
  



Wandelen in stappen 
1 Rheden – Van Kamerdal naar Zijpenberg 

Start adres  :NS Station Rheden 

Afstand  :11 km  

Bezienswaardig :De meest ongeschonden horizon van Nederland. 

 

1 We beginnen onze wandeling bij station Rheden. Met onze rug naar het station 

gekeerd gaan we rechtsaf, de Parallelweg in.  

2 Bij de kruising met de oranjeweg gaan we rechtsaf. We steken de rotonde over en 

komen op de Snippendaalseweg. We volgen deze weg omhoog en komen langs het 

witte huis Snippendaal. 

3 ± 100 meter voorbij een veerooster, als het hekwerk eindigt, gaan we linksaf een 

smal bospad in.  

3a 2 keer: Bij kruising rechtdoor 3b Bij vijfsprong links aanhouden. We lopen langs 

begraafplaats Heiderust. 

4 Op de hoek van de Natuurbegraafplaats gaan we rechtdoor. Op kruisingen 

rechtdoor.  

5 Bij een klaphek op een 5sprong rechtdoor, een beukenlaan in. Vanaf hier volgen 

we tot punt 6 de uitstekende markering met gele pijlen van een 

Natuurmonumentenwandeling. U komt bij de vijver van Landgoed Beekhuizen, 

zigzagt rond de beek en geniet van een parkachtig bos. In mei bloeien de 

rododendrons. 

6 De Natuurmonumenten wandeling gaat hier rechtsaf. Wij gaan recht door, een 

smal pad door het bos.We komen na 75 meter op de Snippendaalseweg. We steken 

bij 6a de Snippendaalseweg over, 100 meter naar links gaan naar een prachtig 

uitzichtpunt over de Posbank. We lopen dat zelfde stukje terug en gaan bij 6a een 

onverhard zandpad op.  

We volgen het karrespoor over de heide op. 6b: Bij een eenvoudig boomstambankje 

op een driesprong gaan we rechtsaf. Bij driesprong links. Langs een vennetje terug 

naar de Snippendaalseweg, we komen bij 6c We gaan hier linksaf, een asfaltweg op. 

We passeren een ANWBpaddenstoel. Bij Fietsknooppunt 69 rechtdoor. Na 150 

meter zie je rechts een Wildgraaf. 

7 Wij gaan hier links de Holle weg in. 7a Na 200 meter op een 5 sprong rechts met 

de weg meebuigen, 7b Na 100 meter rechts en direct daarna op 3sprong linksaf, 

een weg langs het open veld. 7c Op 3sprong Linksaf. 7d Na 300 meter rechtsaf.  

7 e Bij Y kruising links aanhouden. 

8 De Arnhemse straatweg oversteken, over het spoor linksaf de Parallelweg in. 

Terug naar het station van Rheden, Het eindpunt van de wandeling. 

 

 

  



Wandelen rond Rheden. 

Van Kamerdal naar Zijpenberg. 
 

Noot vooraf: 

Dit is echt een 

wandeling voor 

alle seizoenen, 

maar er is wel één 

voorwaarde. Maak 

deze wandeling 

als het enige 

dagen niet heeft 

geregend. Er zitten 

best wel wat 

‘kuitenbijtertjes’ 

in. Dat houdt ook 

in dat, als de 

paden nat zijn,  je 

een flinke smak kunt maken..  

Nog een opmerking: vergelijk tijdens de wandeling continu de nummers op de kaart 

met de plaats waar je bent in de Wandelen in Stappen tekst. Dan zul je hooguit een 

paar honderd meter mislopen als je een keer niet het goede paadje hebt genomen. 

 

Wat brengt me ertoe om met u een wandeling te maken op de flanken van de 

Veluwezoom?  

Beschouwt u het maar als een maaltijd die je klaar maakt voor vrienden als ze voor 

het eerst bij je komen eten. Wat schotel je ze voor? Je lievelingsrecept, een gerecht 

waarvan je weet dat het bij iedereen in de smaak zal vallen. Zo is ook deze 

wandeling. Centraal gelegen, goed per spoor bereikbaar en van een bijna on-

Nederlandse schoonheid. 

Dáárom gaan we naar Rheden. Dorp aan de rand van de Veluwezoom.  

We staan voor het station. Met onze rug naar het station gekeerd gaan we rechtsaf, 

de Parallelweg in. Hoeveel parallelwegen zijn er in ons land? Zijn er meer 

Parallelwegen dan Dorpsstraten? Allemaal belangrijke vragen die de wandelaar 

bezig houdt als hij 

onderweg is. We 

lopen de Parallelweg 

uit en komen bij het 

kruispunt met de 

oranjeweg.  

2 Bij de kruising met 

de oranjeweg gaan we 

rechtsaf. We steken 

de rotonde over en 

komen op de 

Snippendaalseweg.  



We volgen de weg omhoog en komen 

langs Snippendaal, een zeer fraai 

gelegen Buitenhuis. 

De eerste aangelegde buitenplaatsen 

langs de zuidoost helling van de 

Veluwezoom ontstonden in de 17e 

eeuw. Gedurende de 18e en de 19e 

eeuw werden over de gehele zoom - van 

Wageningen tot Dieren- buitenplaatsen 

gesticht. De stichters waren adellijke 

en vermogende families. De keuze van 

de locatie was weloverwogen en het 

uitzicht over het lager gelegen rivierdal van Rijn en IJssel speelde natuurlijk een 

belangrijke rol. Behalve aan de bouw van het landhuis werd ook veel aandacht 

besteed aan de aanleg van een park rond het huis. Straks zullen we daar nog een 

mooi staaltje van zien. 

3 200 meter voorbij het witte landhuis gaan we linksaf een smal bospad in. We 

komen langs begraafplaats Heiderust. Hier geen rechte lijnen en keurig aangeharkte 

paadjes, maar een schijnbaar willekeurig 

aangelegde akker. Wel aangelegd met 

een reden, maar zonder plan.  

Onder de indruk vervolgen we onze weg, 

in stilte. De vogels zingen uitbundig. 

Tegemoet komende wandelaars spreken 

ons aan; ‘Dáár, iets verderop, sprong 

zojuist een hert weg voor onze voeten’. 

Met bijna ingehouden adem lopen we 

verder, maar helaas, een ontmoeting met 

een hert is vooralsnog niet voor ons 

weggelegd.  

4 Op de hoek van de Natuurbegraafplaats gaan we rechtdoor.  

Als je aan je linkerhand een open veld het dal in kijkt en rechts een bank ziet staan 

kom je bij punt 5. Vanaf hier volgen we voorlopig de gele pijltjes markering van de 

Natuurmonumentenwandeling. We lopen door een statige beukenlaan en gaan op 

de driesprong rechtsaf naar het dal en komen bij de vijver van Landgoed 

Beekhuizen. We lopen links rond de 

vijver. De witte rododendrons 

bloeien, het is mei. We gaan, ná de 

vijver, óver de waterval. Zigzaggen 

rond de beek en genieten van het 

parkachtig aangelegde bos.  

Tondelzwammen met bekkies als 

van spookachtige wezentjes kijken 

ons onheilspellend aan. De beek 

wentelt zich als een bont gekleurde 

stola rond de schouders van de 

heuvels.  

 



Bij parkeerplaats De Bocht maakt ze, beneden in het dal, een heuse 

haarspeldbocht. Bij punt 6 aangekomen gaat de Natuurmonumenten wandeling 

rechtsaf. Wij gaan echter onze eigen weg. We gaan recht door, een smal pad door 

het bos en komen na 75 meter op de Snippendaalseweg.  

 

 
 

 

Als u zich afvraagt waarom we de goed gemarkeerde route verlaten ziet u hier het 

antwoord, recht vooruit. Dit is een wandeling naar het meest ongeschonden uitzicht 

van Nederland. Op een bankje bij het uitkijkpunt richting de Posbank eten wij onze 

boterhammen. De Posbank is natuurlijk voor iedereen ‘the place to be’, maar hier is 

het uitzicht eigenlijk veel mooier, in ieder geval is het een stuk rustiger. 

‘Vergezichten zijn soms heel dichtbij’  

Na de boterhammen lopen we 100 meter terug en gaan dan een onverhard zandpad 

op en komen op de heide. Voor de voeten van een wandelgenoot maakt een donkere 

slang van zo’n halve meter zich haastig uit de voeten. Kan een slang zich uit de 

voeten maken? Is het een ringslang? Is het een hazelworm? Een adder? Hij is in 

ieder geval het gesprek van de dag. Na zo’n ontmoeting zet ieder de eerst volgende 

meters zijn voeten wel even wat voorzichtiger neer.  

Bij een eenvoudig boomstambankje op een driesprong gaan we rechtsaf. Terug naar 

de Snippendaalseweg. 

7 Bij Fietsknooppunt 69 zien we rechts een Wildgraaf. Wildgraven moesten het 

omringende bouwland beschermen tegen het omwroeten van de bouwgronden door 

de zwijnen. Je hoeft maar om je heen te kijken en je zult toegeven dat het geen 

overbodige maatregel is. Zwijnen zijn in staat om er een mooie janboel van te 

maken. Niets is bestand tegen hun wroetende snuiten.  

Wij gaan hier links de Holle weg in, lopen langs het bouwland. Geleidelijk afdalend, 

wandelen we weer terug naar Rheden. Aan de overkant komt het station van 

Rheden weer in het zicht. Het eindpunt van de wandeling.  

 

‘Vergezichten zijn soms heel dichtbij’. 

 

 

Deze wandeling wordt u aangeboden door wandelaar.nl. 

Uitgever van de compact wandelgids. 

info@wandelaar.nl 

 

 

 

 


