
© www.Voetstappen.nl 

Amerongen_Amerongse Berg – 12km. 
 
Startpunt: Parkeerplaats Kasteel Amerongen (Drostestraat). 

 
Kasteel Amerongen is een kasteel dat op een bijzondere plek ligt. Het is één van de weinige kastelen in 
Nederland die buiten de dijken in de uiterwaarden ligt. Het omgrachte tuin- en parkterrein is een ongeveer 
vierkant gebied, omringd door dijken die het beschermen tegen hoog water. Kenmerkend voor deze neobarokke 
tuinen zijn de rechte vakken, de terrassen en de vormsnoei. Het kasteel, wat centraal in de tuinen ligt, is zelf ook 
omgeven door een gracht. De stijl waarin het kasteel is gebouwd is het Hollands classicisme.  
 

Staande voor het hek van het kasteel 
Amerongen, met zicht op het kasteel en 
de rug naar de parkeerplaats, links en 
direct daarna naar rechts, langs de oude 
waterpomp.  
1 e pad links omlaag en pad volgen. 
Voorbij een bocht naar rechts (bankjes) 
rechts en daarna na de afsluitboom 
rechts aanhouden. Rechts ligt een trap 
omhoog.  
Een klein ommetje voert ons naar de 
voormalige galgplaats en een 
begraafplaats waar de begraven 
veroordeelden alleen met een 
genummerd paaltje zijn aangegeven.  
 

We passeren een uitkijkpunt, blijven het slingerende pad volgen en voor een klaphek links en de drukke N225 
oversteken. Rechtdoor de onverharde Franseweg inlopen en deze blijven volgen tot vlak voor een afsluitboom 
bij een weg, voor de afsluitboom links bospad volgen (rechts enkele huizen).  
Bij het laatste huis (rechterzijde) schuin rechts, rechtdoor lopen. Op de volgende kruising, schuin rechts, 
rechtdoor pad omhoog nemen, dit pad met een bocht naar rechts volgen, zijpaden negeren en dit slingeren 
pad blijven volgen. Op viersprong rechtdoor en daarna einde links. 2 e pad rechts en dit pad blijven volgen tot 
de top van de Elsterberg, 62,5 meter hoog.  
Na een grote open ruimte in het bos (linkerzijde) en informatiepaneel voor de bosrand links omlaag. Dit pad 
geruime tijd rechtdoor omlaag volgen. Op een ruime viersprong rechtdoor en voor het Egelsmeer links. Even 
later passeren we rechts een grondwatermeter en informatiepanel. Brede pad volgen met een bocht naar 
links. Daarna dit brede lange pad blijven volgen dat naar enige tijd bergopwaarts gaat naar de Amerongse 
Berg. Boven aangekomen bij de alleen staande eik met banken naar rechts (Driebergselaantje), bocht naar 
links en rechtdoor naar de informatiezuil “Op de top”, dit is de top van de Amerongse Berg, 69,9 meter hoog.  
De Amerongse Berg is met een hoogte van 69,9 meter boven N.A.P. het hoogste punt van de provincie Utrecht en 
de Utrechtse Heuvelrug. De heuvel is gelegen in het Amerongsebos, één van de oudste bossen op de Utrechtse 
Heuvelrug. De meeste bossen op de heuvelrug zijn niet ouder dan een eeuw, in het Amerongse Bos dateren 
sommige grove dennen uit 1770. Het bos dankt zijn leeftijd aan de kasteelheren van het in de Amerongse 
Bovenpolder gelegen kasteel Amerongen. Zij lieten het bos aanleggen om er te kunnen jagen.  
 

Op de top nemen we het pad schuin rechts, rechtdoor (rechts van de informatiezuil). 2e  pad links, dit is de top 
van de Vlakke Berg 67,5 meter hoog. 5 e pad links en voor het Berghuis rechts. 
Links ligt een opengewerkte grafheuvel.  

Einde weg rechts (langs de afsluitboom) en met de bocht naar rechts. Voor een afsluitboom rechts pad langs 
de bosrand volgen. Op brede viersprong links en 2e pad rechts. Einde links en 1e weg rechts (De Del) 2 e weg 
links (Holleweg). Provinciale weg oversteken en de Holleweg vervolgen. Op viersprong schuin rechtdoor 
(Nederstraat) en direct daarna rechts trapje op. Bovenaan links aanhouden en langs de kerk lopen.  
Langs de Koningin Wilhelmina boom schuin Rechtdoor de Drostestraat inlopen naar het beginpunt van deze 
wandeling.  
 
* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * *  

Voor meer wandelingen: www.Voetstappen.nl 


