16 km

Groene Wissels

Nr 27

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Rheden: Posbank en Onzalige Bossen
Al na een paar minuten wandelt u over een prachtige holle weg de stuwwallen van de Posbank op. Door het
romantische oude landgoed De Heurne en langs een schaapskooi wandelt u naar het Herikhuizerveld en maakt
daarna een paar flinke klimmetjes naar het hoogste punt van de Posbank (met horeca). Door de stille Onzalige
Bossen, het Asseltbos en langs de heuvelige heidevelden van de Posbank wandelt u weer terug naar het station.
Voor de liefhebbers: dit is best wel een pittig tochtje. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

3. Blijf nu deze (merendeels grinderige)
laan consequent met alle bochten mee
ruim 2km lang volgen, dus nergens afslaan! U komt uit in een bosvallei met een
5-sprong en een bankje. Hier nog steeds
RD. Na ruim 500m komt u uit op een
schuine T-kruising met verderop links een
boerderijtje. U gaat op dit punt RA; wat
verderop wordt dit weer zo’n statige beukenlaan. Let nu heel goed op; na 300m LA
over een dalend pad door een varenbos
(dus let daarop). Beneden het asfaltfietspad oversteken en RD blijven gaan. Na
een paar honderd meter op een schuine
kruising scherp LA; een stijgend pad. Na
wat slinger- klim- en daalwerk komt u uit
op een fietspad, daarop RA, na een paar
meter de weg oversteken en achter de
bank schuin naar links omhoog. Bovenaan
RA; een verder stijgend pad. (Let op; na
de herfst en ook in de winter is door de

vele bladval dit pad moeilijk te herkennen!). Kort daarna op een schuine kruising RD (daar is ook veel bladval) en
daarna op een ongelijke kruising RA;
een licht dalend pad met aan uw linkerzijde een bosravijn. Direct na een rechterbochtje LA het brugje over en door
een klaphekje gaand RD.
4. Een paar honderd meter verderop,
na de laatste rechterbocht om een open
veld en nog 20m vóór een houten hek
scherp naar links, een steil dalend pad
dat 100m verderop uitkomt langs de heidevelden van de Posbank. Blijf dit pad
langs heide en bosrand volgen. Na een
kleine km op een kruising in de bosrand
RA; een dalend pad (na een regenbui is
dit pad vanwege de lemen ondergrond
spekglad, dus loop dan langs de randjes!). Aan het einde door een klaphekje,
op de asfaltweg LA en op de T-kruising
links aanhouden. Na het RD oversteken
van de rotonde RD naar het station.

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!
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2. Na zo'n 500m (een voetpad gaat hier
naar links) rechts om die (aflopende)
stuwwal heen; een brede meersporige
zandweg (tip: aan de zijkanten zijn deels
smalle voetpaadjes met een hardere
ondergrond). Aan het einde wordt het
smaller en gaat als pad omhoog door
een bosrandje. Bovenop RA, een stukje
over een brede zandstrook en op een
kruisinkje RD; een smal voetpad over de
rug van een stuwwal. Na een klaphekje
staat u op de hoogste stuwwal van de
Posbank, dus hier even genieten van het
grandioze uitzicht! Voor het houten hek
naar links en verderop, na een trap omlaag en omhoog, rechts aanhoudend
naar de (stenen) Posbank. Loop daar
omheen en ga dan naar het terras van
Paviljoen De Posbank. Daar naar links
over een asfaltfietspad dat met een rechterbochtje onder de punt van het gebouw
door gaat. Bij Ap21172 RD, via een klaphekje een stijgend paadje op. Even na
de bult aan het einde RA (breed zandpad). Beneden in het dalletje RA en dit
pad met een flauwe rechterbocht blijven
volgen. Aan het einde LA en RD blijven
gaan. Op een dubbele Y-splitsing links
aanhouden, een licht stijgend breed
wandelpad. In een halfopen stukje op de
Y-splitsing rechts aanhoudend dit pad
blijven volgen. Na 100m op een schuine
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1. Verlaat het station via de overweg en
ga richting rotonde 50m verderop, loop
dit stukje aan de linkerkant vd weg. Bij
die rotonde eerst de Arnhemsestraatweg
oversteken en aan de overkant LA. Na
een kleine 100m RA (Heuvenumseweg)
en wat verderop schuin naar links; dit
wordt een holle weg. Na een paar honderd meter gaat deze holle weg over in
een bospad. Aan het einde, dus na het
korte trapje RA omhoog, op een kruising
RD naar beneden en op een volgende
kruising (30m voor een weiland) LA. Na
het hek RA (weiland aan uw rechterzijde). Na de schaapskooi RD blijven gaan;
een (trap)pad naar een lager gelegen
smalle bosvijver welke u links van u passeert. Bijna aan het einde daarvan LA,
dammetje over en RD omhoog het bos
in. Nu zijpaden negeren en tijdens een
afdaling met de rechterbocht langs een
weilandhek mee. Na het trapje omlaag
LA en RD blijven gaan met steeds aan
uw rechterzijde een langgerekte stuwwal
waar u een tijdje langs blijft lopen. Op
een schuine kruising RD (dus niet per
ongeluk het stijgende pad opgaan!).

kruising LA; een brede met grind halfverharde statige beukenlaan.

