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Kasteel Doorwerth 
 

Beschrijving 
 

Kasteel Doorwerth ligt ietwat verscholen tussen de heuvels van de Veluwe en de rivier de Rijn. Het is 

een prachtig kasteel dat het bezoeken waard is. Deze wandeling combineert een bezoek aan dit kasteel 

met uiterwaarden, heuvels, parken en de randen van Arnhem. Een gevarieerde wandeling dus. 
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1. Vanaf de parkeerplaats aan de Benedendorpseweg lopen we naar het Dennenoordpark, deze 

straat volgen we en dit wordt vervolgens een Kerkepad. Dit Kerkepad volgen we enige tijd 

(rood witte markering). Bij de kerk lopen we naar de doorgaande weg en volgen deze kort 

2. Bij het bord van de camping gaan we rechtsaf en volgen geruime tijd de rood witte markering. 

We lopen onder de spoorbrug door en volgen het onverharde pad in de richting van de 

woonboten. Bij de woonboten gaan we linksaf richting de bebouwing van het energiepark. 

3. Op de weg bij de haven bij de Klingelbeekseweg gaan we rechtsaf en vervolgens bij de eerste 

mogelijkheid links via de Hesweg naar de Utrechtseweg. Hier linksaf en onder het spoor door 

4. Na de tunnel de eerste weg rechts richting opnieuw een spoortunnel. Voor de spoortunnel 

linksaf het wandelpad en fietspad geruime tijd volgen 

5. Doorlopen tot aan station Oosterbeek (hier beginnen de OV wandelaars 

Bij het station linksaf richting het centrum van Oosterbeek lopen hier de doorgaande weg 

oversteken 

6. Na het drukke kruispunt het eerste fietspad door het park naar rechts. Dit pad geruime tijd 

volgen. Dit fietspad blijven volgen (volg borden en paddestoelen richting Doorwerth 

7. Vlak bij de weg naar Doorwerth rechtsaf het bos in en de eerste pad naar links (markering NWB 

volgen) 

8. Bij de rotonde oversteken en het fietspad het bos in volgen, dit fietspad blijven volgen richting 

kasteel Doorwerth 

9. U loopt naar beneden naar het rivierdal en gaat rechtsaf en vervolgens links om het kasteel 

heen, volg de route om de moestuin voor mooie uitzichten. 

10. Loop naar de bosrand en ga hier naar rechts (richting het oosten)  

11. Dit is de Fonteinallee en volg deze bosrand geruime tijd, blijf rechts aanhouden op een 

wandelpad langs de weg, je komt via de Veerweg uit op de Benedendorpseweg en gaat deze 

rechtsaf op. 
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