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Corona puzzeltocht Zijwiel 
 

• Om in deze akelige tijd toch iets gezamenlijks Zijwiels te doen…. 

• Om toch te bewegen tijdens het thuiswerken 

• Om je te verdiepen in de cultuurhistorie van onze prachtige woonomgeving 

• Om een goeie puzzelprestatie neer te zetten  

Kortom redenen genoeg om mee te doen aan deze puzzeltocht! 

 

 

Het is een rondje van circa 37,5 kilometer (zie kaart) langs plekjes waar we met Zijwiel vaker komen 

maar ook langs onbekende plekken. Afhankelijk van je woonplaats kun je beginnen waar het voor jou 

het handigst is. De route gaat ook over fietspaden door het bos maar alles is verhard. Het gaat er niet 

om zo snel mogelijk te fietsen maar om de vragen goed te beantwoorden. Neem gerust een 

medefietser (desnoods een hijwieler) mee (en houd anderhalve meter afstand). Neem je telefoon 

mee, op sommige plekken moet je een foto maken.  
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Routebeschrijving (met genummerd de vragen) 

De routebeschrijving begint en eindigt op de bekende plek op de markt maar je kunt ook je eigen 

beginpunt kiezen. 

- Vanaf de markt fiets je richting Arnhem over de Molenstraat naar het oosten. Bij de rotonde naar 

het noorden en bij het grote kruispunt naar rechts. 

- Neem na circa 300 meter links de Kreelseweg. Volg deze weg tot je op de hei komt.  

 

1. Maak een selfie van jezelf en je fiets (!) met deze bank. De Bor de Bondt bank is geschonken door 

de familie ter nagedachtenis aan hun vader. Wie was hij? 

 

- Volg het fietspad steeds rechtdoor (vanuit de richting waar je vandaan kwam) tot dit volgende 

plaatje en actuele beeld. 

 

 

2. Je hebt momenteel geen toegang tot de vlonder. Deze omgeving is drassig want het ligt op het 

laagste stuk van de Ginkel. In de nabijheid zijn er nog twee andere kleinere plassen. Hoe heten 

die? Eén staat vooral bekend om zijn vogelkijkhut. 

 

- We gaan verder, weer rechtdoor (vanuit de richting waar je vandaan kwam) tot we rechtsaf slaan 

naar de Groot Ginkelseweg. 

 

3. In een Wandelgids uit begin 1900 staat dat de Ginkel een pleisterplaats was aan de straatweg 

tussen…….. en ………. Over welke twee steden gaat het?  
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- Even verder links de Heidebloemallee in. Deze volgen tot aan de N224.  

- Een klein stukje naar links is gelegenheid de oversteek te maken naar de overkant en dan slaan 

we linksaf richting Arnhem. 

- Bij de Kruislaan slaan we rechtsaf. We gaan steeds rechtdoor en onder de A12 door. We zijn in de 

Buunderkamp. Nu opletten. Bij knooppunt 85 linksaf. Zie het plaatje. 

 

 

 

4. Je fietst nu over de Duitse Kampweg. Het fietspad voelt als een laan vanwege de hoge oude 

bomen aan weerszijden en daarachter het weidse uitzicht met loslopend en overstekend vee. 

Halverwege kun je linksaf naar het uitzichtpunt maar wij gaan rechtdoor waar het fietspad na het 

hek overgaat in de Wolfhezer ‘Duitsekampweg’. Waar komt deze straatnaam vandaan? 

 

- Ga aan het einde van de Duitsekampweg naar rechts, over het spoor en ga naar ca. 100 meter 

rechtsaf de Heelsumseweg op.  

- Ga aan het einde van deze weg langs het hek rechtdoor het fietspad op naar Heelsum tot aan de 

grote rotonde, zie foto. 

 

- Volg de rotonde driekwart en ga dan onder het viaduct van de A50 door en neem de eerste weg 

rechts en dan meteen weer rechts. 

- Links zie je dan verhoogd de Kerk van de Hervormde gemeente Heelsum-Kievitsdel. 
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5. Fiets iets verder links omhoog voor “een rondje om de kerk”. Achter de van oorsprong 16e 

eeuwse en dus Katholieke kerk bevinden zich dertien zeer oude graven. Van wie is het oudste 

graf  en om welk zerknummer gaat het? 

- Je kunt terugfietsen maar mooier is met de fiets aan de hand de oude stenen trap af te dalen.  

- We vervolgen de rit richting Renkum door allereerst de Heelsumse beek over te steken. 

 

6. De Heelsumse beek, is ook weer een voorbeeld van de vele beken die van de Veluwe naar de Rijn 

stromen. Straks kruisen we een westelijker beekdal. Hoe heet dat volgende beekdal?  

 

- We vervolgen de Kerkweg tot aan de Utrechtseweg en slaan dan linksaf en volgen steeds de 

bordjes naar het Renkumse veer. 
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7. Veerstoep Renkumse veer: neem een break en geniet van het weidse uitzicht over de Nederrijn. 

Links aan de overkant zie je de Wienenberger steenfabriek van Heteren. Zo’n 500 m naar rechts, 

tegenover de Parenco, de steenfabriek Zilverschoon. Wat is de naam van het daarin gevestigde 

kleine Gelderse museum, waar je o.a. een draisine op schaal kunt bewonderen?  

- Na de break rijd je terug naar de grote weg. Je volgt linksaf het fietspad aan de Rijnkant, het pad 

is tweerichtingsverkeer.  

- Vlak voor de Wageningse berg, steken we over en beginnen we aan een bescheiden klim. 

- We passeren bovenop de rotonde en gaan bij de volgende afslag rechtsaf (de Bosrandweg). 

- Sla rechtsaf en neem de Dorskampweg, vervolgens de Zoomweg tot die uitkomt op de Hollandse 

weg. Onderstaand bord staat aan de overkant van de weg. 

 

 
 

8. Begin vorige eeuw was baanwielrennen een Nederlandse volkssport. Ook Wageningen had een 

wielerbaan (tussen 1934-1967) waar niet de minste renners reden. Maar wat ooit een 

sportpodium vol aantrekkingskracht was, kwam de laatste jaren vooral in het nieuws vanwege 

gedoe om permanente bewoning van vakantieverblijven. Kun je 2 namen noemen van bekende 

Nederlandse renners, die hier reden?  

 

- Je vervolgt de Hollandseweg naar het noorden.  

 

9. Je ziet een prachtig berkengroepje met 5 stammen. Op de hoek van welke straten, vind je dit 

mooie berkengroepje? 
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- Blijf doorrijden op de Hollandseweg tot je op de Keijenbergseweg komt. Sla rechtsaf en rijdt 650 

meter richting Heelsum tot aan het fietspad dat aan de overkant naar het noorden (uiteindelijk 

richting Ede gaat (dit is net vóór Arboretum Oostereng). 

- Volg het fietspad met enige kronkels, afslag links, afslag rechts, steeds richting Ede. Je kruist op 

een gegeven moment de Dikkenbergweg. 

 

 
 

 

- Bij de spoorlijn kun je niet verder en sla je linksaf. Spoedig duik je onder het viaduct onder de A12 

door. Bij de Dr. Hartogsweg kom je Ede weer binnen. 

 

10. Waar komt de naam Dr. Hartogsweg vandaan? 

 

11. De Fietser is waarschijnlijk nog gesloten maar mocht hij toch geopend zijn: loop even naar binnen 

en maak een selfie op de Hoge bie, uiteraard met hoed i.p.v. helm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De laatste loodjes, althans voor degenen die bij de markt begonnen zijn: rijd via de 

Klinkenbergerweg/Molenstraat of als de Klinkenbergerweg opgebroken is de 

Stationsstraat/Telefoonweg terug naar de markt. 

Dit was het. Hopelijk heb je genoten van de rit.  

Het was de bedoeling de antwoorden in te leveren voor 1 juli 2020, later 1 september 2020. De 

prijsuitreiking vindt plaats in december maar was je om wat voor reden te laat om de tocht te rijden, 

dan kun je de tocht gewoon nog op eigen gelegenheid fietsen en het antwoordenblad bij Idwerd of 

Liesbeth opvragen. 


