Routebeschrijving Op Verkenning rondje Oosterbeek
De kaart van de route: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2690563
1
Station Oosterbeek verlaten aan de noordkant, dat is aan de linkerkant voor wie uit
de richting Utrecht komt. LA langs het spoor, tot straat Johannahoeve. Daar schuin RA. Op Tsplitsing LA. Pad maakt bochten naar R. Bij vijfsprong van paden LA, over de
natuurbegraafplaats Koningsakker. Na een kleine km LA, al snel RA, pad evenwijdig aan het
spoor.
2
Onder snelweg door, eerste pad RA. Voorbij meertje LA, langs bosrand. Pad kruist
weg, doorlopen tot volgende kruising. Daar LA, Reijerskampweg. Bij pad RA, slingerend over
de Reijerskamp naar eigen goeddunken, tot pad evenwijdig aan het spoor. Daar RA.
Doorlopen tot Buunderkamp, LA onder het spoor. Iets verder pad schuin LA. Eerste pad LA,
verderop pad RA. Bij kruising met schuin pad RD, bij volgende kruising LA. Bij T-splitsing
scherp schuin RA, Doorwertsche Heide. Na een paar honderd meter LA, weer richting
bosrand. Pad eerst RD, buigt later naar rechts, richting snelweg. Snelweg oversteken via
ecoduct.
3
Eerst slingerend RD. Bij T-splitsing RA. Pad volgen tot het eind van hei en bos. Daar
LA. Beekje oversteken, bij volgende beek LA. Beek volgen. Na ongeveer 0,5 km. RA, over
bruggetje. LA, langs oorsprong van het beekje, RD. Pad ongeveer 1,5 volgen, met o.a. aan
linkerhand de Wodanseiken. Geel/oranje markering (Veluwe Zwerfpad) volgen tot de
Wolfhezerweg.
Even RA, dan pad LA langs Hotel Wolfheze. Voorbij hotel schuin RA, pad langs beek, tot
liggende Duizendjarige den.
Richting station Wolfheze:
Vóór Duizendjarige den LA. Na een paar honderd meter LA, dan RA via viaduct over snelweg.
Wolfhezerweg volgen tot aan station Wolfheze.
Zie: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2690579
Richting station Oosterbeek:
Langs Duizendjarige den RD, kronkelend langs beek geel/oranje markering volgen. Pad komt
uit bij Bilderberglaan. Vóór weg pad LA. Bij T-splitsing RA. Pad volgen tot iets voorbij
vijfsprong, daar LA. Bij Valkenburglaan LA, tot spoor. Daar RA, eerst via de weg, later via
evenwijdig pad tot aan het station.

