Trage Tocht Posbank
Auteur: Rob Wolfs
Veluwezoom en Herikhuizerveld
We maken een prachtige wandeling in Nationaal Park Veluwezoom op en om het
Herikhuizerveld, bij de meeste mensen beter bekend als de Posbank. Misschien wel een
van de mooiste natuurgebieden in Gelderland? En dat komt natuurlijk vooral door het
sterk heuvelachtige karakter van de heidevelden en de omliggende bossen. Met steeds
weer verrassende uitzichten en panorama's. Over smalle steile paadjes, over brede
zanderige paden, over majestueuze bomenlanen en over diep uitgesleten holle wegen.
Bezoekerscentrum Veluwezoom van Natuurmonumenten biedt veel informatie over de
omgeving. We komen langs de ruïne Herikhuizen, een oude boerderij, nu observatiepost
voor wild. Onderweg zien we een wildgraaf en boswallen. We beklimmen de Kraaijenberg
en de Tafelberg. Op de heidevelden lopen IJslandse pony's en soms Veluwse
heideschapen. Halverwege komen we langs Paviljoen de Posbank waar het goed
pauzeren is. Na een mooie slinger door een oud bosgebied Het Asselt met veel
omgevallen bomen en een diepe kuil komen we bij Koepel de Kaap. Nog een laatste keer
genieten we van de uitgestrekte heidevelden die hier De Hangmat heten en via de
Schietberg lopen we weer terug naar het station.
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Routebeschrijving
1. Kom je uit Arnhem, dan loop je naar de overweg. Rechts en direct links het perron op.
Kom je uit richting Zutphen, dan je loop je verder het perron af in de richting van de trein.
Bijna aan het eind van het perron rechtsaf over een tegelpad tussen rood-witte hekken
door. Je volgt het asfaltweggetje naar de voorrangsweg. Alle asfalt oversteken en
rechtdoor langs een bordje Veluwezoom, een breed halfverhard pad. Je neemt nu het
eerste pad schuin naar links, een dieper gelegen bomenlaan. *Deze steeds volgen,
zijpaden negeren. Het pad buigt iets naar rechts en gaat verder door bos. Via trappen
naar rechts omhoog. Je komt uit op een ander pad en gaat linksaf richting hekken. Door
een klaphekje, direct zijpaden negeren en rechtdoor licht omhoog. Je komt bij een
viersprong en hier ga je rechtdoor, verder omhoog.
2. Bij een asfaltweg rechtsaf. Je passeert aan je linkerhand de reconstructie van een
wildgraaf. Ter hoogte van een hoge mast aan je rechterhand loop je schuin links, een
paadje naar beneden. Fietspad van betonplaten oversteken en dan rechtsaf, een breed
halfverhard pad. Je komt uit op een ander pad. Hier linksaf, aan weerszijden geflankeerd
door hoge beuken. Direct daarna een pad schuin naar rechts negeren. Meebuigen naar
rechts. Kort hierna kun je linksaf om een heen en weertje te maken naar het
uitzichtplatform bij ruïne Herikhuizen. Voor vervolg van de route rechtdoor omhoog. Op
een driesprong schuin rechts langs een open stuk. Een pad naar rechts negeren en
rechtdoor richting heide. Bij de asfaltweg oversteken en rechtdoor omhoog langs een
bordje Veluwezoom. Bovenop bij bankjes en een grote beuk rechtdoor naar beneden. Dit
pad met bochten blijven volgen, verder naar beneden. Gaat flink dalen, deels met
trappen. Beneden aangekomen meebuigen naar links over een hoger gelegen pad,
geflankeerd door berken.
3. Nu ga je op een splitsing rechtsaf. (Wil je hier de extra slinger over de heide
overslaan, dan ga je linksaf en lees dan verder onder 4 bij #). Wordt een zanderig pad
met parallel aan de rechterkant een steviger wandelpad. Doorlopen tot houten hekken. Je
gaat door het klaphekje en direct daarna op een driesprong rechtdoor richting
voetgangersbrug. Pal voor de brug rechts de trap op, dan links de brug over en verder
het bospad omhoog. Een pad naar rechts negeren en dit pad verder omhoog volgen met
aan je linkerhand een hek van gaas. Verderop meebuigen naar rechts en daar een pad
naar rechts negeren en kort daarna schuin links via traptreden naar beneden richting een
klaphekje. Door het klaphekje en verder naar beneden. Op een driesprong met een pad
naar rechts ga je rechtdoor steeds verder omhoog. Boven aangekomen rechtdoor het
pad over de hei vervolgen. Je gaat door een klaphekje en je vervolgt het pad via trappen
omhoog. Je komt bij de Posbank.
4. Voorbij de stenen Posbank neem je weer het eerste pad naar links naar beneden
langs een bordje 'Veluwezoom'. (Wil je naar het restaurant dan ga je hier rechtdoor.)
Rechtdoor richting klaphekje. Door het klaphekje en rechtdoor omhoog. Het pad gaat
verderop weer dalen. Met een flinke lus naar links om een dalletje heen. Dit pad steeds
afdalend blijven volgen. Je komt op een kruising voor een berkendijkje. Hier ga je scherp
rechtsaf. # Al snel heb je twee parallelle paden. Je houdt eerst het linker, stevige
wandelpad aan tot je aan je rechterhand bij een zandige vlakte komt met twee eiken. Hier
verspring je iets naar rechts naar het brede zanderige pad. Nu steeds rechtdoor over de
brede, zanderige en mulle weg. Je kunt grotendeels aan de rechterkant over een steviger
paadje lopen, onder aan de voet van de heideheuvel aan je rechterhand. Een stuk
verderop gaat het zanderige pad omhoog richting bos. Het pad gaat het bos, wordt
smaller en gaat steil omhoog. Bovenaan ga je direct linksaf. Dit pad steeds blijven volgen
tot hekken en een asfaltweg.

5. Door een klaphekje, asfaltweg en fietspad oversteken en opnieuw door een
klaphekje. Dan volg je een bospad. Op een Y-splitsing rechts aanhouden. Even daarna
neem je het eerste pad naar rechts. Je komt uit in de bocht van een ander, zanderig pad.
Hier rechtdoor langs de bosrand aan je linkerhand. Doorlopen tot het eind bij een
asfaltweg. Hier even naar rechts over het wildrooster en direct linksaf, een pad langs een
afrastering aan je linkerhand. Bij het fietspad linksaf. Doorlopen tot houten hekken aan je
linkerhand. Hier ga je linksaf door het klaphekje en direct rechtsaf, een bospaadje. Op
een kruising aan de rand van de hei ga je linksaf. Nu neem je na ruim 300 meter het
eerste paadje schuin rechts omhoog. Dit pad blijven volgen, wordt verderop breder en
zanderiger. Dan op een driesprong linksaf, een smaller paadje over de hei. Gaat
verderop dalen en met bochten volgen naar een klaphekje.
6. Door klaphekje, fietspad van betonplaten oversteken en het slingerpad omhoog
vervolgen. Meebuigen naar links in de richting van een asfaltweg. Daar even linksaf en
direct opnieuw linksaf, een smal paadje naar restaurant de Posbank. Hier linksaf over het
terras en na de ingang van de horeca rechtsaf naar de koningin op de fiets. Daar schuin
links aanhouden en over de parkeerplaats lopen in de richting van een bordje
'Veluwezoom' aan de linkerkant. Daar ga je linksaf langs het bordje naar een klaphekje.
Door het klaphekje en direct rechtsaf, bospad. Op een Y-splitsing links aanhouden, licht
naar beneden. Kort daarna het eerste pad rechtsaf. Op een kruising rechtdoor. Aan het
eind op een driesprong linksaf. Je passeert een diepe kuil aan je linkerhand. Direct
daarna een pad schuin naar rechts omhoog negeren en direct daarna op een viersprong
schuin rechts omhoog bij een paaltje met markeringen. Dit pad steeds blijven volgen. Je
gaat door een klaphekje en je komt uit bij een fietspad.
7. Hier rechtsaf en de weg oversteken. Je volgt dan een stukje het fietspad langs de
bosrand. Je neemt nu het eerste pad schuin rechts omhoog langs een bordje
Veluwezoom. Bij de brug aan je linkerhand ga je rechtsaf door een klaphekje. Dit pad om
het open veld heen steeds volgen tot een volgend klaphekje. Je gaat door het hekje en
vervolgt het brede bospad naar links. Je komt uit bij Koepel De Kaap. Hier ga je links
langs de Koepel. Daarna direct weer links via steile trappen naar beneden. Door een
klaphekje en dan op een Y-splitsing schuin rechts over de heide. Een pad naar rechts
negeren. Op een driesprong rechts aanhouden. Bij een bankje een pad naar rechts
negeren en verder rechtdoor. Op een Y-splitsing links aanhouden omhoog. Je komt uit op
een ander pad. Hier ga je rechts en direct weer links omhoog het bos in. Op een
driesprong rechtsaf langs een vermolmd bankje. Direct een pad naar links negeren en
rechtdoor. Bij houten hekken door het klaphekje en rechtdoor langs hek en heg. Gaat
over in asfaltweg, rechtdoor afdalen. Bij de asfaltweg linksaf. Bij de rotonde oversteken
en langs Strijland rechtdoor naar het station. Voor de richting Arnhem voor het spoor
rechtsaf naar het perron. Voor de richting Zutphen steek je het spoor over en ga je linksaf
het perron op.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Rheden
Parkeren
Diverse grote parkeerplaatsen (vlak)bij bezoekerscentrum Veluwezoom,
https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-veluwezoom. Je
loopt naar het bezoekerscentrum. Sta je met je gezicht naar de entree van het
bezoekerscentrum, dan ga je linksaf, grindpad richting gebouw Scouting. Eerst een pad
naar rechts en dan een pad naar links negeren. Daarna neem je het eerste pad schuin
rechts, een dieper gelegen bomenlaan. Zie verder onder 1 bij *.

Openbaar vervoer
Station Rheden ligt op de lijn Arnhem-Zutphen.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Brasserie Veluwezoom, http://brasserieveluwezoom.nl/
Paviljoen De Posbank, http://www.paviljoendeposbank.nl/
Pannekoekhuis Strijland, http://www.pannekoekhuisstrijland.nl/
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-posbank/16894/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

