Van beekdal tot stuwwal

Parkeren: Parkeerplaats Hotel-restaurant Nol in 't Bosch, Hartenseweg 60, 6704 PA
Wageningen.
OV: niet bereikbaar met OV.
Startpunt: Parkeerplaats Nol in 't Bosch
Afstand: 10,5 km
Wandelen langs de rand van het Renkums beekdal, over de flanken van de stuwwal
van de Wageningse Berg en door het bos van landgoed de Dorschkamp. Voeg
daarbij een koninklijk landgoed, een arboretum, een wijngaard en grafheuvels.
Genoeg te zien en te beleven om je wandelschoenen aan te trekken voor deze
wandeling in de driehoek Wageningen-Hoog, Renkum en Wageningen.
Route:
Ga tegenover ingang Nol in ’t Bosch het grasveld over. Neem het pad tussen de
bomen door. Op 4-sprong RA. Volgende 4-sprong weer RA. Steek na 30 m.
halfverhard pad over. Bij 1e en 2e Y-splitsing links aanhouden. Bij T-splitsing vóór
beekdal RA. Wandel langs de rechteroever van het vennetje. Einde vennetje links
aanhouden en na de banken rechts. Steek via het vlonderpad het beekdal over. Aan
de overkant RA tot de verharde weg. 20 m. naar rechts staat het

papiermolenmonument. Steek de weg over en ga RA over de brug Halveradsbeek.
Eerste pad LA (aan ’t begin van het oliemolenmonument). RD over pad met
betontegels door het beekdal. Vlak voor ’t eind bij bankje rechts aanhouden. Bij
asfaltweg LA. Na huisnr. 7 vóór schuur RA. Dit pad met bochten mee volgen. Op 4sprong met 2 banken LA. Bij fietspad RA en even verder 1ste pad LA. Op 4-sprong
RD. Volgende 4-sprong breed zandpad oversteken (voor horeca LA).
Daaropvolgende 4-sprong LA. Bij huisnr. 31 en 33 RD. Asfaltweg met bocht naar
rechts volgen tot voorrangsweg. Voorrangsweg oversteken via de vluchtheuvel. Even
RA en bij ANWB wegwijzer LA richting knooppunt 81. Na pompstation RA trap op.
Eenmaal boven LA Bergpad. Bergpad op de rand van de stuwwal steeds volgen. Bij
scherpe bocht met trappen RD omhoog het park in. Bij bord Welkom in Belmonte LA
en schuin RD langs rododendrons (Klompenpad). 1e pad LA naar uitkijkpunt. Na
uitkijkpunt 2e pad LA. Na volgende uitkijkpunt op T-splitsing RA. Pad met bocht naar
rechts volgen. Steeds RD tot T-splitsing. LA en na 30 m. RA. RD tot asfaltpad. Langs
afsluitboom RD over parkeerplaats. Einde parkeerplaats LA naar voorrangsweg. RA
naar rotonde en hier oversteken. RD Scheidingslaan in. Einde asfaltweg langs
slagboom met de bocht mee naar links.
Op 4-sprong na wijngaard RD. 1ste pad RA (ter hoogte van toegangshekje naar
weiland). Steeds RD tot asfalt fietspad. RA over wandelpad evenwijdig aan fietspad.
Waar wandelpad ophoudt 2e pad LA (ruiterpad). Loop door tot meersprong met
bordjes. Bij bordje Veluwe Dorschkamp RA. Zijpaden negeren en ong. 500 m. RD.
Einde pad bij T-splitsing LA tot verkeersweg. Hier LA naar parkeerplaats Nol in ’t
Bosch.

