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Veense BUItenommetjes
3. amerongse Berg
Deze wandeling is een uitgave van de
Werkgroep Veense Ommetjes met de Stadswinkel VVV-Veenendaal.

Start en eindpunt.

Veens Buitenommetje 3: Amerongse Berg

maart 2022

In Veenendaal-West, aan het einde van de Dijkstraat-West bij de
aansluiting op de Slaperdijk. Er is beperkte parkeergelegenheid.
Afstand en tijd. Kaartje en GPX-route.

Voor
routebeschrijvingen:

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

Voor gpx-routes en
routebeschrijvingen:

De wandeling is 8 km lang waarvoor u ca. 2 uur nodig heeft.
Nummers op het kaartje verwijzen naar de tekst. Zie voor de GPXroute de informatie onder het kaartje.

www.wandelzoekpagina.nl/veense.ommetjes

Samenvatting.

Voor informatie,
opmerkingen en tips:

veense.ommetjes@gmail.com

Coördinatie, inhoud
en controle:

Werkgroep Veense Ommetjes.

Dit buitenommetje voert u via een smeltwaterdal naar de hoogste
top van de Heuvelrug. Na een korte afdaling kunt u uitrusten op
een aardige bank rondom de eenzame eik. Daarna volgt een
geleidelijke afdaling met een mooi uitzicht tot u het Egelmeer en
vervolgens de Slaperdijk weer bereikt.
Toegankelijkheid.
De route is niet geschikt voor gebruikers van rolstoel of
scootmobiel. Honden mogen mee als ze aangelijnd zijn.
U wandelt op eigen risico.
Gebruikte afkortingen.
LA= linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor.

Routebeschrijving.
1.
2.
3.
4.
5.

Daal aan het einde van de Dijkstraat-west van de
Slaperdijk af en volg het pad naar links.
Loop RD het bos in en wandel door tot een hek aan de
rand van een weiland.
Sla LA en volg het hek.
Passeer het mulle zand en vervolg uw weg langs het hek.
Op de viersprong aan het einde van het hek RD lopen.
Op de heide staan nog een paar jeneverbesbomen. De
heuveltjes wijzen op oude zandverstuivingen.

6.
7.
8.

Op een kruispunt met links-vóór een heideveld, RA.
Eerste afslag LA, een pad met ruime bochten.
Op de viersprong iets versprongen RD.
Rechts een bos met lariksen. Het zijn naaldbomen die in de
winter hun naalden verliezen. Tussen de stammen door is de
witte boswachterswoning te zien.

9. Aan het einde van het pad komt u op een vijfsprong.
10. Hier neemt u de tweede afslag links, een beukenlaan.
11. U steekt een verhard fietspad over en bereikt verderop
een zes-sprong.
12. Hier slaat u de derde afslag rechts in.
U loopt door een mooie beukenlaan, die steeds meer gaat
stijgen en overgaat in een dal.
Dit dal is in de laatste ijstijd ontstaan. Toen de temperatuur
steeg, stroomde het smeltwater de Heuvelrug af en vormde
diepe geulen. De ondiepe overblijfselen zijn nog op vele
plaatsen op de Heuvelrug te herkennen.

13. Aan het einde van het dal, na een steile opstap, gaat u LA
het brede pad op.
14. Volg dit pad tot het kruispunt met links een breed dalend
pad. Hier gaat u RA.

15. Sla in de eerste bocht LA, een duidelijk stijgend pad. U
bereikt een vijfsprong.
Hier staat u op de top van de Amerongse Berg. Met zijn 69
meter NAP het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug.

16. Neem op de vijfsprong het tweede pad links, afdalend.
17. Op een volgende vijfsprong schuin RD waarna u de
Eenzame Eik bereikt.
De Eenzame Eik staat op een heuvel als een centraal punt in
een z.g. sterrenbos. Er lopen acht paden vanaf dit punt naar
acht windrichtingen.

18. Gerekend vanaf het pad dat u gekomen bent, slaat u LA.
Iets verderop heeft u uitzicht op een stukje Veenendaal.

19. Volg dit pad een flink eind omlaag.
Dit deel van de route heet de Hooiweg. In vroeger jaren reden
boeren hier met hun hooiwagens. Zij kwamen vanaf de
uiterwaarden langs de Rijn, of vanuit de Betuwe. Ze
vervoerden hun lading richting Veenendaal en de Veluwe.
Onderweg passeerden ze het Egelmeer en volgden de
Slaperdijk.

20. Na ca. 100m, na een veel-sprong met een wegwijzer,
houdt u op een splitsing links aan.
Rechts achter het hek ligt het Egelmeer. De waterhoogte is
afhankelijk van de neerslag en het grondwaterpeil.
Tegenwoordig staat het vaak droog.

21. De weg vervolgt zich verderop met een bocht naar rechts.
Dit pad helemaal blijven volgen. Het buigt naar links en
sluit aan op de Slaperdijk. Door deze te volgen komt u
weer terug bij het startpunt.

