Ruiterroute Posbank (Rheden)

Eten en drinken

Beklim met je paard de stuwwallen van de Posbank!
De uitdaging van het beklimmen en afdalen van de heuvels van
de stuwwallen maakt deze route uniek in Nederland! Je komt
langs het hoogste punt van de Veluwe (Signaal Imbosch)!
Er zijn heidevelden, schitterende uitzichten en goed begaanbare ruiterpaden. De kans op het zien van de “wilde”
IJslandse paarden, herten, reeën en zwijnen maakt deze route
onvergetelijk en onvergelijkbaar met andere... Kijk zeker op
het pad langs het veld, aan de achterkant van ‘Uitkijkpunt
Herikhuizen’, goed om je heen. De hoofdroute is ongeveer
20 kilometer, maar met onze suggesties in te korten of te
verlengen.

Sandton Hotel De Roskam (zie startplaatsen) is een zeer
aangenaam begin- en eindpunt van deze route. Je hebt de
mogelijkheid om je paard vast te zetten en zelf te genieten van
een heerlijk kopje koffie of thee of een verdiende verfrissing na
afloop op het terras. In het bos kom je verder weinig mogelijkheden tegen, dus neem zelf wat te drinken mee!

Startplaatsen
- Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62,
6991 JG Rheden, tel. 026-4971277
- Veluwetransferium Posbank, Heuvenseweg 5a,
6991 JE Rheden, tel. 026-4979100

Niveau van de route
De route gaat over licht heuvelachtig terrein met pittige
beklimmingen. De zandpaden op de heidevelden zijn op enkele
plaatsen behoorlijk mul. Een goede conditie van de paarden is
hier een eerste vereiste.
Neem de tijd voor deze route, houd er rekening mee dat je
gemiddelde snelheid niet veel hoger zal zijn dan 6,5 km per uur.
Het is dus goed mogelijk dat de route een dagdeel duurt. Voor
de kilometervreters is deze route eventueel aan te sluiten aan
de ruiter- en menroute Laag-Soeren.

Galoppeer-tip
Er zijn lekker lange stukken in deze route, bijvoorbeeld langs
het Rozendaalse Veld, waar je goed kunt draven of galopperen.

Belangrijke informatie
Ook in 2010 is voor paardrijden en mennen in Nationaal Park
Veluwezoom een jaarvergunning verplicht. Een ruitervergunning
kost € 10,- per kalenderjaar, per paard. Hiermee draag je bij aan
het behoud van dit gebied van Vereniging Natuurmonumenten.
De vergunning is op verschillende adressen verkrijgbaar, onder
meer bij Sandton Hotel De Roskam (zie startplaatsen) en in het
Bezoekerscentrum Veluwezoom, gevestigd in het
Veluwetransferium Posbank, Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden,
tel. 026-4979100.
Maak alleen gebruik van de speciaal aangegeven ruiter- en
menpaden door de blauwe paaltjes met bordjes met een hoefijzer en/of wiel te volgen. Ruiters mogen ook op koetspaden,
maar omgekeerd mag dat niet.

± 20 km
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Je komt op de route veeroosters tegen, de ijzeren spijlen daarvan zitten verder uit elkaar dan bij gewone wildroosters. Je kunt
daar niet overheen met je paard! Ga altijd door het hek dat je aan
de zijkant van het wildrooster vindt. Als je paard moeite heeft
met smalle ruiterhekken, is deze route niet geschikt!

Meer informatie
Neem de benen en ga naar www.lekkerpaardrijden.nl voor meer
informatie over paardrijden op De Veluwezoom, overnachtingsmogelijkheden, evenementen, routes en arrangementen.
VVV Rheden in Veluwetransferium Posbank, Heuvenseweg 5a,
6991 JE Rheden, tel. 026-4953050, www.vvvrheden.nl.
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