
 Wandeling Velperbeken  Vrijdag 18 januari 2019   NIVON – Arnhem Nijmegen  

Km/tijd 
 

Route Nr Wetenswaardig 

0 
13:05 

Vertrek vanaf station Velp (13:05 – zodra 
de treinen uit Arnhem en Zutphen 
binnen zijn) 

1.  Station Velp 
Hier kun je koffie en een versnapering krijgen 

13:15 We steken het spoor over en volgen de 
Gasthuislaan. We laten de ‘Van 
Spaenallee’ links liggen en nemen daarna 
het 1e paadje naar links. We betreden 
het landgoed Biljoen Let op: hier worden 
veel honden uitgelaten. 

2.  Het landgoed Biljoen is lang in het bezit geweest van de familie van 
Spaen die het samen met het landgoed Beekhuizen heeft ingericht 
als landschapspark met allerlei bijzondere ‘belevenis’ elementen. 
We zullen er verschillende tegenkomen op onze wandeling.  

 

 We komen aan bij de vijvers van het 
Biljoen en volgen die naar links, vlak 
langs het water.  

3.  De vijvers waar we nu langslopen worden gevoed door de 
Rozendaalse beek. Die zullen we op de terugweg weer tegenkomen 
(bij kasteel Rozendaal). 
Nu kunnen we vast genieten van de prachtige vijvers. Aan de 
overzijde ligt ‘Overhagen’. “Karel van Gelre laat in 1530 kasteel 
‘Overhagen’ verwoesten. Met de stenen van Overhagen laat hij 
kasteel Biljoen bouwen.” Bron: 
https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/biljoen/overhagen  

Foto 1: Vijver Biljoen 

 Via een klaphek komen we op de 
verharde weg met de veelzeggende 
naam: het Biljoen.   

4.  De weg vormt een soort waterscheiding (gestippeld).  
Het water van de Rozendaalse beek loopt via Overhagen richting de 
IJssel. 
 

 
 Bronnen:  

1. Bekenstichting- www.sprengenbeken.nl 
2. De bekenatlas: http://www.bekenatlas.nl/ 
3. Wandeling Park Beekhuizen samengesteld door Wim van Tilborg (Stichting Behoud Karakter Velp) 
4. Excursiegids Nationaal Park Veluwezoom – Natuurmonumenten 
5. Gelders Landschap en Kastelen: Landgoed-Biljoen 
6. Foto’s en tekst indien niet anders vermeld: Henk Jan van der Vijgh (met dank aan Wim van Tilborg) 

 

https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/biljoen/overhagen
http://www.sprengenbeken.nl/
http://www.bekenatlas.nl/
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/locatie/landgoed-biljoen


 We gaan eerst even naar rechts waar we 
een mooie doorkijk op het kasteel 
‘Biljoen’ krijgen: 

5.  De vijvers waar nu voor staan worden gevoed door de 
Beekhuizensebeek. Die gaan we stroomopwaarts volgen tot aan de 
bron. 

 
Foto 2: Vijver overzijde weg 

13:30u 
 

We lopen terug en slaan rechtsaf het pad 
in het bos voor het kasteel in. 
We lopen langs de ingang van kasteel 
Biljoen.  

6.  Kasteel Biljoen is van Gelders Landschap en Gelderse kastelen. Het 
wordt particulier bewoond.  

 
Foto 3: ingang Biljoen 

 Even voorbij de ingang maken we kennis 
met de Beekhuizensebeek zelf 

7.  De beek loopt verder via het landgoed, helaas niet toegankelijk. 
Uiteindelijk komt hij uit in de kanovijver en de Laak bij Rheden. 

 
Foto 4: Beekhuizensebeek 

 We vervolgen de beek langs de bosrand 
tot de waterval. 
Even verderop duikt de beek onder het 
spoor door. Wij nemen de overweg. 

8.  Bij dit deel van de beek was vroeger ergens een kleine ‘wasmolen’. 

 
Foto 5 Stuw in de beek 



2 km We steken voorzichtig de straatweg over 
bij de rotonde en gaan aan de overkant 
naar rechts. 

9.  De beek loopt achter de nieuwgebouwde tandartspraktijk langs. 

 
 We nemen het eerste paadje linksaf 

richting de velden. 
10.  Dit gebied hoort nog bij Landgoed Biljoen. We steken door naar 

landgoed Beekhuizen. Biljoen en Beekhuizen zijn in samenhang 
ingericht door baron van Spaen. Beekhuizen is onderdeel van het 
nationale landschapspark Veluwezoom van Natuurmonumenten. 
Links langs het weiland loopt de beek. Als je goed kijkt zie je links 
achtereen weer een flinke waterval, de plaats van een vroegere 
watermolen. 

 

 Bij de bosrand slaan we linksaf. 
We kijken even bij de ‘Lammerenbrug’ 
over de Beekhuizensebeek.  
Daarna weer even terug en nemen het 
pad linksaf achter de huizen langs.  
 
We laten de Keienberg rechts liggen.  

 
Foto 6: Op de Keienberg 

11.  De beek stroomt verder als “opgelegde beek” om even verder een 
hoogteverschil te creëren voor de vroegere watermolen. 
 
De Keienberg met zijn spiraalpad is een specimen van de ‘formele 
tuinstijl’ van de 17e en 18e eeuw, aangelegd rond 1775. 
 
Op de top van de Keienberg is een kunstwerk met uitzichtpunt 
gemaakt. De bedoeling is dat in de toekomst weer een zichtlijn 
wordt vrijgemaakt omdat je dan weer kunt kijken naar kasteel 
Biljoen, de IJsselvallei en tot aan het Montferland. 
Bron: Wandeling Park Beekhuizen samengesteld door Wim van 
Tilborg (Stichting Behoud Karakter Velp) 
 
De bergbeklimming is echter voor een andere wandeling. We 
vervolgen de beek. 
 

 
Foto 7: Opgelegde beek 

 Verder achter de huizen langs tot we 
linksaf een trap afdalen naar de beek.  

12.  Hier zien we een van de oude watermolens in de Beekhuizer beek. 
Het is een oude papiermolen (1633 – 1877)  
Het huis Nederhagen (vlak bij Biljoen) kreeg in 1630 toestemming 
de molen aan de Keijenberg te bouwen. Hij werd in 1633 in gebruik 
genomen. 50 jaar later ging het eigenaarschap over op Alexander 
van Spaen. De molen is tot 1877 in gebruik geweest als papiermolen 
die lompen als grondstof gebruikte. 

Rechts zie je de een van de trappen 
van Cortenstaal naar de top van de 
Keineberg. 



14:00 u Lopend langs de beek zie je een rechte 
dijk. Die beklimmen we even. 
Dan vervolgen we het pad langs de beek. 

13.  We staan nu bij de schietbaan die in 1888 werd aangelegd. Hij is 
230 meter lang. Beneden op het heuveltje stond een 
clubgebouwtje, aan het andere eind de kogelvanger.   

 

 Aan het eind lopen komen we op de 
verharde weg en gaan naar rechts op 
een klinkerweg.  

14.  Vroeger bevond zich achter de boswachterswoning (links) in de 
beek een molenhoofd met een papiermolen.  

 

 Aangekomen bij de grote vijver gaan we 
linksaf (links langs de vijver). 

15.  De kop van de Grote Vijver is een paar jaar geleden opnieuw 
ingericht als amfitheater. Aan de overzijde zie we de ‘brede 
waterval’. 

 
Foto 8: 'Grote vijver' met 'Brede waterval' 

 We vervolgen het pad. Links slingert de 
beek door het bos, rechts de vijver. We 
passeren een bruggetje boven een stuw 
en volgend e vijver tot boven aan de 
‘brede waterval’.   

16.  Let op hoe de beek door het bos meandert. Door de begroeiing 
moeilijk zichtbaar ligt hier een kleine waterval en verschillende 
waterloopjes. Aan het eind voor de brede waterval loopt een 
paadje naar links langs een van die waterloopjes.  
Als er tijd is lopen we er even een eindje in. 

 

 We komen over een bruggetje. We 
volgen het beekdal met links een 
moerassig gebied vol met sloten en 
sprengen.  

17.  “Het beekdal inclusief de grote vijver met de Brede Waterval is 
aangelegd tussen 1774 een 1827 in de ‘Vroege Landschapsstijl’, in 
de tweede helft van de 18e eeuw nieuw voor Nederland en 
waarschijnlijk geïnspireerd door de vrijmetselarij” [Bron: 3, Wim van 
Tilborg]  

 

 We vervolgen de beek volgens de 
rood/wit gemarkeerde route (het soms 
wat hoger, dan vlak langs de beek. 
 
 

18.  We lopen hier langs een deel van het ‘Maarten van Rossum’ pad. 
Een NIVON-pad – kortgeleden opnieuw uitgegeven: 
https://nivon.nl/maartenvanrossumpad/ 

 
 We passeren twee zeer oude eiken. Of 

zijn het een eik en een linde? 
19.  Dit zijn Philemaon en Baucis, genoemd naar echtpaar in een Oude 

Griekse Tragedie. Deze bomen zijn honderden jaren oud. 
Voor het verhaal: https://www.routeyou.com/nl-
nl/location/view/47538393/philemon-en-baucis 

Zo gebeurde het op een dag dat 
Philemon en Baucis met bladeren 
bedekt raakten en voor de tempel 
veranderden in een eik en een linde, 
hun takken verstrengeld in elkaar. 

https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/47538393/philemon-en-baucis
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/view/47538393/philemon-en-baucis


 Helaas moeten we een kort stuk vlak 
langs de weg lopen vanwege de nu al 
jaren durende herbouw van Hotel 
Beekhuizen. 

20.    

 Na het hotel zien we een 
waterval die ooit veel hoger 
was. We gaan rechtsaf het bos 
weer in. 
 

 

21.  

 
Beekhuizen, cascade en theesalon gravure (1960) 
Maker: G.Th. Delemarre 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Gemaakt op: 1 december 1960 
Plaatsindicatie: Velp, Gelderland, Nederland 
 

 
Op de linker prent is ook de salon 
zichtbaar vanwaar men al 
theedrinkend de waterval kon 
bewonderen. 
 
De Stichting Behoud Karakter Velp 
wil de waterval terugbrengen.  
 
Aanleiding is het herstel dat 
Natuurmonumenten een jaar of vijf 
geleden heeft doorgevoerd op het 
deel van het landgoed dat het sinds 
1930 in zijn bezit heeft.  
stichting behoud karakter Velp - ibabs.eu 

 

5 km. 
14:30 

We vervolgen het Maarten van Rossum 
pad tot aan de sprengkop.  
 
We lopen om de sprengkop heen 

22.  Het eerste doel van de wandeling: de bron van de Beekhuizer Beek 
hebben we bereikt. De Beekhuizer Beek is een sprengbeek. De 
spreng werd gegraven om te zorgen dat er voldoende watertoevoer 
was om alle watervallen, de fontein, de watermolens en tenslotte 
de vijvers bij Biljoen van voldoende water te voorzien.  

 
Foto 9: sprengkop: Bron: Bekenstichting 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=rheden&id=100059433
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=rheden&id=100059433


 We steken voorzichtig de weg over naar 
de parkeerplaats en vervolgen onze weg 
langs het fietspad Voorzichtig! Links 
lopen (2 richtingsverkeer) 

23.  We lopen nu terug bovenlangs het beekdal. Vanaf het fietspad 
hebben we mooi uitzicht op waar we net hebben gelopen. 

 

 We nemen het tweede paadje naar 
rechts en nemen na een meter of 10 een 
klein paadje naar links dat evenwijdig 
aan het fietspad door het bos loopt. 

24.  Voorzichtig: smal, hobbelig paadje. Let op: Er worden deze winter 
bomen gekapt in dit stuk. Het kan zijn dat we onze weg over het 
fietspad moeten vervolgen naar de parkeerplaats. 

 

6 km 
14:45 

We komen aan bij de parkeerplaats. Tijd 
voor een kop koffie. Pauze!  

25.  We pauzeren bij Woodz. Het restaurant bij de 
camping ‘Buitenplaats Beekhuizen’. (Tegenwoordig 
ook wel glamping genoemd vanwege de luxe 
kampeerverblijven.)  Info: 
https://www.buitenplaatsbeekhuizen.nl/restaurant-woodz 

 

15:15 Vervolg/terugweg 26.  PAUZE  

 Tot zover de beschrijving van de route 27.  

 

 

9 km 
16:00 

Snel TERUG: Loop achter de sportvelden 
langs terug naar Velp en het station. 

28.   

12 km 
16:30 

ROZENDAALSE BEEK 
De anderen lopen via de Emmapyramide 
door naar kasteel Rozendaal waar we de 
Rozendaalse beek oppakken.  
We zien onderweg nog  
- Kasteel Biljoen 
- Het oude schooltje 
Dan lopen we via het beekdal naar Velp. 
En volgen de beek door een heel mooi 
stukje Velp. 
We komen langs de vijvers van 
‘Overbeek’  
We eindigen bij de watermolen waar de 
beek onder de grond verdwijnt om 
verderop in Velp Zuid weer te 
verschijnen bij een aantal vijvers en door 
te stromen naar kasteel Biljoen waar we 
onze wandeltocht begonnen. 
Wij lopen van de watermolen via de 
stationsstraat weer naar het station. 

29.  

 
Foto 10: Vijvers van Villa Overbeek in Velp 

 

 

https://www.buitenplaatsbeekhuizen.nl/restaurant-woodz


 


