
 
Herfstrit 2021 is een mooie slingerende toertocht 
door een stukje historisch zuidoostelijk deel van 
de provincie Utrecht.  
 
Ten zuidoosten van de lijn Utrecht - Amersfoort 
ligt een natuurlijke verdedigingsbarrière in de 
vorm van de Utrechtse Heuvelrug en op de grens 
met Gelderland de Grebbeberg. 
 

 

Voor de Romeinen was deze streek hun 
noordelijke territorium, De Romeinse Limes 
(werelderfgoed). O.a. met de resten van het 
Castellum bij Houten (Achter Fort bij Vechten). 
 
De natuurlijke verdedigingsbarrière werd 
versterkt door het stroomgebied van de Kromme 
Rijn, stromend van de Neder-Rijn bij Wijk bij 
Duurstede naar de Stadsbuitengracht in Utrecht. 
Dit alles is tevens onderdeel van de Hollandse 
waterlinie. Kenmerkend van de Hollandse 
waterlinie is de vele kleine sluizen en kanalen die 
geniaal zijn weggewerkt in het landschap en 
dorpen.  
 
We gaan kriskras door dit gebied om zoveel 
mogelijk deze mooie, landschappelijke kenmerken 
op te zoeken. Vele fraaie dorpen met hun mooie 
bruggetjes en sluizen, kenmerkend voor dit 
gebied. Wijk bij Duurstede, Amerongen, ’t Goy zijn 
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enkele bekende namen. Als we goed opletten, 
zullen we de oude rijkdom ervaren van de vele 
landgoederen die dit gebied rijk is. 
 

Startlocatie 
Voor de startlocatie is restaurant/speeltuin “De 
Pyramide van Austerlitz” gekozen, makkelijk te 
bereiken en met een historische knipoog naar de 
vlakbij gelegen “Pyramide”.  
 
Leuk om te weten: De “Pyramide van Austerlitz” is 
gelegen op een van de toppen van de Utrechtse 
Heuvelrug. Het monument stamt uit de tijd van 
Napoleon van begin 1800. Inspiratie voor deze 
obelisk is ontstaan door Napoleons veldtocht naar 
Egypte. Lodewijk Napoleon, in die tijd koning van 
Holland, gaf het monument de naam “Pyramide 
van Austerlitz”, naar de veldslag in het huidige 
Tsjechië. 

 
Vertrekkend in zuidelijke richting, slingerend naar 
de Kromme Rijn streek en de oude Kromme Rijn 
streek. 

 
Kromme Rijnstreek en Neder-Rijnstreek 
Strategische mooie gebieden passerend, zoals de 
Gooyerwetering; Langbroekerwetering; Schalk-
wijkse wetering en via Fort Honswijk vervolgen we 
de Lek via de Lekdijk naar Wijk bij Duurstede. 
 

 

In de Kromme Rijnstreek bevinden zich prachtige 

landgoederen, buitenhuizen en kastelen. Zij zijn 

gezichtsbepalend voor de natuurgebieden en 

ademen een voorname, rustgevende sfeer uit. 

Rondom de kastelen, landhuizen en buitens 

werden vaak tuinen en parke ingericht. 

 

De bekenste plaats in de regio is zonder 

uitzondering Wijk bij Duurstede. Tijdens de 

Romeinse tijd bevond zich op deze plek het 

Romeinse castellum “Levefanum”. Ook liep de 

Noordelijke grens van het Romeinse Rijk (Limes) 

dwars door Wijk bij Duurstede. 

 

Vanaf Wijk bij Duurstede gaan wij een deel van de 

Nederrijn volgen over de Rijndijk naar Amerongen. 

Uiteindelijk rijdend naar Rhenen om via de 

Grebbeberg snuffelend in de Gelderse Vallei weer 

de Utrechtse heuvelrug binnen  te druppelen.  

 

Let hier eens op de weelderige landgoederen die 

deels verscholen liggen: de mooie streek rond de 

Amerongse Berg (69,2m), de Hoge Ginkel (53m) en 

Breeveen en Dartheide (bosplateau 47m). 

 

Utrechts heuvelrug (Stuwwal) 
De Utrechtse Heuvelrug is een zandrug tussen 

de Nederlandse provincies Utrecht en Noord-Hol-

land, tussen de randmeren in het noordwesten en 

de Rijn in het zuidoosten. De contouren van de 

lange heuvelrug die van Huizen tot Rhenen loopt, 

tekenen zich overal duidelijk af. De Utrechtse  

 

Heuvelrug heeft meerdere 'toppen' boven de 50 

meter. Het hoogste punt is de  Amerongense 

Berg met 69,2 meter boven zeeniveau. Het 

zuidelijkste punt is de Grebbeberg (52m). 

 

 

 
Eind 17e eeuw ontdekten ook de rijke kooplieden 
de Utrechtse Heuvelrug. Ze bouwden er hun 
buitenhuizen om er ’s zomers de stank en drukte 
van de stad te kunnen ontvluchten. Eerst nog als 
boerderijen met een herenkamer (‘hofstedes’), 
maar vanaf het eind van de 17e eeuw als luxe 
landgoederen met sierlijke tuinen en bossen. 
 
Verdeeld over de Heuvelrug liggen honderden 
kastelen, versterkte huizen en historische 
buitenplaatsen. De Heuvelrug kent de grootste 
dichtheid aan buitenplaatsen van Nederland; 
volgens sommigen zelfs meer dan er langs de Loire 
in Frankrijk te vinden zijn. De meeste van deze 
prachtige gebouwen met bijbehorende tuinen, 

Kromme Rijn bij Rhijnauwe 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Randmeer_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huizen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerongse_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerongse_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grebbeberg


bossen en landerijen liggen in gordels dicht bij 
elkaar. 
 
We steken bij Maarsbergen de Woudenbergsche 
grift over en komen in het Noordelijke strategische 
gebied met plaatsen als Scherpenzeel, Leusden, 
Woudenberg en stromen als de Luntersche beek 
en het Valleikanaal. 
 

Finishlocatie 

  

We eindigen bij Eethuis de Stoeterij, gelegen in 
een mooi deel tussen de Amersfoortse berg (44m) 
en Soester Duinen, waar Stompert (51m) de 
hoogste duin is. Dit is het grensgebied tussen de 
Heuvelrug en het Eemdal. 
 
 
 
 
Afhankelijk van het weer kunnen we zowel buiten 

alsook binnen nagenieten van deze herfstrit onder 

het genot van een drankje en voor de liefhebbers 

een hapje. Het eindpunt ligt dicht bij een oprit van 

de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. 

 

 

 

Namens de Toercommissie wens ik u een mooie en droge rit met prachtige herfstkleuren. 
 
Marco Ravensbergen◼ 
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