Rond de Groene Bedstee

Parkeren: Parkeerplaats restaurant Road House, Amsterdamseweg 467, 6816
VK Arnhem (voorheen De Leeren Doedel/Pinoccio)
OV: Bushalte De Leeren Doedel, Arnhem
Startpunt: Parkeerpl. restaurant Road House
Afstand: 10 km
Een rondwandeling over de landgoederen Lichtenbeek, Boschveld en
Mariëndaal met als kers op de taart de berceau de Groene Bedstee.
Dit afwisselende landschap met graslanden, akkers en bossen kent een rijke
historie. Grafheuvels uit de bronstijd, landhuis Mariëndaal dat vroeger een
klooster was, een bijzondere picknickplaats met een grafzerk als tafel, een
neoromaanse kapel en natuurlijk de fraaie beukenberceau De Groene Bedstee.
Op landgoed Lichtenbeek is tijdens de Slag om Arnhem zwaar gevochten.
Jaarlijks worden de gesneuvelde soldaten herdacht op de Airborne
Begraafplaats in Oosterbeek.

Route:
Steek vanaf de parkeerplaats de Dreijenseweg over en ga RA over fietspad.
1ste pad LA door klaphekje Landgoed Lichtenbeek in. Pad naar rechts
negeren. Bij 4-sprong RD. In de bocht naar rechts RA graspad. (ongeveer 10
meter voor bankje aan linkerkant) Pad steeds RD volgen. Waar pad van links
komt RD. Bij bank (links van het pad) RD. Vóór akkers met pad meebuigen
naar rechts. Pad buigt opnieuw naar rechts. Aan de rechterkant is een
afrastering. Einde akkers bij Y-splitsing LA (eikenlaan). Rechts is de
erebegraafplaats Oosterbeek. Bij asfaltweg LA. Bij Air Despatch monument
RA. Vóór toegangshek naar de begraafplaats RA langs wit hek. Je loopt even
verder Landgoed Boschveld in. Klinkerpad oversteken en 1ste pad LA langs
bomenrij. Na afgeknotte monumentale boom met bankje op T-splitsing RA.
Na afsluitboom bij T-splitsing LA. Waar grindpad overgaat in klinkerweg LA
langs lage afsluitboom.
Direct na huisnr. 82 RA verkeersweg oversteken Landgoed Mariëndaal in. Bij
4-sprong met grenspalen RD. Na het weiland links op 4-sprong LA. Ingang
berceau negeren. Waar bomenrij begint RA. Bij dubbele beukenhaag aan de
rechterkant RA door hekje berceau in (wit/rode en geel/blauwe markering).
Volg de berceau tot het eind en ga RD. Bij 4-sprong RD langs wit hek. Ter
hoogte van huis Mariëndaal (aan rechterkant) LA over witte brug en RD
zigzagpad omhoog. Einde zigzagpad haaks LA en verder omhoog. RD tot
Christuskoepel. LA beukenlaan. Na ongeveer 80 meter bij 4-sprong LA (rode
markering). Beneden RA tot asfaltpad. LA asfaltpad. Met de bocht mee naar
links. Blijf dit pad volgen en passeer een bijzondere bank (achter een boom)
rechts van het pad. Einde RA. Schelmseweg oversteken. RD langs wit hek
Landgoed Boschveld in. Bij 4-sprong LA. Bij prieeltje met bocht mee naar
rechts.Viersprong RD graspad. Volgende 4-sprong bij bankje RA
(Klompenpad). Bij T-splitsing RA tot asfaltweg. Deze oversteken en RD
Landgoed Lichtenbeek in. Einde beukenlaan RD. Na akker met pad mee naar
rechts om de akker heen. De akkers zijn rechts van het pad. (Soms iets verder
van het pad af en dan weer dichter langs het pad) Bij Y-splitsing RA
akkerrand blijven volgen tot asfaltweg. LA, wordt zandpad. Steeds RD tot
fietspad. RA naar parkeerplaats. Even verder is de parkeerplaats links.

