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Veense BUITenOmmeTjes
7. de ThIjmseBerg
Deze wandeling is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Veense
Ommetjes en de Stadswinkel-VVV Veenendaal.

Startpunt.
Recreatiegebied Kwintelooijen, Oude Veense Grindweg. Vertrek
vanaf de parkeerplaats voor fietsen, die naast de
parkeergelegenheid voor de auto’s ligt.

Afstand en tijd. Kaartje en GPX-route.
Lengte 8,5 km in ca 2,5 uur. Nummers op het kaartje verwijzen naar
de tekst. GPX-route beschikbaar.

Samenvatting.

Veens Buitenommetje 7 de Thijmseberg 8.5 km
Coördinatie, vormgeving, inhoud en
controle

‘
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Werkgroep Veense Ommetjes

Veense Ommetjes en Veense
Buitenommetjes zijn verkrijgbaar bij:

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

Voor informatie, opmerkingen, digitale
versie en gpx-route:

veense.ommetjes@gmail.com

Voor meer ommetjes: www.wandelzoekpagina.nl/veense.ommetjes

Gevarieerde en sportieve route met enkele beklimmingen en
afdalingen over het zuidelijk deel van de Heuvelrug. U start in
Kwintelooijen, een begroeide zandafgraving tussen Veenendaal en
Rhenen. Onderweg passeert u overblijfselen van ‘Celtic Fields’,
akkertjes uit de ijzertijd en het mooi gelegen buitenhuis
Remmerstein. Op camping de Thijmseberg kunt u gebruikmaken
van het restaurant. Via de Stadsbossen van Rhenen, een diepe
leemkuil met picknickbanken, de Paasheuvel en een mooi
smeltwaterdal, keert u terug naar Kwintelooijen.

Toegankelijkheid.
Grotendeels onverharde paden. Variaties in hoogte. Hond aan de
lijn. Afwisseling brede en smalle paden. Grotendeels onverhard. U
wandelt op eigen risico.

Afkortingen.
LA= linksaf

RA= rechtsaf

RD= rechtdoor.

U bent hier aan de ‘goudkust’ van Rhenen aangeland. Woningen
aan de rand hebben mooi uitzicht op de Gelderse Vallei.

Route beschrijving:
1.

Met de rug naar de grote grascirkel het pad voor u nemen. U
wandelt over het grasveld tussen paaltjes door omhoog.
U beklimt gelijk al de rand van de oude zandafgraving
Kwintelooijen.
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Boven gekomen RA slaan en doorlopen tot einde pad.
LA wandelen tot een vijfsprong.
Ga hier tweede pad RA langs een slagboom.
Op de splitsing LA.
Kruispunt RD lopen langs een houten schuur.
Haakse bocht naar rechts nemen en omhoog gaan.
Op de kruising een scherpe bocht LA nemen .
Eerste afslag, bij twee oude kastanjebomen, RA.
Einde pad LA en met pad mee RA buigen.
Op een breed pad LA en heel snel weer RA.
Na CA 15m op een kruispunt LA slaan.
Daal tussen de beuken af en buig naar rechts.
Stijg dan weer en loop op de splitsing LA.
Negeer zijpaden, buig op de kruising verderop RA, een breed pad.
Passeer infobord ‘Celtic Fields’.
Doorlopen tot T-splitsing en RA gaan, iets stijgend pad.
Einde van dit pad LA wandelen en de schuur passeren.
Passeer huis Remmerstein en loop door tot een afsluitboom voor
een kruispunt bij de camping de Thijmseberg.

Het landhuis Remmerstein is gebouwd in 1912 naar ontwerp van
De Clerq. Invloed van de Engelse landbouwstijl. Het huis ligt op het
gelijknamige landgoed. Hier zijn nog sporen te vinden van het 18e
eeuwse lanenstelsel met sterrenbos, waarbij de Paasheuvel het
centrum vormde. (zie nr. 34)
20. Ga schuin rechts en volg dit pad met de camping aan uw
linkerhand; na parkeerplaats en gastanks het pad LA inslaan.
21. Einde pad LA, houd de camping aan de linkerhand totdat u
beneden bent bij de ingang.
22. Sla RA het fietspad op en steek onmiddellijk LA de autoweg over.

23. Via een bocht naar rechts wandelt u de Verlengde Oude
Veenendaalseweg op.
24. Op de splitsing rechtdoor en daarna op het kruispunt met de
Bergweg RA over het voetpad dat achter de bank begint.

25. Na het oversteken van de asfaltweg, het smalle pad rechtdoor het
bos in volgen tot het tweede kruispunt.
26. Hier LA slaan een beukenlaan in, tot op de hoek van een veld met
volkstuintjes.
De toren, die u ziet heet de ‘Koerheuvel’.Gebouwd in 1935 als
watertoren met een aanleunend hotel. In 1994 omgebouwd als
appartementencomplex. Het bouwwerk staat op de ‘Koerheuvel’
een 51m hoge en oude uitkijkpost. Diverse grafvondsten zijn hier
aangetroffen uit tijden van vóór onze jaartelling. Te zien in het
museum in Rhenen.
27.
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Rechts aanhouden en tot de asfaltweg doorlopen.
Op deze weg RA slaan, overgaande in een fietspad.
Fietspad aflopen tot dit eindigt op een verharde weg.
Weg oversteken en het rechter pad inlopen.
Volg het pad langs de bovenkant van de leemkuil en houd op de
splitsing bij de trap links aan.
32. Volg dit pad ca. 700m, alle zijwegen negeren, tot het einde.
33. Hier RA slaan en 20m na een scheve kruising, vóór de derde beuk
LA een smal, stijgend en slingerend pad inslaan.
34. Negeer alle zijpaden tot u na een walletje de brede zichtlaan van
huis Remmerstein bereikt. U wandelt iets versprongen rechtdoor
en beklimt de Paasheuvel. (zie infobord).
In dit deel van landgoed Remmerstein zijn nog restanten te vinden
van de parkachtige inrichting van de natuur. De Paasheuvel
vormde het centrum van een sterrenbos, de zichtlanen waren rijk
beplant met veel beuken. Walletjes gaven grenzen en mooie
accenten aan,
35. Vanaf het kruispunt op de Paasheuvel RD afdalen en weer stijgen,
dwars door een oud smeltwaterdal.
36. Ga tussen twee meerstammige beuken door naar het einde van dit
pad en sla daar LA.
37. Eerste pad RA.
38. Doorlopend tot het einde van het pad, bent u weer terug aan de
rand van de van de afgraving.
39. RA slaan en afdalen. Blijf de rand volgen tot u het beginpunt weer
bereikt.

