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Zijpenberg
DE WANDELING
Dit is een bergtocht bij uitstek, want vrijwel geen pad is hier vlak. De aanloop gaat langs
de schaapskooi, waar de echte klim begint. Je stijgt door het bos naar de voormalige
boerderij Herikhuizen en klimt nog 35 meter naar de Zijpenberg. Je komt dicht in de buurt
van de top, maar zo lang er auto's rijden is het leuker om de heiderand ( 102 m) aan te
houden. De afdaling over het open Herikhuizerveld is uniek. Het gaat even steil omlaag
en vanuit het dal weer flink omhoog naar de Posbank. Neem aan het eind van de tocht
nog even een kijkje bij het bezoekerscentrum.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats naar bezoekerscentrum, er doorheen en aan de achterkant RD
omhoog. Aan het eind op brede grindweg RA. Aan het eind LA, brede grindweg. Het buigt
eerst naar rechts en gaat dan omhoog. Voorbij zijpad links ga je weer naar beneden. Op
een driesprong RA langs open veld aan linkerhand. Voor klinkerweg LA, halfverhard
paadje langs open veld. Meebuigen naar links.
2. Voorbij de schaapskooi volg je de klinkerweg RD, via een wildrooster het
begrazingsgebied in. Het gaat over in een stijgend asfaltweggetje. Bij P-25330/001 LA
richting Rheden. Bij P-25331/001 RD richting Velp, een onverhard pad met fietspad aan
linkerhand. Kort daarna op driesprong RD, beukenlaan. Vóór open veld buigt het pad haaks
naar rechts. Je passeert natuurobservatiepost Herikhuizen.
3. Het pad gaat licht omhoog; de klim naar de Zijpenberg is begonnen. Zijpaden negeren,
steeds het hoofdpad RD omhoog volgen. Via klaphek het begrazingsgebied verlaten.
Klinkerweggetje RD oversteken en smal pad volgen, wit-rood gemarkeerd. Asfaltweg
oversteken en RD via klaphek. Tip: eerst even RA over de weg naar uitzichtpunt over het
Herikhuizerveld. Dit is de voortop van de Zijpenberg.
4. Voorbij klaphek daalt het smalle pad steil af. Beneden blijf je het pad door het dal ook
steeds volgen tot een kruising met aan je rechterhand een hoog gelegen berkenlaantje.
Hier ga je LA. Je klimt langzaam omhoog, grindpad. Meebuigen naar R en L en direct
daarna pad naar L omhoog negeren. Vóór de top gaat het pad nog een keer naar beneden.
Voorbij klaphek RD omhoog naar de Posbank.
5. Bovenaan neem je bij de stenen bank het eerste pad RA naar beneden. RD via hekje het
begrazingsgebied in. Verderop gaat het pad eerst via trappen steil naar beneden.
Doorlopen tot de bosrand en daar schuin R het bos in, steil omhoog. Door een klaphekje
en RD. Op splitsing RA, eerst nog even omhoog. Bovenaan pad naar L negeren en RD
naar beneden. Zijpaden negeren en het slingerende pad blijven volgen tot een brug.
6. Brug over en RD met open veld aan linkerkant. Direct daarna paadje naar L negeren. Op
driesprong LA. Op splitsing R aanhouden, verder naar beneden. Neem op het laagste
punt bij een vijver het tweede pad LA. Water aan linkerhand houden en RD. Komt uit op
ander bospad. Hier RD tot kruising en RA, brede bosweg. Verderop aan rechterhand
graslandjes en stacaravans. Op klinkers RD langs De Ruif en over asfalt RD naar
parkeerterrein bij bezoekerscentrum.
Naar station: volg Heuvenseweg en Over Heuvenseweg.

Praktische informatie
Lengte
6,5 km
Startpunt
Rheden, Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5, 6991 JE.
Parkeren
P-terrein bij bezoekerscentrum; gratis parkeren.
Openbaar vervoer
Station Rheden, aanlooproute 1 km (zie punt 1 routebeschrijving).

Honden
Aangelijnd toegestaan.
Eten en drinken
Brasserie De Veluwezoom (bezoekerscentrum), www.brasserieveluwezoom.nl
Paviljoen de Posbank, www.paviljoendeposbank.nl
Restaurant De Ruif, www.restaurantderuif.nl
Achtergrondinformatie
DE BERG
De hoogste 'bergen' van de Veluwe liggen bij de Veluwezoom. De ooit door het landijs
opgestuwde puinmassa komt hier op een paar plaatsen tot boven de 100 meter. De
Zijpenberg is zo'n kanjer met zijn 106,2 meter. Er zijn niet veel plaatsen in ons land waar
je zo fantastisch ver kunt kijken, met de IJssel in de diepte en de Rijn in de verte. De
Posbank is een tweede markant punt waar je naar toe klimt. De bult met de beroemde
bank komt langzaam dichterbij. Al bijna 100 jaar is dit een toeristische pleisterplaats en
als je er bent begrijp je waarom.
DE OMGEVING
De Veluwezoom van Natuurmonumenten was in 1930 het eerste nationale park van
Nederland. Het is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden. Je vindt er
uitgestrekte bossen en heidevelden, stuifzand en landgoederen. Het Herikhuizerveld is
een van de drie grote heidevelden. Aan de rand van de heide ligt de oude monumentale
schaapskooi, waar de Rhedense schaapskudde met herder verblijft. Overdag zijn de
Veluwse heideschapen meestal de hort op.
Iets verderop kom je langs natuurobservatiepost Herikhuizen. De Veluwezoom heeft een
rijk dierenleven, maar de meeste dieren laten zich niet zo makkelijk zien. Als je oplet kun
je wel hun sporen ontdekken. Een pluk haar aan een tak, een veer, een omgewroete
berm, pootafdrukken of uilenbraakballen. Als je in de vroege ochtend of tegen de
avondschemering op pad gaat, maak je kans op een ontmoeting met een wild zwijn, een
ree of een edelhert.
HOOGTEPUNTHERIKHUIZEN
Vanaf natuurobservatiepost Herikhuizen kijk je uit op de oude landbouwgronden van de
voormalige boerderij Herikhuizen uit 1365. Tot 1991 werd hier nog landbouw bedreven,
daarna heeft Natuurmonumenten het omgevormd tot een rustgebied voor wild.
Tegenwoordig komen vossen, reeën, edelherten en wilde zwijnen graag naar deze plek.
De boerderij waar je op uitkijkt, is verbouwd tot een ruïne, die wordt bewoond door
vleermuizen en kerkuilen.

Deze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘De mooiste bergwandelingen
van Nederland, 13 beklimmingen van 5 tot 15 km’. Prachtige vergezichten en
onverwachte kuitenbijters worden afgewisseld door lieflijk glooiende heuvels en steile
afdalingen. U vindt de routes verspreid over het land. Alle routes en teksten zijn
samengesteld door Rutger Burgers, Sietske de Vet en Rob Wolfs. Een geheel
vernieuwde en verbeterde uitgave van dit populaire wandelgidsje is in maart 2016
verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. U kunt de gids verkrijgen via de
boekhandel of bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

