AMERONGEN INSPIREERT
WANDEL- OF FIETSROUTE - 53 KM
Via de dijk naar Wijk en via de dijken en met de veerponten weer terug naar Amerongen.
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Start Restaurant Buitenlust
Direct rechtdoor als u Buitenlust verlaat.
Rechtdoor de Nederstraat in.
Vanaf de grote kerk begint de tocht.
U staat met de rug naar de kerk op klinkers, rechts de Overstraat in, deze blijven volgen,
rechtdoor de Utrechtsestraatweg in.
Links de Schapendrift-Zuid in.
Einde weg rechts en links aanhouden de Zuylesteinseweg in (loopt niet dood) en kruising
rechtdoor.
Op klinkers links en 1e pad rechts. Links ziet u de toegang naar Zuylestein. U kunt de
(normaal gesloten) tuin van dit historisch landgoed tegen een kleine donatie aan
Stichting Geurtuin Zuylestein bezichtigen.
Komend uit Zuylestein gaat u links en rechtdoor het bospad op, tot einde pad. Dan rechts.
Links ziet u de schaapskooi die tussen 10.30 en 15.00 uur is geopend.
Vanuit de schaapskooi gaat u links het pad op, bij kruising van paden links.
Bij de slagboom rechtdoor de Achterweg op.
Op asfalt rechtdoor de Boerenbuurt in. Het asfalt en de Boerenbuurt blijven volgen tot deze
overgaat in de Ameronger Wetering.
1e weg rechts (Gooyerdijk).
2e asfaltweg rechts (Zandweg).
Na huisnr. 21 (‘Derthese’) rechtdoor de Buurtweg in (richting Doorn).
Bij kruising met Broekweg rechtdoor (doodlopend gedeelte Buurtweg nr. 38 t/m 38 d niet
ingaan tenzij u kaas wilt kopen), Buurtweg blijven volgen.
Na sportvelden op driesprong rechts aanhouden (blijft Buurtweg).
Op kruispunt bij voorrangsbord rechts aanhouden en Schoonoordselaan in.
LET OP: de N225 (Leersumse traatweg) oversteken en links, daarna bij paddestoel 20883
rechts, direct rechts de halfverharde Bergweg in. Deze weg blijven volgen tot de N227.
Aangekomen bij de N227 (de Amersfoortseweg) rechts het fietspad op.
LET OP: bij oversteekplaats voor fietsers (vóór de ingang naar ‘Zonheuvel’ links de N227
oversteken, dan rechts en direct links het bos in.
Links betonstenen weg op en het rechts gelegen fietspad volgen.
Bij Y-splitsing rechts de Van Galenlaan in, deze blijven volgen (rechts aanhouden) tot bij de
kruising, rechts het tegelfietspad op en volg dit tot het eind.
Rechtdoor het bosfietspad op.
Dit fietspad blijven volgen tot eind bij paddestoel 20591, dan rechts.
Bij paddestoel 22152 rechts richting Maarn. U komt dan langs de zandafgraving.
Fietspad blijven volgen tot paddestoel 20744, hier links en na ca. 100 m rechts richting
Maarsbergen.
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28. Aan het eind via fietspad (LET OP) de verkeersweg N227 oversteken en de Maarnsegrindweg
in.
29. Einde weg, bij paddestoel 20554 links het fietspad op. (U ziet na ca. 700 m aan uw rechterkant het kasteel Maarsbergen).
30. LET OP: u steekt de verkeersweg N226 over en bij richtingaanwijzer 28967 gaat u rechts
richting Leersum.
31. Na ca. 3,5 km gaat u links het fietspad op dat het bos ingaat richting Overberg
(richtingaanwijzer 62886). Dit fietspad volgen tot u aan uw linkerkant bij de (grote)
parkeerplaats ’t Zwart komt. Hier kunt u uw dorst lessen en een versnapering kopen.
32. Volg het fietspad verder tot de richtingaanwijzer en ga (LET OP) richting Scherpenzeel.
33. Bij richtingaanwijzer 62873 rechts de Boven Haarweg op.
34. Einde van de weg rechts de Haarweg in, deze volgen tot einde weg.
35. Rechts de Bergweg op.
36. Na ca. 900 m links de Achterweg in, einde weg links de Dwarsweg in.
37. Bij paddestoel (ANWB) 22843 vóór parkeerplaats (De Holleboom) rechts het fietspad op,
asfaltpad (fietspad) blijven volgen.
38. Voorbij paddestoel 22829 direct links. Na ca. 150 m kunt u bij het Egelmeer interessante
dingen over waterbeheer lezen op het infobord. U gaat terug naar het fietspad bij paddestoel
22829, links richting Elst. Volg dit fietspad tot het eind.
39. Rechts fietspad richting Elst. Dit pad volgen tot bij paddestoel 22827, hier links richting Elst.
40. Bij paddestoel 22820 richting Rhenen (kijk even naar de info over grafheuvels) het asfaltpad
blijven volgen tot einde fietspad, de Driftweg in.
41. Op kruising links de Franseweg in (wilt u niet naar ‘Plantage Willem III’, ga dan rechts
en vervolg uw tocht bij punt 24 maar ga dan rechts de Franseweg in).
42. LET OP: Veenendaalsestraatweg oversteken en Zwijnsbergen in.
43. Einde weg links, blijf ca. 100 m aan de linkerkant van de hoofdweg fietsen, u komt dan bij de
ingang van ‘Plantage Willem III’. (‘Stal de Kroon’.) Rijd de parkeerplaats op om het infobord te
lezen. U kunt hier ook nog een mooie wandeling maken.
44. Bent u uitgekeken en -gewandeld, ga dan terug naar het fietspad, en rechts richting Elst.
45. Bij rotonde rechtdoor, daarna rechts de Woudweg in, deze blijven volgen tot paddestoel
22866.
46. Links de Franseweg in. Deze weg blijft u volgen tot hij overgaat (rechts aanhouden) in de
Paardenkop en vervolgens in de Vissersweg.
47. Einde weg rechts, bij paddestoel 22820 links het onverhard pad op.
48. Einde pad rechts, laan met grote (beuken)bomen in.
49. Links het asfaltfietspad op.
50. Rechts ziet u de gerestaureerde schaapskooi van Het Utrechts landschap.
U bent daar tussen 11.30 en 16.00 uur hartelijk welkom voor informatie.
51. Wanneer u volledig bent geïnformeerd, gaat u terug naar de asfaltweg, daar rechts en
bij paddestoel 20091 links richting Amerongen.
52. Bij richtingaanwijzer 62653 rechts richting Amerongen.
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53. Bij de richtingaanwijzer (GOED OPLETTEN) steekt u de weg over richting kasteel en gaat de
Burg. Jhr. H.v.d. Boschstraat in.
54. Op kruising links de Nederstraat in. U kunt de Nederstraat blijven volgen tot het beginpunt
van de tocht op de Hof.
U kunt ook nog even gaan genieten van het mooie uitzicht over de Amerongse Bovenpolder.
Dan gaat u na de kruising, genoemd in punt 51, links Zandvoort in, deze weg volgt u tot aan
de slagboom, dan rechtdoor langs de slagboom daarna rechts aanhouden het pad op tot de
uitzichttoren. Om de uitzichttoren te kunnen beklimmen, is het noodzakelijk dat u goed ter
been bent. Vervolgens is het beginpunt van de route weer te vinden door terug te gaan naar
Zandvoort, aan het eind daarvan links de Nederstraat in tot de kerk op de Hof.
55. Einde van de tocht - FINISH

