Fietsroute Heuvelrug-Zuid
Fietsroute Langs de parels
van Heuvelrug-Zuid
Het was de voorlaatste ijstijd die de Utrechtse
Heuvelrug deed ontstaan, toen gletsjers uit
Scandinavië de bodem opstuwden.
Uiteindelijk werd het honderdvijftigduizend
jaar geleden weer warmer en smolt het ijs
weg. De stuwwal ligt er sindsdien.
De hoogteverschillen op de Heuvelrug vragen
wel wat inspanning van de fietser, maar die
wordt rijkelijk beloond met een prachtige
fietstocht rond het ’Central park’ van
Nederland.
Deze fietsroute in het oostelijke deel van de
Heuvelrug gaat langs veel verschillende terreintypes; bos, heide, zandverstuiving, uiterwaard en
blauwgrasland komen allemaal aan bod. Ook leidt
de route langs markante cultuurelementen, zoals
vijfduizend jaar oude grafheuvels uit de bronstijd,
de Cunerakerk van Rhenen, de Grebbeberg en de
Grebbelinie.
De route volgt meestal een tracé van het
fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht.
Bij de knooppunten vindt u steeds een informatiepaneel waarop de kaart van de omgeving staat.
Witte bordjes met een groen omcirkeld cijfer en
een pijl geven de richting naar het volgende
knooppunt aan.

De route
Start: P-plaats buitencentrum De Blauwe Schuur
(Veenseweg 27, 3958 ET Amerongen) bij de
rotonde aan de N225. Of begin bij NS-station
Rhenen. Start dan wel bij punt 3.
Lengte: 49 km.

richting knooppunt 41. U fietst verder door de
bossen van boswachterij Amerongseberg van
Staatsbosbeheer, totdat u bij een huis uitkomt
(Driftweg 55). Hier gaat u LA via een halfverhard
fietspad met het bordje ’Let de Stigterpad’. U
doorkruist o.a. het particuliere landgoed
Prattenburg. Aan het einde van dit fietspad steekt
u de autoweg over, en gaat langs knooppunt 40
RD, het bos in via de Defensieweg. Dit is een
kaarsrechte boslaan met dikke beuken erlangs,
die stevig stijgt en daalt.

2 Graanvelden
Uiteindelijk komt u dalend via enkele bochten het
bos uit. Steek de weg over en ga tussen de
(graan)velden naar knooppunt 37. Hier zijn vooral
velden met haver en tarwe, soms ook maïs.
Vroeger werd hier op zulke warme hellingen veel
tabak geteeld.
Daarna rijdt u Rhenen in, bij de rotonde
oversteken naar de rechterkant van de weg,
verder naar knooppunt 36. Ga daar RA de
Veerweg op, vóór het veerhuis LA, richting 52.
Op dit deel van de route krijgt u de Cunerakerk
van Rhenen in beeld. Het fietspad gaat langs de
rivier onder de brug door.

3 Grebbeberg
Na 52 volgt het pad de Cuneralaan onderlangs de
Grebbeberg naar knooppunt 32. Links de steile
helling van de Grebbeberg, waar af en toe een
paadje is om naar boven te klauteren. Rechts van
het pad ligt de Nederrijn met overgroeide
bastions, watergeulen en daarachter de
uiterwaarden van de Blauwe Kamer. In dit ruige
gebied grazen onder meer galloways, hoornloze
grote grazers met een donkerbruine vacht.
U komt uit bij de N225.

4 Blauwgraslanden
1 Blauwe Schuur
Ga De Blauwe Schuur achter de parkeerplaats aan
de linkerkant voorbij. Daarna slaat u RA, richting
P Berghuis. Volg na de bocht in de weg het
bordje ’fietspad’. Na ruim 1 km RA bij het
informatiebord van knooppunt 42, vervolgt u

Hierna steekt u de N225 recht over en gaat verder
via knooppunt 31, 26 en 27. Het fietspad loopt
hier langs het Valleikanaal door een uitgestrekt
gebied met drasse hooilanden, die Staatsbosbeheer beheert. Het zijn de natuurreservaten
Achterbergse Hooilanden en Bennekomse Meent,
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die grote betekenis hebben voor moeras- en
weidevogels en bijzondere planten. Terugkijkend
hebt u een fraai uitzicht op de Grebbeberg. Bij
knooppunt 27 kiest u richting 25 tot het einde van
het fietspad. Hier LA via de Rauweveldseweg en al
na 80 m RA, de Grebbeweg op. Na ca 900 m komt
u bij een uitkijkpunt over het kwelmoeras en
de blauwgraslanden van de Hel, een bijzonder
natuurreservaat. Bovengenoemde natuurreservaten zijn Natura2000-gebied, het Europese
netwerk van beschermde gebieden.

5 Grebbelinie
Het natte gebied waar u doorheen bent gefietst
is ook onderdeel van een monumentaal verdedigingswerk, de Grebbelinie. Dit deel van de
Gelderse Vallei is vanaf 1744 ingericht voor de
landsverdediging. Om vijandelijke troepen tegen
te houden, konden de strijdkrachten deze laagte
op de flank van de stuwwal via een stelsel van
stuwen onder water zetten.
Ga aan het eind van de weg de brug over en dan
LA (Benedeneind) langs het water. Vervolg naar
knooppunt 45 en dan dwars door Veenendaal
naar knooppunt 46. Kies hier richting 48. Let op,
kort daarop moet u RA de brug oversteken en dan
LA langs het kanaal. U volgt richting 99, maar
gaat na het viaduct onder de A12 direct LA het
fietspad op. U passeert hier een zacht glooiende
heuvel met akkerland. Na een kilometer neemt
het verkeersgeraas wat af, want dan gaat de route
verder van de weg af, langs het Valleikanaal en de
Hoofdliniedijk van de Grebbelinie. Bij het eind van
het fietspad RA (Heuvelsesteeg) naar knooppunt
23. Dan naar knooppunt 22, 83 en 82, waarbij u
de spoorlijn en A12 oversteekt.

vrij van ongewenste opslag.
Let op: het zijn wilde dieren. Houdt minimaal 25
meter afstand.
Er zijn enkele picknickbanken op een mooi punt
langs het fietspad. Eventueel kunt u hier de gele
wandelroute van 6 km volgen, die langs de
Leersumse plassen leidt.

7 Zuylensteinse bos
Bij knooppunt 12 gaat u LA, het fietspad langs de
Utrechtse Baan op. Na ca. 1,5 km ziet u rechts een
afslag met bordje ’fietspad’, een nieuwe schakel in
het Let de Stigterpad. Ga via dit fietspad tot aan
de asfaltweg. Sla RA, een kleine 400 m stijgend
over de asfaltweg. Dan LA, het vervolg van het
Let de Stigterpad. Zo gaat u dwars door het
Zuylensteinse bos, dat ook deel uitmaakt van
boswachterij Amerongseberg. Bij het eind van het
fietspad, op de verharde weg LA, Amerongen in.
Bij de kruising RD en verderop met de bocht mee
naar rechts. Na de begraafplaats op de kruising LA
(De Del). Op T-splitsing weer LA, waarna u het Let
de Stigterpad weer oppikt. Na 400 m het hekje
passeren en links aanhouden, nog 200 m en dan
is rechts de Blauwe Schuur met de parkeerplaats
waar u bent gestart. (Wie in Rhenen is begonnen
gaat hier nog gewoon RD en pikt de route op bij
het bordje ’fietspad’).

6 Leersumseveld
Kies richting 12, d.w.z. onderaan bij de T-splitsing
RA, Heulweg. U passeert een hotel-restaurant met
de naam ’t Leersumse Veld. U vervolgt de route
langs/over de camping naar knooppunt 12.
Daar start de Heulweg, die dwars door het
Leersumseveld loopt. In dit bos- en heidegebied
van Staatsbosbeheer lopen grote grazers. Het zijn
wilde Piemontese bergkoeien die aangepast zijn
om te leven op ruig terrein. Ze houden de heide
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Bereikbaarheid
• Openbaar vervoer: de fietsroute loopt op

•

een steenworp afstand van NS-station Rhenen.
U kunt de fiets in de trein meenemen. Ga
vanuit het station RD over de parkeerplaats
verder, bij de uitrit RA via de Zwarteweg naar
knooppunt 52.
Volg nu de routebeschrijving vanaf punt 3.
Met de auto: vanaf Driebergen rijdt u over
de N225 richting Rhenen. Net voorbij
Amerongen bij de rotonde LA. Hier start de
route bij buitencentrum Blauwe Schuur, waar
ruime parkeergelegenheid is.
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