Wandelroute – over de Utrechtse heuvelrug – Utrecht – DR 2009.04
Deze Op Verkenning beschrijft een ca. 19 km lange lijnwandeling vanaf het
station van Rhenen naar Station Veenendaal Centrum. De wandeling doet het
stadje Rhenen aan en gaat door de bossen en over heidevelden van de oostelijke
Utrechtse Heuvelrug. De verdeling verhard– onverhard is ongeveer 30/70
procent.
Openbaar vervoer naar en van Rhenen (of van Veenendaal Centrum)
Raadpleeg voor uw reis per trein en bus www.9292ov.nl.
Wandelroute
1. Loop na op het station van Rhenen te zijn uitgestapt naar boven, richting
viaduct. Ga eenmaal boven op dit viaduct RA, Heerenstraat.
2. Ga op de rotonde ruwweg RD en wandel in de richting de 84m hoge
Cuneratoren.
3. Sla meteen na Brasserie en Bakkerij Van Toor (www.bb-vantoor.nl) RA en
houdt schuin rechts aan, Molenstraat. Steek daarbij ter hoogte van een winkel
van Albert Heijn De Brakken over en wandel de Molenstraat uit.
4. Ga aan het einde van deze straat LA, Nieuwe Veenendaalseweg. Nu alsmaar
RD tot deze weg naar links buigt en uitkomt op een T-splitsing. Ga hier RA,
wederom Nieuwe Veenendaalseweg. De weg naar links heet Paardenveld.
5. Volg de Nieuwe Veenendaalseweg weer geruime tijd tot u een recreatieterrein
bereikt. Ga LA op het asfaltweggetje dat de scheiding vormt tussen dit
recreatieterrein en het bos. Dit weggetje is verboden voor auto’s.
6. Ga voorbij een slagboom, terwijl het asfaltweggetje overgaat in een
halfverharde weg. Loop ter hoogte van de laatste caravan richting afscheiding
en houdt rechts aan, een dalende, onverharde weg. Negeer de zijwegen tot u
– net voorbij enkele huizen aan de rechterkant en een houten huisje links –
op een viersprong uitkomt. Op deze viersprong gaat u LA.
7. Nu steeds RD. Op een ‘natuurlijke rotonde’ – de krap 53m hoge Paasheuvel –
loopt u in dezelfde richting verder.
8. Ga op ongeveer 175m vóór u op een smalle asfaltweg uitkomt RA. Dit korte
pad kent enkele fikse slingers en lijkt op die asfaltweg uit te komen.
9. U komt na ongeveer 30m uit op een viersprong, ga RA. Linksaf gaan brengt u
alsnog op de asfaltweg die hier een ruime bocht maakt. Volg nu de brede en
onverharde weg over ruim 2 km. Deze onverharde weg takt naar links
buigend aan op de half verharde Defensieweg. Volg deze naar rechts.
10.

Niet veel later komt de Defensieweg ter hoogte van Plantage Willem III uit
op de N416. Toen wij in het vroege voorjaar 2009 deze wandeling
maakten was het wandel- en fietspad met aangestampte bovenlaag nog in
aanleg. Daarom volgden wij het fietspad aan de ZO kant van de N416 tot
het Stay OK Hostel aan de Veenendaalsestraatweg 65, Elst. Ter hoogte
van de dar gelegen bushalte staken wij over om verderop via het gereed

zijnde gedeelte pad in ZW-richting verder te lopen.
11.

Als het pad aan de overzijde van de N416 achter de eerste bomenrij
gereed is steekt u de provinciale weg en het daarachter liggende fietspad
over en gaat u via het nieuwe pad naar links, richting genoemd hostel.
Volg als het pad nog niet opengesteld de door ons gevolgde route.

12.

Als het pad nog niet is opengesteld. Volg voorbij het hostel de wit/rode
markering van de LAW en ga met deze markering dieper het bos in. Niet
veel later komt het pad uit op het pad in aanleg. Het gedeelte naar links is
al wel opengesteld; dus LA. Na enkele honderden meters bereikt u de
bosrand. Lees verder bij punt 14.

13.

Indien het pad al wel is opengesteld. Volg het nieuwe pad tot u de bosrand
bereikt.

14.

Bij het bereiken van de bosrand maakt het pad een behoorlijke slinger. Ga
waar de slinger na links buigt RA, richting handwijzer.

15.

Ga bij deze handwijzer RD, richting Wageningen. Volg de wit/rode LAWmarkering als deze naar een naar links gaand pad verwijst.

16.

Volg dit smalle pad. Na enige tijd komt u uit op een T-splitsing. Naar
rechts staat het tableau Elsterberg (bijna 63m hoog). Vóór u ontvouwt
zich het panorama weergegeven op de bladzijden 12 en 13 van DR 2009,
nr. 4. Iets verderop ligt een zandig, sterk dalend pad over de heide (zie
foto); u gaat via dit pad – soms een heuse erosiegeul – naar beneden.
Daarna alsmaar RD; wandel op een viersprong opnieuw RD.

17.

Ga bij het bereiken van een smalle asfaltweg RA. Direct achter deze weg
ligt een breed ruiterpad dat bijzonder geschikt is als wandelpad. Wij
wandelden verder via het ruiterpad.

18.

Na verloop van tijd springt het ruiterpad naar de andere zijde van de
smalle asfaltweg (fietspad). Ga bij het bereiken van het einde van het
ruiterpad RD en bij ps 22835.001 LA, smal fietspad richting Veenendaal
west. Verderop gaat dit fietspad over in een rustige landweg (asfalt).

19.

Steek aan het einde van deze weg de Dijkstraat over en loop nog
ongeveer 25m RD. Nu RA, De Monding (= de straatnaam). Deze weg heeft
het volgende verloop: ‘bocht naar links, bocht naar rechts’.

20.

Ga op de rotonde RA, De Reede. Steek bij het bereiken van de
verkeerslichten de Rondweg – West over en ga meteen LA, parallelweg
(Westersingel).

21.

De Westersingel komt uit op het Rembrandtpark, RA. Na een bocht eerst
naar links en dan naar rechts heet de weg Rembrandtlaan. Deze
vervolgen. U loopt nu evenwijdig aan het spoor.

22.

U kunt er voor kiezen via het fietstunneltje (Kastanjelaan) onder het spoor
door te lopen en bij het bereiken van de Stationssingel RA te gaan. Al snel
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ziet u station Veenendaal Centrum rechtsvoor liggen. Om bij het station of
Stationsplein te komen steekt u naar rechts Het Goeie Spoor over. Let op:
deze weg kan behoorlijk druk zijn. Wilt u eerst nog in het centrum van
Veenendaal rondkijken, ga dan aan het eind van de Stationssingel LA,
Kerkewijk. Steek even later het kanaal en de Duivenwal over en loop RD
gaand het bescheiden centrum binnen.
23.

U kunt er ook voor kiezen meteen naar het station te gaan. Negeer in dat
geval het fietstunneltje en wandel via de Rembrandtlaan verder tot u de
achteringang van het station bereikt.

24.

De meeste bushaltes vindt u aan het Stationsplein. Om daar snel te komen
volgt u de aanwijzingen onder punt 22. Toen wij deze wandeling maakten
vertrok de rechtstreekse bus naar Rhenen van een tijdelijke halte bij een
bouwsteiger aan het eind van de Rembrandtlaan. Even verder komt deze
laan uit op de Kerkewijk. We gaan er maar aan voorbij dat de bus die wij
wilden nemen deze halte uiteindelijk niet aandeed en ons dwong de trein
de door ons gewenste richting te nemen.

LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor, ps =paddenstoel.
Horeca
Het aantal horecagelegenheden onderweg is beperkt; u vindt ze in Rhenen en
Veenendaal.
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