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Rhenen is een stadje aan de rand van de Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug.
Het stadje is bekend om verschillende redenen. Iedereen kent natuurlijk Ouwehands Dierenpark waar
ze nu 2 panda’s plus een jonge panda in de dierencollectie hebben. Ook is het bekend vanwege de
Grebbeberg, waar de Nederlandse Soldaten heldhaftig verzet hebben gepleegd tegen de Duitse
invallers. En Rhenen is bekend als bedevaartplaats voor de Heilige Vrouwe Cunera. In 1258 kreeg
het plaatsje stadsrechten en het recht om een stadsmuur te bouwen. Als je door het oude stads-gedeelte loopt, zie je daar nog vele stukken van terug. In de 2e W.O heeft het stadje het twee maal
zwaar te verduren gehad. In 1940 door de slag om de Grebbeberg en in 1945 door de bevrijding door
de Engelsen. Maar de bewoners gingen niet bij de pakken neerzitten en bouwden het stadje steeds
weer op .Zoals de naam al verraadt, gaan we vandaag op bezoek bij het natuurreservaat de Blauwe
Kamer gelegen onderaan de Grebbeberg.
Deze keer lopen we niet eerst door het prachtige oude stadje, maar duiken meteen na de passage
van de brug de uiterwaarden van de Rijn in. In de uiterwaarden wandelen we over graspaden, die wat
nat kunnen zijn en dus glibberig. Als u dat niet wilt, kunt u de omleiding over de dijk volgen. (zie routebeschrijving)
De Rijnbrug is in de 2e W.O 2 maal gebombardeerd. In 1940 door de Duitsers en in 1944 door de
Engelsen . Vroeger liep er naast de brug ook een spoorlijn naar Ochten, maar die is door de bombardementen verwoest en na de oorlog nooit meer opgebouwd. Vandaar dat de trein niet verder rijdt dan
Rhenen. Op weg naar de oversteek met de pont wandelen we langs een replica van een Romeinse
wachttoren. Ongeveer op deze plaats lag het meest noordelijke fort van de Romeinen. Ook staat er
een fortificatie van de Gebbelinie in de Betuwe, De Spees genaamd. Deze is gebouwd door de
Fransen in 1799. Even rondkijken is de moeite waard. Op de smalle dijkjes waar we overheen lopen
kunnen we zomaar een kudde schapen tegenkomen. Vervolgens wandelen we door het centrum van
Opheusden en dan weer door een uiterwaarden gebied met mooie paden. Nadat we met de pont zijn
overgestoken, gaan we op weg naar de Blauwe Kamer. In 1992 werd dit gebied ingericht als vogelbroedgebied en begrazingsgebied voor wilde koeien en paarden. Door het doorsteken van de
zomerdijk, op verschillende plaatsen, ontstond er een prachtig nat gebied. Bij hoog water loopt het
gebied volledig vol en wordt het gebruikt als overloop gebied voor de Nederrijn. Het gebied is een
paradijs voor vogelliefhebbers. Aalscholvers, de visarend, lepelaars, zilverreigers, zwanen, ganzen,
torenvalken, sperwers en steltlopers komen hier voor. Kort geleden is er zelfs een zeearend gezien .
Wij lopen door dit prachtige gebied. Wel kan het er soms erg modderig zijn. Als u dat niet wilt, kan u
na de oversteek met de pont uw weg vervolgen zonder de Blauwe Kamer in te gaan. Maar dan mist u
wel een heel mooi stuk van de wandeling. Wel kan u in Restaurant de Blaauwe Kamer terecht voor
koffie-to-go. Er staan er buiten wat banken waar u het op kan drinken. We lopen langs de oude
steenovens van de steenfabriek die hier tot 1975 heeft gestaan. Nu staan er alleen nog enkele ruïnes.
We wandelen over een loopplank over een meertje in het gebied. Na de Blauwe Kamer gaan we op
weg naar de Grebbeberg, via het buitengebied tussen Rhenen en Wageningen. Deze keer beklimmen
we hem via de weg; een flinke pukkel. Na de klim lopen we langs de hellingen van de Grebbeberg en
hebben zo een prachtig uitzicht over de Blauwe Kamer en de Betuwe. Na de berg nog een maal door
een stukje uiterwaarden en dan wandelen we via de oude binnenstad we weer terug naar CR Cunera.
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