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Veense BUITenOmmeTjes
6.de hOge gInkel
Deze wandeling is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep
Veense Ommetjes en de Stadswinkel-VVV Veenendaal.

Start-en eindpunt.
Parkeerplaats naast Bosrestaurant, Dwarsweg 63, Overberg
Indien u hier de auto parkeert, wordt u verondersteld in het
restaurant een consumptie te gebruiken.
Veens Buitenommetje 6. De Hoge Ginkel

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.

Afstand en tijd. Kaartje en GPX-route.
Lengte 9 km in ca 2,5 uur. Nummers op het kaartje
verwijzen naar de tekst. Voor GPX-route zie achterzijde.
Samenvatting.
Gevarieerde en sportieve route met enkele beklimmingen en
afdalingen. U start in het overgangsgebied van de Utrechtse
Heuvelrug met de weilanden bij het dorpje Overberg. Na de
oprijlaan naar het landgoed Nieuw Amerongen beklimt u via
een oud smeltwaterdalletje de Ossenberg. Al gauw daalt u
weer af langs een paar open ruimten in de bossen komt u
aan op de oude onverharde karweg het ‘Utrechtse Spoor’.
Toegankelijkheid.
Diverse stijgingen en grotendeels onverhard.
U wandelt voor eigen risico. Hond aan de lijn.
Afkortingen.
LA= linksaf RA= rechtsaf

RD= rechtdoor.

Routebeschrijving.
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u vóór het terras en het Boshotel langs
tot het begin van een fietspad.
2. Volg dit fietspad, dat later overgaat in een asfaltweggetje.
3. Na ca. 300 m, voor een bord ‘Eigen Weg’ buigt u RA.
U wandelt hier om een deel van het partikuliere landgoed ‘Nieuw
Amerongen’ heen. Zo heette ook de boerderij die hier tot ca 1970 stond op
de plaats van het buitenhuis.

4. Voor het bord ‘Boswachterij Amerongse Berg’ opnieuw RA.
5. Loop door tot een vijfsprong met een verboden ingang naar de
camping en neem hier de 2e weg links, tegenover de campingingang.
6. Op de kruising RD, een stijgend pad door een dalletje inslaan.
7. Zijwegen negeren en einde pad RA en rechts aanhouden.
8. Op de kruising met een breder pad RA, passeer een slagboom.
9. Aangekomen bij geasfalteerde weg, Bergweg, RD, een smal pad
inslaan met een bord betreft vrije toegang.
10. Na enkele bochten op de kruising LA.
11. Einde pad voor een rij rododendrons LA buigen tot verhard
weggetje.
12. Wandel richting toegangshek van de villa ‘Hoog-Ginkel’ en houd
links aan.
De villa ‘Hoog Ginkel’ staat op een top en kent een prachtig uitzicht over de
Heuvelrug. U ziet er iets van als u wat verder loopt.
Bij de villa staan paardenstallen en in de directe omgeving treft u weilanden
aan. U zult ook sporen ontdekken, want veel paden worden door de ruiters
als trainingsgebied gebruikt.

13. Eerste pad RA, dalend, tot na 200m een hek en kruispunt. Wandel
hier RD. Rechts een weiland.
14. Na een tweede weiland en op een viersprong RA over een breed pad.
15. Zijpaden negeren en deze laan bijna 1 km volgen tot deze zich voegt
bij een breed pad, dat schuin van links komt.
De bosweg die u volgt t/m punt 17 heet het ‘Utrechtse Spoor’. Hij
maakt deel uit van een oude karweg, die via Leersum naar Utrecht
leidde en volgt zoveel mogelijk de hoogtelijnen, dus weinig
hoogteverschil.

16.U passeert een bungalowpark, een paar weilanden en een
viersprong, waar u RD wandelt en daarna landgoed ‘Het Hek’
binnenkomt.
Het openstellen van een landgoed is een voorwaarde om subsidie voor
het onderhoud te verkrijgen.

17. Daarna komt u op een kruispunt met aan weerskanten bordjes
‘opengesteld’. U slaat RA, een stijgende laan in met aan
weerszijden jonge aanplant.
18. Volg deze laan met een bocht naar rechts, vervolgens naar
links en passeer een bungalow aan de rechterkant.
19. Ga voor de bijbehorende schuur langs, volg daar kort een
paadje en sla RA, een pad langs een heideveldje in.
20. Na het eind van de heide LA, op kruising RD, een smal en
kronkelig pad tot op een breed pad.
21. Hier RA en direct LA. een smal pad dat u 500m rechtuit blijft
volgen tot u een asfaltweg, de Bergweg, bereikt.
22. Hier loopt u LA en ga daarna RA de Achterweg in.
De Achterweg toont mooi het oude veenontginnings-landschap: lange
rechte percelen met niet al te hoge begroeiing op de grenzen en sloten
voor de waterafvoer. Op de iets hogere gronden richting het bos, lagen
de akkertjes en heidevelden

23. In de bocht naar rechts, voor nr. 8, LA een oprijweg naar een
landwoning inslaan.
24. In de bocht naar links RA buigen, tussen bomen door lopen en
een veldje schuin naar links oversteken.
25. Het pad kronkelt door bosjes en komt uit op een verhard
weggetje. Hier RA.
26. Na ca 30m, aan het eind van een hek, het pad LA in slaan.
27. Na een bocht naar links, RA en aan de bosrand nogmaals RA.
28. Doorlopen tot de verharde weg (Dwarsweg) en LA slaan.
29. Even later bent u weer bij het startpunt, het Bosrestaurant.

