Route 1 Renkums Beekdal (8,5 km). Bezoek ook achter de kerk het mooie Rosarium Mariae.
Start op het parkeerterrein van de RK Kerk. U wandelt rechts de Dorpsstraat in. Op de hoek voor Grandcafé Oude Post bevindt zich het Parenco
monument. ’n groot vel krantenpapier’. De materie waar honderden Renkummers in hun dagelijks werk mee te maken hadden. Bijna op het eind van de
Dorpsstraat, u bent inmiddels buiten het winkelcentrum, gaat u rechtsaf de Nieuweweg op. Als u over deze stuwwal, ’n overblijfsel uit de ijstijd, heen
bent loopt u weer naar beneden, steekt de weg over en loopt de oude oprijlaan in richting Oranje Nassau’s Oord (Kortenburg) U loopt op het eind tussen
de leeuwen door die, sinds het gebouw door koningin Emma is bewoond, statig de wacht houden en maakt zo een rondje om het gebouw heen. U kunt
de architectonische schoonheid van het oude gebouw en de nieuwe aanbouw in alle glorie aanschouwen en u zult u niet verbazen dat de Koninklijke
familie deze plek destijds als hun zomer domicilie koos. Weer op de kruising gekomen loopt u de Kortenburg af richting begraafplaats Harten en caférestaurant Campman. Aan uw rechter hand komt u langs ‘Lusthof De Ommuurde Tuin‘, een in de zomermaanden drukbezochte historische, biologische
moestuin. Linksaf de Hartenseweg op en direct weer rechts tussen Campman en het kerkhof. Einde kerkhof rechts af tot de kleine vijver. Hier linksaf
langs de beek om een moerasje heen waar op het heuveltje vroeger een prieeltje stond, vervolg het pad dat uitkomt op de weg naar Bennekom, hier
rechts over fietspad langs uitspanning ‘Everwijnsgoed’ (veel activiteiten rondom kunst en cultuur) bij de beek weer rechts af de komt u langs de verbouwde boerderij die tegenwoordig dienst doet als informatiecentrum ‘De Beken’ van Staatsbosbeheer. Zondagmiddag vaak open. Voorbij de parkeerplaats omhoog bos in naar rechts afdalend naar de beek. Deze volgen (gele paaltjes) door klaphek het speelveld oversteken naar volgend klaphek. Pad
volgen tot loopbrug, even rechts de loopbrug op voor mooi uitzicht. Weer terug en gewoon recht door tot de Waterweg. U komt nu op de verharde
Beukenlaan en loopt langs het volledig ontmantelde en ‘aan de natuur teruggegeven’ oude industrieterrein. Ooit hoopt men dat op deze plaats de
Veluwse herten weer bij de Rijn kunnen komen. Vervolgens loopt u langs de Renkumse Natuurijsbaan, een van de oudsten van Nederland ‘Onder de
Bomen’ in. ‘Onder de bomen gaan’ betekent oorspronkelijk dat hier ‘recht gesproken’ werd. Aan uw rechterhand in het gras van beekdal zijn de
contouren uitgezet van wat eens Kasteel Grunsfoort was. Naar zeggen is op dit kasteel rond 900 de latere bisschop Meinwerk geboren als zoon van
graaf Balderik en gravin Adela
Aan het eind van deze mooie weg ziet u aan de overkant van de Rijksweg het enorme fabrieksterrein van wat eens de grootste krantenpapierfabriek ter
wereld was: Parenco. Daar was in de vroege middeleeuwen de plek waar het houten kappelletje met ons beroemde Mariabeeld in de uiterwaarden
stond en waar honderden jaren de vele pelgrims hun gebedje bij Maria deden, U wandelt linksaf richting Rijnpromenade, de Dorpsstraat van Renkum.
Halverwege dit winkelgebied komt u weer op het Dorpsplein met de bronzen ‘Troubadour’ gemaakt door de inmiddels wereldberoemde, in Renkum
geboren, beeldhouder Jits Bakker.
Aan het eind van de Dorpsstraat bevindt zich aan uw linkerhand
Grandcafé Oude Post. Op vertoon van de kortingscoupon kunt u hier
genieten van een heerlijk kopje koffie of een voortreffelijke lunch
tegen een gereduceerde prijs. De uitbaters, de gebroeders Bregman,
willen u graag inlichten over hun culinaire vaardigheden, zeg maar
gerust: hoogstandjes.
Tot slot van deze wandeling hoopt de Renkumse Geloofsgemeenschap O.L. Vrouw ten Hemelopneming dat u genoten heeft van uw
verblijf rondom het mooie lommerrijke Renkumse beekdal in een van
de mooiste stukjes Nederland (vinden wij).
Tot ziens, …….. mogelijk tijdens een van de vele Renkumse bedevaarten of gewoon voor een ogenblikje stilte bij ons inspirerende
Mariabeeldje.
(zie: www.mariavanrenkum.nl).
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