AMERONGEN INSPIREERT
LET DE STIGTER WANDEL- EN FIETSPAD
Over de gehele Heuvelrug loopt een mooi aangelegde wandel- en fietsroute. Die gaat
van Hotel De Bergse Bossen in Driebergen naar Restaurant Moeke in Rhenen. Het is
een geheel bepijlde route die je in Amerongen kunt starten.
RD = rechtdoor

LA = linksaf

RA = rechtsaf

START Restaurant Buitenlust
LA

vanuit de uitgang de Burg. Jhr. H. van den Boschstraat op

RD

tot de N225

RD

oversteken en de Kievit op

RD

de Kievit volgen tot het einde
Hier start het Let de Stigter pad
Je kunt hier:

LA

naar Hotel de Bergse Bossen
of

RD

naar Restaurant Moeke in Rhenen
Bekijk de volgende pagina voor de volledige routebeschrijving van de twee routes.

AMERONGEN INSPIREERT
Let de Stigterpad - 32 km
Het Let de Stigterpad is een prachtige fiets- en wandelroute die u langs de meest
bijzondere plekjes op de Utrechtse Heuvelrug leidt. De fietsroute is vernoemd naar
mevrouw A.D. de Stigter-Huising, oud-burgemeester van Maarn. Zij was de pleitbezorger voor de totstandkoming van, alsook de eerste voorzitter (2003-2005) van
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
De route start bij Hotel Bergse Bossen in Driebergen en loopt over Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug naar Restaurant Moeke in Rhenen. U fietst door uitgestrekte
bossen, langs zandverstuivingen, vennen, heide, prehistorische grafheuvels, indrukwekkende kastelen en de uiterwaarden van de Neder-Rijn met schitterende vergezichten. Het is uniek dat stuwwal en rivierdal zo dicht bij elkaar liggen. Dat komt
nergens anders voor in Nederland. Terecht dat dit gebied voor 6000 ha in 2003 een
beschermde status verkreeg als Nationaal Park.
Het Let de Stigterpad wordt aangeduid door middel van blauwe cirkels 				
met een witte pijl en de naam Let de Stigterpad.

Routebeschrijving Let de Stigterpad vanaf Hotel & Grand Café Bergse Bossen Driebergen
1. Vanaf de parkeerplaats van Bergse Bossen gaat u rechtsaf.
2. Bij het naastgelegen Chalet Klein Zwitserland neemt u het fietspad dat hier recht tegenover ligt.
3. U volgt de borden naar het Staatsbosbeheer informatiebureau (het informatiebureau bevindt
zich op 12 km).
4. U vervolgt uw weg richting Jan van Zutphenweg, Amerongen (bevindt zich op 21 km).
5. De route gaat verder via De Kievit in Amerongen (bevindt zich op 22 km).
6. Tip: u kunt in het oude dorp Amerongen een kopje koffie drinken bij Restaurant Buitenlust.
7. U vervolgt uw weg naar het eindpunt van de route: Restaurant Moeke in Rhenen
(bevindt zich op 32,9 km).

Routebeschrijving Let de Stigterpad vanaf Restaurant Moeke in Rhenen
1.
2.
3.
4.

Vanaf Restaurant Moeke in Rhenen fietst u naar De Kievit, Amerongen (bevindt zich op 10,9 km).
Tip: u kunt in het oude dorp Amerongen een kopje koffie drinken bij Restaurant Buitenlust.
U vervolgt uw route naar de Jan van Zutphenweg (bevindt zich op 11,9 km).
Vanaf daar fietst u door de bossen naar het Staatsbosbeheer informatiebureau
(bevindt zich op 20,9 km).
5. U vervolgt uw weg naar Bergse Bossen in Driebergen.
6. Wanneer u het einde van het fietspad heeft bereikt en het bos uitkomt, steekt u schuin rechts over
naar het eindpunt van de route: Hotel & Grand Café Bergse Bossen (bevindt zich op 32,9 km).

