
 

Rondje mooi Rheden met pannenkoek toe. 
Door: IVN-Oostveluwezoom   e-mail: contact@ivnoostveluwezoom.nl  

 

Deze relatief korte wandelroute van 6,3 km laat een mooi stukje Veluwezoom bij het dorp 

Rheden zien. De paden waarop je loopt liggen buiten de toeristische routes, waardoor het ook 

op zon- en feestdagen rustig is. De route start bij NS-station Rheden alwaar ook 

pannenkoekrestaurant Strijland gevestigd is, zodat je als voorafje of als toetje na de wandeling 

een pannenkoek kunt eten (Strijland is 7 dagen per week geopend vanaf 12.00 uur). 

Onderweg zijn een aantal waypoints opgenomen die hieronder toegelicht worden. 

 

Holtbank: Links op de heuvel werden tot voor 100 jaar geleden de vergaderingen gehouden 

van de Holtbank Worth Rheden. De gronden rond Rheden waren vroeger gemeenschappelijk 

bezit (marke). De Holtbank regelde de exploitatie, kap en aanplant van bos van de Marke 

Worth Rheden. 

 

Rhederhof-StikkeTrui: Aan de linkerkant van de route ligt landgoed Rhederhof. Rhederhof 

werd in 2010 in het SBS programma ‘het mooiste pand van Nederland’ als winnaar gekozen. 

Aan de rechterkant van de route, achter de heuvel ligt een grote zandafgraving uit de jaren ’60 

van de vorige eeuw. Hier is veel zand gewonnen voor de aanleg van verkeersplein 

Velperbroek en woonwijk Presikhaaf in Arnhem. Sindsdien heeft de natuur zich hier 

grotendeels hersteld en is het nu een ideaal leefgebied voor veel insecten, reptielen en 

amfibieën.   
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Uitzicht-dal: Op dit punt heb je een mooi uitzicht over een heidedal. Natuurmonumenten wil 

voorkomen dat het teveel bebost raakt. Dit om veel vlindersoorten en amfibieën een betere 

kans op overleving te bieden. 

 

Bankje-uitzicht: Vanaf deze plek heb je een mooi uitzicht over het IJsseldal richting het 

Montferland. 

 

Wildwal: Op dit punt is een stukje historische Wildwal hersteld. Op het bord dat erbij staat 

kun je lezen waarvoor die wildwal diende. 

 

Schaapskooi: Hier staat de schaapskooi die hoort bij Landgoed Heuven. De kudde Veluwse 

heideschapen graast begeleid door een herder op de omliggende heide. De schapen 

overnachten in de schaapskooi.  

 

Smeltwaterdal: Hier passeer je één van de smeltwaterdalen waardoor in de laatste ijstijd 

water vermengd met modder naar de IJssel afstroomde. Toen de Veluwe door de overvloedige 

houtkap vrijwel kaal was kwam bij zware regenval door dit dal veel water naar het dorp 

Rheden. Overstromingen in de dorp waren het gevolg. Men heeft rond 1800 dijken in deze 

dalen moeten aanleggen om het water tegen te houden en het dorp voor verdere 

overstromingen te behoeden. 

 

SchietBweg: Hier passeer je de verharde Schietbergseweg. Dit is de weg die van Rheden naar 

de Posbank loopt. 

 

Uitzicht: Vanaf hier heb je ook een mooi uitzicht over Rheden en het achterliggende land. 


