
Lekker hardlopen over het rondje RoSa. Maar er is meer te zien dan alleen die paaltjes met een blauwe en gele 
kop. Wij van IVN Oost-Veluwezoom attenderen je graag op de natuur en het landschap langs dit hardloopcir-
cuit. Zodat je nog meer kan genieten van dat rondje.

Er is meer te zien bij het rondje RoSA!

1 Startpunt rondje RoSa
Het circuit loopt over twee beukenlanen die hoorden 
bij kasteel Rosendael. De lanen werden omstreeks 
1840 aangelegd, ze zijn nu dus zo’n 175 jaar oud. 

2. Zwarte specht
Heb je de zwarte specht in het bos links al gezien? De 
specht maakt onderdeel uit van een geocache.  Deze 
geocache is speciaal door IVN ontwikkeld voor jon-

geren. In deze tocht gaat het over Lieke Bosveld die 
vermist is en gevonden moet worden. Het begin van 
deze geocache is te vinden op de website van IVN 
Oost-Veluwezoo: www.ivnoostveluwezoom.nl.

3. Grind in de bodem
De stenen die je in de toplaag van het Rozendaalse 
bos vindt zijn rivierstenen, die in de een na laatste 
ijstijd omhoog zijn gestuwd. In het Rozendaalse bos 
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IVN werkt aan een duurzame samenleving door 
mensen te betrekken bij natuur, milieu en land-
schap. IVN is een landelijke organisatie van actie-
ve vrijwilligers en professionals. De afdeling IVN 
Oost-Veluwezoom, actief in de gemeenten Rheden 
en Rozendaal organiseert tal van activiteiten. Meer 
informatie: www.ivnoostveluwezoom.nl

zijn er ook nog meerdere restanten van grindafgra-
vingen.

4. Eikenbos met adelaarsvarens 
De (in de zomer) grote varens zijn adelaarsvarens. Ze 
beletten het spontaan opkomen van nieuwe bomen, 
ze nemen al het licht op de bodem weg.  In het nabije 
verleden werden adelaarsvarens nog bestreden met 
chemische middelen, ploegen of door te knuppelen.

5. Tweede Snippenbos
De naam van dit bos kan slaan op snippen. Uit een 
jachtjournaal over de jaren 1777 tot 1782 blijkt dat er 
voornamelijk gejaagd werd op haas, patrijs en snip 
en incidenteel op korhoen, hert en ree.  De naam 
snippenbos zou ook te maken kunnen hebben met 
de vorm van het bosvak, namelijk driehoekig in een 
punt uitlopend.

6. Pad loopt omlaag: helling
Het heuvelachtige landschap is ontstaan in de voor-
laatste ijstijd, het Saalien. De aanwezige rivierafzet-
tingen werden door de gletschers, die toen vanuit 
Scandinavië Nederland binnendrongen, opgestuwd 

tot heuvels. De Posbank en de Zijpenberg zijn nu 
kenmerkend voor het gebied, maar ook de bodem in 
het Rozendaalse bos vormt onderdeel van dat stuw-
wallenlandschap.

7. Zoel
Edelherten, reeën en wilde zwijnen nemen in een 
zoel modderbaden om zich van parasieten te ont-
doen. Zwijnen wrijven zich na het bad tegen speciale 
wrijfbomen, die door het vele schurken glad worden. 
Die bomen zie je vlakbij de zoel. 

8. Terletseweg 
Weg van Velp naar Terlet. De Terletseweg was vroe-
ger mogelijk een hessenweg, in ieder geval voor deze 
regio een belangrijke nood-zuidroute. 

9. Greppels
De herkomst van deze greppels zijn ook voor het 
IVN een mysterie!

10. Wildwal
Wildwallen werden opgeworpen om het vee en het 
wild uit het bos en van de akkers te weren. Deze 
wallen hadden een wallichaam met aan de zijde van 
de woeste grond een greppel. De overgang tussen de 
greppel en de wal vormt een steile rand. 

11. Zoel 
Zie nummer 7

12. Bomkrater die geen bomkrater is
Het is niet waarschijnlijk dat deze kuil is ontstaan 
door het ontploffen van een bom. Rond 1970 stonden 
er nog ongeveer drie circa 60-jarige eiken in. De kuil 
is waarschijnlijk een oude zandkuil om lemig zand 
op te winnen voor wegophoging.  
Toch is in de kuil wel munitie ontploft. In de jaren 
tachtig is veel bos aangeplant en kwam de Explosie-
ven Opsporingsdienst (EOD) langs om in het bos 
aangetroffen munitie te laten ontploffen. Daar werd 
ook deze kuil voor gebruikt. 
Begin jaren ’90 heeft de toenmalige boswachter Cas-
per van den Bos blauwe leem in de kuil laten storten. 
Hij heeft naar eigen zeggen wat maiskorrels gestrooid 
en de zwijnen deden de rest: ze hebben de kuil al 
rollend dichtgewreven. In de kuil staat vrijwel altijd 
water. 

13. Deelense weg
Weg van Rozendaal naar Deelen. De geschiedenis 
van Deelen gaat terug tot de 14de eeuw.


