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Meditatieve wandeling langs inspirerende punten in Rhenen
Inleiding bij deze wandeling.
Vanuit TOV, Taakgroep Ontmoeting en Verdieping, was het oorspronkelijke idee om deze wandeling met
een groep te lopen. Helaas, de strenge maatregelen om corona verspreiding te beteugelen staat een
grote groep niet toe. Daarom bieden we deze wandeling op een andere manier aan, in de hoop dat
mensen elkaar uitnodigen en samen op pad te gaan langs bijzondere, maar voor velen nog relatief
onbekende plekken te gaan. Maak deze wandeling op een dag en tijd die jullie uitkomt.
En als u de wandeling gelopen heeft, horen wij graag wat uw belevenissen zijn. Mail het ons via
tov@pknrhenen.nl, verhalen of foto’s zijn welkom!
De wandeling is ongeveer 6,5 kilometer, en voert langs een bron, een ijskelder en de duizendjarige linde.
Elk van deze punten zijn te voet bereikbaar, en wellicht dat u er vaak langs gelopen bent zonder het op
te merken. Want op internet en zelfs bij geboren Rhenenaren zijn deze plekken soms nog onbekend.
U bent vrij om te kiezen hoe en wanneer u de route loopt. Begin- en eindpunt zijn ook willekeurig te
kiezen. En is de afstand net iets te ver, dan is 98% van de wandeling ook per fiets af te leggen. Alleen bij
de ijskelder zult u echt af moeten stappen om erbij te kunnen komen.
Zie het einde van dit document waar u de routekaart kunt bekijken en downloaden.

Een meditatieve wandeling.
De punten waar u langs gaat lopen hebben, zonder dat we hier bewust naar hebben gezocht ook
symbolische of religieuze waarde.
Als voorbereiding op deze wandeling vragen we u om de aandacht te brengen naar de prachtige
omgeving van Rhenen, de ruisende bossen die ons omringen, de weidse vergezichten over Betuwe en
Veluwe, de Rijn die stil en statig stroomt alsof het nooit anders is geweest. En bedenk hierbij dat wind,
wolken, regen en zonnestralen zoveel meer zeggingskracht geven aan de beelden die we ons voorstellen.
Het is mooi om bewust, woord voor woord, het lied dat Franciscus van Assisi schreef te lezen, die precies
hetzelfde deed: ontzag en verwondering over de heelheid van de schepping. Een wandeling van
anderhalf uur, goed voor lijf en leden, ingeleid met een lied van 5 minuten, goed om onze aandacht en
gedachten te brengen bij God, onze omgeving en onszelf.

Zonnelied
Allerhoogste, almachtige goede Heer,
U zij de lof, de roem de eer
en alle zegeningen.
Aan U Allerhoogste komen ze toe
en geen mens is waardig U te noemen.

Wees geloofd, mijn Heer met al Uw schepselen
speciaal heer broeder zon, die de dag is
en ons door zichzelf verlicht.
In zijn stralende schoonheid en grote glans
is hij van U, allerhoogste, het symbool.
Wees geloofd, mijn Heer
door zuster maan, en de sterren.
U deed haar aan de hemel staan
klaar, kostbaar en charmant.
Wees geloofd, mijn Heer
door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het heldere en ieder ander weer
waardoor elk schepsel zijn onderhoud vindt.
Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
die zo bruikbaar en deemoedig is,
zo kostelijk en kuis.
Wees geloofd, mijn Heer
door broeder vuur
die ons uw licht brengt in de nacht.
Hij is zo lieflijk en vrolijk
en onverzettelijk in zijn kracht.
Wees geloofd, mijn Heer
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt
en allerlei gewassen groeien doet
kleurrijke bloemen en gras.
Wees geloofd, mijn Heer
door hen die vergeven uit liefde tot U
wat hun is aangedaan;
die bij ziekte en verdrukking

hun geduld niet verliezen.
Zalig die ze in vrede doorstaan,
want door U, allerhoogste,
worden zij gekroond.
Wees geloofd, mijn Heer
door zuster dood
die ons lichaam ontbindt.
Geen mensenkind die haar ontloopt.
Wee die zij tegenkomt
met zonden beladen.
Geloofd, gezegend, zijt gij Heer, halleluja
wij brengen U de lof en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Beschrijving van de route, en handreiking voor de meditatie onderweg:
De bron
Het eerste punt waar u naar toe loopt is de Bron. De symbolische betekenis voor een bron mag duidelijk
zijn: het is meer dan een plek waar water uit de aarde komt. De bron staat voor oorsprong van leven,
bron van ons geloof, bevestiging van ons bestaan met de doop. Een mooie vraag om met elkaar van
gedachten over te wisselen onderweg naar de bron zou kunnen zijn: Wat zijn voor jou dingen die je
vanuit je levens- en geloofsbron hebt meegekregen en die je maken zoals je nu bent?
Het beginpunt van de wandeling is bij het uitkijkpunt aan de Rijn, waar de Vogelenzang op de Cuneraweg
uitkomt. Onder langs de Grebbeberg, wat op zichzelf al een bezienswaardigheid is, in oostelijke richting
loopt u eerst langs de Rijn, en waar de Bisschop Davids Grift in de Rijn uitmond, loopt u langs de Grift.
De bron is te ontdekken (ja, kijk echt even heel aandachtig naar de linkerzijde) tussen de tweede en
derde trap de Grebbeberg op, aan de linkerzijde van het pad. Tussen twee van vele scheuten voorziene
hazelaars, is een verhoging zichtbaar van zwarte grond. Tegen de flank van de Grebbeberg is de bron
zichtbaar.

Het wordt nergens officieel gemeld, en ook nergens genoemd in boeken, maar uit dit punt op de
Grebbeberg stroomt altijd water. Het punt staat niet gemarkeerd, er is geen aangelegd reservoir, je kunt

er geen water uit tappen, maar zelfs in extreem droge perioden stroomt er water uit de Grebbeberg. Het
is er altijd vochtig en drassig, en ook bij extreme vrieskou stroom het water er. Je moet er echt naar
zoeken, maar hij is er. Onooglijk eigenlijk, omgeven door afgebroken takken, dor hout en tot humus
verteerde bladeren. Hoe dichter u de bron nadert, hoe verder uw schoenen zullen wegzakken in de
grond.

De ijskelder
Het volgende punt waar u naar toeloopt is de ijskelder, een plek met als doel voedsel te conserveren,
iets te bewaren wat kwetsbaar is voor bederf of aantasting. Zo staat de ijskelder voor alles wat wij van
onszelf willen beschermen en bewaren om te kunnen delen met anderen als het moment daar is. Een
mooie vraag op weg naar de ijskelder om met elkaar van gedachten over te wisselen zou kunnen zijn:
Wat wil jij van jezelf bewaren en delen?
Het pad onderlangs de Grebbeberg verder doorlopen naar het oosten, steekt de Grebbeweg over,
richting Heimerstein. Aangekomen bij de hoofd-entree van het terrein, gaat u links het bospad omhoog,
na de slagboom het kleine paadje naar links. Na een meter of 20 vind u de trap die naar de ijskelder leidt.
Gevonden? Nee, de restanten van de een bunker zijn het niet, maar die liggen wel vlakbij de ijskelder.

Vanaf het pad is het bijna niet te zien, tenzij je weet dat hier een ingang naar de ijskelder is. Het is de
ijskelder die behoorde bij Huize Heimerstein, bedoeld als koelruimte voor de bewoners van Heimerstein,
destijds de familie Schimmelpenninck. Jonkheer Schimmelpenninck was adjudant van de koningin,
burgemeester van Rhenen, en oprichter van Scouting Rhenen, één van de oudst nog actieve scouting
verenigingen van Nederland. De kelder is herbouwd in 1909 of 1910, precies wanneer is niet bekend. De
kelder is een zogenaamde gewelfkelder

In de winter werd de kelder gevuld met ijsblokken uit de Grift, of wellicht uit de Rijn. Vanwege de
ondergrondse ligging heerste er het hele jaar door een constante temperatuur die zo laag mogelijk
gehouden werd met deze ijsblokken.
De treden gaan omlaag naar de stenen boog met hierin een recente houten deur voorzien van een
hangslot. Nee, naar binnen kan en mag niet, en om verschillende redenen. Zou het bouwkundig veilig
zijn, dit oude bouwwerk? Een oplettende kijker ziet ook dat de deur de kelder niet helemaal afsluit: het
bovenste deel van de deur loopt recht, en vormt de in- en uitgang van de kelder voor de vleermuizen
kolonie die hier huist: de tweede reden dat toegang niet toegestaan is.

De duizendjarige linde
Het volgende punt waar u naar toeloopt is de duizendjarige linde. Deze oude boom, die veel getrotseerd
heeft aan invloeden en bedreigingen, is bewaard gebleven. De generaties voor ons hebben voor de linde
gezorgd, en aan ons doorgegeven. Een mooie vraag onderweg naar de linde om met elkaar van
gedachten over te wisselen zou kunnen zijn: Wat wil jij graag doorgeven aan generaties na ons?
Loop weer terug naar het bospad, en volg de Heimersteinse laan omhoog richting Ouwehand. Via enkele
afslagen komt u uit op de Levendaalselaan, het brede bospad dat links omhoog naar Rhenen loopt, en
rechts omlaag naar de Levendaalselaan. Steek de Cuneraweg over, de loop de Levendaalselaan in. De
oprit naar de boerderij op nummer 6 is de weg naar de linde. Enige aarzeling om hier zomaar op te lopen
is begrijpelijk, omdat het de oprit naar een boerderij is. De linde staat namelijk op grond van het
Utrechts Landschap, het is het kleinste stukje grond dat zij bezitten, maar dan wel gelegen op privé
terrein, en daarom is de linde vrij te bekijken. Met uiteraard in acht name van het niet verstoren van de
rust / privacy van de bewoners.

Deze oude dame wordt duizendjarige linde genoemd. Duizend jaar is ook wat aan de ruime kant, maar
schattingen van experts geven aan dat deze boom toch tot één van de oudst levende bomen van
Nederland gerekend mag worden: geplant rond 1650, en na dreiging van omgezaagd te worden
halverwege vorige eeuw, is de boom gerestaureerd door boomchirurg Jørg Copijn. Daardoor kunnen en
mogen we nu nog genieten van deze monumentale boom. Wellicht dat het predicaat duizendjarig eerder

te herleiden is tot kasteel Levendaal, dat op deze plek net na 1331 gebouwd is. De linde staat ook iets
hoger dan de omliggende weilanden, en deze verhoging is de plek waar het kasteel gestaan heeft.
De groeivorm van deze linde is bijzonder. U kunt recht in het hart van de boom kijken, omdat de boom
uit verschillende stamdelen bestaat. Een opmerkelijke tak van de boom is de zogenaamde glijbaan. Het is
de tak die links naar boven loopt als u voor de opening staat. Deze tak is, net als de stam zelf, hol, en was
lange tijd glijbaan voor de kinderen van het gezin dat hier woonde. De tak was destijds glad aan de
binnenzijde, maar deze gladheid is door het in onbruik raken als glijbaan, en door weer en
omstandigheden niet veel meer van over.
De duizendjarige linde is de eerste boom van Nederland die chirurgisch behandeld is, en wordt tot op de
dag van vandaag nog periodiek gecontroleerd door het bedrijf waarvan boomchirurg Jørg Copijn de
grondlegger was.
De route wordt vervolgd langs de paden en akkers op de noordhelling van de Grebbeberg. Afhankelijk
van hoe u precies loopt komt u nog langs de schaapskooi met een prachtig uitzicht over de Gelderse
Vallei als het helder is. Het eindpunt is de Levendaalseweg. Nog een klein stukje bergaf en u bent weer
bij het beginpunt.

Wij hopen dat u een fijne wandeling hebt gehad met elkaar, en zijn benieuwd naar uw belevenissen.
Hebben jullie dingen besproken of beleefd die het delen waard zijn? Wij horen het graag! Mail ons de
woorden die beschrijven wat u raakte, wat u mooi vond, wat u verbaasde, wat u eigenlijk al lang wist
maar nu (in)zag. Mail het ons via tov@pknrhenen.nl, verhalen of foto’s zijn welkom!

De route is te downloaden door op deze link te klikken: route

Of naar onderstaande link te gaan: https://bit.ly/3kGzD0l

Op de volgende pagina staat de route ook afgedrukt.

