
De (oude) Schelmsche Weg 

Concept (veel hiervan is hypothetisch; blauw huidige namen, rood oude namen)

(zie voornamelijk de kaarten van Verbeek, 1736 en van ???).
De Wolfhezer Schelmse weg liep in 1808 (De Man) veel verder door naar het oosten. Komend uit 
het westen kwam de weg ongeveer bij de Leeren Doedel ten westen van het Landgoed Lichtenbeek 
op de Amsterdamseweg uit, om deze daar te kruisen en verder in noord-oostelijke richting door te 
lopen. Mogelijk is de huidige Johannahoeveweg een gedeelte van dit stuk (oude) Schelmsche Weg. 
Volgens de kaart van De Man heeft de Schelmse weg van Wolfheze geen aansluiting op de 
Schelmse weg van Oosterbeek en Arnhem. Maar uit andere vroegere kaarten (Verbeek, 1736) blijkt 
dat de (verlengde) Schelmseweg zich in twee takken splitste, ongeveer op de plaats waar de 
Bilderberglaan bij de Rijnspoorweg uitkomt. De eerste tak “Weg na Bennecom” ging verder naar 
het oosten langs de grens van de gemeenten Renkum en Oosterbeek, tussen de landgoederen Drijen 
en Lichtenbeek door om, langs Huize Vrijland, ongeveer bij de kruising van de Amsterdamseweg 
en de huidige Schelmseweg  uit te komen. De tweede tak (oude) Schelmsche Weg genoemd, liep 
langs de huidige Johannahoeveweg en boog iets ten westen van het landgoed Lichtenbeek naar het 
noorden af, kruiste de Amsterdamse weg ongeveer bij de herberg Leeren Doedel. De (oude) 
Schelmsche Weg liep waarschijnlijk verder via een nu nog bestaande bosweg langs huize Boschlust,
kruiste de smalle heide (schaapsdrift) loodrecht en liep verder over het gebied van Landgoed 
Warnsborn, ten N-W langs het huidige Hotel Groot Warnsborn (zie kaart ??), allemaal via nu nog 
bestaande boswegen. Vervolgens liep de weg langs het Landgoed Bakenberg, aan de N-O zijde, en 
kruiste de Kemperbergerweg iets ten N van Casa Nova. Vervolgens zijn er twee mogelijke 
alternatieven, (a) door het Landgoed Schaarsbergen naar de Cattepoelseweg en via deze weg naar 
de (nieuwe)Schelmseweg, en/of alternatief (b), ook door het Landgoed Schaarsbergen maar vrijwel 
rechtlijnig diagonaal door het landgoed naar de kruising van de Deelenseweg met de 
(nieuwe)Schelmseweg. Waarschijnlijk is het korte stukje bosweg aldaar geflakeerd door wallen een 
restant van de (oude) Schelmsche Weg.

Een wandeltocht langs het tracé van de vermoedelijke   (oude) Schelmsche Weg  , 
van Veentjesbrug in Heelsum tot Arnhem.

Stop 1: “Verkeersplein” Veentjesbrug
Hier een stukje overnemen van de beschrijving van de Vossenweg. ??
We beginnen bij het 'verkeersplein' Veentjesbrug in Heelsum. Het stukje verharde weg pal langs de 
zuidzijde van Veentjesbrug ligt precies in het verlengde van de huidige Utrechtse Weg, vroeger de 
Oude Utrechtse weg of Heerweg of Schelmse weg. Omdat deze weg nu doodloopt op de A50, 
proberen we het vervolg van deze weg, met een omweg, aan de andere kant van de A50 weer op te 
pakken, door onder het viaduct door te gaan de verharde weg De Kamp in te slaan. Waar de weg 
iets naar rechts buigt van de A50 af, zijn we waarschijnlijk terug op het tracé van de oude Schelmse 
weg. Aan het eind van de verharde weg gaat het tracé verder langs het wandelpad door het bos. 
Waar het pad in een T-splitsing eindigt moeten wij weer een omweg maken om het afgebroken tracé
weer op te pakken. We kunnen hier zien dat als we het voetpad zouden verlengen we ongeveer 
uitkomen bij het bosje van Kabeljauw. De weg langs de noordzijde van de kleine camping bij 
Kabeljauw ligt precies in het verlengde van de (oude) Schelmsche Weg. 

Stop 2: De Mölen weijer van Van Call en het Gerardsven van Xeno Münninkhoff.
Iets zeggen over de Mölen weijer (Schaafsma, 2013) en het Gerardsven (Van Veelen en Anema, 
2009, p. 78).
We nemen de genoemde omweg door rechtsaf te slaan en langs het wandelpad tot aan de 
zuidhelling van het beekdal te lopen. We kruisen achtereenvolgens de gedempte Wolfhezerbeek, de 



Papiermolenbeek en de Heelsumsebeek. We gaan bij de steile beekdalhelling linksaf en lopen, 
voorbij boerderij De Kamp (vroeger watermolens, zie Schaafsma, 2013), door tot aan de boerderij 
Kabeljauw (vroeger watermolens, zie Schaafsma, 2013). Om bij het verdwenen tracé van de 
Schelmsche weg (liep waarschijnlijk langs de noordzijde van bosje) te komen, moeten we (op eigen
risico) over het erf van boerderij Kabeljauw gaan. 

Stop 3: Bij een oude weg van Doorwerth naar Harten (de weg langs Kabeljauw)
Iets meer vertellen over deze weg ??
We gaan linksaf over het bruggetje langs de boerderij om even te kijken naar het stukje weg langs 
de noordzijde van het bosje. Het verlevendigt de wandeling als wij bij het doorkruisen van het 
beekdal zoeken naar de oude tracés van de Papiermolenbeek en de Wolfhezerbeek. De (oude) 
Schelmsche Weg langs de noordzijde van het bosje ligt er nog wel. In oostelijke richting ontbreekt 
weer het verlengde van deze weg. Hij heeft over het akkerland doorgelopen in de richting van het 
bos-heidegebied  van Laag Wolfheze. Ook op AHN-kaarten is niets meer van een profiel te vinden. 
Om het tracé te vervolgen vervolgen we bij de boerderij Kabeljauw onze omweg. We gaan dus 
terug naar de Heelsumse beek en gaan door de wandelsluis over het wandelpad door het weiland. 
Bij de bosrand van Laag Wolfheze gaan we weer door een wandelsluis en slaan linksaf. We kruisen 
opnieuw de Heelsumsebeek, de Papiermolenbeek en de Wolfhezerbeek, via de bruggetjes, en gaan 
vervolgens langs de akkerrand/bosrand totdat we het tracé van de (oude) Schelmsche Weg weer 
teruggevonden hebben (te herkennen aan de duidelijke wallen). Daar gaan we rechtsaf over de 
beboste heide. Hier is de (oude) Schelmsche Weg waarschijnlijk in honderden jaren nauwelijks van 
karakter veranderd. Aan weerszijden zijn grafheuvels te zien. We volgen deze heideweg totdat we 
een dwarswal kruisen (Landgraaff).

Stop 4: Bij de Landgraaf en de Koningsheuvel.
Deze Landgraaf is waarschijnlijk een restant van de verlanden graaf op een kaart van Elshoff uit 
1731.
Informatie: aan de andere zijde van de A50 loopt deze wal rechtdoor door het bos van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze. Restanten zijn daarvan nog te vinden op de uiterste 
zuidoosthoek van de Doorwerthse heide en langs het meest westelijke pad door het bos (niet de 
grensweg van het bos). In Zuidelijke richting heeft de westelijke Landgraaf vermoedelijk 
doorgelopen tot aan de grens tussen stuwwal en sandr, net ten noorden van de (nieuwe) Utrechtse 
Weg (zie Schaafsma, 2013, kaartje op pag. 150). Op te merken valt dat op de genoemde kaart van 
Elshoff de verlanden graaf ook ongeveer even ver ononderbroken naar het zuiden doorloopt.
We vervolgen het tracé van de (oude) Schelmsche Weg. Na ongeveer 125 m komen we bij de 
volgende landgraaf die bij het Rondeel eindigt en ook ten noorden van de A50 doorloopt. Hij buigt 
daar met een bocht naar het oosten af. Door de aanleg van het Ecoduct is van deze bocht niet veel 
meer over. Maar de oost-west lopende delen liggen er nog wel (wallen in het bos). De wallen 
eindigen op het punt waar ze een andere noord-zuid verlopende wal kruisen (precies bij de oude 
oostgrens van het domein van Doorwerth. Dit is een markant punt in het landschap. Deze vroegere 
noord-zuid verlopende grensweg met begeleidende wal is terug te vinden op het bekende 
proceskaartje van Gielis uit 1553. Nu terug naar de (oude) Schelmsche Weg bij het Rondeel.

Stop 5: Het Rondeel
We gaan even kijken bij het Rondeel. Informatie: In tegenstelling tot de romantische verhalen over 
een voormalig kasteel, waarvan de fundamenten nog te vinden zouden zijn, is dit slechts een 
verdedigingsschans geweest (Schaafsma, 2013; Vervloet et al. ). De beek aan de noordzijde rondom
het Rondeel heeft de toepasselijke naam Rondeelbeek gekregen (Schaafsma, 2013).
Na de bezichtigingen vervolgen wij de (oude) Schelmsche Weg. Aan de linkerzijde van het pad zien
we het Ecoduct. We lopen door een savanneachtig heideveld met spaarzame bebossing. 

Stop 6: Bij de kruising met de oude Kloosterweg, de voormalige Kasteelweg 



Aan de linkerzijde bij de bocht vinden we op een heuvel de resten van de verdwenen Kerk van Oud 
Wolfheze.
Ongeveer 250 m verder zien we aan de zuidzijde van de weg twee grafheuvels.
Het veld ten zuiden van de grafheuvels wordt op de kaart van Klinkenberg knolle kamp genoemd.
Het veld ten noorden van de weg heet daar Land achter het kerkhoff.

Stop 7: Bij het voormalige wegenknooppunt op de Proceskaart van Gielis uit 1553
Waar aan de linkerzijde van onze route de grens tussen veld en bos ligt (het is de oude grens tussen 
Doorwerth en Oosterbeek) bevond zich in 1553 een knooppunt van wegen. Er kwamen 
verschillende wegen bij elkaar: (a) een naamloze weg naar het noorden door de bosrand (precies 
langs een oude domijngrens tussen Doorwerth en Oosterbeek). Deze verdwenen weg heeft aan de 
N-zijde van de A50 een nog bestaand verlengde (compleet met Wal en greppel). Een andere weg die
op dit wegenknooppunt uitkwam was de nu ook verdwenen Stridighe wegh. Deze weg (de 
omstreden weg) liep in 1553 naar het woonhuis van de heer Stratius. De weg liep echter over 
landbouwgrond van andere eigenaren en er werd een gerechtelijk proces gevoerd over het 
gebruiksrecht, het eigendomsrecht, het recht van overpad, etc. Dat was de reden dat hiervan door 
landmeter Gielis een schetskaartje is getekend. Weer een andere weg van het knooppunt liep in 
zuidelijke richting. Het eerste stukje daarvan is niet meer in het bos terug te vinden. Maar ongeveer 
75 m ten Z van de kruising komen we op een nog wel bestaand restant van deze weg naar het 
zuiden. Ook hier volgt de weg precies de oude domijngrens Oosterbeek-Doorwerth, om (buiten de 
begrenzing van het proceskaartje) aan te sluiten op de oude Kerkweg naar Doorwerth. De meest 
duidelijke weg door het knooppunt is de Heer wegh oft openen wegh. En dit is een latere naam van 
de (oude) Schelmsche Weg die we volgen.

Stop 8: bij het viaduct, bij een eeuwenoude weide/akker.
Waar de (oude) Schelmsche Weg onder het viaduct doorgaat (waarover de Wolfhezerweg loopt), ligt
aan de zuidzijde een groot open veld. Dit veld is op veel oude kaarten in dezelfde vorm terug te 
vinden. Op de Kaart van Klinkenberg uit 1756 heet dit stuk grond De Laagen Enck.
Het is al eeuwenlang onbebost. Het is nu deels in gebruik als parkeerterrein, deels als natuurgebied 
(westelijk van de parkeerplaats) en gedeelte aan de O-kant van de Wolfhezerweg heeft een 
landbouwbestemming. 
  
Stop 9: bij een oud 'verkeersplein' van Wolfheze
Overname informatie van het stuk over de Maanderweg.
Aan de rechterzijde van de weg ligt een oud sterrenbos in de vorm van een rechthoekige driehoek.  
In het zwaartepunt van de driehoek lag het middelpunt van dat sterrenbos (zie kaart Klinkenberg).
Op andere oude kaarten is ook de naam Koningstafel te vinden. De driehoek in het bos (ongeveer 5 
ha groot) werd begrensd door de Heerwegh (noordzijde), de Koningsallee (zuidzijde) en aan de 
westzijde door een naamloze weg langs het Wildforstersgoed aansluitend op de Zonneheuvelweg 
richting Oosterbeek. Aan het einde van deze weg ten westen van het Sterrenbosje heeft de 
Duizendjarige den gestaan. De boom is omgewaaid op ongeveer ?? leeftijd. De resten liggen er nog.

Stop 10: Bij de kruising met de Eikenlaan
Het is interessant om hier even wat rond te kijken in de directe omgeving. Ten westen van de 
Eikenlaan en ten zuiden van de Koningsallee ligt een lage plek. Dit gebied is op oude kaarten en 
geschriften bekend als “De Zwarte kolk”. Het is niet altijd even duidelijk hoe groot het gebied was 
wat men De Zwarte kolk noemde: soms krijgt men het idee dat een vrij groot laag gelegen gebied 
wordt bedoeld, soms ook een van de veel kleinere lage plekken aan de noordkant van het gebied. 
Op deze laaggelegen plaats liggen de sprengkoppen van de Papiermolenbeek. De diep uitgegraven 
vertakkingen van deze beek liggen hier al eeuwenlang (niet meanderend) in het terrein. Op de kaart 
van Klinkenberg ligt in dit lage gebied de Drilpol. Waarschijnlijk werd hiermee de hoogste van de 
grafheuvels bedoeld.



De heuvelrug aan de noordzijde van de Schelmseweg wordt op de kaart van Elshoff, 1731 
Rinckelberg genoemd.
We kunnen het verlengde van de Schelmseweg aan de oostkant van de Eikenlaan nog een eindje 
verder volgen door rechtdoor via het smalle bospaadje te gaan. We zien de wallen hier nog 
doorlopen. De weg zelf wordt echter steeds smaller en vager. Uiteindelijk komen we uit op de plek 
waar het fietspad langs het spoor op de Bilderberglaan uitkomt. 

Stop 11: Bij de Rijnspoorweg
Ongeveer op dit punt (eigenlijk iets verder naar het westen splitste de vroegere Schelmseweg zich 
in een tak die ooit Bennekomseweg naar Oosterbeek heette en de verderlopende Oude 
Schelmseweg die aan de noordzijde van de Rijnspoorweg meer in Noordoostelijke richting verder 
liep. We moeten een flinke omweg maken (door het tunneltje onder de spoorweg) om het vervolg 
van onze route aan de Noordzijde van het spoor terug te vinden. We gaan via het fietspad langs het 
spoor terug in Westelijke richting tot we aan onze rechterhand het tunneltje vinden.

Stop 12: Bij het tunneltje in Het Papendal.
Het tunneltje ligt ongeveer op het diepste punt van het Papendal (een droogdal dat vroeger 
watervoerend is geweest). Het heeft gediend als transportroute voor militaire voertuigen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het was juist breed genoeg voor militaire jeeps. ?? natrekken !!
We gaan door de tunnel en aan de overzijde direct linksaf weer terug naar het vervolgtracé van de 
Oude Schelmseweg. Even ?? dan de ?? zien we aan de ?? zijde van het fietspad de wegen langs het 
talud van de spoorbaan omhooglopen. Hier lag een uitstapplaats voor renpaarden.  ?? m ten noorden
van de spoorweg lag in ?? de oude renbaan. Ongeveer op deze plaats kruisen we ook de oude 
koningsweg van Doorwerth naar Apeldoorn. We kunnen een klein restant van deze oude 
Koningsweg terugvinden (naar het noorden vrij precies aansluitend op de Huidige Koningsweg 
langs Hotel Papendal en naar het zuiden (hier niet te zien) op de Koningsallee langs de zuidzijde 
van hotel Wolfheze. 

Stop 13: Splitsing Schelmse Weg en Weg van Bennekom naar Oosterbeek, bij “De Slenk”.
Op de kaart van Verbeek (19??) zien we dat hier een kruising van wegen lag: een weg van 
Bennekom naar Oosterbeek en de Schelmseweg van Heelsum naar Arnhem. De laatste liep hier 
verder oostwaarts via de huidige weg door de slenk langs de Johannahoeve. De Oude Schemseweg 
ligt er niet meer maar het tracé moet gezocht worden tussen de Sportlaan en de Johannahoeveweg.
We gaan via de ?? weg. Na passage van de Johannahoeve kruisen we ergens halverwege de 
Dreijenseweg de plaats waar in de ?? eeuw een weg van Papendal naar Oosterbeek heeft gelopen 
(kaart ??).  We gaan verder tot aan de Dreijenseweg.

Stop 14: Kruising met de Dreijense Weg.
Kruising met Dreijense Weg verder via Boslust (eventueel koffie drinken in de Leeren Doedel).

Vervolg routebeschrijving door Warnsborn en Bakenberg en het Landgoed Schaarsbergen.

(Aanvullingen of correcties welkom)



Stop XX: Kruising met de Delenseweg

Oude Schelmseweg, bij de kruising met de Delenseweg (Foto, april 2018, Jaap Schouls).


