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

Veens Buitenommetje 8. De Hazenberg

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.

Start- en eindpunt.
Parkeerplaats naast het Bosrestaurant, Dwarsweg 63, 3959 AE
Overberg. Parkeren van de auto veronderstelt dat u gebruik maakt
van het restaurant.
Afstand en tijd. Kaartje en gpx-route.
Lengte 11 km in 2,5 à 3 uur.
De nummers op het kaartje verwijzen naar de route.
Voor de gpx-route zie de info onder het kaartje.
Samenvatting.
Deze sportieve en bosrijke tocht leidt u over verschillende toppen
van de Heuvelrug. Ook wandelt u door oude smeltwaterdalen.
U doorkruist vier landgoederen, trekt door een lange leemkuil en
een met heide overgroeide afgraving. Ook maakt u kennis met een
fotogenieke holle boom en twee zeer bevriende bomen.
Toegankelijkheid.
Veel variaties in hoogte. Hond aan de lijn. Afwisseling brede en
smalle paden. Grotendeels onverhard. De wandeling is op eigen
risico.
Afkortingen.
LA= linksaf RA= rechtsaf

RD= rechtdoor.

Routebeschrijving.
1.
2.

Start: Bosrestaurant Overberg Parkeerplaats.
Volg het pad langs het restaurant, het hotel en een fietspad. Blijf
rechtdoor wandelen aan de linkerkant van de Dwarsweg richting
Overberg.
3. Op de kruising RD en sla na ca 200m RA, een smal pad langs de
bosrand.
4. Het eerste pad LA in wandelen. Na ca 30m einde pad LA.
5. Aan het einde van dit pad op de asfaltweg RA.
6. Let op: Sla na ca 30m LA, een smal pad in, op de scheiding bos
en weiland.
7. Steek schuin een grasveld over tot een oprit naar een boswoning.
8. Buig LA en sla einde oprit RA. Wandel verder aan de linkerkant.
9. Einde Achterweg: steek de Bergweg over en wandel RA tot de
ingang van boswachterij Amerongse Berg. Ga hier LA het bos in.
10. Kies op de splitsing RA, een breed pad.
Dit pad heet het ‘Utrechtse Spoor’ en is een oude karweg, die richting
Leersum en Utrecht leidt.

11. Kies na ca 150m het eerste smalle pad LA, dat dwars over een
walletje loopt.
12. Laat de oude leemkuil links liggen. Passeer de holle boom. Sla LA
het pad in, dat even later op een dam door de leemkuil lijkt.
De ‘Holleboom’ leent zich graag voor een foto van een ‘boommens’.

13. Einde van dit pad RA, over een breed, grasachtig pad.
14. Vervolgens, aan het einde van dit pad, LA een breed pad.
Doorlopen tot de kruising en daar RA langs een slagboom.
15. Aan het einde van het pad, na ca 500m, LA lopen, onmiddellijk
weer RA. ‘Landgoed De Laan’.
16. Op een splitsing linkshouden, stijgend pad.
17. Na ca 500m op een kruispunt met boomstammetjes RA, een
dalend pad.
18. Doorwandelen tot einde pad vòòr een akker en LA slaan.
19. Op het kruispunt RA, de akkerrand volgen.
20. Einde akkerrand op een kruispunt LA.
21. Op een vijfsprong RD en even daarna RA, een afbuigend smal pad.
22. Gauw daarna op splitsing rechts houden, over een grasachtig pad.
23. Aan het eind RA en doorlopen tot een verharde weg.
Even vóór de asfaltweg ziet u aan de linkerkant van het pad twee beuken,
die innig vriendschap hebben gesloten.

24. Op de verharde weg LA.
Al gauw ziet u links de groepsaccomodatie ‘de Ginkel’. Het hoofdgebouw
stamt uit 1920. Sinds 1953 kwam de Rotterdamse jeugd hier regelmatig op
schoolkamp. Nu staat het complex voor breder klandizie open.

25. Waar de asfaltweg afbuigt, wandelt u RD langs een afsluitboom
over een onverhard pad omhoog. Op een kruispunt LA en op het
kruispunt voor het heideveld RD.
26. Eerste pad RA, omhoog dwars over het heideveld.
Dit heideveld is ontstaan in een oude zandafgraving, die vroeger de
‘Leeuwenkuil’ heette. Hier zijn o.a. graspiepers en nachtzwaluwen gezien.

27. Na het bankje doorlopen langs de bovenrand van de heide tot een
kruispunt en LA gaan.
28. Einde pad RA tot het begin van een asfaltweg. Hier LA.
U passeert ‘De Hazenberg’, een regionaal opvangcentrum en pension voor
zwerfdieren. Per jaar vangt het centrum ca 450 dieren op, waarvan 90%
herplaatst wordt.

29. Afdalen tot de verkeersweg.
30. Steek deze over en trek links van het toegangshek ‘de Keienberg’
het bos in.
31. Houd het hek aan de rechterkant en buig op de splitsing LA over
een ruiterpad.
32. Op de kruising RD een kronkelend paadje omhoog.
33. Op de kruising met een MTB-pad RD.
34. Na een daling en daarna op de splitsing met een dubbele beuk LA.
35. Op een kruising RD over een open vlakte.
36. Einde pad RA over een dalend pad.
37. Op een vijfsprong het tweede pad links in lopen, een wat dalend
pad.
38. Op een kruispunt met een bankje RA over een dalend pad.
39. Op een kruispunt LA. Rechts een oud smeltwaterdal.
Deze dalen komen vaker voor en zijn meestal ontstaan in de laatste ijstijd.
Smeltende sneeuw sleep diepe geulen in de hellingen van de heuvelrug.

40. Op een zes-sprong eerste pad scherp LA, een breed pad.
41. Na een bult in het pad en na een kruising met breed ruiterpad, RA.
42. Volg dit zich versmallende pad ca 400m, steek een fietspad over
en sla vóór een aarden wal LA.
43. Voor de ingang van het landgoed Nieuw Amerongen slaat u LA en
volgt het asfaltweggetje, totdat u weer het startpunt bereikt.

