
Wandelroute

Startpunt

Horeca

Overig

Tijdens de stadswandeling door Rhenen kom je
langs de bezienswaardigheden van de stad. Een
mooie kennismaking met het stadscentrum en
haar historische verleden. Je wandelt kriskras
door het stadscentrum zodat je alle mooie plekjes
hebt gezien. 
 
Onderweg loop je over het dijkje rondom de stad,
de benedenstad, winkelstraten en langs de
stadsmuur. Je komt daardoor onder andere langs
de Cunerakerk, het Oude Raadhuis en de
Binnenmolen. Geniet tijdens de stadswandeling
door Rhenen bij een van de restaurants. Een
lekkere lunch of kop koffie zal vast goed smaken.
Of ga struinen bij de gezellige winkeltjes langs de
wandelroute.

Parkeerplaats Buitenomme
Buitenomme 8
3911 AE Rhenen

Auto:
Gratis parkeren
Bus: 
Bushalte Rhenen Herenstraat 
200 m wandelen naar startpunt
Buslijn 50 of 280
Trein: 
Station Rhenen
750 m wandelen naar startpunt

Afstand: 2,3 kilometer
Markering: Geen

Koning van Denemarken
Utrechtseweg 2, 3911 TT Rhenen
IJssalon Martino
Frederik van de Paltshof 48, 3911 LB Rhenen
Brasserie bakkerij Van Toor
Molenstraat 2, 3911 KL Rhenen
Er zijn meer horecagelegenheden in het centrum.

Kriskras door Rhenen centrum

Honden zijn aangelijnd toegestaan.

Bekijk de routekaart

Stadswandeling door Rhenen



1. Vanaf de parkeerplaats sla je rechtsaf
 en volg je de straat Buitenomme. Je
loopt hier de in de volksmond 
genoemde Schapendijk op. Wandelend 
over de Schapendijk zie je het stadsbeeld
 van Rhenen. De Cuneratoren steekt er 
met kop en schouders bovenuit. De toren is 
maar liefst 82 meter hoog. Je loopt tot het eind
van de Schapendijk (Rijnstraat oversteken) om
vervolgens rechtsaf te gaan op de Veerweg.
 
2. Je ziet bovenaan de Veerweg aan je rechterzijde
de Westpoort. Dit gebouw is vernoemd naar de
vroegere stadspoort "Westpoort". Rhenen was
vanwege verschillende oorlogen omringd door
een stadsmuur. Bisschop Van Arkel gaf deze
opdracht in 1346. De Westpoort was één van de
drie toegangspoorten naar de stad. Je slaat hier
rechtsaf om daarna direct weer rechtsaf te slaan.
Richting de Cunerakerk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vanaf het Koningshof wandel je naar de
voorzijde van de Cunerakerk, vernoemd naar de
Heilige Cunera. Rhenen werd door Cunera tijdens
de middeleeuwen een bedevaartsoord. Dankzij
de inkomsten kon de kerk tot deze grootte
gebouwd worden. Tussen 1400 en 1475 kreeg de
kerk haar huidige vorm. Daarna werd vanaf 1492
gestart met de bouw van de toren. Door de jaren
heen heeft de kerk flink wat rampspoed te
verduren gehad. Uit bijgeloof werd de laatste
herbouw nooit afgerond. Rechts om de hoek na
de ingang mist daarom één baksteen. Je vervolgt
de route door links om de Cunerakerk te lopen.
Daarna ga je linksaf naar de Kerkstraat.
 
4. Je wandelt langs een Y-kruising. Het gebouw
aan deze kruising was vroeger de
brandweerkazerne. Je loopt vanaf hier onder de
poort door. Daarna loop je rechtdoor langs de
ijssalon (lekker!) en steekt de weg over, de
Grutterstraat in. Aan het eind van de straat ga je
rechtsaf.

5. Je ziet nu de Binnenmolen. De molen dankt
haar naam aan de stadsmuren. De molen stond
namelijk binnen de stadsmuren. Dit kan je nog
steeds zien aan de restanten van de stadsmuur
die langs de molen lopen. De Binnenmolen werd
in 1893 gebouwd. Leuk weetje: tijdens de Tweede
Wereldoorlog sloeg een kogel in de achterzijde
van de molen. Je ziet op die plek nu een rond
venster. Loop links om de molen heen en sla
daarna rechtsaf, de Molenstraat in. Onderaan de
Molenstraat ga je linksaf.
 
6. Je wandelt langs de winkels tot het derde
zebrapad dat je tegen komt. Hier steek je over en
loop je de Bontekoestraat in. Daarna ga je de
tweede straat rechtsaf (Weversstraat). Je wandelt
de straat uit tot de bocht, daar volg je het steegje
Steile straat.
 
7. Je loopt nu naar het Oude Raadhuis. Het
gebouw werd al sinds 1450 gebruikt door het
stadsbestuur. Het was honderden jaren de
belangrijkste plek van de stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Vanaf het Oude Raadhuis ga je rechtsaf op de
Rijnstraat. Daarna ga je de tweede straat linksaf
naar het Keldermanspad. Je wandelt nu langs een
restant van de oude stadsmuur. Via een zijarm
van de rivier stroomde er vroeger water langs de
muur. Je volgt de stadsmuur totdat je aan de
rechterkant weer parkeerplaats Buitenomme ziet.
Als je op de parkeerplaats naar het noorden kijkt
zie je goed hoe hoog de stadsmuur vroeger was.
Een mooie afsluiting van de stadswandeling

In het Oude Raadhuis is het
Stadsmuseum gevestigd. Je leert
er alles over de geschiedenis van
Rhenen. Links om de hoek is de
ingang. Je vindt hier ook de VVV.

Tip: Stadsmuseum Rhenen
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