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Rondwandelingen van 7 à 8 km 
in de directe omgeving van Veenendaal. 
 

1.Pracht van Prattenburg. 
Startpunt: Parkeerplaats "Groene Entree Prattenburg". Schuin tegenover 
restaurant “3 Zussen”, Kerkewijk 115, Rhenen, grens Veenendaal.  
 

Afstand en tijd: 7 km, in ca 2 uur. 
 

Samenvatting: deze rondwandeling voert door een gevarieerd, heuvelachtig bosgebied  
met prachtige beukenlanen, een duidelijk smeltwaterdal, de resten van een oude 
sprengenbeek en een mooi heideveld. De route is gemarkeerd door paaltjes met groene 
kop. 
 

2. Elsterkop. 
Startpunt: parkeerplaats De Groene Entree, aan het begin van de Cuneraweg richting 
Prattenburg. 
 

Afstand en tijd: 7 km in ca. 2 uur. 
 

Samenvatting: Via Landgoed Prattenburg maakt u een uitstapje naar de top van de 
Elsterberg vanwaar u een mooi uitzicht heeft. Na de afdaling kunt u nog van het 
Egelmeer genieten om via Landgoed Prattenburg naar het startpunt terug te keren.  
 

3. Amerongseberg. 
Startpunt: In Veenendaal-West, aan het einde van de Dijkstraat-West bij de aansluiting op 
de Slaperdijk. Er is parkeergelegenheid.  
 

Afstand en tijd: ongeveer 8 km in ca twee uur. 
 

Samenvatting: Dit buitenommetje voert u via een smeltwaterdal naar de hoogste 
top van de Heuvelrug. Daarna volgt een geleidelijke afdaling met mooi uitzicht 
en kunt u even uitrusten op de bank bij de eenzame eik. Via de dalende 
‘Hooiweg’ en met een bocht langs het Egelmeer bereikt u weer de Slaperdijk.  
 

4. Rondje Remmerden. 
Startpunt: de fietsenstalling van het recreatiegebied Kwintelooijen, dat aan de Oude 
Veense Grindweg tussen Veenendaal en Rhenen ligt. 
 

Afstand en tijd: ongeveer 8 km in twee uur. 
 

Samenvatting: Vanaf de oude zandafgraving, en nu natuurgebied Kwintelooijen, 
wandelt u door de bossen richting Rhenen over de landgoederen Remmerden en 
Remmerstein. Op de terugweg gaat u grotendeels langs de rand van de bossen   
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5. Paden op de Plantage. 
Startpunt: De parkeerplaats of de fietsenstalling van het Recreatiegebied Kwintelooijen 
aan de Oude Veense Grindweg tussen Veenendaal en Rhenen. 
 

Afstand en tijd:  ca. 7 km. waar u ongeveer 2 uur voor nodig heeft. 
 

Samenvatting: dit buitenommetje voert u vanaf de oude zandafgraving 
Kwintelooijen naar de andere kant van de Heuvelrug: het beschermde 
natuurgebied Plantage Willem III. U kunt genieten van mooie uitzichten, 
grafheuvels, Konik-paarden, Galloway-runderen en een mooi smeltwaterdal. 
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U kunt Veense Ommetjes verkrijgen bij de Stadswinkel-VVV, 
Cultuurfabriek Kees Stipplein, Veenendaal. 0318-591136, 
info@vvvveenendaal.nl 
 

Voor : 
 

• opmerkingen over de wandelingen en de route, 
• verkrijgen van de routebeschrijving,  
• verkrijgen van de gpx-routes. 
 

kunt u terecht bij: veense.ommetjes@gmail.com 


