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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Afwisselende wandeling bij Amerongen. 6,9 km 
langs de Nederrijn en over de Amerongseberg

Wanneer u deze wandeling maakt zal het 
zeer waarschijnlijk een stuk warmer zijn 
dan de dag waarop ik met mijn hond aan 
het wandelen was. Maar ja het clubblad 
laat niet op zich wachten. Op een zeer 
koude dag in februari gingen we voor u op 
pad. Honden mogen tijdens deze wande-
ling deels los. Route onderweg kwijt?, volg 
de blauwe markeringen. Horeca onderweg.

De wandeling start 
vanaf de parkeer-
plaats bij Sportcom-
plex de Burgwal in 
Amerongen, langs 
de N225. Met de 
bus: lijn 50 uit 
Utrecht, halte de 
Amerongse Berg. 
De parkeerplaats 
vindt u ongeveer 
750 meter voorbij 
de bushalte.

Loop terug naar de doorgaande weg en 
steek deze voorzichtig over. Aan de over-
kant gaan we even naar rechts en buigen 
daarna via het voetpad links van de weg af. 
U komt uit bij een fraai uitzichtpunt over 
de Amerongse bovenpolder en de Neder-
rijn. Via de trap komt u onderaan de dijk 
en lopen we naar links. We volgen de rood-
witte markeringen. 

Langs het kwelmoeras met fraaie rietkra-
gen komt u uit bij een hekje. Na het hekje 
volgen er nog twee en komt u uit bij een 
fraaie grondzeiler. Nadat we een kijkje bij 
de korenmolen hebben genomen lopen we 
iets terug en gaan we naar links. We komen 
ter hoogte van ‘t Pannenkoekhuis Turms uit 
bij de doorgaande weg. 
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Nadat we weer voorzichtig zijn overgesto-
ken lopen we Boswachterij de Amerongse 
Berg in. Op een brede kruising verlaten we 
de statige beukenlaan en gaan we naar 
links. U verlaat hier de gemarkeerde wan-
delroutes. We nemen tussen een opening in 
een aarde wal het eerste pad naar rechts. 
Op een T-splitsing gaan we naar links, u bent 
nu op een blauw gemarkeerde wandeling. 
Zo‘n honderd meter voor de sportvelden 
nemen we een royaal ruiterpad naar rechts. 
Op een verharde weg gaan we naar links, u 
verlaat hier de boswachterij. 

Vlak daarna slaan we rechtsaf en loopt u 
de boswachterij weer in. Na ongeveer 50 
meter ontdekt u rechts een padje dat pa-
rallel aan het bredere pad loopt. Op een 
kruising gaan we naar links, u loopt langs 
een rode en een gele gemarkeerde paal. 
Links van u passeert u een stenen kolom, 
een aandenken aan een overwinning van 
ruim 200 jaar geleden. Rechts van u ziet u 
een kleine manege en het hoger gelegen 
Berghuis. We gaan rechts af en passeren 
de gastvrije gelegenheid. We lopen langs 
een karakteristieke schuur en zien links een 
reconstructie van een grafheuvel van onge-
veer 2800 jaar geleden. Passeer een witte 
balk en volg het pad naar boven. Langzaam 
bestijgen we de Utrechtse Heuvelrug. Op 
een kruising lopen we rechtdoor. Op de 
tweede kruising gaan we naar links, u ver-
laat weer de gemarkeerde routes. 

Aan het eind van dit pad gaan we op een 
T-splitsing naar rechts. U bent al een stuk 
hoger op de heuvelrug. We negeren een 
pad naar links en op een 5-sprong nemen 
we het eerste pad naar links, wederom 
terug op de blauwe route. 

Liever een andere wandeling maken?

Op onze website, www.kvnieuwegein.nl 
staan nog 25 andere leuke uitgezette 
wandelingen voor u en uw hond!

U vindt het makkelijkst door links onder 
zoeken even “op stap” in te tikken.
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En dan is het zover, we passeren een bordje 
“honden mogen hier los”! Op een kruising 
ren ik achter mijn hond rechtdoor. Je verlaat 
hier *hijg* weer de gemarkeerde route.

Ook de volgende kruising laten we voor-
bij gaan, u loopt verder naar beneden. We 
passeren een mtb-pad, lopen verder schuin 
links naar beneden en houden links aan. 
Tussen twee aarde wallen lopen we, genie-
tend van de rust, verder naar beneden. 

Aan het eind van de wallen kiezen we er-
voor om links een smal padje te nemen en 
mogen weer naar boven. Eenmaal boven 
gaan we naar rechts en nemen daarna het 
eerste smalle padje naar links. Het padje laat 
ons nog even klimmen. Bij een bankje waar 
we even pauzeren, gaan we rechts omlaag, 
een door regenwater uitgehold pad. Op 
een kruising waar we het mtb-pad weer te-
genkomen gaan we geheel naar links. 
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