
 
Veens Buitenommetje 2:  Elsterkop                   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 een uitgave van de Werkgroep Veense Ommetjes met 
de Stadswinkel VVV-Veenendaal. 
 
Start- en eindpunt. 
Parkeerplaats De Groene Entree, schuin tegenover restaurant ‘3 
Zussen’ Kerkewijk 115, Rhenen, grens Veenendaal. De 
parkeerplaats is aan het begin van de Cuneraweg ri. Prattenburg. 
 

Afstand en tijd. Kaartje en GPX-route. 
Lengte 7 km. in ca. 2 uur. Nummers op het kaartje verwijzen naar 
de tekst. Voor GPX-route zie achterblad. 
 

Samenvatting. 
Via Landgoed Prattenburg maakt u een uitstapje naar de rand van 
een mooie heide op de Elsterberg, vanwaar u een bijzonder uitzicht 
heeft. U blijft voorlopig op hoge paden wandelen, ook als u door 
het Landgoed Prattenburg trekt. Hier passeert u de Solkuil op weg 
naar een tweede uitzichtpunt aan een heideveld. Op de terugweg 
daalt u tenslotte weer af naar het startpunt.  
Horeca: Restaurant 3 Zussen bij het start-eindpunt. 
 

Toegankelijkheid. 
De route is onverhard met hoogteverschillen. Daarom niet geschikt 
voor gebruikers van een rolstoel of scootmobiel. Honden mogen 
mee als ze aangelijnd zijn. De route is deels bewegwijzerd. U 
wandelt op eigen risico. 

 

Afkortingen:  
LA= linksaf   RA= rechtsaf   RD= rechtdoor. 
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Routebeschrijving. 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u de paaltjes met groene kop 
volgen. Deze leiden u een stukje terug over de Cuneraweg. 
Door een opening in het hek wandelt u dan het landgoed 
Prattenburg op.  
 

2. Volg. deze groen gemarkeerde route. 
 

3. Wanneer de groene route even na de picknickbank naar 
links afslaat, gaat u rechtdoor. U volgt nu de paaltjes met de 
gele kop. 
 

4. Een eind verder passeert u door een hek de uitgang van 
Landgoed Prattenburg. U slaat hier LA, een breed en stijgend 
pad. 
 

5. Dan neemt u het eerste pad RA en volgt de rode route 
(rode streep op paaltjes). 
 

6. Meer dan een km verderop, bereikt u een heideveld. U 
slaat hier LA en stijgt verder totdat u de bovenkant van het 
heideveld heeft bereikt.  
 

7. U slaat hier RA en volgt een pad met een mooi uitzicht 
vanaf de Elsterkop naar het noorden. 
 

U bevindt zich op 62m boven de zeespiegel (NAP). Op de 
bankjes kunt u even van het uitzicht genieten. U kijkt hier 
richting Amersfoort en Scherpenzeel. Bij helder weer komen 
zelfs de windmolens in de Flevopolder in beeld. Na de 
Amerongse Berg (69 meter) is de Elsterberg (-kop) de 
hoogste top van de Utrechtse Heuvelrug. 
 

8. U loopt langs de bankjes links van u en passeert een  
kruispunt, vervolgens een kruising met een mountainbikepad 
en daarna nog een kruising. 
 

9. Na deze laatste kruising neemt u op de vijfsprong het 
tweede pad LA (u verlaat de rode route).

10. Op een kruising met een breed pad slaat u LA. 
Dit pad loopt u uit tot het einde en tot een slagboom. 
 

11. U wandelt langs de slagboom en slaat op de splitsing RA. 
 

Aan uw rechterhand ziet u de Solkuil (sol=modder) Het was 
een gegraven bron, waarschijnlijk voor de watervoorziening 
van Elst. Ook de bedding van de oorspronkelijke beek is nog 
duidelijk zichtbaar. 
 

12.U sluit aan op de 
groenepaaltjesroute en 
volgt een stijgend pad 
langs een 
boswachterswoning. 
  

Deze boswachterswoning is 
gebouwd in 1920 en ziet er 
aan de voorkant uit als een 
châletachtig buitenhuisje. 

 

Met de groene paaltjes bent u weer in het landgoed 
Prattenburg, bekend om zijn mooie beukenlanen. Door 
ouderdom en door de storm van begin 2018 is er nogal wat 
schade ontstaan. Open plekken houden het gebied levendig 
en doen meer variatie in plant- en diersoorten ontstaan. 
 

Het laatste deel van uw tocht wandelt u door prachtige 
beukenlanen met deels oude (ca. 100 jaar) en deels nieuw 
aangeplante bomen.  

 

13. Volg de paaltjes met groene kop nog 3 km en u bent 
weer terug op het startpunt de Groene Entree. 
 
Fijne wandeling gehad? 
We stellen uw reactie altijd op prijs. veense.ommetjes@gmail.com 
 


