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Met Anja en Harm 

 

 

Na al enkele weken uitgekeken te hebben naar een eerste tocht werd deze dag een beter weer-

beeld aangegeven dan het hele voorliggende fietsjaar. Nog steeds ’s morgens net boven nul, maar 

de voorspelling was tot 9 gr. C., dus met Harm om 8:15 uur afgesproken bij de AXA-Valleirenners. 

Een drukte van belang, maar het parkeren was geweldig georganiseerd, dus op een plek vlakbij het 

clubhuis kunnen staan. Na de fietsen geprepareerd te hebben en de kleding op de heersende en te 

verwachten temperatuur aangepast te hebben gingen we ons inschrijven. Daar ook met Harm 

contact gezocht en al wachtende op hem een kop koffie genuttigd. Ook even gesproken met de 

Haagse man waar ik vorige keer mee samen ben opgefietst (later ook samen de Schelmseweg in 

Oosterbeek opgetrokken aan kop van een snelle groep zoals hij het al noemde). 

Bij vertrek hebben Harm en ik ons op kop genesteld en nam Anja de positie uit de wind in. Zo reden 

we al snel op de Amerongse Berg op aan. Op het grote blad naar boven, kracht i.p.v. snelheid, dit 

i.v.m. het uittesten voor de latere tochten. 

Zo kruisten we verder door het heuvelachtige terrein 

achter de Grebbeberg op naar Oosterbeek, alwaar foto’s 

op de Italiaanse Berg genomen werden.  

Anja en Harm staan er prima op, de één gefocused, de 

ander spiedend of het OEDZIOD-tenue er wel fraai op 

zou komen. 

Daarna via de Schelmseweg richting de eerste 

bevoorrading bij Reto in Arnhem, op 57 km. 

Na de pauze ging Anja alleen verder voor de 105 km. Wat haar is overkomen weten we alleen uit 

haar mond, wat zeggen wil: ze heeft genoten, goed gereden en was best wel moe en voldaan. 

Harm en ik gingen voor de 135 km over de Posbank. Fantastische uitzichten over het ‘kale’ maar 

kleurrijke gebied, waar de paardjes vrij doorheen trokken en het eerste voorjaarslicht een voorbode 

kan zijn van naderend warmer weer. Kortom het was genieten van de klim op eigen tempo en de 

wind die we steeds meer in de rug mee kregen. 

Zo zijn we de Posbank opgegaan via de Rosendael-kant, daarna afgedaald en dan via de 

Zijpendaalse kant weer omhoog geklommen. Met de lange afdaling weer richting Schaarsbergen en 

dan via de A12 linea recta terug naar Renkum, de 2e bevoorrading. Hier alleen onze eigen reserves 

aangesproken en toen snel weer op weg voor de laatste 30 km.  

De Grebbeberg, na het spoor in Rhenen omhoog en dan via de Defensieweg weer terug naar 

Veenendaal. Hier de laatste omtrekkende beweging langs de Westgrens naar de finish, waar Anja 

ons alweer stond op te wachten. Eeen gezellige, mooi tocht lag weer achter ons ! 



Van de site: 

Veenendaal-Veenendaal begint met drie heuvels in de Utrechtse Heuvelrug, waaronder 

de twee zwaarste van deze heuvelrug, namelijk de Amerongse berg-noord (37 

kliminspanningspunten oftewel kip) en de Koerheuvel (27 kip). Daarna voert de tocht 

naar de Veluwe, waar onder andere de Italiaanseweg (30 kip) en in Arnhem de 

Heijenoordseweg (39 kip) in het parcours opgenomen zijn. De zwaarste heuvels van 

Veenendaal-Veenendaal, de Zijpenberg-west (40 kip) en de Posbank (44 kip), liggen in 

de Veluwezoom. Net voor het restaurant op de Posbank ligt ook het steilste stuk van 

300 meter van de tocht (9%). Op de terugweg naar Veenendaal wordt de Holleweg bij 

Doorwerth beklommen (35 kip). Twee heuvels van de Utrechtse Heuvelrug besluiten 

de tocht. De route van 105 km slaat de heuvels nr. 9 tot en met 11 over. Vijf heuvels 

van Veenendaal-Veenendaal komen voor op de ranglijst van de 24 zwaarste heuvels in 

Nederland buiten Zuid-Limburg. 

 

 

   

   

Nr Na 

(km) 

Heuvel Zwaarte 

(kip) 

Hoogte 

(m) 

van-tot 

(m) 

Helling max 

van 300 m (%) 

Helling gem 

(%) 

Lengte 

(m) 

1 5 Amerongse berg-noord  37 57 7-64 6.8 4.3 1330 

2 15 Defensieweg-west  11 17 38-55 5.3 3.2 530 

3 22 Koerheuvel  27 34 14-48 7.3 5.3 640 

4 34 Wageningsche berg-zuid  13 24 11-35 5.7 3.2 740 

5 44 Italiaanseweg  30 42 14-56 7.0 5.4 770 

6 48 Pietersberg  22 35 16-51 5.8 4.1 860 

7 51 Heijenoordseweg  39 64 17-73 6.0 2.9 2190 

8 58 Kluizeweg  21 34 43-77 6.2 3.7 920 

9 63 Emmapiramide-west  25 44 41-83 5.2 3.3 1330 

10 65 Zijpenberg-west  40 78 31-105 5.6 3.0 2630 

11 71 Posbank  44 67 23-88 8.7 3.1 2180 

12 96 Westerbouwing  22 33 18-51 7.2 4.3 770 

13 100 Holleweg  35 44 12-56 7.7 5.0 880 

14 109 Wageningsche berg-oost  14 33 10-43 4.8 3.0 1100 

15 117 Grebbeberg  23 36 5-41 6.5 3.5 1040 

16 124 Defensieweg-oost  12 34 18-49 3.5 2.1 1620 

http://heuvelsfietsen.nl/methode.php
http://heuvelsfietsen.nl/ranglijst_Midden-NL.php
http://heuvelsfietsen.nl/Utrechtse_Heuvelrug/Amerongse_berg-noord.php
http://heuvelsfietsen.nl/Utrechtse_Heuvelrug/Defensieweg-west.php
http://heuvelsfietsen.nl/Utrechtse_Heuvelrug/Koerheuvel.php
http://heuvelsfietsen.nl/Zuid-west_Veluwe/Wageningsche_berg-zuid.php
http://heuvelsfietsen.nl/Doorwerth-Oosterbeek/Italiaanseweg.php
http://heuvelsfietsen.nl/Doorwerth-Oosterbeek/Pietersberg.php
http://heuvelsfietsen.nl/Arnhem/Heijenoordseweg.php
http://heuvelsfietsen.nl/Arnhem/Kluizeweg.php
http://heuvelsfietsen.nl/Veluwezoom/Emmapiramide-west.php
http://heuvelsfietsen.nl/Veluwezoom/Zijpenberg-west.php
http://heuvelsfietsen.nl/Veluwezoom/Posbank.php
http://heuvelsfietsen.nl/Doorwerth-Oosterbeek/Westerbouwing.php
http://heuvelsfietsen.nl/Doorwerth-Oosterbeek/Holleweg.php
http://heuvelsfietsen.nl/Zuid-west_Veluwe/Wageningsche_berg-oost.php
http://heuvelsfietsen.nl/Utrechtse_Heuvelrug/Grebbeberg.php
http://heuvelsfietsen.nl/Utrechtse_Heuvelrug/Defensieweg-oost.php




 


