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Rheden_Hoogste top Gelderland – Signaal Imbosch 13km. 
 
Startpunt: Bezoekerscentrum Veluwezoom, Heuvenseweg 5 - Rheden. 
Voldoende parkeerruimte. 
 
Bij het bezoekerscentrum bordjes volgen naar de Schaapskooi (via de Heuvenseweg). 
Na de parkeerplaats links en direct rechts (klinkerweg). 
Bij verschillende houten beelden 
(Everzwijn, Schappen en Uil) links. 
Daarna 1e pad rechts en na een 
klaphek weer rechts naar de 
Schaapskooi lopen. 
De schaapskooi Heuven op het 
landgoed Heuven is meer dan 100 
jaar oud. Een schaapskooi heeft altijd 
afgeschuinde hoeken om te 
voorkomen dat schapen in de 
verdrukking komen. 
 
Staande bij de Schaapskooi 
wildrooster (klaphek) oversteken en 
direct rechts door een klaphek pad 
rechtdoor omlaag volgen (pad naar 
rechts negeren). 
Onverhard pad oversteken en direct 
schuin links een stijgend pad 
oplopen 
(zijpaden rechts negeren). 
 
Na de afdaling voor een bruggetje 
links omlaag (trap af) en direct links 
aanhouden. 
Door een klaphek en rechtdoor pad 
volgen. 
Op een viersprong rechts (Kp75 ri 
70).  
Bij Kp 70 links Ri 49. 
Bij Kp 49 links Ri 35. 
Bij Kp 66 links Ri 81. 
Weg en fietspad oversteken, door een klaphek en rechtdoor lopen. 
 
Splitsing rechts (niet Ri 81), volgende splitsing links, graspad volgen en links aanhouden. 
Graspad wordt zandpad (pad naar links negeren). 
  
Na een grote bocht naar rechts, achter een Kp paaltje rechts een klein smal paadje omhoog volgen.  
Dit pad brengt ons bij het hoogste punt van Gelderland, Signaal Imbosch 109,9 meter hoog.  
De top ligt tussen de bomen en is herkenbaar aan een steen met RD (Rijks Driehoekmeting). De heuvel 
bevindt zich op het zuidelijk deel van het stuwwalcomplex Veluwe. Signaal Imbosch dankt zijn naam aan het 
noordelijker gelegen Imbosch en signaal duidt op een plek waar de Rijks Driehoeksmeting een signaalpost 
had opgericht. 
 
Terug keren naar het zand pad en rechts. 



 
Op viersprong links (Ri Kp57).  Na ruim 200 meter links een smal paadje inlopen. 
Hier zien we de restanten van een Duits peilstation, Teerose II. Teerose is de naam van een drietal Duitse 
radiopeilstations uit de Tweede Wereldoorlog. Het was de gewoonte peilstations een codenaam te geven met 
dezelfde beginletter als de plaats waar het station lag: in dit geval het gehucht Terlet. Op circa 1,5 km hier 
vandaan liggen de restanten van Teerose III op de Possenberg. 
 
Terug keren naar het pad en links. 
Na een klaphek rechts (asfaltweg wordt zandweg). 
Bij de Brandtoren rechtdoor en 1e pad rechts door een klaphek (Kp 57 Ri 2). 
Deze brandtoren op het Rozendaalse veld is 34 meter hoog en werd van 1949 tot 1978 werd gebruikt om 
brand te signaleren. De toren werd overbodig door de komst van vliegtuigjes die dit werk overnamen. Je kunt 
de toren beklimmen tot de eerste verdieping wat een prachtig uitzicht geeft over de heide. 
 
Zijpaden negeren en eind weg rechts (Kp 2 Ri 27). 
Dit brede pad geruime tijd volgen tot een verhard fietspad (Kp27). 
Op fietspad rechts, wildrooster over en direct links pad langs afscheiding. 
Op een fietspad links (niet rechtdoor naar de parkeerplaats). 
Bij een klaphek links en direct rechts (Kp 62 Ri 44). 
Voor een heideveld links (Ri 44), pad omlaag volgen en zijpad naar rechts negeren. 
Na een ruime bocht naar rechts einde pad rechts (Kp 44 Ri 24). 
 
Fietspad oversteken en rechtdoor (zijpaden negeren). 
Door een klaphek en op de parkeerplaats rechts. 
Aan het einde van de parkeerplaats links, weg oversteken en direct rechts. 
Einde rechts en na de ANWB paal links naar het uitzichtpunt van de Posbank. 
(Let op kan hier druk zijn met fietsers en auto’s). 
De Posbank is een stenen bank die in 1918 aan de rand van Herikhuizerveld is geplaatst. De bank is gebouwd 
ter ere van het 25-jarig jubileum van de heer G.A. Pos. Pos, tweede voorzitter van de ANWB en een van de 
pioniers van de bond. De bank staat op een hoogte van 90 meter boven NAP in het Nationaal Park 
Veluwezoom met uitzicht over het IJsseldal, Arnhem, de Achterhoek en tot Emmerich in Duitsland. 
 
Bij het monument van de Posbank en het infobord pad omlaag volgen (Ri 37). 
Op een heuvelpunt met bankjes pad links omlaag volgen. 
In een dal rechts (Kp 37) door een klaphek omhoog lopen. 
Vlak daarna einde pad rechts en na 50 meter links (Ri26). 
Pad door een bos volgen.  Bij Kp 26 Ri 57) rechtdoor pad omlaag volgen. 
Bij Kp 57 links Ri 31. 
Bij een restaurant over de parkeerplaats rechtdoor lopen. 
Pad rechtdoor volgen naar het bezoekerscentrum. 
 
* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * *  


