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Geopark Heuvelrug i.o.: 
ga op reis door de tijd 
IJs, wind, water en de mens vormden de Heuvelrug 
en de natte omgeving. Ga op ontdekkingstocht 
om te weten hoe het gebied is ontstaan. Hoe 
komt die stuwwal hier? Hiervoor moet je meer 
dan 150.000 jaar terug in de tijd. Toen stuwden 
ijs massa’s aarde en stenen op en vormden zo 
de Heuvelrug. Water en wind hebben de stuwwal 
vervolgens verder bewerkt. Ga maar eens naar 
de Grebbeberg tussen Rhenen en Wageningen 
en zie hoe de stuwwal hier letterlijk verrijst uit het 
natte landschap. Of struin door de eeuwenoude 
bossen of over de grote heidevlakten in het Gooi 
en verwonder je over de ruimte en weidsheid. 
Wanneer je over de Soesterduinen loopt, waan je 
je in de woestijn. Waar komt dit zand vandaan? En 
wat is de rol van de wind? De geschiedenis ligt hier 
letterlijk aan en onder je voeten.

Het Geopark Heuvelrug i.o. bestaat niet alleen uit 
stuwwal, bos, heide en zand. Rondom de Heuvel-
rug zijn rivieren zoals de Vecht, de Kromme Rijn en 
de Eem, de Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie 
en de Romeinse Limes. Juist de grote variatie in 
landschappen, van hoog en droog naar nat en dras, 
maken dit gebied aantrekkelijk om te ontdekken. 
Nu, maar zeker ook in het verleden. En dit zie je 
terug in de sporen die mensen eeuwen geleden 
hebben achtergelaten in het landschap. Verwonder 
je bij de prehistorische grafheuvels die overal op 
de Heuvelrug te ontdekken zijn. En geniet van de 
prachtige beukenlanen die eeuwen geleden zijn 
geplant. 

Het gebied wordt gekenmerkt door een bijzondere 
combinatie van geologisch erfgoed en de mede 
door de mens beïnvloede levende natuur, land-
schap en cultuurhistorie. De aanwezigheid daarvan 
is aanleiding voor Stichting Geopark Heuvelrug i.o. 
om te werken aan de Unesco kwalificatie van Geo-
park. Overal in de wereld zijn Geoparken, in totaal 
147 in 41 verschillende landen. In Nederland is nog 
maar één Geopark: de Hondsrug. De Heuvelrug en 
de natte omgeving verdient ook dit predicaat, vindt 
de Stichting Geopark Heuvelrug i.o. Weten waar 
deze stichting aan werkt?
Kijk dan op www.geopark-heuvelrug.nl 

de Waaien in 
Eemland 
De ronde plasjes hier  
heten waaien of wielen. 
Ze  zijn ontstaan als 
kolkgaten tijdens dijk- 
doorbraken van de Eem. 
De dijken zijn later weer 
om de diepe, ronde kolk-
gaten heen gelegd. 
Zo bleven zij behouden 
voor natuurontwikkeling. 
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Zwerfsteneneiland
Dit is een zandafgraving waar vanaf 1865 de 
Spoorwegen zand won. Bij de graafwerkzaamheden 
kwam niet alleen zand tevoorschijn, maar werden er 
ook zwerfstenen aangetroffen. Deze zwerfstenen zijn 
150.000 jaar geleden grotendeels vanuit Scandinavië 
meegevoerd.   
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Plantage Willem 111
In 1853 werd hier een tabaks- 
plantage gesticht. De warme  
zuidhellingen waren heel 
geschikt om ook in Nederland 
tabak te telen. De tabak werd 
in tabaksschuren gedroogd. 
Er zijn opvallende hoogte-
verschillen. Smeltende 
sneeuw heeft hier in de ijstijd 
dalen uitgesleten. 

MEER INFO? WWW.GEOPARK-HEUVELRUG.NL

Wat is een Geopark?Wat is een Geopark?
Een Geopark is een gebied van wereldniveau met 
uniek samenhangende waarden van aardkunde, 
levende natuur en cultuurhistorie. Het is een land-
schap met veel landschapsschoon en cultureel erf-
goed, dat ook toeristisch en educatief interessant is. 

De ontstaansgeschiedenis 
en de levende natuur, in 
combinatie met culturele 
en regionale tradities en 
ontwikkelingen vormen 
de ingrediënten voor een 
duurzame ontwikkeling ervan.

IJsmassa’s stuwden aarde en stenen 
op en zo ontstond de stuwwal.

Lange en Korte Duinen
Stuivend zand veroorzaakt 
allerlei vormen in het land-
schap. Deze vormen zijn hier 
goed herkenbaar. Omdat het 
zand bij voldoende windkracht 
nog steeds stuift, verandert 
het terrein voortdurend. Veel 
stuifzanden zijn aan het begin 
van de 19e eeuw vastgelegd, 
maar in deze gebieden be-
vinden zich nog redelijk grote 
kernen met actief stuifzand. 
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Naardermeer 
Het Naardermeer ligt in 
een uniek laagveen-
gebied en behoort tot 
de natuur-schatkamer 
van Nederland. Om 
het Naardermeer te 
beschermen kocht 
Natuurmonumenten het 
in 1906 en was daarmee 
het eerste Nederlandse 
natuurreservaat. 

Stuwwallengebied ’t Gooi
Hier vind je stuwwallen met droge zandgebieden. 
Je kunt er wandelen door eikenhakhout- en beukenbos 
en over heidevelden of stuifzand, o.a. bij het Mauvezand 
en de Witte Bergen. De Tafelberg is met 36,4 meter 
het hoogste punt van het Gooi. 
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De Vecht/ Aetsveldsche polder/
Weesp-Muiden
Dit is één van de grootste landbouwpolders van de 
Vechtstreek. Er wordt veel werk verzet om dit gebied 
open en groen te houden. 

Grebbeberg
Op de Grebbeberg is in 
de 2e wereldoorlog hevig 
gevochten. Het gebied is 
het zuidelijkste deel van de 
Grebbelinie die loopt tot aan 
het IJsselmeer. Er is ook een 
natuurontwikkelingsgebied 
‘De Blauwe Kamer’. Rondom 
en bovenop de Grebbeberg 
kun je mooie wandelingen 
maken en vind je een vroeg-
middeleeuwse walburcht.
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Geopark Heuvelrug Geopark Heuvelrug i.o: i.o: 
waar de geschiedenis aan waar de geschiedenis aan 

en onder je voeten ligten onder je voeten ligt

Geopark Heuvelrug Geopark Heuvelrug i.o:i.o:  
waar de geschiedenis aan waar de geschiedenis aan 

en onder je voeten ligten onder je voeten ligt

Westbroekse Zodden
De gebieden rond West-
broek bestaan uit water met 
een enkele strook land, de 
legakkers en petgaten. Deze 
gebieden zijn in gebruik als 
natuur- en recreatiegebied.
Wandel eens in het buitenge-
bied van Stichtse Vecht en 
de Bilt, bijvoorbeeld over het 
Bert Bos pad.

A
10

RHENEN

Oostbroek en Niënhof
Op Oostbroek tref je graslanden, oud loofbos en een 
kloostertuin. Niënhof heeft weidegebieden en loofbos 
en is een pleisterplaats voor de ringslang en ijsvogel.
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GEOPARK HEUVELRUG i.o.

EN NU OP GEOPAD….
In het Geopark Heuvelrug i.o. zijn veel interes-
sante Georoutes. Op www.geopark-heuvelrug.nl
vind je ze allemaal. De wandelroutes zijn 
minimaal 3,5 tot maximaal 10 kilometer. Je kunt 
ze gemakkelijk downloaden van de site (in een 
folder of compleet boekje) en dan….. op pad 
natuurlijk. Naast een uitgebreide omschrijving 
van de route (met kaart), wordt in de folder of 
het boekje ook informatie gegeven over wat je 
onderweg ziet. Zo kijk je met andere ogen naar 
de omgeving. Je leert meer over het landschap, 
de geologie, de cultuurhistorie en de natuur. 

Verwonder je tijdens het 
wandelen, laat je inspireren 
door de informatie en…  
vergeet vooral niet om je 
heen te kijken.  
Het is ieder seizoen weer 
anders in het Geopark 
Heuvelrug i.o. en iedere 
route vertelt jou een ander 
verhaal. Dus ga op Geopad 
en geniet er tijdloos van! 

RHENEN
MEER INFO? WWW.GEOPARK-HEUVELRUG.NL
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Archeologisch monument
De oudst bekende bewoning in dit gebied dateert 
vanaf 2500 v. Chr. In die tijd werden hier grafheuvels 
opgeworpen. Hierin werden personen begraven die 
zeer waarschijnlijk een belangrijke positie hadden 
in de gemeenschap. Vanaf ongeveer 1100 voor 
Christus tot in de Romeinse tijd (tot ca. 400 na Chr.)  
bewerkten prehistorische boeren het land in zoge-
naamde raatakkers. Dit zijn vierkante of rechthoe-
kige akkertjes waarop graansoorten als 
emmertarwe en spelt werden verbouwd. 
Mogelijk hebben de grafheuvels ook toen nog dienst 
gedaan als laatste rustplaats voor onze agrarische 
voorouders.

1 Kwintelooijen
Kwintelooijen is een oude zandafgraving. Bij het af- 
graven ging men door diverse grondlagen waarin botten 
en werktuigen gevonden zijn. Zo kwam men ook veel te 
weten over de ijstijden en zelfs de tijden daarvoor. 

De ondergrond van het gebied Kwintelooijen bestaat 
uit oude rivierafzettingen (zand en klei) die door 
een voorloper van de Rijn zijn afgezet. Tijdens het 
Saalien, 150.000 jaar geleden, werden deze rivier-
afzettingen door landijs opgestuwd tot de Utrechtse 
Heuvelrug. Kwintelooijen is een zeer divers gebied 
vanwege de afwisseling in vegetatiesoorten zoals 
heide, heischraal grasland, open pioniervegetaties, 
bloemrijk grasland, moerasvegetatie, naaldbos en 
loofbos. De trap beklimmen wordt beloond met een 
schitterend uitzicht. 

4 Palmerswaard
In de Palmerswaard langs de Neder-Rijn vind je 
prachtige riviernatuur. Het is een Natura2000-gebied 
en maakt daarmee onderdeel uit van een Europees 
netwerk aan natuurgebieden waar belangrijke flora en 
fauna voorkomen. 

Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw 
ingericht. De Palmerswaard vormt een ecologische 
schakel tussen de Blauwe Kamer en de uiterwaarden 
bij Elst en Amerongen. 

6 Cunera
De naam Cunera is verbonden met de plaats  
Rhenen. Hier staat de Cunerakerk met de Cunerato-
ren. Er is ook een Cuneraweg en een Cuneradag en 
er zijn zelfs Cunerakoekjes. Cunera werd geboren als 
dochter van Aurelius, prins van het koninkrijk York, en  
Florencia, de dochter van de sultan van Babylonië.  
In 337 ging zij op bedevaart naar Rome, in gezel-
schap van 1100 jonge vrouwen. Op de terugreis  
werd het schip bij Keulen overvallen door de heide-
nen. Alle opvarenden werden uitgemoord, maar de 
koning van de Rijn, Radboud, redde Cunera en nam 
haar mee naar zijn kasteel in Rhenen.

7Remmerstein
Landgoed Remmerstein vond haar oorsprong in de 
15e eeuw. Het landgoed ligt in de bossen bij Rhenen, 
geheel binnen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Een klein gedeelte van het landgoed wordt gebruikt 
voor landbouw en is verpacht. Het centrum van 
het landgoed wordt gevormd door het landhuis met 
prachtige tuin. Behalve het landhuis en de tuin zijn 
onder meer ook de entreepartij, de duiventoren en de 
watertoren aangemerkt als rijksmonument. 

5 Grebbeberg
De Grebbeberg is onderdeel van de langste stuw-
wal, de Utrechtse Heuvelrug. 
Door het woeste water van de Rijn werd de zuide-
lijke punt van de stuwwalboog langzamerhand weg-
geslagen en naar zee getransporteerd. 

Wat overbleef was een voor Nederlandse begrippen 
zeer steile helling. De Grebbeberg is een bebost  
gebied. Op de Grebbeberg is een vroegmiddel-
eeuwse walburcht te vinden. Aan de voet van de 
Grebbeberg liggen een militaire verdedigingslinie  
(de Grebbelinie) en De Blauwe Kamer, een natuur-
ontwikkelingsgebied met veel rivierdynamiek.
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COLOFON
Deze ontdekkaart is tot stand gekomen met een 
financiële bijdrage van Stichting Voormalig Gast- 
en Weeshuis Rhenen, Waterschap Vallei en 
Veluwe, RAAP en Rabobank Vallei en Rijn.

Ontwerp: Studio Herder (www.studioherder.nl) 
Teksten en begeleiding: CommunicatieCheck 
(www.communicatiecheck.nu)
Foto’s: Geopark Heuvelrug i.o., Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, Remmerstein, Prattenburg, Hans van Wingen, 
Wim Westland en Marc Hofstra
1e druk: februari 2020

Prattenburg
Het huis Prattenburg was als boerderij al in de late 
middeleeuwen bekend en moet toen aanvankelijk 
“Grootveld” geheten hebben. De naam “Prattenburg” 
duikt voor het eerst op in oude akten in 1502. De 
hoofdboomsoorten op Prattenburg zijn de grove den, 
de berk, de beuk, de zomereik, de Amerikaanse eik, 
de douglas en de Japanse lariks. De laatste drie 
soorten zijn voor Prattenburg van groot economisch 
belang. Door deze soorten te mengen met andere 
soorten ontstaat een gevarieerd en voor de wande-
laar aantrekkelijk bos.

2

P lantage Willem III
Aan het einde van de 16e eeuw bestond de  
Utrechtse Heuvelrug bij Elst voornamelijk uit  
uitgestrekte heidevelden. 

Vanaf het midden van de 17e eeuw begon de tabaks- 
teelt zich over de Heuvelrug te verspreiden. In 1853 
werd de tabaksplantage Plantage Willem III gesticht. 
Er is een sneeuwsmeltwaterdal uit de laatste ijstijd 
te zien, dankzij het open terrein. Provincie Utrecht 
heeft het smeltwaterdal en haar directe omgeving in 
2000 tot aardkundig monument benoemd.
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Blauwe Kamer
De Blauwe Kamer was in 1992 een van de eerste 
projecten waar volgens het gedachtegoed van Plan 
Ooievaar de zomerkade van de uiterwaard werd 
doorgestoken om zo de natuurlijke dynamiek van het 
rivieroeverlandschap te herstellen. Hierdoor loopt 
het laag gelegen gebied regelmatig onder water. 

Gecombineerd met de inzet van grote grazers is er 
daardoor een divers landschap ontstaan. 
In 2002 is de Grebbeberg, die de zuidkant van 
de Utrechtse Heuvelrug vormt, verbonden met de 
Blauwe Kamer. Sindsdien beschikken de koniks en 
galloways over een royaal hoogwatervluchtgebied.
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