
 

Veens Buitenommetje 1. Pracht van Prattenburg        maart  2022 
 

 

Voor 
routebeschrijvingen: 

 

Stadswinkel-VVV, Kees Stipplein, Veenendaal, 
0318-591138. 

Voor gpx-routes en 
routebeschrijvingen :  www.wandelzoekpagina.nl/veense.ommetjes 

Voor informatie, 
opmerkingen en tips: 

veense.ommetjes@gmail.com 

Coördinatie, inhoud en 
controle: 

Werkgroep Veense Ommetjes. 

 

 
 
 

 
 

 

 

Deze wandeling is ontworpen door het IVN, afdeling Veenendaal-Rhenen in 
samenwerking met Landgoed Prattenburg. 
 

Start- en eindpunt.  
Parkeerplaats "Groene Entree Prattenburg". Schuin tegenover 
restaurant “3 Zussen”, Kerkewijk 115, Rhenen, grens Veenendaal.  
Volg de paaltjes met groene koppen. 
 

Afstand en tijd. Kaartje en gpx-route. 
7 km in een tijdsduur van ca 2 uur. De nummers op het kaartje 
verwijzen naar de nummers op de groene paaltjes en naar de 
tekst. Zie voor de gpx-route de info op de achterzijde. 
 

Samenvatting. Zie hiervoor ook de informatieborden. 
Deze rondwandeling, langs de groen gemarkeerde paaltjes, voert 
door een gevarieerd, heuvelachtig bosgebied. Onderweg treft u 
prachtige beukenlanen aan, wandelt u door een mooi 
smeltwaterdal, ziet u de resten van een oude sprengenbeek en 
kunt u op een bankje uitrusten boven aan een heideveld.  
 

Toegankelijkheid. 
De hond mag mee, maar wel aan de lijn. De route is niet geschikt 
voor de rolstoel en de scootmobiel. U wandelt op eigen risico. 
 

Gebruikte afkortingen.  
LA=linksaf, RA= rechtsaf, RD=rechtdoor. 
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De nummers op de groene routepaaltjes verwijzen naar de tekst. 
 

1. Landgoed Prattenburg. 
De naam ‘Prattenburg’ verwijst oorspronkelijk naar voedselarme 
bosgrond (pratten = niet goed willen groeien) en werd al in 1502 
genoemd. Het kasteelachtige landhuis, dat we vanaf de oude 
oprijlaan kunnen zien, is in 1887 gebouwd, deels op de 
fundamenten van een boerderij-woontoren. Op het landgoed 
staan verschillende dienstwoningen, herkenbaar aan de luiken. 
Het geheel heeft de status van Rijksmonument.  
 

2. Beukenlanen.  
Het landgoed Prattenburg staat bekend om zijn prachtige 
beukenlanen. Vooral in de herfst is dit een feest om te zien. 
Voor de recreatie is het uitgebreide netwerk van lanen en de 
variatie in boomsoorten juist zo aantrekkelijk voor de bezoeker. 
Oude en dode bomen, maar ook de structuur van het bos zijn van 
groot belang voor de in het bos levende planten, dieren en 
insecten. 
 

3. Herstelde houtwal. 
Bij paaltje nr. 3 wandelt u dwars door een herstelde houtwal. Om 
het park en de landerijen te beschermen tegen het wild werden 
zogenaamde wildwallen aangelegd. Rond het landgoed kwamen 
vele kilometers van dergelijke wallen voor. Landgoed Prattenburg 
wil met dit restauratieproject laten zien hoe een dergelijke wal er 
uitzag. Vaak waren ze beplant met bomen en struiken, of werd er 
een hekwerk op geplaatst. 
 
 

4. Bosbeheer. 
Landgoed Prattenburg bestaat voor 360 ha uit bos. De bossen van 
Prattenburg lopen van de grens bebouwde kom van Veenendaal 
tot aan het begin van Elst. De bossen worden beheerd volgens de 
principes van het geïntegreerde bosbeheer, dat wil zeggen dat er 
gestreefd wordt naar een mix van houtproductie, recreatie en 
natuurbeheer, niet overal in gelijke mate maar afgestemd op de 
groeiplaats en de aanwezige boomsoorten. 
 

5. Keurmerk. 
De bossen van Prattenburg zijn gecertificeerd volgens de FSC, dit 
keurmerk geeft aan dat deze bossen op een duurzame wijze 
beheerd worden. 

7. Erosiedal. 
Het pad daalt sterk en u wandelt door een geul, die door de 
uitschurende werking van smeltwater, aan het einde van de 
ijstijdperiode is gevormd. 
 

8. Amerikaanse eikenbos. 
Deze bomen groeien goed op zandgrond en leveren prima 
meubelhout. Het grote eikenblad heeft spitse punten en kleurt 
roodachtig in de herfst. 
 

9. Ondergrond. 
Links van het pad ziet u onder de Amerikaanse eiken een dik  
pakket eikenbladeren liggen. Daar kunnen planten en nieuwe 
bomen zich moeilijk spontaan vestigen. Ook speelt het gebrek aan 
licht een rol.  
 

10. Douglassparrenbos.  
Voor de houtproductie zijn de douglassparren, de Amerikaanse 
eiken en de grove den van belang. Na de kap kan door aanplant 
en aangroei weer nieuw bos ontstaan, afhankelijk van de manier 
van bosbeheer.  
 

11. Solkuil. 
Vroeger had men hier een bron (sprengkop) en een 
sprengenbeekje gegraven. De plek heet de Solkuil (modderkuil). 
Waarschijnlijk was dit een oude watervoorziening voor de 
bewoners van Elst. 
 

12. Micro-reliëf. 
Het dode hout van bomen kan vol leven zitten. Dit is vaak goed  
te zien door een stukje schors te verwijderen. 
 

13. Heideveld. 
Vroeger bestond de Heuvelrug vooral uit heidevelden Toen eind 19e 
eeuw de vraag naar hout steeg lieten eigenaren hun grond 
bebossen. Tegenwoordig ziet u dat er delen zijn gekapt om o.a. de 
heide een kans te geven. 
 

14. Beukenlaan. 
Beuken zijn mooie bomen, maar ook kwetsbaar. De bast is dun 
en zongevoelig. Ook wortelt de boom oppervlakkig en kan dus 
relatief gemakkelijk omwaaien.  
 


