12 km

Groene Wissels

Nr 114

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Rhenen: Landgoed Remmerstein en Laarsenberg
Na het gezellige centrum van Rhenen wandelt u door de Stadsbossen van Rhenen en de bossen van Landgoed
Remmerstein via het dorpje Achterberg naar het glooiende, open weide- en akkerlandschap aan de voet van de
Laarsenberg. Na de geleidelijke beklimming daarvan kunt u nog een bezoek brengen aan Ouwehands dierenpark!
Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

2. Aan het einde de weg (Paardenveld) RD oversteken, na de
betonpaaltjes RA (Koerheuvelweg), na 10m schuin LA en kort
daarna, op de schuine kruising
bij een lantaarnpaal ook LA;
brede bosweg met rood/witmarkering. Blijf deze weg volgen; na 300m maakt u een flauwe rechterbocht, passeert het
bordje Stadsbossen Rhenen en
kort daarna maakt u voor een
graslandje een linkerbocht gevolgd door een afdaling. Beneden LA en wat verderop, voor
een hek met de rechterbocht
mee om een akker en daarlangs blijven. Een paar meter
na de hoek van die akker met
de rechterbocht mee door de
bosrand. Aan het einde LA (dus
niet doorlopen naar die akker!).
Na 30m, op een ruime kruising
(daar ziet u links 2 betonpalen)
RD en verderop een zijpad naar
rechts negeren. Aan het einde
(dat is 10m na een blauwkoppig
paaltje) RA en blijf RD gaan.
Aan het einde LA (fietspad).
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1. Vanaf het stationspleintje schuin LA,
de trap op en boven RA het spoorviaduct
over. Direct daarna RA (Spoorbaanweg),
na 30m LA (Bruine Engseweg) en na
wederom 30m weer LA (Pr. Bernhardstraat). Aan het einde LA (Achterbergsestraatweg). Bij huisnr 2b met het rechterbochtje mee (Oudedijksestraat). Aan het
einde RA (Nieuwe Veenendaalseweg).
1e straat LA (Molenstraat). Op het pleintje (De Brakken) rechtdoor de dalende
winkelstraat in (ook Molenstraat); rechts
ziet u een fraaie molen waar u even een
kijkje kunt nemen. Beneden, bij de drukke weg RA (Utrechtsestraatweg) en aan
de rechterkant (wandelboulevard) blijven. Aan het einde van de bebouwing
(links ziet u dan de Rijnuiterwaarden),
schuin tegenover de Veerweg, dus vóór
flat Rhijnborgh RA omhoog (Oude Veenendaalseweg). Aan het einde de kruising met de Bantuinweg / Zandheuvelstraat met een kort rechts/links knikje
RD; u passeert een bankje en gaat een
wandelpad (rood/wit-markering)
tussen het groen in. Bij de flats
RD blijven gaan (Groeneweg).
Na zo’n 50m LA (De Kleine
Kampen).

3. Verderop de asfaltweg schuin RD oversteken en vóór de 2 bankjes met afvalbak
RA; u passeert na 20m een slagboom en
weer een bordje Stadsbossen Rhenen.
Kort daarna passeert u links van u een
hekwerk met daarachter een grote boskuil
(De Leemkuil). Op de ruime Y-splitsing
daar links aanhouden en iets verderop
met een linkerbocht langs dat hekwerk
blijven. Waar het hek nog een keer naar
links buigt uw pad RD blijven volgen. Let
op!, na 50m hekloos pad (u ziet hier een
paadje van links komen) RA; een smal
pad met na 20m een linkerbochtje en loop
dit helemaal uit; onderweg een enkele
bochtje en op een omgekeerde Y-splitsing
(blauwkappaaltje) links aanhouden, een
breder dalend pad. Na 200m, aan het
einde bij blauwkappaaltje ppr0169 RA.
Kruising RD en bij een klaphekje met de
linkerbocht mee; u passeert dan rechts
van u een kampeerterrein waar u met een
rechterbocht omheen loopt. Op de hoek
daarvan, op de schuine kruising schuin
LA; breed dalend pad (Landgoed Remmerstein). Een eindje verderop passeert u
rechts het fraaie landhuis. Op de kruising
100m na dat landhuis RA; licht dalende

beukenlaan. Aan het einde LA (brede
beukenlaan) en na 100m, schuin tegenover een bank RA (smalle dalende bosweg). Op de asfaltweg RA. Aan het einde (dat is na een klein kilometertje) de
Nieuwe Veenendaalse RD oversteken;
landweg met rechts hekwerk. Op de
hoek daarvan RD! tussendoor de akkers.
4. Aan het einde LA. Op de asfaltweg RA
(Bovenweg, staat verderop) en loop deze weg uit. De drukke weg voorzichtig
oversteken, aan de overkant RA en verderop LA het spoortunneltje onderdoor.
Direct daarna LA (ook Bovenweg). Heeft
u geen zin door Achterberg te lopen, ga
hier dan RA en loop deze weg uit. Aan
het einde RD en verder lezen bij *. Aan
het einde RA (Cuneraweg). Na 1km, op
het kruispunt in Achterberg bij Ap20115
RA (Achterbergsestraatweg). Aan de
rand van de bebouwing, op de kruising
bij het bord Achterberg LA * (landweg).
Na 200m kruising asfaltweg RD en 100m
daarna RA (bord Welkom). Met een
haakse linker- en rechterbocht wandelt u
tussen de akkers door en dan een bosrandje in. Blijft daaruit komend dit stijgende pad RD-gaand volgen. Na de
laatste akker rechts van u, nog voor de
bosrand RA en verderop gaat dit pad
met een linkerbochtje dat bos in (het
rechterzijpad in dat bochtje negeren!).
Pas op een asfaltfietspad RA. Eenmaal
in de rand van de bebouwing, op een
groot ongelijk kruispunt RA de dalende
Levendaalseweg in en uitlopen. Aan het
einde LA (Kastanjelaan) en na 20m RA
naar de trap van het perron.

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!
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