
Gerart Happen Wech:
Deze weg komt voor op de kaart van Jan van Call (1656). Hij ligt op de plaats waar nu zo'n 350 m ten noorden van de Bennekomseweg een wandelpad
dwars door het Renkumse beekdal loopt. Over het bruggetjes naar het oosten gaand, liep de Gerart Happen Wech verder naar het oosten door een op de
kaart aangegeven donkergekleurde sleuf. Deze sleuf is waarschijnlijk (net zoals de andere op de kaart getekende donkere banen) een droogdalletje dat 
daar ook nu nog ligt. Ook nu nog loopt het bospad daar door dit droogdal de vrij steile oosthelling van het beekdal omhoog. Onmiddelijk bij de beek 
aan de noordzijde van het droogdalletje loopt een zijdalletje scheef omhoog met een veel kleinere hellingshoek. Dit zijdalletje komt uit op een iets 
noordelijker gelegen parallel van de hoofdroute. Het is mogelijk dat dit zijdalletje een alternatieve route was, een tweede spoor van de Gerard Happen 
Wech, welke mogelijk door de veel geringere hellingshoek gebruikt werd voor transporten naar het oosten, terwijl de transporten in westelijke richting 
langs de steilere hoofdroute richting Bennekom plaats vonden. Maar dit laatste is vergaande speculatie, want het is de vraag of de Gerart Happen Wech 
inderdaad voor transport van goederen of mensen werd gebruikt. Misschien was het alleen een voet- en ruiterpad. Jan Neefjes (19??) laat de oude weg 
echter ook via de noordelijke parallel naar het oosten gaan. Waarschijnlijk sloot de Gerart Happen Wech aan op het oost-west verlopende gedeelte van 
de Klein Amerikaweg en vervolgens rechtdoor ongeveer via de kastanjelaan langs de zuidelijke bosrand, om bij de vroegere domeingrens tussen 
Renkum en Doorwerth de Vossen Wech te kruisen en met een bochtje naar het noorden de Doorwerthse heide over te steken via de daar nu nog 
aanwezige heideweg. De weg kwam dan uit in Oud Wolfheze in de buurt van de kerkheuvel. 

Vanaf het bruggetje in westelijke richting gaand, sloot de Gerart Happen Wech aan op een nog bestaande bosweg. Verderop is het spoor niet duidelijk 
meer te volgen, maar de kortste route zou via de Franse Kamp en net ten noorden van de Hullenberg gelopen moeten hebben. Verder zuidelijk liep 
reeds de huidige Hartenseweg en verder noordelijk de weg van Quadenoord naar Bennekom. 

Op andere kaarten komt deze weg ook voor.  In de eerste plaats noemen we hier de kaart van Dirck Heuff, uit hetzelfde jaar (1656) als die van Van 
Call. De naam van de weg is op de kaart van Heuff onleesbaar. Op de kaart van Elshoff uit 1731 (copie van een kaart van Geelkercken uit 16??) is deze
weg naamloos. Hij loopt hier echter anders dan op de kaart van Van Call niet rechtstreeks in de richting van Oud Wolfheze, maar passeert deze plaats 
aan de noordzijde om vervolgens met een bocht naar het ZO om sanen met de Manenseweg Oud Wolfheze aan de noordppostkant binnen te komen (t. 
N v. huidig hotel Wolfheze, waarschijnlijk over de huidige beukenlaan langs het smalle heideveldje).


