
DAT 
NS Dieren-Arnhem Trail  
28 kilometer 430 hoogtemeters 
 
Routeontwerp Han Savelkoel voor Mud Sweat Trails 
 

 
 
Kenmerken 
De Dieren Arnhem Trail voert je van station Dieren over Veluwezoom en door het Arnhems 
parklandschap naar Arnhem CS. Je doorkruist afwisselende landschappen: glooiende 
bosbessenbossen, golvende graslanden, heidevelden, stuwwallen, brute paden, idyllische 
singel tracks, pittige klimmetjes en comfortabele afdalingen. De kans dat je een hert of wild 
zwijn tegen komt is groot in de vroege ochtend. Ook lopen er schotse hooglanders in het 
gebied rond en kan je spechten, gaaien en buizerds zien vliegen.  
 
Instructies 
De Dieren Arnhem Trail loop je met gps. Download de gpx track en zet deze op je gps-
apparaat. Enige ervaring met het lopen op een gps-track is aan te bevelen. De beschrijving 
van de route is gedetailleerd en kan je helpen bij het volgen van de gps-track.  
Zorg voor voldoende batterijen om een uur of 5 met je gps-apparaat te kunnen lopen. Bij 
een gps-horloge kan een extern batterypack een uitkomst bieden. Een handheld gps met 
kaartfunctie is iets gemakkelijker om mee te navigeren. Deze hebben meestal verwisselbare 
batterijen. Neem voldoende water en eten mee. Klok je tijd door bij het begin en eind een 
selfie te maken bij een stationsklok  en deel je sportieve prestatie via social media. 
 
Route in het kort: 
De trail start aan de westkant van station Dieren. Je volgt de eerste drie kilometer de NS 
wandelroute tot aan de Willemsberg. Daarna loop je in zuid-westelijke richting naar het 
Posbank paviljoen. Van daar loop je langs de stuwwallen van het Heerikhuizerveld via de 
Rheder- en Worthrhederheide naar het noord-westen. Dan over de Beerenberg naar het 
westen en over de Koningsheide in zuidelijke richting naar Arnhem. Je loopt onder 
knooppunt Waterberg door, achter het Openluchtmuseum en Burgers Zoo langs en sluit de 
route in stijl af via de parken Zypendaal en Sonsbeek en het burgermeesterskwartier. 
 
Route in detail 
Vanaf het station ga je de Koningin Julianalaan in. Deze volg je tot het eind waar je linksaf 
gaat en de Harderwijkerweg oversteekt. Aan de overkant neem je de Zilverakkerstraat 
rechts en 50 meter verder ga je linksaf de goudakkerstraat in. Aan het eind rechtsaf langs 
het weiland en 50 meter verder links voor het hek de Beukenlaan op. Even verder ga je door 
het hek en vanaf daar loopt het pad in een rechte lijn naar de Carolinaberg. 
 



 
 

1. De Carolinaberg 
 

Boven op de Carolinaberg kijk je op een veelsprong waar 14 paden op uit komen. Je neemt 
het 6e pad rechts (bijna rechtdoor) in richting de Prins Willemsberg. Bovenop de Prins 
Willemsberg neem je het pad rechts naar beneden. Na een bocht naar links, gaat de ns 
wandelroute rechtsaf, maar je blijft het pad rechtdoor volgen. Na nog een bocht naar links 
sla je rechtsaf het pad in zuid-westelijke richting in. 

 
 

 
 

2. Holle bosweg tussen Prins Willemsberg en Carolinahoeve 
 
 



Dit pad volg je 2 kilometer in dezelfde richting. Na 500 meter kruis je een fietspad (rechts ligt 
de Carolinahoeve). Een kilometer verder ga je door een klaphek en kruis je de Diepesteeg 
en weer 50 meter verder een fietspad. Even verder neem je bij een grote bemoste 
afgezaagde boomstronk het pad rechts richting de Beekhuizerweg. Deze steek je over en je 
vervolgt het bospad links van het fietspad. Je loopt paralel aan de Beekhuizerweg. Bij de 1e 
kruising van bospaden ga je linksaf. Daarna het eerste pad rechts. De volgende kruising ga 
je rechtdoor. Aan het einde links en direct rechts door het klaphek de parkeerplaat van 
Paviljoen de Posbank op. 
 

 
 

3. Het Posbank Paviljoen (7 km) 
Het Posbank Paviljoen is een ontwerp van Bjarne Mastenbroek. Een transparant gebouw dat 
mede door het groendak fraai wordt opgenomen in de omliggende natuur. Vanaf de entree loopt 
een gietvloer met ingelegde schijven van accaciastammetjes in spiraalvorm omhoog. De 
constructie rust voor een deel op eiken stammen en het plafond bestaat uit berken lamellen. Een 
enorme zwerfkei heeft als doel de boven en onderzijde van het paviljoen te scheiden. 

 
Loop over de parkeerplaats langs het paviljoen naar het uitzicht punt aan de overkant van 
de Beekhuizerweg. Vanaf het uitzicht punt neem je het pad dat het dichtst langs de 
Beekhuizerweg loopt. Je daalt en klimt via de trappen en volgt de toppen van de stuwwallen 
van het Heerikhuizerveld in Noordwestelijke richting. Je passeert nog een uitzichtspunt en 
een klaphek. Als je bij een kleine zandverstuiving aangekomen bent ga je rechtsaf richting 
de Beekhuizerweg. Je houd op de zandverstuiving links aan. Je gaat door een klaphek, 
steekt de Beekhuizerweg weer over en gaat de Burgemeester Bloemersweg in, over het 
wildrooster ga je links in Noord-doordwestelijke richting. 



 
 

4. Uitzichtpunt de Posbank 
Het uitzicht punt de Posbank is genoemd naar G.A. Pos de 2e voorzitter van de ANWB. De 
bakstenen bank werd gemaakt in 1918 ter ere van het 25 jarig jubileum van de heer Pos. Het 
uitzichtpunt ligt 90 meter boven N.A.P. en kijkt uit over de met heide begroeide stuwwalen van 
het Herikhuizerveld en het IJsseldal. Bij helder weer kan je tot in Duitsland kijken. 

 
Dit brede zandpad voert een kilometer door bos en komt uit op het glooiende landschap 
van de Rheder- en Worthrhederheide, grotendeels begroeid met pijpestrootje. Even voor de 
volgende bosrand zie je aan de rechterkant van het pad een opmerkelijk kunstwerk. 
 
 

 
 

5. Highlander (10 km) 
Highland er is een bronzen beeld van Jantien Mook. Mook werd voor dit kunstwerk geïnspireerd 
door de schotse hooglanders die in het gebied rondlopen. Het werk is op particulier initiatief van 
de stichting Ode aan de Wildernis geplaatst in 2013. 

 

 



 
Bij de bosrand ga je linksaf in westelijke richting. Na een korte afdaling neem je op de 
volgend kruising van bospaden het pad links heuvelop. Na ongeveer een kilometer ga je 
door een klaphek en ga je rechts het fietspad over. Je neemt het pad in westelijke richting. 
Rechts van het pad ligt een strook bos en aan de linkerzijde kijk je uit over de heide van het 
Rozendaalsche Veld. In de verte zie je schuin links de brandtoren liggen. 
 

 
 

6. single track over Rheder- en Worthrederheide (12 km) 
De heide is grotendeels vergrast door Pijpestrootje. 

 
Na 2 kilometer duik je het bos weer in. Je gaat door een klaphek en neemt het eerste 
grassige bospad links. Het pad maakt een haakse bocht naar rechts. Na 500 meter ga je op 
een driesprong linksaf naar beneden. Aan het eind ga je rechts. Je loopt nu op de 
Koningsweg, hier een fraai zandpad met enkele waterpoelen. Na een kilometer steek je via 
het fietspad de snelweg A50 over. Voorbij de afrit na het wildrooster neem je het 2e pad 
links en ga je direct rechts. Je loopt paralel aan de Koningsweg een slenk in. Aan de 
overkant van de slenk neem je de singletrack links die langs de slenk voert. 
 



 
 

7. Single track langs slenk op de Koningsheide (18 km) 
Door de slenk werd in de ijstijd het smeltwater afgevoerd. De koningsheide werd door een 
grote bosbrand in 1976 volledig verwoest. 

 
De single track gaat over in een zandpad. Je passeert een graslandje aan je rechterkant. 
Even verder neem je een single track links door de slenk heen. Deze is niet erg duidelijk, 
maar er ligt een verweerde boomstam waar je overheen stapt en duikt direct een meter naar 
beneden. Aan de overkant van de slenk steek je het fietspad over rechtdoor over het 
zandpad richting knooppunt Waterberg. Na twee kilometer ga je rechtsaf het fietspad op en 
ga je door de tunneltjes onder knooppunt waterberg door. (21 km) 
 
Direct na het knooppunt rechtsaf het zandpad langs de A12 volgen. Vanaf hier wordt het 
een beetje dwalen, dus houd je gps-track goed in de gaten! Nadat et ruiterpad links het bos 
in loopt, neem je het eerst volgende pad links. Aan het eind van dit pad ga je links en neem 
je even verder de singletrack rechts een heuveltje op. Aan het eind ga je rechts heuvelaf 
(niet het ruiterpad!). Als het pad naar rechts buigt, ga je direct links. Houd op de volgende 
splitsing links aan en volg tot het eind waar je rechtsaf gaat. Neem het eerste (ruiter-)pad 
links, volg het ruiterpad schuin rechtdoor onder de hoogspaningslijnen en ga aan het eind 
rechts. Je komt bij een breed met grind verhard bospad waar je linksaf gaat. Aan het eind 
steek je de Deelense weg over.  
 
Linksaf langs de Deelenseweg. Daarna het 1e pad rechts waar een fietspad langs loopt. 
Neem het eerste pad links. Aan het eind ga je rechtsaf en loop je langs het elektriciteit 
verdeelstation. Neem het eerste pad links heuvelop. Op de kruising van paden halverwege 
de heuvel neem je het smalle pad schuin links. Je kruist de Deelenseweg en volgt  het pad 
tot aan de Schelmseweg. Steek deze over en ga rechtdoor in zuid-zuidoostelijke richting.  
 



 
8. Akkerland langs de Schelmseweg 

 
 
Neem het eerste pad rechts dat door het akkerland voert. Neem het eerste pad links richting 
het bospark Zypendaal. Even verder ga je rechtsaf en volgt het pad dat achter Huis 
Zypendaal langs loopt. Even verder kom je bij een vijver. Je volgt het water en steekt de 
parkweg over. Volg het pad links langs de Grote Vijver en blijft de vijverpartijen volgen tot 
aan het Sonsbeek paviljoen (Chinees restaurant). Hier steek je de vijver over en volgt de 
vijver langs de andere kant. 
 

9. Huis Zypendaal (25,5 km) 
Huis Zypendaal behoort tot een van de 18e eeuwse landgoederen die op de stuwwallen rondom 
Arnhem zijn gebouwd. Het werd gebouwd in opdracht van de regentenfamilie Brantsen die tot 
1926 op het landgoed woonden. Na de slag om Arnhem heeft het tijdelijk dienst gedaan als 
hospitaal voor gewonde Duitse militairen. Achter Huis Zypendaal ontspringt de Jansbeek of 
Sonsbeek die het grondwater dat van de stuwwallen omhoog ‘siepelt’ afvoert naar de Rijn. De 
Jans- of Sonsbeek is een aaneenschakeling van vijvers en watervallen waarlangs vroeger veel 
watermolens stonden. De Begijnenmolen en de Witte Watermolen hebben de tand des tijds 
doorstaan. 

 
Bij het Nederlands Watermuseum ga je het park uit. Je steekt de Zijpendaalseweg over en 
gaat heuvelop het burgermeestersplein op. Neem de weg schuin links en ga verder omhoog 
de Pels Rijckenstraat in. Bovenaan bij de Amsterdamseweg ga je links en kom je aan de 
Sonsbeekzijde van het station aan het eindpunt van de Dieren-Arnhem Trail. Klok je tijd bij 
een stationsklok en deel je prestatie via social media. 
 
 


