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Amerongse Berg
DE WANDELINGNa een korte aanloop over een prachtig pad langs de uiterwaarden van
de Amerongse Bovenpolder wandel je het schilderachtige Amerongen in. Buiten het dorp
kom je gelijk in de boswachterij van Staatsbosbeheer en houden de verharde wegen op.
Je staat aan de voet van de Amerongse Berg. Bij 't Berghuis begint de klim via de
'normaalroute' een breed pad met een wijde slinger. Je daalt daarna af in een grote boog
om te beginnen aan de tweede klim naar de 'Eenzame Eik' op de oosttop. In de afdaling
heb je zicht op het Rijndal. Een echte aanrader!

versiedatum: 18-03-2019

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. Op asfaltweggetje linksaf. Vóór huis 'Zandvoort' linksaf, halfverharde
weg. Vlak voor Kasteel Amerongen rechtsaf, pad dat uitkomt op een klinkerweg met links
een plein met parkeerplaats. Hier is links de toegangspoort naar het kasteel.
2. Op klinkerweg rechtsaf (Drostestraat). Klinkerweg volgen en op splitsing rechtsaf;
kerk aan je linkerhand passe¬ren. Op splitsing links aanhouden. Op volgende splitsing bij
eetcafé-restaurant-hotel Buitenlust rechtsaf, Burg. Jhr. H. v.d. Boschstraat. Vlak vóór de
voorrangsweg rechtdoor over klinkerpad. Je volgt het voetpad naast fietspad rechtdoor.
3. Op hoek van kerkhof rechtsaf en me¬teen linksaf, voetpaadje langs het kerk¬hof.
Waar hek naar rechts afbuigt, ga je linksaf (paaltje met bruine route). De N225
oversteken. Langs slagboom rechtdoor het bos in. Op tweede krui¬sing rechtsaf,
gravelpad in de bosrand. Verderop vervolgen langs de bosrand. Langs voetgangerssluis
en op kruising linksaf. Direct daarna op kruisinkje rechtdoor, brede beukenlaan. Grindweg
maakt bocht naar rechts. Je passeert een slagboom en gaat linksaf langs parkeerplaats
richting 't Berghuis. Direct voorbij 't Berghuis ligt links een grafheuvel. Circa 50 meter
voorbij een slagboom rechtdoor op kruising.
4. Op de volgende kruising rechtdoor; nu begint de klim naar de Amerongse Berg.
Steeds rechtdoor omhoog tot aan de top met informatiezuil. De afdaling zet je in door op
de top het tweede pad rechtsaf te nemen, evenwijdig aan een ruiterpad aan je linkerhand.
Op kruising van paden rechtdoor. Einde linksaf, leemkuil aan je linkerhand. Op kruispunt
van paden de tweede weg rechtsaf (bruine route). Brede grindweg volgen en een
ruiterpad kruisen. Op het laagste punt bij bankje rechtsaf, pad naar beneden (bruine route
verlaten).
5. Steeds rechtdoor naar beneden. Op zessprong bij P-21793/001 neem je het tweede
pad rechtsaf. Steeds rechtdoor; na circa 800 meter staat rechts, iets van het pad af, een
houten handwijzer. Op de kruising hierna ga je rechtsaf, Bos¬wachterij Amerongse Berg
in. Steeds rechtdoor omhoog naar het hoogste punt bij de 'Eenzame Eik'.
6. Neem hier het tweede pad linksaf, geel-rode markering. Pad daalt en je gaat op de
eerste kruising rechtdoor. Kort daarna eerste pad rechtsaf, door een naaldbos. Einde
linksaf. Na circa 50 meter op driesprong rechtdoor en vlak daarna op kruising ook
rechtdoor. Steeds rechtdoor; een ruiterpad en daarna fietspad kruisen. Op kruis¬punt van
paden, bij asfaltfietspad en slagboom, scherp rechtsaf. Vanaf hier volg je het wit-rood
gemarkeerde Trek¬vogelpad richting Amerongen. Op eerste kruising, na circa 600 meter
linksaf.

7. Steeds rechtdoor. Bij 't Pannekoekhuis de voorrangsweg (Elsterstraatweg)
oversteken. Rechtdoor, Molenweg. Waar het asfalt haaks linksaf buigt, ga je rechtsaf
over een onverhard pad. Via klaphek het begrazingsgebied van de Amerongse
Bovenpolder in. Via klaphek het begrazingsgebied weer verlaten en rechtdoor. Vóór een
uitzichtsteiger ga je rechtsaf een steil paadje omhoog. Boven rechtsaf, onverhard pad.
Voor rotonde linksaf de voorrangsweg oversteken en rechtsaf. Eerste weg linksaf,
halfverhard pad. Linksaf naar parkeerplaats en TOP, eindpunt.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerterrein bij TOP-Amerongen, Burgwal 6, 3958 ER Amerongen
Parkeren
Parkeerplaats (gratis) aan de Burgwal.
Openbaar vervoer
Bushalte Amerongse Berg, lijn 50 van/naar station Rhenen of Driebergen-Zeist. Vanaf
bushalte aan provinciale weg naar kruising met Jhr. H. v.d. Boschstraat lopen en
rechtdoor, klinkerpad. Lees verder bij blokje 2 laatste zin.
Lengte van de wandeling
11 km
Horeca onderweg
In Kasteel Amerongen restaurant Bentinck, www.restaurantbentinck.nl
Café-restaurant Buitenlust, www.buitenlust-amerongen.nl.
Aan de voet van de Amerongse Berg bosrestaurant 't Berghuis, www.hetberghuis.nl
In Elst 't Pannekoekhuis, www.pannekoekhuissturms.nl.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.
Kasteel Amerongen: Het kasteel en de tuinen kunnen worden bezocht. Kijk op
www.kasteelamerongen.nl.

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/bergwandeling-amerongen/16135/ . Ik ben
benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn welkom
op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

Deze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘De mooiste bergwandelingen
van Nederland, 13 beklimmingen van 5 tot 15 km’. Prachtige vergezichten en
onverwachte kuitenbijters worden afgewisseld door lieflijk glooiende heuvels en steile
afdalingen. U vindt de routes verspreid over het land. Alle routes en teksten zijn
samengesteld door Rutger Burgers, Sietske de Vet en Rob Wolfs. Een geheel
vernieuwde en verbeterde uitgave van dit populaire wandelgidsje is in maart 2016
verschenen bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. U kunt de gids verkrijgen via de
boekhandel of bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl (€14,95).

