
 
             Veens Ommetje 3. Best van West 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Start- en eindpunt. 
De parkeerplaats aan de zuidzijde van station Veenendaal West 
aan de Dichterslaan. 
 

Afstanden tijd. Kaart en gpx-route. 
Ca. 5 kilometer, ongeveer anderhalf uur. Nummers op het 
kaartje verwijzen naar de tekst. Voor een GPX-route: zie info op 
de achterkant. 
 

Samenvatting. 
Dit ommetje bevindt zich aan de noordwestkant van Veenendaal. 
U wandelt langs het Valleikanaal, daarna onderlangs de 
Slaperdijk en tenslotte door een parkachtig gebied binnen de 
wijk Veenendaal-West..  
 

Toegankelijkheid. 
De route is geschikt voor rolstoel- of scootmobielgebruikers, voor 
een klein deel is een alternatief aangegeven. 
Honden mogen mee als ze aangelijnd zijn. 
Het wandelen geschiedt op eigen risico. 
 

Gebruikte afkortingen. 
LA= linksaf    RA=rechtsaf  RD= rechtdoor
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Routebeschrijving. 
1. Vanaf de parkeerplaats van station Veenendaal West gaat u 

door het tunneltje onder het spoor door. 
 

 Het station Veenendaal-West ligt aan de in 1981 geopende 
spoorlijn van Rhenen naar Utrecht.   

 

2. Laat het winkelcentrum De Ellekoot rechts liggen en volg het 
trottoir langs het fietspad. U kruist de Hoornzwaluw.  

3. Volg de straat langs het fietspad, Waterzwaluw, later wordt 
dit Muurzwaluw). 

4. Negeer de fietsbrug over de Grift en buig schuin rechts over 
een smal pad met het kanaal aan de rechterkant. 

 

 De Grift is in de 15e eeuw gegraven om turf uit het veengebied 
per boot te kunnen afvoeren. De Grift, tegenwoordig Valleikanaal, 
begint vanuit de Rijn bij Rhenen en mondt uit in het Flevomeer. 

 

5. Volg de weg (Elgarpad), met een bocht naar links. Daarna de 
eerste weg RA. 

6. Bij de eerste kruising RA slaan (Paganinistraat), daarna direct 
na de brug LA. 

7. Verderop onder een weg door en met de Grift meebuigen 
naar links (Munnikenweg).  

 

De naam van deze weg verwijst naar een periode in de 16e eeuw, 
toen het gebied bij de Emminkhuizerberg in bezit was van een 
klooster in Utrecht. Monniken verrichtten toen hier de 
veenafgravingen.  

 

8. Een stuk verder over de eerste brug links, daarna direct! RA, 
over een paadje langs het water.  

9. Aan einde van het pad RA, Mahlerpad volgen. 
 

U passeert een particulier dierenkampje. Niet toegankelijk, maar er 
zijn verrassend veel diersoorten te zien.  
 

 

10.Pad verder volgen. Mahlerpad wordt Brücknerpad. Brucknerpad 
wordt Verdipad. Op het volgend kruispunt met het Ruisseveen 
RD. U wandelt langs een dierenkampje. 

 

De kinderboerderij Buitenzorg biedt naast het plezier voor kinderen 
en volwassenen, ook een bezigheid voor mensen met een 
verstandelijke beperking 

 

11. Einde pad RA, Haspel, en op de Slaperdijk LA (blijf links lopen).  
12. De spoorlijn oversteken, een weggetje naar een huis negeren 

en vervolgens LA over het fietspad afdalen. 
13. Eerste weg RA, Achterberglaan. Aan het einde over een keerlus 

een paadje RD volgen en een hek passeren. U komt in een 
parkje, tevens honden-uitlaatgebied. 

 
 

Alternatief voor wie niet houdt van loslopende honden: 
Vòòr de keerlus LA en tweemaal paaltjes passeren en versprongen RD 
wandelen tot het einde. Hier RA langs fietspad doorlopen tot een 
waterpartij. Hier LA, over klinkerweg. Verder met punt 18. 

 

14. Op T-splitsing RA, de brug over en een naar links draaiend pad 
vervolgen tot eerste afslag naar rechts.  

15. Ga hier RA en loop door hek de brug op. 
16. Einde brug LA en daarna weer LA over klinkerweg/fietspad. 
 

17. Eerste weg RA en deze klinkerweg vervolgen. Het water rechts 
houden. 

 

U loopt nu door een parkachtig gebied in Veenendaal West, 
aangelegd omstreeks 1990. 

 

18. U steekt een voorrangsweg over. RD blijven gaan. 
19. Na de oversteek van de tweede voorrangsweg LA en met de 

bocht mee naar rechts. Hospice Berkenstein voorlangs 
passeren. 

20. Einde pad LA, een stuk doorwandelen langs een fietspad en 
over een brug. Zo bereikt u het eindpunt van de wandeling. 


