
 
Veens Buitenommetje 4. Rondje Remmerden          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. 

 

 

 
Een uitgave van Werkgroep Veense Ommetjes met Stadswinkel 
VVV Veenendaal. 
 

Start- en eindpunt.  
De fietsenstalling naast de parkeerplaats van het recreatiegebied 
Kwintelooijen. Dit gebied ligt aan de Oude Veense Grindweg 
tussen Veenendaal en Rhenen. 
 

Afstand en tijd. Kaartje en GPX-route. 
De wandeling is ca. 8 km lang. Tijdsduur ongeveer 2 uur. 
Nummers op het kaartje verwijzen naar de tekst. Voor een  GPX-
route zie de informatie op de achterkant. 
 

Samenvatting. 
Vanaf de oude zandafgraving en nu natuurgebied Kwintelooijen, 
wandelt u door de bossen van de landgoederen Remmerden en 
Remmerstein richting Rhenen. Op de terugweg volgt u de 
zuidelijke bosrand van de Heuvelrug en passeert de Plantage 
Willem lll. 
Tenslotte bereikt u weer een schitterend uitzichtpunt aan de 
andere zijde van de Heuvelrug, om daarna af te dalen  in de 
groeve van Kwintelooijen.  
 

Toegankelijkheid. 
Het terrein is heuvelachtig en onverhard. Niet geschikt voor 
gebruikers van rolstoel of scootmobiel. Er kunnen geen honden mee 
over het landgoed Remmerden en de Plantage. 
U wandelt op eigen risico. 
Afkortingen: LA=linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor. 
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Routebeschrijving. 
 

1. U staat bij de picknicktafel, in de fietsenstalling met de rug 
naar de grote grascirkel. U wandelt over het grasveld, 
tussen de paaltjes door omhoog. 

2. Bovengekomen slaat u RA. 
3. Al gauw wandelt u op de T-splitsing LA en volgt dit pad tot 

de vijfsprong. 
4. Op de vijfsprong kiest u het tweede pad RA, langs de 

slagboom en meteen slaat u op de splitsing LA. 

5. Op het kruispunt, met schuur links voor u, RA slaan en een 
eind doorlopen tot een 5-sprong aan de linkerkant en een 
houten hekwerk rechts. 

 

Achter het hekwerk bevindt zich de rand van de zandafgraving 
Kwintelooijen. Tot 1989 is er hier zand uit de Heuvelrug weggehaald. 
Nu is het een natuur- en recreatiegebied, onder beheer van de 
gemeenten Veenendaal en Rhenen. 
 

6. Op de 5-sprong het  tweede pad van rechts  langs het 
bordje ‘Paardenroute’. Rechts bevindt zich een vlakte met 
wat jongere boompjes dan de omgeving. 

7. Het licht stijgende pad met S-bocht vervolgen tot het einde. 
8. Einde pad, op T-splitsing LA en na ca. 100m RA tussen twee 

meerstammige beukenbomen door. 
9. Over een breed pad, iets versprongen, rechtdoor omlaag en 

weer omhoog lopen tot op de Paasheuvel. 
 

De Paasheuvel is aangelegd als een versierend onderdeel binnen het 
Landgoed Remmerstein. Vroeger stond bovenop een theehuisje. Zie 
ook het info-bord. 
 

10. Op de rotonde van de Paasheuvel RA en daarna op het 
derde iets stijgende zandpad LA. 

11. U volgt dit pad RD langs een schuurtje bij een trainingsveld 
voor politiehonden. Na ruim 1 km bereikt u een asfaltweg. 

12. De asfaltweg oversteken en scherp RA een asfaltweggetje 
(fietspad) oplopen.

 
13. U ziet een bordje 'Einde Waterwingebied’ met een slagboom 

ernaast. Na deze slagboom neemt u het eerste pad LA en 
volgt dit pad steeds rechtdoor tot een hek met twee 
bakstenen pilaren. 

14. Vóór de pilaren buigt u RA, en volgt u een kronkelpaadje 
achterlangs een voormalig conferentieoord. 

15. Doorlopen tot een kruising met rechts een lage bruine 
metalen paal met een verwijzing naar een grafheuvel. 

16. Hier buigt u LA tot einde pad.  
17. Sla RA langs een akker, het pad gaat verderop over in een 

verhard fietspad, dat daarna afbuigt naar links. 

 

U kijkt hier op het Rhenense industrieterrein Remmerden, daarachter 
ligt de Neder-Rijn. 

 

18. Einde fietspad RA, een asfaltweg oversteken en even de 
Defensieweg inlopen.  

19. Vrijwel onmiddellijk LA een smal pad in wandelen. De 
begraafplaats rechts houden. Doorlopen tot het einde van het 
bos. 

20. RA een pad langs de akker volgen. 
21. Dit pad blijven volgen. Na een slagboompje houdt u links aan 

en u betreedt LA via een klaphek het 'Utrechts Landschap'. 

22. Een recht pad  ca. 600 m. volgen. U passeert een grafheuvel. 
 

Rondom Rhenen en Elst zijn al veel grafheuvels ontdekt. Ze dateren 
uit de bronstijd (2100- 800 jr v. Chr.) en zijn meestal herkenbaar als 
een ronde bult in het landschap. In de loop der tijd zijn alle waardevolle 
voorwerpen uit de grafheuvels wel verdwenen. 

 

23. Na een berkenbos met dunne vuil-witte stammen aan uw 
linkerhand, slaat u RA een pad in. 

24. Na een klaphek de asfaltweg RD oversteken, het pad steeds 
rechtdoor vervolgen en tenslotte afdalen via een lange trap.  

25. Beneden aan de trap RA en dit pad volgen naar het start-
eindpunt. 


