AMERONGEN INSPIREERT
GREBBELINIE BUNKER EN FORTEN
WANDELTOCHT - 30 KM
De Grebbelinie is een van de grote waterlinies in Nederland die het westen vanaf de
achttiende eeuw moesten beschermen tegen vijanden uit het oosten. In mei 1940
werd de linie verdedigd door 50.000 Nederlandse soldaten, die daar drie dagen stand
hielden tegen de Duitsers, tot ze zich moesten terugtrekken op de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De Grebbelinie kon het voorland onder water zetten. De linie loopt vanaf
Ochten via Rhenen naar Spakenburg, is in totaal 96 km lang en mooi ontwikkeld als
wandelroute. De Grebbelinie wordt binnenkort werelderfgoed.
Er is een volledige wandelroute ‘Wandelgids Ochten-Rhenen-Spakenburg’ in 14 kaarten,
te bestellen bij www.books.com of www.grebbelinie.nl.
	Er zijn 2 afstanden: 20 en 30 km. (De 60 km is 2x 30 km route).
De routes zijn bepijld en op de Grebbeliniekaarten beschreven.
RD = rechtdoor

LA = linksaf

RA = rechtsaf

START

Bergschuur Restaurant ’t Berghuis Amerongen

RA

direct achterlangs de bergschuur

RA

bij bord Welkom Boswachterij Amerongse Bos

RD

omhoog

LA

direct voorbij Paneel Venster op de Betuwe

RA

richting ‘eenzame eik’ met de bankjes

RD

omlaag

RD

op kruising verder omlaag

RA

langs ANWB-paddenstoel 22829

LA

grindweg volgen

R.

aanhouden

RD

weg volgen

RD

langs ANWB-paddenstoel 22851/002 richting Renswoude

RD

op de Slaperdijk (op 4 km)

RD

spoorweg over

RD

bij de Rode Haan de brug over

RD

op kruising de Kooiweg langs paddenstoel 20134/001

RD

onder de snelweg A12 door

RA

bij Brandhof Dierenvoeding bedrijf de Schalm op

RD

de spoorweg over

RD

fietspad volgen

RA

bij 14K en fietsknooppunt 58

AMERONGEN INSPIREERT
LA

Fort aan de Buurtsteeg: bij Grebbelinie Bezoekers Centrum en Museum (op 9 km)
rustpunt met horeca
ga hier verder op het Grebbeliniepad (zie kaart 5)
Volg nu de pijlen groen-blauw van de routebeschrijving op kaart 5 en ga door naar Fort van
Daatselaar, ga verder op kaart 6
rustpunt met horeca op routekaart 6 in Restaurant De Dennen (op 15 km)
langs Fort werk aan de Engelaar

LA

je verlaat hier de route op kaart 6 en gaat de Heuvelsesteeg op

RD

spoorweg over

RD

onder de snelweg A12 door

LA

Overberg in

RA

over de spoorweg Eindseweg op

LA

Dwarsweg
rustpunt met horeca Boshotel terras bij ANWB-paddenstoel 62478/002

RD

fietspad volgen

LA

fietspad richting Elst op

RD

tot aan het einde van het fietspad

RA

boslaan in

RA

op kruising van bospaden

LA

op asfalt fietspad

RA

bij bordje Boswachterij Amerongse Berg

RD

op kruisingen

RD

richting gele paaltje

RD

richting eenzame eik met de bankjes

RD

langs de eenzame eik

LA

bij gele paaltje

LA

bij paaltje paardenroute

RD

naar de top, het hoogste punt op 69.2 meter, van de Utrechtse Heuvelrug

LA

geel/rode paaltje volgen omlaag richting Berghuis

RD

omlaag en blijven aanhouden

FINISH

Restaurant Het Berghuis (op 30.1 km)
Bijlagen kaart 5 en 6 van de Grebbelinieroute.
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KAART 5

AMERONGEN INSPIREERT
KAART 6

