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Bovenpolder, Zuylestein en Amerongse Bos
Bovenpolder, Zuylestein en Amerongse Bos. Vanuit het charmante Amerongen lopen we
een afwisselende ronde van laag naar hoog, van loofbos naar naaldbos en van de
uiterwaarden aan de Rijn naar de akkers op de eng. In Amerongen vind je midden in het
dorp een indrukwekkend kasteel, een paar boerderijen en zelfs tabaksschuren. Na een
dorpsommetje wandelen we over de lange lanen van Landgoed Zuylestein, met tot slot
een mooi poortgebouw bij de hoofdingang. Aan de overzijde van de provinciale weg ligt
het Zuilensteinse Bos, waar Staatsbosbeheer nu de scepter zwaait. De tocht gaat
langzaam verder over de Amerongse eng via paadjes tussen de akkers door. Op het
hoogste punt van de eng duikt de route het bos in. We klimmen een heel eind en zijn dan
in het hart van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Aan de rand van een prachtig
heideveld klimmen we naar het hoogste punt. Vanaf het bankje op deze plek kun je de
omgeving op je in laten werken. We zakken even tot de Scherpenzeelseweg om
vervolgens weer de klim in te zetten naar de Amerongse Berg, met 69 meter NAP de
hoogste top van Utrecht. Een beukenallee leidt met een grote boog omlaag naar
pannenkoekenhuis 't Berghuis. Ook het laatste deel van de route heeft genoeg te bieden
met tabaksschuren en onverharde paden op de eng.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de TOP-zuil loop je terug de parkeerplaats over naar de toegangsweg
(klinkerweg Burgwal). Klinkerweg oversteken en rechtsaf, halfverhard pad. Bij rotonde
rechtsaf, trottoir. Einde trottoir via zebrapad de Rijksstraatweg oversteken. Volg het pad
naar rechts en naar links. Vóór een uitzichtsteiger linksaf de trap af. Beneden rechtsaf, pad
langs de Bovenpolder. Einde pad rechtdoor langs witte slagboom, asfaltweg. Vóór huis
Zandvoort linksaf, onverharde weg verboden voor verkeer. De weg buigt naar rechts. Je
passeert een slagboom en gaat steeds rechtdoor. Langs een volgende slagboom en aan
het eind op dijk rechtsaf. Aan je linkerhand ligt Kasteel Amerongen. Je komt uit op een
plein met links de kasteelpoort.
2. Op het plein linksaf, langs de kasteelpoort. Direct voorbij de poort rechtsaf,
Gasthuisstraat. Op driesprong rechtsaf (Donkerstraat). Op kruising linksaf, Overstraat. Op
kruising met Molenstraat linksaf en direct rechts aanhouden, Dooiweg met
eenrichtingsverkeer. Aan het eind rechtsaf, langs grote, verbouwde tabaksschuur. Op
driesprong rechtdoor en direct daarna links houden, doodlopende Zuylesteinseweg.
Eerste linksaf, onverharde weg op Landgoed Zuylestein. Neem vlak voor een huis en
hekken het eerste pad rechtsaf. Dit pad naar links volgen, gracht aan je rechterhand. Op
driesprong het bomenlaantje rechtdoor volgen, met markering van wandelroutes. Het pad
buigt naar rechts. Even verder op driesprong linksaf, eikenlaan. De laan buigt naar
rechts. Linksaf stenen bruggetje over en gelijk rechtsaf, laantje langs sloot.
3. Een houten vlonder oversteken en rechtsaf, eikenlaan. Op driesprong links
aanhouden, langs uiteinde gracht. Op volgende driesprong rechtdoor. Daarna op een
veelsprong rechtdoor en ook op volgende kruising rechtdoor, iets omhoog. Aan het eind
rechtsaf, onverhard pad. Op kruising met klinkerweg linksaf richting poort. Door de poort
en de provinciale weg oversteken. Even rechtsaf en gelijk linksaf, onverhard pad aan de
rand van een akker. Net voor begin van het bos schuin rechtsaf, smal pad. Verderop
buigt het pad aan de bosrand naar links. Met dit pad meebuigen naar rechts tussen
akkers door. Voorbij een bomengroep linksaf, onverharde akkerweg. Verderop loop je
aan de bosrand. Op driesprong rechtdoor terrein Staatsbosbeheer op, bospad.
4. Einde bospad op klinkerpad rechtsaf en rechtdoor het onverharde pad aan de
akkerrand volgen. Vlak voor een huis met rood-witte luiken linksaf, bospad omhoog. Op
kruising met klinkerpad rechtdoor, ruiterpad richting Maarsbergen. Eerste kruising
rechtsaf iets omlaag. Daarna op kruising van paden linksaf omhoog. Steeds rechtdoor
omhoog, zijpaden negeren. Op kruising met brede zandweg rechtdoor omhoog. Je kruist
een ATB-route en een flink stuk verderop een ruiterpad. Even verder op een kruising
rechtsaf, halfverhard pad. Eerste pad linksaf omhoog, honden aan de lijn. Verderop zie je
aan je linkerhand van het pad een diepe greppel. Op kruising ruim voor een hek rechtsaf.
Op kruising aan de rand van een heideveld rechtdoor, geelrode markering. Op splitsing
links aanhouden aan de rand van de heide omhoog. Op driesprong rechtsaf omhoog, pad
aan de heiderand naar bankje op hoogste punt.

5. Bij het bankje linksaf, bospad. Op driesprong rechtdoor en direct daarna op volgende
driesprong ook rechtdoor, omhoog. Op kruising met ATB-route en onverharde weg
rechtdoor, bosweg. Aan het eind even rechts en direct weer links. Volg het pad rechtdoor
en negeer zijpaden. Op driesprong rechtsaf, geelrood verlaten. Het pad daalt. Je komt bij
De Hazenberg en de Keienberg uit op een asfaltweg. Linksaf weg oversteken en pad
rechtdoor volgen, langs afrastering De Keienberg. Het pad buigt naar links langs bosplas.
Op driesprong links aanhouden en direct daarna op kruising rechtsaf, bospad omhoog.
Op driesprong links aanhouden, verder omhoog. ATB-route kruisen en pad omhoog
vervolgen. Op Y-splitsing rechts aanhouden. Je loopt verderop over een kapvlakte en
komt uit op een viersprong.
6. Op deze viersprong scherp linksaf. Op schuine kruising rechtsaf, kaarsrecht pad. Op
kruising met bosweg rechtdoor en het pad naar links omhoog volgen. Je komt uit bij een
zuil boven op de Amerongse Berg. Ga op de vijfsprong op de top rechtdoor, diverse
wandelroutes. De boslaan buigt naar rechts en verderop naar links omlaag. Steeds
rechtdoor, een witte slagboom passeren naar bosrestaurant 't Berghuis.
7. Direct voorbij het restaurant rechtsaf, boslaan. Een slagboom passeren en de laan
naar rechts volgen. Op kruising met een knik rechtdoor. Aan het eind linksaf, brede
beukenlaan omlaag. Op kruising met klinkerpad rechtdoor. Daarna het eerste pad linksaf
langs een grote schuur. Het pad komt uit bij infocentrum De Tabaksschuur van Utrechts
Landschap. Hier op kruising rechtdoor, grindpad. Je komt uit bij de TOP-zuil en de
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerterrein bij TOP-Amerongen, Burgwal 6, 3958 ER Amerongen
Parkeren
Parkeerplaats (gratis) aan de Burgwal.
Openbaar vervoer
Bushalte Amerongen Dorp, lijn 50 van/naar station Rhenen of Driebergen-Zeist. Vanaf
bushalte via rotonde en Imminkstraat naar Overstraat. Lees de beschrijving vanaf blokje
2, 'Overstraat'.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
In Kasteel Amerongen restaurant Bentinck, www.restaurantbentinck.nl
In Amerongen Italian store Il Sogno en in poortgebouw Zuylestein restaurant Il Sogno,
www.ilsogno.eu.
Aan de voet van de Amerongse Berg bosrestaurant 't Berghuis, www.hetberghuis.nl
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtamerongen-zuylestein/17065/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

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.

Achtergrondinformatie
Kasteel Amerongen
Het kasteel en de tuinen kunnen worden bezocht. Kijk op www.kasteelamerongen.nl.

