
 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Deze rit gaat weer door het hart van ons land 
heen met een grote variatie aan landschappen! 
Ook is er een afwisseling van wegen, maar 
voornamelijk kleinere en bochtige 
(dijk)weggetjes en rivieren! 

 
 

Door omstandigheden starten we NIET bij van 
der Valk in Vianen maar starten we bij de Mc 
Donalds, Lorentzlaan 1, 3401 MX in IJsselstein. 

 
Na bijkletsen en een lekker bakkie koffie of 
thee rijden we naar de Lekdijk en steken de Lek 
over via een stukje A2 en duiken daarna de 
polder in om via bochtige weggetjes via 
Schoonrewoerd het schilderachtige dorpje 
Rhenoy te bereiken. Hier gaan  we de Linge 
over en volgen die een stukje.Daarna gaan we 
zuidwaarts tot we bij Herwijnen aankomen. 
Hier steken we met een pont de Waal over 
(alleen betalen met PIN, € 1,35 voor 1 pers. en 
€ 2,05 voor 2 pers.). 

 
Na Brakel en Aalst te zijn gepasseerd rijden we 
langs de Afgedamde Maas en even verderop 
komen we bij de Maas aan. Als we Hedel 
bereiken, steken we via een brug de Maas 
weer over en blijven op de andere oever de 
Maas volgen en passeren ’s Hertogenbosch 
aan de noordkant. 

 

 
 
 
 
 

Bij Lith steken we de Maas weer met een 
pontje over (€ 1,80 voor 1 persoon, contant 
betalen of met PIN) en volgen deze tot 
recreatiegebied De Gouden Ham en gaan 
hier noordwaarts en steken bij West Maas en 
Waal de  Waal  weer  over.  Hier  bereiken  
we de Betuwe en zien we het (bijna) rijpe fruit 
rijkelijk aan de bomen hangen. 

 

 
 

Na weer een paar mooie polderweggetjes 
steken we bij Rhenen de Neder-Rijn over. Hier 
rijden we om de noordkant van Veenendaal 
heen door een coulisselandschap en even 
verderop door een stukje Nationaal Park de 
Utrechtse Heuvelrug en bereiken vervolgens 
Leersum. 

 

 
 

Hier rijden we het gebied rond Langbroek in 
dat bekend staat om zijn landhuizen en 
kastelen, het loont de moeite om af en toe 
even stil te staan om die te bewonderen. 

 
Na het oversteken van het Amsterdam- 
Rijnkanaal rijden we over de Lekdijk om te 
genieten van het uitzicht op het water. 



 
 

Vreeswijk komt in zicht als we onder de A27 
zijn doorgereden, een leuk plaatsje om even 
halt te houden, rond te kijken en eventueel 
iets te consumeren (ijsje?). 
 

 

Na het mooie IJsselstein (rij even de 
binnenstad in!) rijden we nog een stukje door 
de polder om na een rit van ongeveer 200 km 
het eindpunt te bereiken bij La Place/Burger 
King in De Meern. 

 
 

 
Na een welverdiende pauze kun je vanaf hier 
snel weer huiswaarts rijden via de 
A12/A2/A27 en/of A28. Onderweg zijn er 
voldoende gelegenheden om wat te eten of te 
drinken. 

 
Hans Burggraaff, 
Toercommissaris Midden-
West◼ 
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