
RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Van	stad	naar	dorp		17,4	km
Uren	gaans:	4½
Verhard	/	Onverhard:		35/65
Bereikbaarheid:
Rhenen: Bushalte	Stad	of	Station	Rhenen	NS

	VAN	DORP	NAAR	DORP Leersum: Bushalte	De	Schermerij

			Hoe	deze	route	is	te	volgen:
			w Aan	de	hand	van	de	kaartjes	in	combinatie	met	deze	geschreven	route	instructie.
										Let	daarbij,	per	aanwijzing	ook	op	de	onderline	afstand	in	meters.
			w GPS	en	Smartphone:	De	verschillende	formaten	voor	GPS	apparaten	
											en	installatie	op	de	smartphone	voor	deze	route	en	andere	routes	uit
											de	serie	'Van	Dorp	naar	Dorp'	zijn	te	downloaden	via	de	website:
										www.routeyou.com.				Zoek	op:	Groepen:	Van	Dorp	naar	Dorp	
										Of	kijk	op	www.wandelmaker.nl
			w De	route	is	niet	gemarkeerd	in	het	terrein.

			Toelich?ng	bij	de	kaartjes:			
																																																																	Route	lijn	met	looprichTng	van	de	beschrijving	
	

															2			Bezienswaardigheid,	het	nummer	verwijst	naar	de	beschrijving	

											B						Bankje,	zitgelegenheid	
									RP						Rustpunt,	zie	www.rustpunt.nu	
								C								Cafe,	Restaurant	langs	de	route	
								CC						Camping	met	café	
											
										In	de	dorpen/steden	van	begin	en	aankomst	is	alleen	het	belangrijkste		
										ov-punt	vermeld.		De	overige	voorzieningen	zijn	niet	vermeld	omdat	deze		
										meestal	voldoende	aanwezig	zijn.	
				

De	Utrechtse	Heuvelrug	‘ten	voeten	uit’,	zo	is	deze	route	het	beste	samen	te	va[en.	
Alle	face[en	van	het	NaTonaal	Park	komen	aan	bod.	Bossen,	heidevelden,	nieuw	ontwikkelde	
natuur,	de	prehistorie	enz.	Ervaar	de	grootsheid	van	het	gebied	Tjdens	deze	tocht,	maar	geniet	
ook	van	de	vele	uitzichten.	Allereerst	kunt	u	van	boven	uw	blikken	laten	dwalen	over	de	
voormalige	Plantage	Willem	III,	daarna	wordt	de	Elster	Berg	beklommen	vanwaar	je	in	
noordelijke	richTng	kijkt	en	je	je	in	de	Belgische	Ardennen	kunt	wanen!	Ook	vanaf	de	
Amerongse	Berg	zijn	er	meerdere	uitzichten.	Tot	aan	de	brug	van	Zaltbommel	aan	toe.	
Verrekijker	meenemen	dus!	
Het	pad	gaat	tot	aan	Amerongen	over	onverharde	paden	en	de	eerste	horeca	komt	u	pas	in	dat	
prachTge	dorp	tegen.	Dwaal	even	door	de	sTlle	straatjes	en	ga	als	de	Tjd	het	toelaat	zeker	ook	
even	het	Kasteel	Amerongen	bezoeken.	Over	het	Landgoed	Zuylestein	gaat	het	verder	naar	
Leersum,	waar	de	route	bij	het	mooie	dorpskerkje	eindigt.	
In	Amerongen	bestaat	de	mogelijkheid	om	over	te	stappen	op	de	route	Wijk	bij	Duurstede	–	
Veenendaal	uit	dezelfde	serie	als	deze:	‘Van	Dorp	naar	Dorp,	op	de	Utrechtse	Heuvelrug	en	in	
De	Gelderse	Vallei.	
	

Deze	route	maakt	deel	uit	van	de	serie	'Van	Dorp	naar	Dorp'.		
Een	project	van	De	Wandelmaker	om	het	reizen	voet	in	het	gebied	van		
de	Utrechtse	Heuvelrug	en	Gelderse	Vallei	te	s@muleren.		
Een	groot	aantal	steden	en	dorpen	worden	verbonden	met	een	route		
speciaal	ontwikkeld	voor	wandelaars,	waarbij	aandacht	voor	de		
omgeving,	geschiedenis	en	cultureel	erfgoed	voorop	staat.	
Een	overzicht	van	alle	wandelroutes	in	de	serie	'Van	Dorp	naar	Dorp'	is	te		
vinden	op	de	website	van	De	Wandelmaker:	www.wandelmaker.nl

	 	 	 	
	 	 		

			� 	
Snelste	verbinding	tussen	begin-	en	eindpunt:	
Leersum	–	Rhenen,	Bus	50,	reisTjd	17	minuten.	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	1 1,3	km

0 m Staande met de rug naar de trappen voor het Oude Raadhuis naar 
rechts. Kerkplein (zuid)

100 m Na de Cunerakerk rechtdoor blijven gaan over de Koningshof.
120 m Aan het einde naar links, direct daarna verkeersweg oversteken en 

vervolgens voor 'De Koning van Denemarken' naar links,
langs de weg blijven gaan.

300 m Bij de rotonde schuin naar rechts gaan en direct daarna naar links, 
doodlopende weg in, Kuilweg.

120 m Na huisnr. 36 naar rechts, Frankenveld
120 m Volgende kruising rechtdoor over voetpad.
150 m Aan het einde, voor een electriciteitshuisje, oversteken en schuin 

naar rechts voetpad omhoog gaan.
50 m Langs houten slagboom gaan en voetpad volgen.

120 m Na een kinderspeelplaats (aan de linkerhand) aan het einde naar 
 links over fietspad.

80 m Pad wordt onverhard, rechtdoor blijven gaan.

De	route	begint	in	Rhenen	voor	het	oude	Raadhuis,	Markt. 		

3.	Oude	Raadhuis	
Een	van	de	weinige	oude	gebouwen	in	Rhenen	die	de	oorlog	hebben	
overleefd	is	het	Oude	Raadhuis.	
Al	in	de	12e	eeuw	was	er	sprake	van	een	raadhuis	in	Rhenen	op	deze	
plaats.	Het	huidige	pand	dateert	uit	de	16e	eeuw	en	is	voor	het	laatst	
gerestaureerd	in	1975.	Als	je	goed	kijkt	zie	je	aan	de	voorgevel	dat	het	
een	samenvoeging	is	van	twee	panden.	In	2002	heeK	de	gemeente	een	
nieuw	raadhuis	in	gebruik	genomen.	De	gemeente	Rhenen	gebruikt	nog	
wel	de	trouwzaal	van	het	oude	Gemeentehuis	als	trouwlocaNe.	
	

4.	Cunerakerk	
De	Cunerakerk	is	de	voornaamste	kerk	van	Rhenen.	
Het	is	een	relaNef	grote	kerk,	ontstaan	dankzij	het	
feit	dat	Rhenen	in	de	Middeleeuwen	een	belangrijk	
bedevaartsoord	was.	De	pelgrims	kwamen	op	de	
relieken	van	de	Heilige	Cunera	af,	die	hier	vanaf	de	
achtste	eeuw	werden	vereerd.	De	trots	van	de	kerk	
is	de	81,8	meter	hoge	toren.	
	

1.	StaCon	Rhenen	NS	
Treinverbinding	met	Veenendaal	Centrum	
en	Utrecht,	NS	
Bus	verbinding	met:	
Wageningen	of	Veenendaal	of	Utrecht	
(Connexion,	lijn	50	en	80)	
Tiel	(Arriva,	lijn	45)	
2.	Bushalte	Stad	
Busverbinding	met:	Wageningen	of	
Utrecht	(Connexion,	lijn	50	)	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	2 2,3	km

250 m Aan het einde van een akker (aan de linkerhand) links aanhouden en 
verder naar beneden gaan tot voor een volgende akker. Hier naar links

20 m Direct daarna, voor een metalen hek naar rechts.
40 m Direct daarna eerste pad naar links. Daarna draait dit paadje naar 

rechts het bos in.
120 m Op splitsing het linkerpad nemen.

50 m Komt uit aan het begin van een beukenlaan met links een metalen 
hekje. Rechts aanhouden en over deze beukenlaan verder gaan.

200 m Waar de beukenlaan eindigt, naar rechts buigen en direct daarna 
naar links tussen twee stenen zuiltjes door en links aanhouden.

200 m Terhoogte van een bankje voor een weide (aan de linker hand) met 
de weg mee naar rechts buigen.

100 m Aan het einde naar links. (Eigen weg)
Verderop tussen de huizen door gaan.

300 m Op asfaltweg niet naar links afslaan, maar rechtdoor blijven gaan.
350 m Asfaltweggetje volgen totdat het uitkomt voor een fietspad, 

rechtdoor over dit fietspad gaan.
620 m Aan het einde van dit fietspad rechtdoor Defensieweg op.

5.	Defensieweg	
De	Defensieweg	is	in	maart	1940	op	last	van	Opperbevelhebber	van	Land-	en	Zeemacht	aangelegd.	
Militair	materieel	kon	zo	buiten	het	schootsveld	van	de	Duitse	troepen	worden	verplaatst.		
	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	3 	2,8	km

530 m Op het punt waar de weg naar rechts buigt, links af een bospad op.
60 m Terhoogte van een bankje naar rechts klaphekje door, verder gaan langs de bosrand.

1000 m De eerste mogeljkheid naar links nemen, bospad over vergrasste heide. 
Ook markering wit en rood.

300 m Ter hoogte van een poel met water aan de linkerhand links aanhouden en direct 
 daarna bij een bankje naar rechts gaan, zandpad op. Ook markering wit en rood.

250 m Voor een rij met eikenbomen die het pad kruist, naar rechts. 
Ook markering wit en rood.

700 m Aan het einde klaphekje door en daarna het linkerpad nemen.

6.	Gra:euvels	
Totaal	telt	de	Utrechtse	Heuvelrug	zo'n	400	gra>euvels,	prehistorische	
begraafplaatsen.	Veel	daarvan	zijn	niet	eenvoudig	terug	te	vinden	omdat		
ze	zijn	overwoekerd	met	allerlei	planten	en	struiken.	Op	verschillende	
plaatsen	is	de	begroeiing	verwijderd	en	komen	de	gra>euvels	voor	de	
wandelaar	weer	te	voorschijn.	Hier	zien	we	daarvan	een	mooi	voorbeeld.	
	

7.	Plantage	Willem	III	
De	beschuIe,	warme	zuidhelling	van	de	Utrechtse	Heuvelrug	leende	
zich	uitstekend	voor	het	verbouwen	van	tabak.	In	1853	werd	de	
Plantage	Willem	III	hier	gesOcht.	Na	1900	ging	het	weer	bergafwaarts	
met	de	afzet	van	de	tabak,	mede	vanwege	de	toegenomen	import	van	
tabak	uit	warmere	streken	zoals	Ned.	Indië.	Later	werd	er	nog	fruit	
geteeld.	Sinds	1995	is	het	Utrechts	Landschap	eigenaar	van	het	gebied	
en	werd	het	tot	nieuwe	natuur	ontwikkeld.	Het	terrein	wordt	begraasd	
door	Koniks	paarden	en	Galloway	runderen.		
	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	4 	3,4	km

250 m Tweede bospad naar rechts. Ook markering wit en rood.
300 m Aan het einde verkeersweg oversteken en aan de overzijde 

bos in en direct naar rechts.
90 m Eerste bospad naar links.

150 m Op de volgende kruising met een zandweg naar rechts.
50 m Eerste bospad naar links.
70 m Einde naar rechts.

230 m Op fietspad naar links gaan, met de bocht mee naar rechts en daarna rechtdoor
blijven gaan en langs houten handwijzer gaan.

700 m Pad klimt geleidelijk omhoog. Voor een open (gekapt) stuk naar links. 
Ook markering wit en rood.

150 m Op kruising met mountainbike route rechtdoor.
120 m Daarna eerste, smalle bospad naar rechts. Ook markering wit en rood.
350 m Aan het einde voor een heideveld met uitzicht naar links
550 m Aan het einde naar links.
200 m Eerste bospad naar rechts. Ook markering geel - rood.
100 m Eerst volgende kruising met bospaden rechtdoor over een wat smaller pad.
200 m Na het passeren van een bankje, eerste bospad naar links nemen.

    (voor het bekijken van de grenspaal hier eerst nog even 10 stappen rechtdoor gaan)

8.	Noorderlaan	
Dit	uitzicht	is	een	van	de	mooiste	op	de	Utrechtse	Heuvelrug.		
Bij	helder	weer	kijk	je	tot	in	de	Flevopolder,	maar	de	sfeer	is	ook	heel	
bijzonder.		
	
	

9.	Grenspaal	Galgenberg	
Het	is	zeer	waarschijnlijk	dat	deze		
3	meter	hoge	grenspaal	hier	is	geplaatst	
in	1717.	In	dat	jaar	werd	de	
grensscheiding	tussen	‘Stadsvrijheid	
Rhenen	en	de	heerlijkheid	Amerongen’	
definiLef	vastgesteld.	
Er	zijn	in	de	omgeving	nog	drie	andere	
locaLes	bekend	waar	dergelijke	palen	
zijn	neergezet.	
Het	woord	‘JAGTRECT’	moet	later	zijn	
toegevoegd	op	deze	paal	en	komt	op	de	
andere	drie	palen	niet	voor.	
	

Er	is	weinig	
verbeelding	
voor	nodig	
om	je	hier	in	
de	Ardennen		
te	wanen!	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	5 3,3	km

200 m Beneden op de kruising scherp naar rechts, schuin terug gaan over zand/grintweg 
evenwijdig aan een fietspad.

450 m Deze weg met de bocht mee volgen tot op een kruising met een verhard fietspad. 
Hier rechtdoor blijven gaan.

200 m De volgende kruising is een 5-sprong. Schuin naar links door blijven gaan.
300 m Op de volgende kruising met een bankje naar links.

(overstap mogelijkheid op de route Wijk bij Duurstede - Veenendaal, ri. Veenendaal)
230 m Pad komt uit bij de Eenzame Eik, met bankjes. 

Hier in dezelfde lijn rechtdoor blijven gaan over bospad.
Pad maakt een knikje naar links en er volgt nog een flauwe bocht naar links.

400 m Vervolgens op een grote kruising met bospaden naar rechts en direct daarna 
weer naar rechts langs de bosrand met uitzicht gaan.

400 m Eerst volgende kruising met bospaden naar links. Ook markering geel-rood.
150 m Beneden schuin links aanhouden, evenwijdig aan de speeltuin van het Berghuis.
100 m Volgende kruising, achter de slagboom maar rechts.

60 m Na de Kolom van Athlone te zijn gepasseerd, achter slagboom rechtdoor bospad op.
Ook markering geel met blauw.

330 m Fietspad oversteken, rechtdoor gaan en bij ANWB-paddenstoel ook rechtdoor.

10.	Uitzichtpunt		
Vanaf	hier	bij	
helder	weer	een	
mooi	uitzicht	
over	Veenendaal	
en	in	de	
Gelderse	Vallei.	
	

11.	Manege	met	de	Eenzame	Eik	
Van	bovenaf	gezien	staat	deze	boom	in	het	
middelpunt	van	een	wiel	met	acht	spaken.	
Het	is	een	zgn.	manege	aangelegd	door	de	
kasteelheer	van	Kasteel	Amerongen	in	1790.	
Een	andere	naam	voor	een	dergelijk	aangelegd	
patroon	is	Sterrenbos.		
	

12.	Venster	op	de	Betuwe	
Op	verschillende	plaatsen	probeert	
Staatsbosbeheer	oude,	bekende	
vergezichten	te	herstellen	door	de	
kap	van,	veelal	naaldbomen.	Te	zien	
zijn	hier	de	kerktoren	van	Maurik	en	
(maar	dan	wel	met	de	verrekijker)	
het	dorp	Buren	en	bij	helder	weer	de	
brug	van	Zaltbommel.	
	

13.	Kolom	van	Lady	Athlone	
Een	van	de	bewoners	van	Kasteel	
Amerongen,	Annebetje	van	Tuyll	van	
Serooskerken,	liet	deze	kolom	
oprichten	naar	aanleiding	van	de	
behouden	thuiskomst	van	haar	drie	
zoons	uit	de	slag	van	Waterloo	in	1815.	
	

In	2004	heeU	Staatsbosbeheer	het	sterrenbos	opnieuw	aangelegd	
waardoor	het	spakenpatroon	weer	goed	zichtbaar	is	geworden.	
Het	is	een	geliefde	plek	voor	wandelaars	om	even	uit	te	rusten	op	de	
banken	rondom	de	boom.	
Het	is	niet	het	hoogste	punt	van	de	Utrechtse	Heuvelrug,	dat	ligt	
400m	ten	noordwesten	van	hier.	
	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	6 2,4	km

170 m Voor de tabakschuur van het Informatiecentrum naar rechts,
pad over de akker nemen.

250 m Aan het einde van de akker, bos in en vervolgens naar links over 
brede beukenlaan.

250 m Aan het einde, achter de slagboom naar rechts over fietspad.
120 m Bij de oversteekplaats voor fietsers, naar links weg oversteken, aan 

de overzijde naar rechts en direct eerste smalle weggetje naar links.
100 m Einde naar rechts.
250 m Eerste weg naar rechts.

80 m Aan het einde voor cafe-restaurant Buitenlust naar links.
100 m Bij de oude, witte ANWB-handwijzer naar links en aan de

linker zijde van het Tabaksmuseum rechtdoor klinkerpad op.
60 m Voor de witte villa naar rechts.
50 m Op het kerkplein schuin naar links langs de waterpomp

en beneden naar rechts, Drostestraat in.
200 m Voor de ingang van kasteel Amerongen naar rechts, Gasthuisstraat.
130 m Direct na de Wilhelminaschhool naar rechts, Schoolstraat.
100 m Aan het einde naar links.

Rechtdoor blijven gaan over de Overstraat.
280 m Na huisnr. 60 naar links en direct daarna schuin naar rechts, Dooiweg.
200 m Aan het einde schuin naar rechts voor de tabakschuur langs en 

vervolgens schuin naar links, doodlopende weg in.

14.	Informa<ecentrum	Tabaksschuur	
Van	de	17e	tot	in	de	20e	eeuw	was	Amerongen		
het	middelpunt	van	de	tabaksteelt.		
De	zuidhellingen	van	de	Utrechtse	Heuvelrug	waren	daarvoor	zeer	geschikt	vanwege	
het	milde	klimaat.	Aan	het	begin	van	de	19e	eeuw	werd	er	op	maar	liefst	meer	dan	
100ha	tabak	geteeld.	Na	de	oogst	in	september	werd	de	tabak	te	drogen	gehangen	in	
de	droogschuren.	Mede	vanwege	de	toegenomen	import	van	tabak	uit	warmere	
streken	zoals	Ned.	Indië	begon	in	de	tweede	helK	van	de	19e	eeuw	de	achteruitgang.		
In	Amerongen	en	omgeving	hielden	de	boeren	het	nog	lang	vol.	Tijdens	de	twee	
wereldoorlogen	leefde	zelfs	de	teelt	weer	op.	Na	1960	viel	het	doek	definiOef.		
De	vele	tabaksschuren	in	en	rond	Amerongen	zijn	nog	sOlle	getuigen	van	de	
tabakscultuur		
	 15.	Andrieskerk	Amerongen	

Wanneer	je	naar	Amerongen	reist	vanaf	
uiterwaarden	van	de	Rijn	zie	je	de	toren	van	de	
Andrieskerk	al	van	verre.	Hij	is	dan	ook	55	meter	
hoog.	De	kerk	dateert	uit	de	13e	eeuw	en	heeK	in	
de	2e	helK	van	de	15e	eeuw	zijn	huidige	vorm	
gekregen.	Na	de	reformaOe	onderging	het	
interieur	een	ingrijpende	wijziging.	Bij	de	laatste	
restauraOe	in	1990-1992	werden	enkele	fresco’s	
weer	zichtbaar	gemaakt.	

16.	Kasteel	Amerongen	
Al	in	1286	wordt	er	melding	gemaakt	van	een	Kasteel	in	
Amerongen.	Door	de	jaren	heen	groeide	de	stenen	woontoren	uit	
tot	een	echte	burcht.	Zoals	zo	vaak	kon	ook	dit	kasteel	vernielingen	
en	verwoesOngen	niet	ontlopen.	Het	werd	wel	steeds	weer	
opgebouwd.		
	

In	de	zomermaanden	is	de	kerk	’s	middags	regelmaOg	open	voor	bezichOging.	
Buiten	voor	de	kerk	staat	een	Wilhelminaboom	in	1898	geplant	ter	gelegenheid	van	de	
troonsbesOjging	van	Koningin	Wilhelmina.	
	

De	huidige	vorm	dateert	uit	de	17e	eeuw	en	werd	in	1684	voltooid.	In	die	Ojd	was	
symmetrie	erg	populair	en	dat	is	aan	de	buitenzijde	duidelijk	zichtbaar.	Een	echte	
slotgracht	met	bijpassende	brug	maakt	dit	kasteel	compleet.			
Voor	het	kasteel	buiten	staat	een	ruiterstandbeeld	van	Koning-Stadhouder	Willem	III,	
die	het	kasteel	verschillende	keren	bezocht.	De	laatste	bewoner	was	de	Duitse	Keizer	
Wilhelm	II	die	anderhalf	jaar	op	het	kasteel	verbleef	en	uiteindelijk	ook	zijn	abdicaOe	
hier	ondertekende.	In	mei	1920	verhuisde	hij	naar	Huis	Doorn.	
	



RHENEN	-	LEERSUM	(via	Amerongen)
Kaart	7 1,9	km

250 m Ter hoogte van huisnr. 30 wordt het pad onverhard, 
rechtdoor blijven gaan tot in het bos. 
(overstap mogelijkheid op de route naar Wijk bij Duurstede)
Ook ter hoogte van huis Zuylenstein rechtdoor blijven.

750 m Aan het einde van de beukenlaan langs een houten hek gaan en 
daarachter rechtdoor over de Achterweg.

350 m Komt uit op een asfaltweg, hier naar rechts.
50 m Verkeersweg oversteken en aan de overzijde naar links over fietspad.

220 m Eerste weg rechts, Half Eiken.
100 m Eerste weg links, Schermlaan.
200 m Ter hoogte van de brandweerkazerne rechtdoor blijven gaan. 

60 m Aan het einde bij de muziektent naar links.
50 m U komt uit voor de dorpskerk van Leersum.

17.	Zuylestein	
Het	huis	wordt	reeds	vermeld	in	een	
leenregister	van	de	Bisschop	van	Utrecht	
aan	het	einde	van	de	14de	eeuw.		
In	1536	werd	het	huis	als	ridderhofstad	
Zuylestein	erkend.	Het	kasteel	in	de	
oorspronkelijke	vorm	is	er	niet	meer.	
Op	24	en	25	maart	1945	werd	het	huis	door	
twaalf	jachtvliegtuigen	gebombardeerd	
in	de	hoop	SS	commandant	MarLn	Kohlroser	
te	treffen.	De	Oberführer	was	afwezig,	maar	
het	huis	werd	verwoest.	Tuinmuren	en	
bijgebouwen	werden	later	gerestaureerd.	
Het	toegangshek	naast	de	porLerswoning	
aan	de	Rijksstraatweg	werd	gemaakt	door	
de	Roermondse	architect	Pierre	Cuypers.	
	

																			18.	Dorpskerk	Leersum		
																			De	Michaëlkerk	(genoemd	naar		
																			de	aartsengel	Michaël)	werd												
rond	1400	gebouwd	in	Romaanse	bouwsLjl		
(het	schip	is	het	oudste	deel)	en	werd		
enige	eeuwen	later	fors	uitgebreid	aan	de		
achterzijde.	
De	toren	werd	honderd	jaar	later	gebouwd.		
De	adellijke	heren	en	vrouwen		
van	Zuylenstein	lieten	zich	onder		
het	koor	in	de	graYelder	begraven.	
	
19.	Bushalte	De	Schermerij	
Busverbindingen	(Connexxion)	met:	
Utrecht	en	Wageningen,	Lijn	50	
Veenendaal	en	Woudenberg,	Lijn	81	
(niet	op	zondag)	
Beide	buslijnen	ook	voor	staLon	
Driebergen-Zeist	


