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Rhenen - natuurvriendenhuis “De Bosbeek” 
 
Met 23 personen stonden we om 11 uur op station Rhenen, dronken wat en maakten 
kennis met elkaar in steakhouse Cunera (genoemd naar de plaatselijke heilige). De 
meegenomen sjaals, mutsen en handschoenen bleken overbodig want de zon 
scheen uitbundig en er stond geen wind. Marijke had geen zonnebril mee, maar 
klaagde verder nergens over. We zakten af richting de Neder Rijn, beklommen 
puffend de Heimenberg en bekeken de ruïne van een vervallen boswachtershuisje, 
met kantelen erop, uit 1847. Vijftig jaar later werden de kantelen, wegens 
bouwvalligheid, gedeeltelijk gesloopt. Het plan om vandaar uitzicht over de wijde 
omgeving te hebben kwam nooit van de grond. Op de Grebbeberg stonden we stil bij 
het monument voor de gevallenen tijdens de invasie van Nederland in mei 1940, 
daalden af en staken via de Grebbesluis het Valleikanaal over. Gezellig met elkaar in 
gesprek of gewoon genietend met zicht op natuurreservaat “De Blauwe Kamer” 
sloegen we linksaf, liepen tussen weiden en akkerland door en kwamen aan ten 
zuiden van Wageningen. In cafetaria “De Vrienden” van zorgcentrum “Opella” dat 
ook open staat voor buurtbewoners, passanten en reizigers dronken we koffie of 
thee. Weer buiten bood de Grebbedijk prachtig uitzicht op een havenkanaal, oude 
Rijnhaven, polderlandschap met kleigaten en uiterwaarden. Weer naar boven, we 
raakten er inmiddels aan gewend. Het deel van onze route dat over de stuwwal 
voerde was dik bedekt met okerkleurig en bruin eikenblad en voerde door arboreta 
en goed onderhouden parken. Ten zuiden van de Neder Rijn lagen weilanden met 
solitaire bomen, af en toe een boerderij en de huizen van kleine dorpjes. Pluimpjes 
rook stegen op van steenfabrieken. De afslag links naar het noorden voerde door 
vlak bosrijk gebied, langs verpleeghuis Oranje Nassau Oord. We rustten even uit 
tegenover “Nol in ‘t bos” om even later langs een helder klein beekje, met aan één 
zijde een smalle strook weiland, door te lopen naar Natuurvriendenhuis de Bosbeek 
waar koffie thee en koek voor ons klaar stonden. Vóór het diner verraste Sinterklaas, 
zonder baard, met een gedicht, dat in samenwerking met rijmpiet was gemaakt, de 
leiding met cadeau’s. Dat ze volgend jaar maar weer vele wandelingen voor ons 
klaarzetten. Rond tien uur lagen we te pitten. We hadden ongeveer 20 kilometer 
afgelegd. 
 
Natuurvriendenhuis “De Bosbeek” - Arnhem 
 
Een nachtelijke kunstenaar toonde ons ‘s morgens zilveromrand eikenblad op fijne 
zilveromrande blaadjes van mos, schitterend vliesdun glas op een beekje met 
daarnaast engelwortel en twijgen van wit glas in wit bestrooide weilanden. In 
Heelsum werd de emotie volmaakt door de traktatie van Maaike op Zwitserse 
apfelstrudel in een sfeervol vertrek met haardvuur van Hotel Klein Zwitserland. 
Maaike, gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren (en apfelstrudel!). We 
staken tegenover een kleine kerkje op een imposant hoge terp het Vosdal en de 
Heelsumse Beek over. Na de snelwegen achter ons te hebben gelaten klommen we 
de Boersberg op. Een hoog metalen uitkijkpunt bood een fantastisch uitzicht op 
kasteel Doorwerth, het sluis- stuwcomplex bij Driel, een steenfabriek in de 
Doorwerthse Waarden en het Liendenmeint in het zuiden. In de tuin van kasteel 
Doorwerth, in de zon, aten we onze lunch, helaas was de kasteelvrouwe niet thuis. 



 

 

Hup, weer de berg op door Duna State en Huneschans, met bijzonder hoge 
geschoren hagen, door Heveadorp om weer even uit te puffen op het terras van 
Airborne. Voor Oosterbeek zwaaiden we een paar deelnemers uit die nog een lange 
reis naar huis voor de boeg hadden. Door brede beukenlanen en langs 
spoorwegtunnels, die in de oorlog waren opgeblazen en herbouwd als monument 
dienden, bereikten we het spoor dat naar het schitterend nieuwe station leidde en de 
trein naar huis. We legden ruim 20 kilometer af en dat ondanks de spierpijn van 
sommigen die gewend zijn het platte land te belopen. 

Ajuus hea! 
 


