
Lijnwandeling 1: Brummen – Velp via de Worth-Rheder Heide.  
  
Beschrijving en foto’s zijn gemaakt door F. Jansen. Op website www.fransjansenbrummen.nl kunt 

U terecht voor commentaar).  

  

  

Geschatte afstand en looptijd: ca. 21,5 km in 4 uur en 30 minuten.  

  

Lijnwandeling 1 begint bij het NS-station in 

Brummen en eindigt bij het NS-station in Velp. 

In Velp kunt U t/m 19:09 uur elke 9 minuten 

over het halve en over het hele uur de trein terug 

nemen naar Brummen. Daarna alleen 9 minuten 

over het hele uur. De route is op bijgevoegde 

kaart rood aangegeven.  

Vanaf het perron in Brummen gaan we rechts af 

en vervolgens rechtsaf de spoorwegovergang 

over en gaan aan de linker kant van de 

Eerbeekse weg lopen. Aan het einde van het 

fietspad gaat U linksaf de Hammelerweg in. 

Waar deze weg onverhard wordt houdt U rechts 

aan en slaat na een zitbank aan de rechterkant 

rechtsaf de brede zandweg op langs de beek. Als 

de beek een afsplitsing naar links krijgt gaat U 

ook links af aan de linkerkant van de beek lopen 

of op het pad er vlak naast.   

  

 
  

Waar dit pad op de verharde weg uitkomt slaat U 

rechtsaf. Na ca. 150 meter gaat U linksaf het 

eerste onverharde pad in en loopt dit helemaal   

 

  

uit. Aan het einde van het pad rechtsaf de 

verharde weg op. Deze weg (Evichorstweg) , die 

even verderop de Broekdijk heet, volgt U tot 

over het Apeldoorns-Dierens kanaal. Hier steekt   

 

 
  

U de weg over, gaat even naar rechts om direct 

weer linksaf het spoor over te gaan de 

Badhuislaan in. Aan het einde van het rechte 

stuk gaat U links af en vervolgt de weg over het 

wildrooster. U bent nu op de Schaapsallee. Een 

kleine 3 km verder passeert U, nog steeds de 

asfaltweg volgend, een fietspad dat  rechts het 

bos in gaat (paddestoel 24524). Na weer ca. 6 

minuten  loopt U min of meer rechtdoor een 

zandweg in, terwijl de verharde weg naar links 

afbuigend verder gaat. Hier staat een bordje 

“Nationaal Park Veluwezoom”. Dit zandpad 

vervolgt U tot U op de Lange Juffer (met een 

verhard fietspad) komt. Hier rechtsaf en na ca.   

 
  

100 meter scherp naar links. Even later passeert 

U een klaphek en volgt U verder de bosrand met 

http://www.fransjansenbrummen.nl/


rechts het bos. Nadat U het kleine bosperceel, 

links van U, bent gepasseerd, bereikt U het 

hoogste punt. Hier staat een bank om zittend van 

het uitzicht te kunnen genieten. Vervolgens daalt  

het pad enigszins en gaat U de brede zandweg 

linksaf en steekt de Worth-Rheder Heide 

volledig over.   

 

 
  

Aan de overkant van de heide slaat U rechtsaf en 

volgt de bosrand, zodanig dat nu het bos links 

van U ligt. Na het klaphek steekt U min of meer  

rechtdoor de weg en het fietspad over en gaat 

verder over het fietspad richting Velp 

(paddestoel 21064). Ook nu krijgt U iets 

verderop rechts uitzicht op een heidegebied (De 

Rozendaalse Heide). Het fietspad komt uit op 

een verharde weg die U naar links moet volgen. 

Nu alsmaar rechtdoor deze Kluizenaarsweg 

volgen (rechts voetbalvelden) Rozendaal in. 

Vlak voordat U de Ringallee kruist verandert de 

naam van de weg in Dennenweg. Ook aan de 

andere kant van de Ringallee blijft U de 

Dennenweg volgen tot aan een viersprong. Hier 

gaat U schuin naar links de Achtsprong in en 

daarna volgt U de Overbeeklaan (aan de 

rechterkant een vijver) tot aan de Hoofdstraat.  

  

 
  

Hier links af en direct weer rechts de 

Stationsstraat in. Als U nu linksaf het 

stationsplein in gaat komt U bij het NS-station 

van Velp.  



  


