vervolgt je route tussen station en hoge kantoorgebouwen in. Na
kantoorgebouwen RD over brug, parallelweg langs spoor. Tweede weg LA, Brugstraat
naar beneden. Bij Utrechtseweg RA. Deze voorlopig steeds volgen. Langs museum en
Elisabeth Gasthuis. Zwarteweg oversteken en Utrechtseweg blijven volgen. Na het
oversteken van de Oranjestraat eerste weg schuin LA, Hulkesteinseweg .
Op driesprong met Klingelbeekseweg RD. Na huisnr 36 aan je rechterhand RA,
klinkerpaadje omhoog. Op klinkerweg tegenover wijngaard LA. Deze weg uitlopen. Vlak
voor eind meebuigen naar R. Je komt uit in bocht van asfaltweg, hier RA richting rotonde.
Bij rotonde LA. Je verlaat Arnhem. Je gaat onder spoor door. Dan voor bushalte RA weg
oversteken en doodlopende weg inlopen. Bij P-22379/001 vlak voor spoorbrug LA.
Schelmseweg oversteken en bij P-21939/001 even RD en direct schuin L, langs wit hek,
smal onverhard paadje. Eerste pad naar L negeren en daarna op kruising LA bij
prullenbak door voetgangerssluis. Je volgt stoeptegelpaadje tussen huizen door. Bij weg
oversteken en RD, Veritasweg. Deze uitlopen.
Op Utrechtseweg RA. Tegenover huisnr 107 LA, Wilhelminastraat. Op kruising RA,
Jacobaweg. Op kruising met Prins Hendrikstraat RD. Aan eind weg oversteken en langs
Vredebergkerk aan je linkerhand. Via trappetje naar beneden en je volgt klinkerweggetje,
Vredeberg. Aan eind RA. Bij splitsing tweede weg LA, doodlopende klinkerweg. Aan eind
RA, klinkerpaadje tussen huizen door (Lukassenpad). Op Utrechtseweg LA, direct bij
zebrapad oversteken en volg voetpad parkje in. Steeds RD, gaat over in stoeptegelpad.
Bij zebrapad oversteken en RD, asfaltpaadje door park. Op kruising RD. Op kruising RD,
asfaltpaadje. Bij klinkerwegen en bankje LA, voetpad. Eerste pad RA. Op driesprong L
aanhouden. Bij weg LA. Doorlopen tot kruising met voorrangsweg en hier RA,
Stationsweg. Doorlopen tot kruising bij station Oosterbeek. Aan je linkerhand de halte van
lijn 1.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
15 km
Startpunt
Eindhalte Trolleybus Velp
Kruising Beekhuizenseweg, Zutphense straatweg Velp
Eindpunt
Eindhalte Trolleybus Oosterbeek
Station Oosterbeek

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.

