Rhenen
In navolging van landschapsschilders
Vrijwel nergens langs de Rijn is er mooier zicht op de rivier dan in Rhenen en directe
omgeving. Of het nu is vanuit de hoogte op de Grebbeberg - zeker in de winter als de
loofbomen hun blad hebben verloren -, of op gelijk niveau vanuit het natuurreservaat de
Blauwe Kamer, de Neder-Rijn, zoals de rivier hier heet, laat zich in alle opzichten van
haar fraaiste kant zien. Niet voor niets hebben vele schilders van naam en faam, zoals
Jan van Goyen, Albert Cuyp en Jacob van Ruisdael, hun ezels in Rhenen opgesteld en
hun inspiratie opgedaan op de heuvels langs de Neder-Rijn of aan de boorden van de
rivier. Maar ook zonder dat de wandelaar de schilderkunst machtig is, is de Rijn nabij
Rhenen een lust voor het oog.
Routebeschrijving
De wandeling begint bij het documentatiecentrum van de militaire erebegraafplaats (kp
1), langs de provinciale N225 die Rhenen met Wageningen verbindt *.
*Ook instapmogelijkheid OV-gebruikers.
Aan de overzijde van de weg, gaan we, links van de herdenkingsklok, het natuurgebied
Grebbeberg (kp 2) binnen. (Op rondgang door natuurgebied groene paaltjes volgen met
de beeltenis van het wandelaartje naar ons toegekeerd. Attentie: hier en daar kan een
paaltje tussen de varens verscholen staan).
Na entree natuurgebied door klaphek op viersprong LA. Hierna op t-splitsing LA en op
volgende t-splitsing RA. Prachtig zicht links op diepe, brede greppel. Bij restant muur RA,
langs prikkeldraad en RD, richting uitzichtpunt. 'Wandelaartje' blijven volgen. Na
trapopgang even naar links voor uitzicht op Neder-Rijn en natuurgebied de Blauwe
Kamer. Route vervolgen via trapafgang. Grasvlakte RD oversteken. Opnieuw fraai zicht
op Rijn bij langgerekte, ovalen bank links. Interessante info bij Koningstafel en
ringwalburcht (kp 3). Route verder links van restant voormalige boswachterswoning.
Traject op hoogte vervolgen langs rand natuurgebied. Na verloop van tijd dwingt
afrastering naar rechts. Waar markeringspaaltje langs prikkeldraad naar rechts verwijst,
RD blijven lopen. Bij splitsing links aanhouden naar uitgang natuurgebied.
Na oversteek provinciale weg LA. Parallel blijven aan provinciale weg tot voorbij
parkeerterrein, daar direct RA, bospad in (sportpark ligt links). Op driesprong LA, direct
daarna rechts aanhouden. Op kruispunt van vele paden bij paaltje klompenpaden naar
rechts, echter niet geasfalteerde pad rechts, maar RD bospad aanhouden. Daarna RD
karrenspoor aanhouden. Pad daalt af. Ter oriëntatie: links is landbouwakker, rechts bos.
Bij driesprong RD (rechts staat paaltje Rondje Rhenen). Verder afdalen. Aanduiding
klompenpad volgen. Op asfaltweg RA, richting dorp Achterberg. Bij kerk Oud
Gereformeerde Gemeente
- in aanbouw bij onze passage

versiedatum: 10-11-2016

- links aanhouden: wandelpad. Einde wandelpad: LA, dorp in. Direct na tankstation RA
(Hogesteeg). Bij kruising met Weteringsteeg RA. Even daarna bij reusachtige boom LA
(aanduiding klompenpad), weiland in vrijwel rechte lijn doorkruisen.
Op asfaltweg aangekomen LA. Na een honderdtal meters RA, via plank over sloot,
opnieuw klompenpad, en weer in praktisch rechte lijn door weiland. Klompenpad komt uit
op fiets-wandelpad langs Valleikanaal (kp 4). Hier RA, verder langs kanaal. Bij brug over
kanaal RD, pad langs kanaal blijven volgen. Einde kanaalpad RA.
(Let op: voor rondgang natuurreservaat de Blauwe Kamer LA. Zie beschrijving Blauwe
Kamer).
Tegenover Ziderus
- organisatie voor begeleiding van verstandelijk gehandicapten
- LA. Bij einde asfaltpad RD: natuurgebied Laarsenberg (kp 5) binnen over bospad.
Rechts in bos: kazemat (kp 6). Eerste afslag links negeren. Voorbij slagboom RD. Eerste
afslag na slagboom LA. Op driesprong daarna RA en direct links aanhouden. Bospad
eindigt op parkeerterrein erebegraafplaats.
Voor wie de wandeling met een rondgang door het natuurreservaat De Blauwe Kamer wil
voltooien:
Einde pad langs Valleikanaal LA. Bij einde Cuneraweg provinciale N225 oversteken.
Daarna LA. Voorbij Grebbesluis (kp 7), RA (Grebbedijk). Grebbedijk verder vervolgen of
na een honderdtal meters onder aan de dijk klompenpad (Nudepad) langs afrastering
blijven volgen. Indien keuze op geasfalteerde Grebbedijk: op driesprong RA, richting
(veerpont) Opheusden. Spoedig daarna entree natuurgebied de Blauwe Kamer. Indien
keuze op Nudepad: pad sluit aan op Blaauwe Kamer (jawel, met twee a's), toegangsweg
tot natuurgebied. Deze weg over ruim 700 meter blijven volgen. (Pas op: autoverkeer
naar pont).
Even voorbij ingang P restaurant RA door voetgangerssluis voor rondgang door
natuurgebied (gemarkeerd met rood-blauwe koppaaltjes).
Bij uitkijkplaats annex picknickplek via vlonder over waterplas naar vogelkijkhut. Daarna
zelfde pad weer terug.
Even na picknickplek splitsing routes in rood en blauw. Rode route voert langs
schoorsteen vm steenfabriek en restanten daarvan. Blauwe route leidt naar restaurant en
in verlengde daarvan naar doorgaande weg.
Voor rode route: bij vervallen magazijngebouw RA richting schoorsteen. Naar links
restant steenfabriek en schoorsteen ronden (kp 8). Rechts woningen vm.
fabriekswerkers. Grasveld schuin naar links oversteken. Bij rode koppaal RD, bij
volgende rode koppaal LA naar vervallen magazijngebouw. Terug naar splitsing roodblauw. Op splitsing scherp naar links: rood-blauw gemarkeerde route volgen. Langs
panoramarestaurant naar doorgaande weg. Daar LA en dezelfde asfaltweg als heen
teruglopen.
Bij Grebbesluis weer provinciale weg oversteken, daarna LA (Cuneraweg). Bij uitmonding
pad langs Valleikanaal RD. Zie verder beschrijving wandeling Rhenen.

Praktische informatie
Parkeren
op terrein naast militaire erebegraafplaats (gratis).
OV
treinreizigers vanaf station Rhenen LA richting Renkum (Grebbeweg), wandelroute
volgen vanaf * in beschrijving route.
OV
voor reizigers buslijnen 44, 45, 50 en 80 (Utrecht/Wageningen/Tiel), uitstappen halte
militaire erebegraafplaats.
Horeca
Panoramare4staurant De Blaauwe Kamer, Blaauwe Kamer 14, Wageningen
Restaurant Cunera, Grebbeweg 1, Rhenen

Loek en Irene Heskes zijn ervaren routemakers en wonen bovendien aan de Rijn. Voor
de wandelgids 'De Loop van de Rijn' zochten ze vanuit Alphen begin en eind van 'hun'
Rijn op. De mooiste stukken langs de oevers hebben ze verwerkt in 12 afwisselende
rondwandelingen van gemiddeld 15 kilometer. Deze wandelgids is uitgegeven bij
uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

