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Geologie van de Vuelta Holanda 

Mede geinspireerd op @geotdf (Geology of the Tour de France)  
hierbij onze versie van de "Geologie van La Vuelta", 2e rit, 20 augustus 

Het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een gebied met bijzondere aardkundige, ecologische en 
cultuurhistorische waarden. Het water is een hoofdthema in het Geopark. Het doel: duurzame 
ontwikkeling. Het betreft de hele Heuvelrug en de natte laaggelegen gebieden aan weerszijden: de 
Kromme Rijnstreek, Eemland en de Vechtstreek. 

 
Samenvatting 

In La Vuelta Holanda gaan de renners tijdens de 2e etappe op 20 augustus, met als startplaats   
’s-Hertogenbosch, door een prachtig en interessant deel van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. De 
renners gaan maar liefst viermaal de Heuvelrug over, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. Ze gaan 
over en langs: de Grebbeberg, Plantage Willem III, de Uiterwaarden van de Nederrijn / Amerongse 
Bovenpolder, de Amerongse berg en Park Vliegbasis Soesterberg. Zie ook www.geoparkhgv.nl. 

 
Toelichting 

Grebbeberg 

Na de Rijn te zijn overgestoken bij Rhenen (ruim 20.000 inwoners; stadsrechten vanaf 1258) gaat 
de Vuelta-karavaan via de Achterberg de Grebbeberg op, het zuidelijkste punt van het Geopark 
Heuvelrug Gooi en Vecht en van de Heuvelrug, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd (ca 150.000 
jaar geleden). De beboste Grebbeberg is 52 meter hoog en biedt vanaf het hoogste punt een mooi 
uitzicht over het rivierenlandschap. Bovenop de Grebbeberg werd het Ereveld Grebbeberg 
aangelegd waar meer dan 800 militairen liggen begraven die tijdens de 2e wereldoorlog omkwamen. 
De Grebbeberg is erkent als Aardkundig Monument en Geosite. 

Plantage Willem III 

Na Rhenen en Remmerden komt het peloton bij Elst langs Plantage Willem III, voorheen een 
tabaksplantage (17e en 18e eeuw), nu een natuurgebied, tevens Aardkundig Monument en Geosite. 
De plantage ligt op een ”sandr”, een waaier van ijssmeltwaterafzettingen met grof zand en grind. In 
de voorlaatste ijstijd spoelden hier grote massa’s smeltwater over de stuwwal. Onder de weg is een 
ecoduct aangelegd zodat Heuvelrug en uiterwaarden met elkaar verbonden zijn en grazers zich van 
hoog en droog naar laag en nat kunnen verplaatsen en omgekeerd. Er staan nog verschillende 
tabaksschuren. 

Uiterwaarden Nederrijn / Amerongse Bovenpolder 

Richting Amerongen wordt gekoerst langs de rivier en de uiterwaarden van de Nederrijn / 
Amerongse Bovenpolder, tegenwoordig een groot moerasgebied, erkend als natuurgebied en 
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Geosite. Al vele duizenden jaren stroomt de Rijn langs plekken die we nu kennen als Rhenen, Elst 
en Amerongen. Die rivier snoepte steeds stukjes van de hogere zandgronden af. Daardoor ontstond 
een markante overgang in het landschap, van riviervlakte naar stuwwal. Tussen Amerongen en de 
rivier ligt het schitterende kasteel Amerongen, met een rijke geschiedenis van wel 700 jaar. In 
Amerongen begint de langste klim, naar de Amerongse berg, met 69 meter het hoogste punt van 
de hele Heuvelrug.  

Utrecht 

Via Woudenberg en de pyramide van Austerlitz naar Driebergen en vanuit Doorn voor de 4e maal 
de Heuvelrug op, onder het ecoduct door. Daarna via Leusden en Amersfoort naar Soest, Zeist en 
De Bilt richting finish in Utrecht de stad die dit jaar 900 jaar geleden, ten tijde van de afdamming 
van de Rijn bij Wijk bij Duurstede, stadsrechten kreeg. 

Park Vliegbasis Soesterberg 

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg, nu Park Vliegbasis Soesterberg geheten en erkent en 
beheerd als natuurgebied, vindt een tussensprint plaats over de 3 kilometer lange landingsbaan. 
Het terrein hier was heel geschikt als vliegveld vanwege de aanwezigheid van de “sandr”, een 
spoelzandwaaier, aan de voet van de Soesterberg. Het zand en grind gaven een stevige 
ondergrond. NB De landingsbaan, die is blijven liggen, lijkt geheel vlak, maar het hoogteverschil 
tussen begin en eind van de landingsbaan bedraagt toch nog zo’n 15 meter! 

Voor meer info en activiteiten zie ook: www.lavueltaholanda.com 

en verder door naar Utrecht 
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