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Uitzicht op de Betuwe 

Beschrijving 
De Grebbeberg is een markante grens van een drietal landschappen. Het rivierenlandschap van de 

Betuwe, een stuwwal en de Gelderse Vallei tussen Wageningen en Rhenen. Op de grens van die 

landschappen ligt de Blauwe Kamer een mooi natuurgebied. 

Deze wandeling laat je kennismaken met een prachtig stukje Nederlands rivierenland en laat je het 

zien vanuit het landschap zelf maar ook van bovenaf want het laatste deel loopt precies over de 

rand van de Grebbeberg. 

Route 

 

 

1. Loop vanaf het station in de richting van Kesteren, dat betekent dat je de brug oversteekt. 

Het kan een oorverdovend lawaai zijn op de brug, en let maar op de brug beweegt! 

2. Na de brug ga je meteen naar beneden en volg je de winterdijk geruime tijd, eerst langs 

een boerderij (de Ambtse) en later langs de rand van Opheusden over een asfaltdijk 

http://www.stroomwaarts.nl/


 

www.stroomwaarts.net 
Wandelen langs rivieren 

3. Neem de weg links naar de voorpont en steek hier de Rijn over. Aan de overkant van de 

Rijn volg je de weg naar rechts en loop je langs het natuurgebied (hier kun je ook naar de 

vogelhut als je dat wilt) 

4. Neem op de T-splitsing de weg naar links en loop in de richting van de Grebbeberg Steek de 

provinciale weg over en ga links, neem de eerste weg rechts (onder de berg langs) 

5. Na een 200 meter neem het fietspad naar rechts en loop naar het riviertje (de Grift) en 

volg het fietspad geruime tijd langs de oever 

6. Ga bij de eerste brug links af en volg de verharde weg over een slecht fietspad, neem de 

eerste weg links en loop in de richting van de Grebbeberg,  

7. Ga op de kruising rechtdoor en volg de weg naar rechts 

8. Bij een slagboom waar het fietspad licht naar links buigt ga je linksaf en volg je het pad 

langs de bosrand. 

9. Neem in het bos het eerste pad naar links en volg dit enige tijd. Neem vervolgens het 

eerste of het tweede pad naar links, het infocentrum van de oorlogsbegraafplaats is een 

goede markering,  

10. Steek hier wederom de tweebaansweg over.  

11. Ga door het klaphek en ga na het hek naar links en volg het pad langs de afrastering. Dit 

pad loopt in de richting van de rand van de berg. Blijf dit pad geruime tijd volgen over de 

rand (loop nergens naar beneden) 

12. Je volgt het pad tot aan een klaphek bij de weg (tegenover de dierentuin) en ga linksaf, 

loop de weg af naar beneden. Je eindigt bij het station. 
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