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Hemelse Berg
De bergtocht begint met een opwarmertje over de steilrand naar de Westerbouwing. Even
spieren strekken. Dichtbij Oosterbeek begint de beklimming aan de voet van de berg.
Paadjes langs getrapte vijvers in de beek brengen je geleidelijk omhoog. Op de top van
de Hemelse Berg staat een monumentale zuil. Het uitzicht hou je tegoed. Tussen
Heveadorp en Kasteel Doorwerth, gaat de tocht over paden op de bergrand. In de
afdaling volg je de haarspeldbochten in de Italiaanse Weg. Als je van mooie kastelen
houdt maak je vanaf hier even een ommetje naar Kasteel Doorwerth. Het laatste deel
gaat door bos op de steile bergflank, met als bekroning het beloofde uitzicht.

Routebeschrijving
1. Vanaf bushalte klinkerpad langs de bosrand omlaag volgen. Houd de bosrand aan
de linkerkant. Klinkerpad buigt naar R en dan ga je LA, onverhard pad langs weg.
Je betreedt de Valckeniersbossen en gaat met bruggetje een beek over. Op
kruising van paden RA. Op splitsing met trappenpad RD en direct op Y-splitsing R
aanhouden. Op splitsing L aanhouden en gelijk RA, Hevearoute. Op volgende
splitsing LA omhoog. Het pad op de heuvelrand volgen. Op kruising met
trappenpad RD langs heuvelrand. Voor het terras van restaurant Westerbouwing
LA over grindpad. Langs het restaurant lopen naar de parkeerplaats. Loop
ongeveer 20 m. rechtdoor richting ingang restaurant en ga dan LA. Bij de kop van
een leeuw op paal RA, tegelpad.
2. Tegelpad gaat over in stenen trappen naar beneden. Beneden LA, klinkerpad
langs bushalte. Verderop gaat het voetpad pal langs de weg. Na de bocht
tegenover Olmenhof RA, Kerkpad in door klaphek. Einde klinkerpad bij
huisnummer 1 LA, klinkerweg.

3. Asfaltweg oversteken en RD, smal bospaadje. Bij vijver LA en direct R aanhouden,
de rand van de vijver volgen en RD het bos in. Op splitsing na vijver L aanhouden
en direct daarna op kruising LA, Hemelse Bergroute. Even verder aan het eind van
het pad RA.
Klinkerweg oversteken en RD langs vijvers. Op splitsing RD langs grasveld met
bankjes aan je linkerhand. Direct daarna LA. Je passeert een vijver aan je
linkerhand. Bordjes Hemelse Bergroute omhoog volgen. Rechterzijde van beek
aanhouden. Op kruising bij groen paneeltje over 'Slag om Arnhem' LA brede
boslaan. Bij witte slagbomen asfaltweg oversteken en RD omhoog, Bergen op
Zoomse Allee. Doorlopen naar de top van de Hemelse Berg met zuil.
4. Bij de zuil 2e pad LA naar beneden (Klompenpad). Bij viersprong RD. Aan het eind
vóór de beek LA. Bij 1ste bruggetje LA schuin omhoog (Klompenpad). Eerste pad
RA met trap naar beneden. Steek de beek over via de trappetjes van het
Grothuisje. Ga LA (beek aan de linkerhand). Eerste pad schuin RA (Klompenpad)
en kort daarna LA (je ziet recht voor je een kas). Vóór amfitheater van gras LA en
gelijk RA met afrastering aan de rechterkant. Pad naar rechts negeren en RD naar
stenen fundering. Ga LA door opening. Hier heeft vroeger het landhuis “Laag
Oorsprong” gestaan. Op de rand van de fundering staat informatie over het
landgoed. Ga de trappetjes af naar beneden en voor het grasland RA naar de
asfaltweg. Hier oversteken en RD langs slagboom “Hoog Oorsprong”
betreden. Direct op splitsing links aanhouden. Op volgende splitsing RA door
dalletje omhoog. Nu steeds RD. Aan het eind betonfietspad oversteken en LA
(breed bospad naast het fietspad). Dit pad steeds volgen tot asfaltweg.
5. De weg (van der Molenallee) oversteken en RD, onverhard pad langs akker.
Doorlopen tot asfaltweg. Weg oversteken en RD, Valckeniersbossen. Na een
bocht naar links neem je het eerste pad RA omlaag. Op driesprong RA, bruggetje
over en trap op, bebouwing Heveadorp.
6. Asfaltweg oversteken en RD, Zuiderlaan. Eerste weg RA, Middenlaan. Op kruising
met Centrumlaan RD. Op kruising met Noorderlaan LA. Waar de Noorderlaan
overgaat in Tuinlaan, direct RA een tegelpad omhoog. Het pad wordt onverhard en
buigt naar R het bos in. Doorlopen tot brede grindweg en hier LA omhoog.
7. Bij oude wegwijzer RA richting Italiaanse Weg. Je neemt het eerste pad LA,
bospad met links een paaltje met rode kop. Op splitsing RA. Voorbij de stenen
brug LA voetpad oversteken en LA naar andere kant van de brug. Hier RA en pad
RD volgen. Op splitsingen R aanhouden, op hoogte blijven. Pad buigt naar R. Op
splitsing R aanhouden en direct daarna scherp LA. Bij kruising RD. Mountainbikepad oversteken en op 2e Y-splitsing met voor je een wit huis L aanhouden, over
een open stuk. Het pad RD volgen en meebuigen naar R naar afsluitboom bij
klinkerweg.
8. Volg de klinkerweg LA omlaag, haarspeldbochten volgen. Klinkerweg gaat over in
asfalt en je komt uit bij een vijver, even voor een asfaltweg (vanaf dit punt kun je
RD en bij de asfaltweg RA om een uitstapje te maken rond Kasteel Doorwerth,
volg de stippellijn op de kaart. Ongeveer 500m.).
9. Ga voor de vijver LA langs slagboom en bordje 'Landgoed Duno', bospad. Op Ysplitsing RD, pad bovenlangs de asfaltweg blijven volgen. Houten bruggetje over
en op driesprong RD, pad omhoog. Bocht naar R en naar L volgen, je loopt hoog
boven de weg. Op Y-splitsing R aanhouden. Op kruising RD. Daarna op
driesprong RD omhoog en direct daarna op Y-splitsing R aanhouden. Je loopt
bovenlangs een aantal vijvers en verder opnieuw hoog boven de weg. Het pad
daalt af en aan het eind ga je RA.
10. Op driesprong, vlak voor de asfaltweg, LA en met een bocht omhoog. Op kruising
RD verder omhoog. Op volgende kruising RD verder omhoog. Op driesprong met
een pad scherp naar R omhoog ga je nog even RD. Dan via stenen trappetjes RA
omhoog. Je komt uit in de bocht van een klinkerweg. Hier RA, meebuigen naar L
en op Y-splitsing R aanhouden, brede grindweg. Deze brede grindweg blijf je
steeds volgen. Op klinkerweg RA, Dunolaan omlaag. Bij asfaltweg LA, Beeklaan.
Deze volgen tot de bushalte.

Praktische informatie
Lengte
10 km.
Startpunt
Bushalte 'Beeklaan' in Heveadorp
Parkeren
Gratis parkeren aan Beeklaan
OPENBAAR VERVOER
Station Arnhem, buslijn 51, halte 'Beeklaan' in Heveadorp
Honden
Aangelijnd toegestaan
Eten en drinken
CR De Westerbouwing (alleen zo, http://www.westerbouwing.nl/), kasteelcafé De Zalmen
bij Kasteel Doorwerth, http://dezalmen.nl/ en Rustpunt Hevea Bergdorp, Beeklaan 3,
http://www.rustpunt.nu/poi/?p_id=1622/
Achtergrondinformatie
DE BERG
Een 'Hemelse' Berg mag in een boekje met de mooiste Hollandse bergtochten niet
ontbreken. De tocht speelt zich af op de zuidrand van de Veluwse stuwwal. De Rijn heeft
in de loop der eeuwen stukje bij beetje wat van de berg afgesnoept. De hellingen zijn
daarom verrassend steil. Vanaf het Veluwe massief buitelen vele beken omlaag. Vijvers
en weiden geven het land een 'hemelse' aanblik. En wat te denken van het uitzicht vanaf
het Duno-plateau aan de Rijn. Bij helder weer kijk je tot ver in de Betuwe en zie je de
heuvels in het Rijk van Nijmegen.

DE OMGEVING
Op de Veluwse stuwwal vonden in september 1944 tijdens de Slag om Arnhem zware
gevechten plaats. Engelse en Poolse luchtlandingstroepen kregen te maken met forse
tegenstand van de Duitse bezetter. De opmars van de geallieerden vanuit het zuiden,
beter bekend als de operatie Market Garden, kwam hier abrupt tot stilstand. De omgeving
heeft er zwaar onder geleden. Gevechten vonden vooral plaats bij de Westerbouwing en
op Duno. Op de Hemelse Berg, Duno en Hoog Oorsprong zijn de meeste bomen en
huizen kapot geschoten. Na de oorlog zijn de landgoederen in kenmerkende
landschapsstijl hersteld. Op de Hemelse Berg zijn het vooral de beken en getrapte vijvers
die deze sfeer oproepen. Duno heeft zowaar een Italiaanse Weg met haarspeldbochten
en een Cascadedal met twee watervalletjes. Bijzonder is ook de dalbrug, die enkel als
versiering betekenis had. Aan de dalzijde van de brug zie je in de stenen het woord
'Duno', met de 'n' in spiegelbeeld.
HOOGTEPUNT: KASTEEL DOORWERTH
Kasteel Doorwerth is een mooi en lonend uitstapje vanaf de route. De schitterende
wandeling er naar toe gaat over de wallen. Het ridderkasteel was na de Slag om Arnhem
een trieste puinhoop, maar is daarna in 37 jaar gerestaureerd. De machtige burcht
herbergt naast een gezellig kasteelcafé drie musea in de hoofdburcht: het
kasteelmuseum met fraai ingerichte vertrekken en de nationale bosbouwcollectie, het
museum Veluwezoom en het Nederlands Jachtmuseum.

Deze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘De mooiste bergwandelingen

