
Bekijk de routekaart

Fietsroute

Startpunt

Ontdek de fietsroute Rhenen langs de Rijn.
Spring op de pedalen voor een fietstocht langs
uiterwaarden en rivierlandschappen. Tijdens de
tocht steek je twee keer de rivier over. De pontjes
brengen je naar de overkant.

De route loopt langs de Nederrijn, over de
slingerende dijken en door de Betuwe. Met als
afsluiter een korte uitstap naar het bos van de
Utrechtse Heuvelrug. Knooppunten volgen en
trappen maar! De Nederrijn is altijd dichtbij. Gratis parkeren

Station Rhenen
1,2 km fietsen naar het startpunt

Parkeerplaats Paardenmarkt 
Paardenmarkt 
3911 TV Rhenen

Auto:

Trein: 

Afstand: 25,6 kilometer
Markering: Knooppunten 

Rhenen langs de Rijn 

Fietsen langs de Nederrijn 
Volgorde knooppunten:
52 > 32 > 24 > 94 > 92 > 13 > 9 > 8 > 77 > 41 > 
40 > 37 > 36 

Overig
Let op de vaartijden van de ponten (vooral ‘s
avonds). De route gebruikt onderstaande
ponten: 
- Wageningen - Opheusden 
- Ingen - Elst 



1.

52 > 32
De fietsroute begint bij het stadscentrum van Rhenen. Een bezoek aan de stad combineer
je daardoor makkelijk met de fietstocht. Vanaf
 de parkeerplaats sla je rechtsaf richting de Nederrijn. De 
fietstocht volgt vanaf Rhenen de rivier naar de Rijnbrug.  

Na het passeren van de brug gaat de route rechtdoor 
onderlangs de Grebbeberg. De berg is ongeveer vijftig 
meter hoog. Het is het eindpunt van de Utrechtse 
Heuvelrug die abrupt stopt bij de rivier. Langs het 
fietspad zie je de rivier splitsen. Dit is het startpunt van 
het Valleikanaal. Aan het eind van het fietspad zie je de 
Grebbesluis. Dit inlaatpunt pompt het water onder de 
weg door het kanaal in. De route slaat hier rechtsaf naar 
de Grebbedijk. 

32 > 24 > 94
Aan de rechterkant van de Grebbedijk ligt natuurgebied Blauwe Kamer. Het water van de
Nederrijn heeft in dit gebied vrij spel. Wanneer het waterpeil in de Nederrijn stijgt,
stroomt de Blauwe Kamer meestal vol met water. De dieren trekken dan de Grebbeberg
op. Het water maakt van de Blauwe Kamer een levendig gebied. De riviernatuur is
daardoor een paradijs voor vogels. De fietsroute gaat bij de t-splitsing rechtsaf. Je fietst
om de Blauwe Kamer heen naar de pont. Hier steek je de Nederrijn over.

Routebeschrijving

Volgorde knooppunten: 52 > 32 > 24 > 94 > 92 > 13 > 9 > 8 > 77 > 41 > 40 > 37 > 36 
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1.

77 > 41 > 40 > 37 > 36
Bij knooppunt 77 daalt de route rechtsaf naar de laatste oversteek. De pont brengt je
naar de rand van Elst. Bij knooppunt 41 sla je linksaf een
woonwijk in. Hier laat de route de Nederrijn achter zich. 
Via een woonwijk en provinciale weg fiets je het bos van 
de Utrechtse Heuvelrug in. Dat de bossen in deze streek 
heuvelachtig zijn, ervaar je hier zelf. Je klimt omringd 
door het bos naar boven en daalt daarna weer af. Vanuit 
het bos leidt de fietsroute tussen de weilanden door 
terug naar Rhenen. De Rijn komt weer in zicht, net als het 
eindpunt. 

Routebeschrijving

Volgorde knooppunten: 52 > 32 > 24 > 94 > 92 > 13 > 9 > 8 > 77 > 41 > 40 > 37 > 36 

94 > 92 > 13 > 9 > 8 > 77
Na de oversteek fiets je de Betuwe in. De streek die bekend staat om de
(fruit)boomgaarden, rivier- en dijklandschappen. De 
fietsroute volgt over de dijk de andere zijde van de 
Nederrijn. De route slaat bij knooppunt 92 rechtsaf naar 
de Marsdijk. Een autoluwe dijk, omringd door het
rivierlandschap.

Vanaf de Marsdijk kijk je uit op de Grebbeberg. De route 
gaat ook aan deze zijde onder de Rijnbrug door. Daarna 
volgt al snel het uitzicht op het stadsbeeld van Rhenen. 
Waar de 82 meter hoge Cuneratoren ver bovenuit steekt. 
Via de knooppunten volg je de rivier over de slingerende 
dijk. Je fietst er door het Betuwse landschap. Weilanden, 
boerderijen, boomgaarden en riviernatuur wisselen elkaar af.


