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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 Werkgroep Veense Ommetjes in 
samenwerking met  Stadswinkel VVV-Veenendaal. 
 

Start- en eindpunt. 
De parkeerplaats van het Recreatiegebied Kwintelooijen aan de 
Oude Veense Grindweg tussen Veenendaal en Rhenen. 
 

Afstand en tijd. Kaartje en GPX-route. 
De wandeling is 7 km lang, reken op circa 2 uur. De nummers op 
het kaartje verwijzen naar de tekst. Voor de GPX-route zie de info 
onder het kaartje. 
 

Samenvatting. 
Dit buitenommetje brengt u vanaf de oude zandafgraving 
Kwintelooijen naar de andere kant van de Heuvelrug: het 
beschermde natuurgebied Plantage Willem III. U kunt genieten 
van mooie uitzichten, grafheuvels, een mooi smeltwaterdal en 
mogelijk Konik-paarden, Galloway-runderen en damherten. 
 

Toegankelijkheid. 
Niet geschikt voor gebruikers van rolstoel of scootmobiel. 
Honden niet toegestaan vanwege vrijlopend wild.. U wandelt op 
eigen risico. 
 

Gebruikte afkortingen: 
LA= linksaf, RA=rechtsaf, RD=rechtdoor 
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Routebeschrijving. 
Het zand uit de zandafgraving Kwintelooijen ging naar de 
kalksteenfabrieken in Rhenen. In 1989 stopte dit. Er was toen een krater 
van ca 1 km doorsnede in de Heuvelrug gegraven. 

 

1. Loop naar de overkant van de grascirkel, langs de rechterkant en 
over een half verhard pad. 

2. Aan de overkant van de cirkel wandelt u RA tussen twee paaltjes 
door. 

3. Na een klaphek volgt u het pad tot ongeveer halverwege het 
meertje. 
 

De zandafgraving  heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een druk bezocht 
natuur en recreatiegebied, waar de  gemeenten Veenendaal en Rhenen 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. 
 

4. Kies daar op de splitsing het smalle pad rechts omhoog. 
5. Wandel door het klaphek en ga onmiddellijk LA. 
6. Volg dit pad rechtdoor en ga aan het einde LA. 
7. Volg dit licht stijgende pad, negeer rechts een smal pad en negeer 

iets verder ook een breed pad naar rechts. 
8. Blijf de rand van de afgraving volgen tot een ruime bocht naar 

links. 
9. Buig na deze bocht het eerste pad RA in, een beukenlaan, die al 

gauw breder wordt. 
10. Wandel ca 800m door tot een kruising net vòòr een gebied met 

jonge dennenboompjes aan weerszijden. Sla LA. 
11. Loop op de volgende schuine kruising RD. 
 

Rechts ziet u een lariksbos, de enige naaldboom in Nederland die in de 
winter zijn naalden verliest. 

 

12. Ook op de volgende kruising RD lopen over smal pad. 
13. Op de daarop volgende kruising RA, een breed pad volgen tot een 

asfaltweg (Defensieweg.) 
14. Op deze asfaltweg LA en na ca. 40 m. RA, een klaphek door. U 

bevindt zich op Landgoed Remmerden. 
15. Na een volgend klaphek LA, een brede beukenlaan in. 
16. Op de kruising met links een hek en rechts een heideveld slaat u 

RA over een afdalend pad.

 

U bent aan de andere kant van de Heuvelrug terecht gekomen en daalt af 
in de richting van de Rijn en de Betuwe. 
Grote grazers als konikpaarden, galloway-runderen en damherten houden 
al grazend het gebied open. Via een ecoduct kunnen ze de uiterwaarden 
van de Rijn bereiken.  
 

17. Pad verder afdalen. Ook bij de grafheuvels het pad dalend 
vervolgen. 
Op de grasvlakte achter de bomenrij (oude windsingels) bevond zich sinds 
1853 de tabaksplantage Willem lll. Deze zuidelijke helling van de 
Heuvelrug biedt de meeste zon. 
Vanaf 1995 kwam de grond in handen van Stichting Het Utrechts 
Landschap. Toen is het gebied samen met de Remmerdense heide 
opengesteld als natuurreservaat. 
  

18. Op een kruising met een bankje en een routepaal LA naar 
beneden. 
In de omgeving staan nog de langgerekte schuren, waarin vroeger de 
tabaksbladeren hingen te drogen.  

19. Eerste pad LA en wandel over de bodem van een smeltwaterdal 
omhoog. 
Dit grotendeels dichtgeslibde dal is een overblijfsel uit de laatste ijstijd. 
 

20. Links om de poel heen wandelen en het pad naar boven 
vervolgen. 

21. Einde pad RA langs de bosrand verder gaan. 
22. Na een klaphekje eerste pad LA inslaan en dit volgen tot de 

asfaltweg. 
23. De weg RD oversteken en op de eerste kruising RA, een brede 

beukenlaan in wandelen. 
24. Na een kleine daling gevolgd door een tweede, meer steile daling 

op een kruising LA. 
25. RD lopen naar de rand van de afgraving en dan RA langs het 

uitzichtpunt lopen. 
 

U heeft hier uitzicht over Veenendaal en Ede. Bij helder weer is de TV-
toren bij Arnhem zichtbaar. 

 

26. Vervolg het dalende pad langs de rand  van de zandafgraving. 
27. Houd het hek links en volg de routepaaltjes van de Heuvelrug met 

de rode balk tot de parkeerplaats. 


