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Grebbeberg en Laarsenberg
We maken een échte bergwandeling. Eerst lopen we onderlangs met mooie
vergezichten over de Nederrijn en de Betuwe. Dan volgt de eerste beklimming van de
Grebbeberg met 200 traptreden omhoog. Het bos op de Grebbeberg bestaat
voornamelijk uit eiken. Met een hoogteverschil van 50 meter hebben we nu bovenop de
steilrand sensationeel uitzicht over het natuurgebied de Blauwe Kamer. De steilrand is
ontstaan doordat de rivier duizenden jaren zand en grind van de stuwwal heeft
weggespoeld. De Grebbeberg heeft al sinds eeuwen een strategische ligging. Dat zien
we aan de ringwalburcht uit de vroege middeleeuwen. Ook in de Tweede Wereldoorlog is
op deze plek zwaar gevochten. Dan steken we over naar het natuurgebied de
Laarsenberg, afwisselend loof- en naaldbos, een aantal eikenhakhoutbosjes, mooie
graanakkers en graften op de voormalige enggronden van Rhenen. Tot ver in de 19e
eeuw waren de hellingen nog hoofdzakelijk begroeid met hei. Inmiddels is een groot deel
van de Laarsenberg begroeid met bos. We wandelen door het bos en over glooiende
paden tussen de velden. Op het laatste deel van de wandeling keren we weer terug naar
de Grebbeberg. Eerst onderlangs met uitzicht op het Valleikanaal dat in de Nederrijn
uitmondt. Nog een keer 200 trappen op en dan langs de steilrand terug richting Rhenen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het station loop je rechtdoor onder de brug door. Langs de fietsenstalling en
rechtdoor over de parkeerplaats. Iets voor het eind links ombuigen naar de
voorrangsweg. Weg oversteken en rechtsaf over het trottoir. Op driesprong met
Vogelenzang rechtdoor in de richting van de rivier, Zwarteweg. Aan het eind linksaf,
Cuneralaan. Asfalt gaat over in klinkers. Je passeert de Cunera aan je linkerhand en dan
wordt het een grindpad. Je passeert het bord 'Einde Rhenen'. Verderop passer je borden
van het Utrechts Landschap. Steeds rechtdoor langs de rand van het water. Je passeert
een huis aan je linkerhand, Cuneralaan 75. Na dat huis neem je het eerste pad naar links.
2. Je gaat door een klaphekje en over een trap van 260 treden omhoog de Grebbeberg
op. Boven aangekomen ga je op een kruising met aan je linkerhand een ruïne rechtsaf.
Even daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Kort daarna hou je opnieuw rechts
aan, zo dicht mogelijk langs de rand in de richting van een halfronde bank. Je passeert
de bank aan je linkerhand en hier heb je een fenomenaal uitzicht over het natuurgebied
De Blauwe Kamer. Het pad met een bocht naar rechts volgens langs de rand. Je komt bij
een uitzichtplatform en hier ga je linksaf. Je loopt door tot de tweede trap naar links en
rechts. Ga hier rechts naar beneden en volg het brede pad. Even daarna op een kruising
rechtdoor. Het pad gaat steeds verder naar beneden. Verderop loop je langs prikkeldraad
aan je rechterhand en je passeert een stenen muurtje aan je rechterhand. Daarna op
driesprong linksaf langs een diepe kloof aan je rechterhand. Bij een bord 'verboden te
betreden' linksaf. Nu neem je het eerste pad rechtsaf. Op een viersprong rechtsaf naar
een klaphek. Hier ga je door het hekje in de richting van de drukke verkeersweg.
3. Oversteken en rechtdoor, klinkerweg met aan je linkerhand een begraafplaats. Bij het
eind van de klinkers schuin links aanhouden, een bospaadje. Kort daarna op een
driesprong met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Dan kom je op een splitsing. Hier ga
je rechtsaf naar beneden. Op een kruising rechtdoor, verder naar beneden. Je komt uit
op een ander pad bij een grote beukenboom. Hier ga je rechtsaf verder naar beneden in
de richting van de bosrand. Je loopt het bos uit en je wandelt over een grasweg tussen
de velden. Nu ga je op de hoek van de akker aan je linkerhand linksaf langs de
akkerrand. (Vind je de passage langs de akker te lastig, dan loop je hier rechtdoor en zie
verder op de kaart tot je weer terug bent op de route aan het begin van blokje 4.) Let op,
hier is niet echt een duidelijk pad, maar je moet gewoon tussen de akkerrand en bomen
blijven lopen tot je aan het eind van de bomenrij uitkomt bij een breed graspad. Hier ga je
rechtsaf. De grasweg volgen naar beneden tot een asfaltweggetje.
4. Daar ga je linksaf. Bij een witte afsluitboom van het Utrechts Landschap
'Laarsenberg' ga je rechtdoor, een licht stijgende bosweg met naastliggend fietspad aan
je linkerhand. Je kruist het fietspad dat van links naar rechts verspringt en je gaat
rechtdoor. Even daarna op een kruising bij een paaltje van een klompenpad rechtsaf. Je
steekt direct het fietspad over en je loopt verder, een smaller bospaadje. Even verder heb
je aan je rechterhand uitzicht op de Vallei. Dit pad blijven volgen tot de hoek van een
akker aan je rechterhand en daar ga je rechtsaf, flink naar beneden, een brede
onverharde weg. Nu ga je even voor een huis linksaf, een grasweg tussen de velden.
Deze grasweg blijf je ca. 350 meter volgen tot een duidelijke driesprong, waar je linksaf
gaat langs een bordje van Utrechts Landschap en een bordje van een klompenpad, een
breed karrenspoor dat licht omhooggaat. Meebuigen naar links. Dan weer meebuigen
naar rechts, steeds verder omhoog. Ook op een driesprong bij een bankje met een pad
naar links nog verder rechtdoor langs de bosrand. Je loopt op een kruising bij een bankje
aan je rechterhand rechtdoor het bos in. Direct een smal paadje naar links negeren. Je
kruist een fietspad.

5. Na het fietspad neem je direct het eerste pad naar links. Kort daarna neem je de
eerste brede bosweg naar rechts en direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden.
Nu op een volgende Y-splitsing, waar je recht voor je het hek van de dierentuin ziet, met
dit pad meebuigen naar links. Aan je rechterhand zie je het hek van de dierentuin. Dit pad
volgen tot een driesprong. Hier ga je rechtsaf in de richting van het hek van de dierentuin
en kort voor het hek van de dierentuin weer met het pad meebuigen naar links. Daarna
op een driesprong met dit pad meebuigen naar rechts. Dit pad blijven volgen. Het pad
gaat licht afdalen. Op een grote driesprong, met in het midden een gespleten eik, ga je
rechtsaf, nu weer licht omhoog. Met het pad meebuigen naar links en direct daarna op
een driesprong rechtsaf. Een pad naar rechts negeren en rechtdoor. Op een kruising
rechtdoor, nu ook klompenpad. Het pad loopt naar beneden in de richting van de
bosrand. Aan het eind voor een akker rechtsaf langs de bosrand. Je loopt het bos weer in
tussen houten paaltjes door, een smaller bospaadje omhoog. Aan het eind linksaf, breder
bospad. Dan op een driesprong linksaf en direct schuin rechts aanhouden, een brede
bosweg bij een paaltje met diverse routes. Deze bosweg steeds volgen. Je passeert een
houten afsluitboom en je gaat opnieuw rechtdoor langs een bordje 'Welkom'. Bospad
gaat licht naar beneden. Je komt uit bij een asfaltweg.
6. Hier ga je rechtsaf over een paadje parallel aan de rechterkant van de weg. Je
passeert een grote parkeerplaats aan je rechterhand. Aan het eind van de parkeerplaats
oversteken naar de andere kant van de weg en daar een asfaltpaadje aan de
linkerkantvervolgen. Verderop, waar een fietspad van links komt, ga je weer naar de
rechterkant van de weg en volg je een halfverhard paadje. Bij de drukke verkeersweg
heel even naar links over het fietspad. Bij de fietswegwijzer oversteken naar rechts en op
kruising rechtdoor, je loopt de Cuneralaan in. Het gaat over in een brede grindweg. Je
passeert een witte villa en een bordje 'Grebbeberg'. Je volgt het brede grindpad langs
uiterwaarden en water. Je steekt twee keer een veerooster over en na het tweede
veerooster neem je het eerste pad naar rechts.
7. Via een klaphekje en 260 treden ga je voor de tweede keer omhoog de Grebbeberg
op. Boven aangekomen ga je nu linksaf en blijf je zoveel mogelijk links aanhouden en de
steilrand volgen met zicht op het rivierdal. Je loopt steeds door tot niet verder kunt voor
een diepe kloof. Hier ga je rechtsaf. Je negeert een pad naar links steil naar beneden en
draait met dit pad mee naar rechts. Direct daarna op een driesprong linksaf. Dit
slingerpad volgen en naar links meebuigen. Dan kom je op een kruising met aan je
linkerhand een steil pad naar beneden. Hier ga je langs een solitaire beuk rechtdoor. Dit
pad blijven volgen tot je weer uitkomt bij de rand van de berg. Dan weer meebuigen naar
rechts en weer steeds zoveel mogelijk links aanhoudend de rand blijven volgen. Tot je
uitkomt bij een hoek van de rand, waar je meebuigt naar rechts. Je loopt dan langs een
hek van prikkeldraad aan je linkerhand. Dit paadje langs het hek blijven volgen. Aan het
eind van het hek buig je naar rechts. Je komt uit op een brede bosweg en hier ga je
linksaf in de richting van houten hekken bij de verkeersweg. Je gaat door een klaphekje
in de richting van de weg.

8. Oversteken naar het Pannekoekhuis De Grebbeberg en linksaf. Je passeert aan je
rechterhand een groot parkeerterrein. Even voor een rood metalen bankje ga je rechtsaf
richting Sportpark Candia. Even daarna bij de toegang tot het sportpark aan je linkerhand
ga je rechtdoor langs een groene lantaarnpaal, een onverhard bospaadje. Aan het eind
op de hoek van de sportvelden aan je linkerhand ga je linksaf. Even verder op een Ysplitsing rechts aanhouden, het bredere bospad. Doorlopen tot een splitsing. Hier ga
linksaf, nu aan je rechterhand een fietspad. Je komt uit bij het fietspad en gaat rechtdoor.
Via metalen hekken loop je rechtdoor de bebouwing in, een klinkerweg. Op een splitsing
rechtsaf, Levendaalseweg naar beneden. Je neemt de eerste weg linksaf, Tuinlaan.
Emmalaan naar links negeren. Je komt uit op de Grebbeweg. Hier ga je rechtsaf.
Kastanjelaan oversteken en rechtdoor. Je passeert restaurant Cunera en daarna ga je
rechtsaf de trappen af naar beneden. Dan ben je weer terug bij het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
station Rhenen.
Parkeren
bij het station is gratis parkeergelegenheid.
Openbaar vervoer
Rhenen is eindstation op de lijn Utrecht-Rhenen.
Lengte van de wandeling
13 km.
Horeca onderweg
aan het eind van de wandeling in Rhenen Pannekoekhuis De Grebbeberg en naast het
station Restaurant Cunera.
Percentage verhard-onverhard
20%-80%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-rhenen/14781/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

