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Praktische informatie:

Afstand: 8 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Rheden
Dr. Langemeijerweg 16
6991 EV Rheden
Coördinaten: 52°0'35" N   6°1'52" E
 
Horeca:
Brasserie Veluwezoom
Heuvenseweg 5, 6991 JE Rheden

Paviljoen De Posbank
Beekhuizenseweg 1, 6991 JM Rheden

1. Komt u aan op spoor 2, loop via overweg naar spoor 1.  
Komt u aan op spoor 1, loop mee met rijrichting van trein.  
In beide gevallen op spoor 1 richting westen (Arnhem) lopend bij 
uitcheckpaal op asfaltwegje tussen huizen RA. Drukke weg voor-
zichtig overstekend RD, volg Heuvenseweg, halfverharde landweg, 
negeer zijpaden. 100m na flauwe linkerbocht, bij wandelroutemar-
keringen, LA. Na flauwe rechterbocht is rechts bezoekerscentrum 
+ horeca, blijf landweg volgen. Aan einde op ruime T-kruising  
van halfverharde wegen LA en kort na groepje bomen (l) op 1e 
beduidend smaller pad LA. Na rechter- en linkerbocht gaat pad 
langzaam dalen. Na trapje aan einde in holle weg RA.  
Volg verderop kort rechterbochtje (gaat iets omhoog), gelijk LA, 
volg hoger gelegen pad langs holle weg (l) waar u net op liep.  
Direct na klaphekje op paadje langs gaashek RA. Waar u rechts 
klaphekje van ander pad ziet even flauwe linkerbocht volgen en 
bij mountainbikepaaltje A7 RA.
 
2. Beneden bij A6 even rechterbocht volgen en gelijk LA, pad 
langs grasland (r). Verderop ziet u rechts schaapskooi.  
Kruising klinkerwegje RD, klaphekje door, volg dalende rechter-
bocht naar langgerekte bosvijver, volg pad langs die vijver (l).  
Bij 1e vijverdam LA die dam over en RD omhoog bos in, blijf pad 
volgen. Na dalende rechterbocht RD, links ziet u heide en rechts 
grasland. Na bol brugje over holle weg rechterbocht volgen, pad 
met onderweg ruime linkerbocht, negeer zijpaden.  

Dit is een leuke, korte wandeling bomvol afwisseling. Na Bezoekerscentrum 
De Heurne (met een brasserie) kuiert u over een akkerpad, door een heuse 
holle weg, langs een schaapskooi, een romantische bosvijver, door hoogge-
legen mysterieuze bossen en paadjes met vele trappen dwars door de 
heidevelden naar paviljoen De Posbank. Na een begrazingsgebiedje met 
Schotse Hooglanders wandelt u door een prachtig, bijzonder weelderig 
varenbos weer naar en door de heuvelige heidevelden van de Posbank. 

Na wat klimmetjes door loofbossen kunt u in Pannenkoekhuis Strijland 
volop genieten van een welverdiende pannenkoek.

21 - Bank van heer Pos

Provinciewandelgids   Gelderland / Veluwe

Pannenkoekhuis Strijland
Groenestraat 1, 6991 GA Rheden

 
Honden: aan de lijn
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Na top opletten: op 1e dalende pad schuin LA. Beneden even RD 
en strak voor heideheuvel LA, pad door heidedal. Aan einde flinke 
trap beklimmen. Volg boven op grindplek rechterbocht. Loop hoog 
pad van dikke 500m uit, bijna aan einde gaat u klaphekje door en 
komt na trap uit bij bank van mijnheer Pos (Posbank). Passeer die 
bank links van u, daarna RA, steek Beekhuizenseweg RD over, 
volg wat verderop pad tussendoor paviljoen (l) en terras (r).
 
3. Op betonpad LA, pad maakt onder luifel rechterbocht. Let op: 
30m daarna RA klaphek door, volg struinpad langs bosrandje (r), 
onderweg ziet u rechts parkeerplaats. Aan einde op brede zand-
weg RA en vóór hek met klaphek LA bos in. Na 100m rechter pad 
negeren en 100m daarna bij geel pijltje RA. Blijf pad flink stuk 
volgen, in begin op kruising RD, negeer zijpaden, volg gele 
pijltjes. Let goed op: even na diepeboskuil (l), 10m! vóór kruising 
(met blauwe palen) iets scherp RA, pad omhoog richting bosrand 
die u al ziet, pad maakt onderweg kort links/rechts-knikje.  
Direct na klaphekje RA, volg paadje strak langs hek (r).  
Na 70m, in bijna haakse rechterbocht van pad en hek, LA,  
weg RD oversteken, volg grindpad naar Koepel de Kaap. 
 
4. Strak daarvoor RA over zeer lange trap naar beneden.  
Na klaphekje flauwe dalende rechterbocht naar open heide volgen. 
Loop bochtig pad, slingerend door heidedalen, van ruim 1km uit. 
Aan einde (u bent dan in bosje, ziet rechts hoek prikkeldraad en 
aan bosrand weg) RA en heel kort daarna op 1e pad LA. Loop pad 
uit, onderweg ziet u rechts ondiepe bosgreppel. Aan einde op 
driesprong bij grassige plek RA, negeer na die grasplek schuin 
naar links gaand pad met geel/rood. Blijf pad volgen, na klaphek 
ziet u links gaashek, pad wordt gaandeweg asfaltwegje en loop 
dat uit. Aan einde op asfaltwandelpad langs weg LA. Gaandeweg 
ziet u recht voor u Pannenkoekhuis Strijland, daar ziet u ook de  
overweg waar het station is.
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