TeVoet Wandelroute 013 Zuidflank Veluwe
Een rondwandeling door het heden en verleden
De route is niet gemarkeerd. Lengte: 14,2 km; ca 90% onverhard. Zie voor een
routekaart en GPX-bestand: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2405511
Horeca langs de route: De Westerbouwing (alleen zo), kasteel Doorwerth, Fletcherhotel
Wolfheze, hotel De Bilderberg. Verder in Oosterbeek, Doorwerth en Wolfheze.
Routebeschrijving
Start: parkeerplaats Westerbouwing, Oosterbeek. Voor OV: zie de website van TeVoet
•

Ga links om het restaurant naar het terras. Daar het pad met het houten hek op.
Volg de rood-witte markering over ca 500 m. tot die linksaf gaat naar de
bebouwing van Heveadorp (met een trappetje naar een bruggetje). Hier
rechtdoor.

•

Volg het pad door het bos. Negeer het eerste zijpad naar links; ga het tweede
pad links in (ca 40 m voor de huizen) (km 0,9).

•

Rechtdoor naar beneden, steek het beekje en de weg (Beeklaan) recht over en
ga de eerste weg rechts in (de Middenlaan) (km 1,0). Je loopt hier langs de
rietgedekte huizen van de rubberfabriek.

•

Na 150 m op de tweede kruising links (de Noorderlaan).

•

De Noorderlaan gaat in de bocht naar links over in de Tuinlaan; ga direct na de
bocht schuin rechts het bospad op (langs het infopaneel, km 1,2). Je komt op
het landgoed Duno.

•

Volg dit pad over 250 m tot het grindpad; hier links (km. 1,45).

•

Na 150 m een viersprong met antieke wegwijzer. Ga rechtdoor richting
Dunoplateau, en houdt op de splitsing rechts aan. (Dit wordt een klinkerweg.)

•

Direct na de splitsing het bospad rechts in naar beneden (km 1,6).

•

Volg dit pad over ca 400 m. Op de eerste splitsing links, dan steeds rechtdoor
het dal in tot je onder in het dal na de haarspeldbocht een pad kruist dat van
buiten het bos komt (km 2,0).

•

Kruis dat pad en ga weer omhoog het pad langs de helling op (ongemarkeerd);
bij de T-kruising links. Je komt nu bij één van de grote constructies van Duno,
een rotspartij met waterval (km 2,3).

•

Direct na het zwarte hek het pad links in langs de waterval.

•

Op de eerstvolgende T-kruising rechts (na ca 70 m; voor een mooie blik op de
waterval even naar links en terug).

•

Op de volgende T-kruising (na ca 100 m) links (km 2,5).

•

Volg het pad langs de helling over 650 m (rood-witte markering) tot het fietspad
(de Italiaanse Weg, km 3,1). Hier even naar rechts en links het pad langs de
helling vervolgen (rood-witte markering). (Onder aan de helling poelen met
kwelwater.)

•

Het eerste pad links naar beneden naar de asfaltweg (na 150 m, naar de
Fonteinallee). Daar even rechts en links naar kasteel Doorwerth (km 3,35).

•

De tweede weg rechts naar de ingang van het kasteel. Over de ophaalbrug naar
het binnenplein (km 3,8); op het plein horeca.

•

Door de hoofdingang het kasteelplein verlaten en rechtsaf. Rechtdoor over de
oprijlaan; aan het eind daarvan op de doorgaande weg langs de bosrand even
links en direct rechts het stijgende voetpad op het bos in (km 4,3).

•

Volg het pad over 300 m rechtdoor tot bij een weiland (rood-witte markering);
hier rechtsaf langs het veld (km 4,6). Op dit punt kun je links naar de Boersberg
uitkijktoren, 150 m.

•

Aan het eind van het weiland even rechtdoor, dan links naar het fietspad (km
4,85). Op het fietspad rechts.

•

Na 200 m bij de tennisbanen links. Volg dit pad over 250 m naar de asfaltweg
(W.A. Scholtenlaan; km 5,3). Hier verlaat je Duno.

•

Steek de weg over. Aan de overzijde het fietspad schuin naar rechts op; je gaat
de Cardanusbossen in.

•

Het eerste bospad links in (na 150 m, bij een picknickbank en vier prachtige
beuken! Km 5,45).

•

Op de splitsing na 150 m rechts.

•

Het tweede pad links in (na 150 m). (km 5,8).

•

200 m rechtdoor naar een asfaltweg (km 6,0, de Van der Molenallee). Steek de
weg over.

•

Aan de overzijde het bospad schuin naar rechts in (langs het witte hek van de
gemeente Renkum, op de hoek van de Van Aldenburglaan).

•

Volg dit pad over 450 m (kruis een fietspad) tot het einde op een T-kruising (km
6,5); hier links.

•

Op de kruising met het fietspad (na 200 m) rechtdoor. Op de volgende Tkruising rechts en nog 200 m naar de Kasteelweg; daar links (km 7,0). (Het
paadje na het fietspad zou dichtgegroeid kunnen zijn met bramen. Ga dan op
het fietspad rechts en na 150 m op de Kasteelweg links. Pik de route weer op bij
het volgende routepunt.)

•

Dan 350 m rechtdoor (de Utrechtseweg kruisen). Je bent dan op de rand van de
Wolfhezerheide (km 7,4). Door het hek, even links en direct rechts het pad over
de heide op.

•

Na 450 m aan de overzijde van de heide net vóór het bruggetje over de beek
rechtsaf langs het beekdal (de Wolfhezerbeek, km 7,9). Na de sprengkop
rechtdoor.

•

Het pad over ca 1,0 km steeds rechtdoor volgen tot een T-kruising bij een
bruggetje (km 8,9). Na 600 m kruis je de Oude Kloosterweg (km 8,5), kort
daarna kom je langs de Wodanseiken (km 8,6-9,2).

•

Steek het bruggetje over, dan rechts. Via een tweede bruggetje naar het derde,
daar rechtsaf overheen en linksaf (km 9,0).

•

Na 200 m kom je op een asfaltweg, de Wolfhezerweg (km 9,3). Deze weg
oversteken, even rechts en links de weg naar het Fletcher Hotel Wolfheze in.

•

Ga net voor het bruggetje bij het hotel rechts het bospad in (km 9,45).

•

Het eerste pad links tot een T-kruising met bankje (km 9,6). Hier weer links.

•

Het bruggetje over en rechtsaf. Na 50 m weer rechts, het pad langs de beek op
(km 9,7).

•

Na 250 kom je bij twee bruggetjes (km 10,0). Steek de eerste over en ga direct
vóór de tweede links.

•

Volg het pad over 450 m: houdt het beekdal links, negeer de zijpaden.

•

Houdt bij de splitsing aan het eind van het beekdal rechts aan. Je komt bij een
asfaltweg, de Bilderberglaan. (km10,5)

•

Ga scherp naar links het pad op (rood-gele markering). Na 150 m op de Tkruising rechts.

•

De asfaltweg (Bilderberglaan) kruisen, daarna het eerste bospad rechts in. (km
10,75).

•

Na 200 m op de viersprong haaks naar links (het tweede pad). Na 50 m rechts
langs het heideveld (km 11,0).

•

Ga over 400 m steeds rechtdoor, ook over de steile bult. Kort daarna het eind
van het rechte stuk (km 11,4): hier links.

•

Steeds rechtdoor naar een fietspad. Dit rechtdoor oversteken en direct daarna
rechts op de zandweg (de Van Tienhovenlaan) (km 11,8; linksvoor de achterkant
van het Bilderberghotel).

•

Op de kruising (met de Bredelaan) rechtdoor. Na 100 m naar de toren links,
daar omheen naar de asfaltweg (Zonneheuvelweg) (km 12,0). Deze kruisen en
rechtdoor naar de volgende asfaltweg (Utrechtseweg) (km 12,2).

•

Deze weg oversteken, even rechts en links de asfaltweg op. Op de splitsing na
100 m rechtdoor de zandweg op. Je bent op het landgoed de Oorsprong.

•

Na 200 m een vijfsprong met fraaie beukenlanen (km 12,4); rechtdoor over 200
m naar het eerstvolgende zijpad links (km 12,7, bij twee majestueuze
reuzenbeuken).

•

Hier schuin naar links en rechtdoor langs een akker. Kort na de akker een Tkruising met fietspad (km 13,3); hier links.

•

Na 100 m op de vijfsprong (km 13,4) haaks naar rechts (eerste pad).

•

Dan 450 m rechtdoor naar de asfaltweg, de Benedendorpseweg (km 13,8). Deze
schuin naar rechts oversteken en langs het witte hek de Valckeniersbossen in.

•

Na 100 m het eerste pad links en na 50 m weer links (km 14,0; recht voor je zie
je de uiterwaarden van de Rijn met de Betuwe aan de horizon).

•

Op de asfaltweg rechts naar het startpunt (km 14,2)

