
Rhenen – Grebbeberg/Blauwekamerwandeling 16km 
 

 
 

Start- en eindpunt: parkeerplaats NS-station Rhenen  

 

Loop vanaf de parkeerplaats richting de Rijnbrug, langs de doorgaande weg (N233). Steek via het fietspad aan de 

linkerkant de brug over. Volg over de brug het paadje dat links naar beneden gaat, aan het einde LA, Marsdijk. 

Volg de Marsdijk, passeer boerderij Den Ambtse en alsmaar RD tot aan T-splitsing. Hier LA (langs panoramakijker 

en bankjes). Op volgende T-splitsing weer LA. Op dit punt zie je restanten van de defensiedijk bij Kesteren. 

 

Volg de geasfalteerde dijk tot aan de eerstvolgende kruising, Y 06004. Ga LA, Veerweg. Naar de pont, links ligt café 

’t Veerhuis Opheusden. Met de pont Nederrijn oversteken. Volg asfaltweg (negeer voetpad naar links) met de bocht 

mee naar rechts en neem eerste afslag LA, richting informatiecentrum en restaurant De Blaauwe Kamer. Bij 

hoogwater is het natuurreservaat slecht of niet toegankelijk. Hier kun je kiezen: of alleen naar de vogelkijkhut (volg 

de blauwe paaltjes) of maak een rondje van circa 5 kilometer. Hiervoor volg je de rode (grotendeels genummerde) 

paaltjes. 

 

Verlaat de Blauwe Kamer door terug te lopen naar de asfaltweg, ga LA. je passeert links de ringoven en loopt met de 

weg mee naar links. Op Y-splitsing LA, Grebbedijk. Loop hier indien mogelijk over het graspad onder langs de dijk 

(soms grazen hier schapen en is het afgezet). Anders over de dijk lopen. 

Bij de kruising met de voorrangsweg LA, en na 100 meter weer LA, Cuneralaan. Je passeert een wildrooster, negeer 

hier rechts de trap de Grebbeberg op. Loop RD totdat je een tweede trap naar boven ziet (blauw-gele markering). RA, 

hek door en trap op. Bovenaan (voor je ligt een ruïne) direct scherp LA. Pad langs de rand van de Grebbeberg volgen. 

Alsmaar links aanhouden (wit-rode markering). Op een gegeven moment buigt het pad naar rechts, hier loop je om 

een erosiegeul heen. Blijf alsmaar het pad volgen dat het dichtst de rand van de Grebbeberg volgt, met de rand mee 

naar rechts. Uiteindelijk kom je bij een klaphek, hek door en langs afsluitbalk. De drukke weg, Grebbeweg, 

oversteken. 



Voor pannenkoekenhuis De Grebbeberg. LA, de weg volgen tot voorbij de grote parkeerplaats. RA richting 

sportpark. Links de ingang van het park, rechts een doorsteek naar de parkeerplaats, daartussenin loopt een bospaadje 

(Iet op wit-rode markering). Volg dit paadje langs het sportveld, aan het einde van het sportveld LA. Pad buigt van 

het veld af, loop door tot je op een viersprong komt. 

Bij viersprong LA (einde wit-rood). je loopt Rhenen binnen via de Levendaa.lseweg. Bij driesprong RA. Op T-

splitsing LA, Kastanjelaan. Op kruispunt met stoplicht RA en meteen na restaurant Cunera via de trappen omlaag 

naar de parkeerplaats. 

 

 

Bereikbaarheid 

Auto 

Vanaf de AlS, afslag 35 Ochten. je rijdt Rhenen binnen via de N233. Direct over de brug RA, met de bocht mee naar 

links en direct LA, naar de parkeerplaats van het NS-station. 

Vanaf de Au, afslag 23, Veenendaal. je rijdt Rhenen binnen via de N233. Neem de afslag Rhenen/Wageningen. Aan 

het einde van de afrit RA het viaduct over, direct RA en weer RA, naar de parkeerplaats. 

 

Horeca 

Bij het begin- en eindpunt ligt restaurant Cunera, (0317) 61 24 26, www.restaurantcunera.nl. Halverwege de 

wandeling café 't Veerhuis Opheusden, (0488) 44 12 07, www.veerhuis-opheusden.nl en restaurant De Blaauwe 

Kamer, (0317) 42 1410, www.deblaauwekamer.nl. 

 

LA= Linksaf, RA= Rechtsaf, RD= Rechtdoor, Y= Wegwijzer, PS= Paddenstoel 


