
 

Wandelen van stuwwal naar uiterwaarden,  

van Mariëndaal naar de Rosandepolder 
 
 
 
Type wandeling: Bij nat weer plaatselijk erg modderig, bij hoogwater in de Rijn is de route 
niet begaanbaar. 
Lengte van de wandeling: Afstand ca. 4,5 km, wandeling van ca. 1-1 ½  uur. 
 
Startpunt: aan de Utrechtseweg bij de ingang van het landgoed Mariëndaal. Te bereiken 
met buslijn 51, halte Mariëndaal. Parkeren bij de ingang van Mariëndaal. 

Horeca: Onderweg bij Camping Oosterbeekse Rijnoever, Polderweg 1, Oosterbeek. 

 

Honden verboden 

Het wandelpad loopt gedeeltelijk over particulier terrein, waar soms vee loopt. Om de dieren 

niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn honden verboden. We 

vragen hier begrip voor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 Overzichtskaart beschreven wandeling 

 
Beschrijving van het gebied 
De wandeling gaat over de overgang van stuwwal naar de uiterwaarden. Je start in een 
gebied waar de cultuurhistorie overheerst, daarna wandel je door een uiterwaardgebied waar 
de natuur het gebied meer vormt. Je wandelt van het zand naar de vette uiterwaarden klei. 
Bij droog weer en laag water is de Rosandepolder goed te bewandelen, bij hoog water is het 
niet begaanbaar. Maar ook in dit gebied is de invloed van de mens zichtbaar. Er is in het 
verre verleden gewoond en tegenwoordig is in het gebied het belang voor de doorstroming 
bij hoog water goed zichtbaar. De ingrepen daarvoor geven ook de natuur meer ruimte. 
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De wandelroute1 

1. Vanaf de parkeerplaats op Mariëndaal steek je de Utrechtseweg over, je neemt het pad 
in zuidelijke richting tussen een weiland en een akker. Dit ligt tegenover de ingang van 
landgoed Mariëndaal.  

Ook dit agrarisch gebied is onderdeel van landgoed Mariëndaal. Langs de akker is een 
strook met kruiden ingezaaid om de natuur meer kansen te geven, het zogenaamde 
akkerranden beheer. 

  
Akker en akkerranden bij Mariëndaal 

2. Het pad buigt naar het spoor. Volg het pad steeds langs het spoor. Het pad komt uit op 
de Prins Bernhardweg. Volg deze weg in zuidelijke richting tot bij het spoorwegviaduct 
over de Benedendorpseweg. 

 
3. Steek de Benedendorpseweg over en volg het pad langs het spoor. Je gaat door een 

klaphek en je blijft het pad langs het spoor ongeveer een km. volgen.  
 

Je liep op dit deel van de routelangs een grote ‘technische ingreep’ van belang voor de 
waterdoorstroming van de Neder Rijn bij hoog water. In het verleden lag het gehele spoor, 
bijna tot aan de spoorbrug op een dijk. Nu is op twee plaatsen het spoor in de periode 2002-
2004 op een nieuwe brug geplaatst. Daardoor heeft de rivier bij hoog water meer ruimte 
gekregen voor de doorstroming. Maatregelen die voortkwamen uit het Programma Ruimte 
voor de Rivier. Met deze ingreep is bij hoog water de waterstand bovenstrooms 10 cm lager 
dan voor deze ingreep. Niet alleen het water, maar ook de natuur kan daardoor makkelijk 
uitwisselen tussen beide zijden van de Rosandepolder. 
 

  
Het nieuwe viaduct voor het spoor geeft water en natuur meer ruimte 

 
1 Kom je onduidelijkheden tegen op deze wandeling neem dan contact op met 
webmaster@arnhem.knnv.nl 
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4. Kort voor de ‘oude' spoorbrug is een T- splitsing. De route gaat hier linksaf onder het 
spoor door, je kunt hier de markering ‘klompenpad’  volgen. 

 
5. Als je behoefte hebt aan een kopje koffie of thee kun je eerst rechtsaf gaan, de stippellijn 

op de routekaart, waarna je na ca. 600 meter een gezellig klein kampeerterrein met een 
kantine bereikt. De wandeling duurt dan iets langer dan boven aangegeven. Na de koffie 
loop je terug en vervolg je de route onder het spoor door. 

Het gebied Rosande is van belang voor o.a. de bever, verschillende vleermuissoorten, de 
rugstreeppad, de kamsalamander en een scala aan planten. In het voorjaar en de voorzomer 
zijn de bloeiende sleedoorn en meidoornstruiken een lust voor het oog. 

6. Na ca.100 m ga je linksaf over een bruggetje. Na ca. 100 m gaat het pad een dijk op. Op 
de dijk zijn twee mogelijkheden: het pad in noordelijke richting op de dijk volgen, met 
uitzicht naar twee kanten, of onderlangs de dijk lopen met uitzicht op het zandgat aan de 
rechterkant. Beide paden komen aan het eind van de dijk samen. Het pad buigt in 
oostelijke richting tot een soort parkeerplaats met rechts een aantal betonblokken.  
 

Deze plek is in de zomerdag een geliefde zwemplek. Daarbuiten vinden we in deze 
omgeving, zeker in de wintertijd, veel grauwe ganzen. 
 
7. Naar links gaat een half verhard weggetje in noordelijke richting (ook gemarkeerd als      

route klompenpad). Je neemt dit weggetje en je komt langs een bord waarop is 
aangegeven dat daar het kasteel Rosande heeft gestaan. Je ziet een beboste verhoging 
met daar omheen een verlaging die mogelijk ooit een slotgracht was.  

   
Luchtfoto van de plaats waar kasteel Rosande stond   De locatie van het kasteel nu                

(Gelders archief) 

Er is veel onduidelijk over dit kasteel. Het werd voor het eerst genoemd in het jaar 1313. 
Volgens historische gegevens is het in 1515 afgebrand en in 1538 herbouwd. Er bestaat een 
gravure met een afbeelding van het kasteel uit de eerste helft van de 18e eeuw (zie volgende 
pagina).       
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 Kasteel Rosande bij Oosterbeek.  (Gelders archief) 

Rond 1800 is het kasteel geheel gesloopt. Waarom het werd gesloopt is onbekend. Bij een 
opgraving in 1939 is alleen een gedeelte van een vloer aangetroffen. 

8. Je volgt nu het weggetje verder, het klompenpad slaat eerder af, maar je gaat rechtdoor 
over een ‘sloot’, waarlangs oude knotbomen staan. Deze sloot is de uitloop van de 
Slijpbeek die in landgoed Mariëndaal ontspringt. Het karakter van de beek op het 
landgoed is verandert naar dat van een sloot met knotwilgen in de uiterwaarden. 
 

    De  

Slijpbeek  in de Rosandepolder   Zicht vanaf de Klingelbeekseweg op de Rosandepolder 

9. Je loopt door tot bij Klingelbeekseweg. Hier ga je linksaf onder het spoorwegviaduct door, 
de weg heet dan Benedendorpseweg. Je gaat na het viaduct meteen rechtsaf, de Prins 
Bernhardweg in.  
 

10. Je volgt nu de route zoals aangegeven bij punt 1 in omgekeerde richting.    

Meer weten: https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/locatie/rosande-poldereer 
 
Tekst: Frans Koops 
Foto’s: Christine Paris 

         Jaar van opmaak: 2022 
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