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Wandelroute ‘Elsterberg’
Startpunt auto: Parkeerplaats van de oude Steenfabriek, Fabrieksweg 2, 3922 GA Elst. U
wandelt 300 m naar het westen over De Oude Weg, dan RA de Molenweg in tot bij ‘t
Pannekoekhuis.
Startpunt fiets: Deze kunt u bij de ingang van de wandelroute aan de Elsterstraatweg
(tegenover ‘t Pannekoekhuis) kwijt.
Vanaf de Elsterberg heeft u een prachtig uitzicht richting Amersfoort en Scherpenzeel.
Afstand: 8 km.
Wandelroute ‘Egelmeer’
Startpunt: Zuidzijde van station Veenendaal-West.
Het Egelmeer is een drassig gebied omgeven met bossen en heide, waar een bijzondere
flora en fauna aanwezig is. Afstand: 9 km.
Wandelroute ‘Prattenburg’
Startpunt: Parkeerplaats Groene Entree, schuin tegenover Restaurant 3 Zussen,
Kerkewijk 115, 3911 SC Rhenen.
Deze wandeling voert u door een heuvelachtig bosgebied over een oude oprijlaan van het
kasteel, langs prachtige beukenlanen, door een smeltwaterdal. Ook passeert u een natuurpad
met opdrachten voor jong en oud. Deels geschikt voor scootmobiel en rolstoel.
Afstand: 6,5 km.
Wandelroute ‘Grebbeberg’
Startpunt: Restaurant Steakhouse Cunera naast het NS-station Rhenen.
Een wandeling door de bossen en over de hellingen van de Grebbeberg en de Laarsenberg met
schitterende uitzichten over het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei, de Betuwe en de Rijn.
Afstand: 7 km.
Wandelroute “Langs Utrechtse Spoor en dansende bomen”
Startpunt: Bosrestaurant Overberg, Dwarsweg 63a, 3959 AE Overberg.
U loopt over een oude handelsweg, langs een voormalige boekweitakker, een waterpoel,
heidevelden en kronkelige bomen. Afstand: 6,5 km.
Wandelroute ‘Plantage Willem III’
Startpunt: Parkeerplaats Plantage Willem III, Rijksstraatweg 265 (N225) bij hm paal 34,0.
U wandelt over een voormalige tabaksplantage, langs historische grafheuvels en door een
smeltwaterdal. Ook zijn er runderen, paarden en damherten te zien. Afstand: 4 km.
Wandelroute ‘Pr8ige Heuvelrug West’
Startpunt: Parkeerplaats De Groene Entree Prattenburg, schuin tegenover Rest. 3 Zussen.
U wandelt via Prattenburg naar het Egelmeer en via de Elsterberg weer terug.
Afstand: 8 km.
Deze route is te combineren met wandelroute ‘Pr8ige Heuvelrug Oost’.
Wandelroute ‘Pr8ige Heuvelrug Oost’
Startpunten:
 Parkeerplaats Zandgroeve Kwintelooijen, Oude Veensegrindweg 3911 TA Rhenen
 Restaurant Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, 3921 EC Elst
Vanaf de zandgroeve Kwintelooijen wandelt u via de Plantage Willem III naar restaurant
Residence Rhenen en terug. Afstand: 9 km.
Deze route is te combineren met wandelroute ‘Pr8ige Heuvelrug West’.
U kunt de natuurpaden, bijbehorend kaartjes en gps-routes downloaden op www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen onder de
kopjes Wandelen / Fietsen. Contact via: natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl
De natuurpaden zijn via de IVN route app ook op uw smartphone te volgen. De app is is gratis te downloaden in Google
Playstore of Apple Store. Met deze app hebt u bijna 400 wandelingen en fietsroutes én een digitale natuurgids op zak. Ze zijn
d.m.v. GPS offline te volgen. Alle routes zijn te vinden op https://www.ivn.nl/routes/.
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‘Fietsen door bos en Binnenveld’
Startpunten:
 Bosrestaurant Overberg, Dwarsweg 63a, 3959 AE Overberg
 Restaurant 3 Zussen, Kerkewijk 115, 3911 SC Rhenen, bij fietsknooppunt 85.
De bosrijke route voert door het zuidoostelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug
en door het Binnenveld.
Lengte: 34 km.
‘Fietsen langs forten’
Startpunt: Fort aan de Buursteeg, Buursteeg 2, 3927 EJ Renswoude
U fietst door natuur en historie (Grebbelinie). U rijdt hierbij voor een deel over
onverharde paden over dijkjes. Ook volgt u een eindje het Valleikanaal en passeert een
vistrap. Op veel plaatsen treft u bunkers en aarden verdedigingswerken met
informatieborden aan. Zo krijgt u een aardig beeld van een interessant deel van de
Grebbelinie.
Lengte: 35 km.
“Fietsen over Rug en Rijn”
Startpunten:
 Theater de Lampegiet, Kerkewijk 10 3901 EG Veenendaal
 Parkeerplaats De Groene Entree, schuin tegenover restaurant “3 Zussen”
Kerkewijk 115, 3911 SC Rhenen
Deze route voert u door het mooie afwisselende landschap ten zuiden van Veenendaal.
U rijdt over de Utrechtse Heuvelrug, langs de uiterwaarden van de Nederrijn en door de
Gelderse Vallei. Tijdens de tocht steekt u de Rijn twee keer per veerpont over.
Lengte: 35 km.
‘Fietsen langs grote graanmolens en groene grenzen’
Startpunten:
 Cultuurfabriek Kees Stipplein 74, 3901 RC Veenendaal
 Fort aan de Buursteeg, Buursteeg 2, 3927 EJ Renswoude
 Huis Kernhem, Kernhemseweg 7 6718 ZB Ede
De tocht combineert verschillende monumenten: vier mooie molens, een stukje van de
Grebbelinie en de Gelderse Vallei met de rand van de Veluwe en drie natuurgebieden.
U bevindt zich beurtelings in de provincies Utrecht en Gelderland.
Lengte: 34 km.

U kunt de natuurpaden, bijbehorend kaartjes en gps-routes downloaden op www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen onder de
kopjes Wandelen / Fietsen. Contact via: natuurpaden@ivnveenendaal-rhenen.nl
De natuurpaden zijn via de IVN route app ook op uw smartphone te volgen. De app is is gratis te downloaden in Google
Playstore of Apple Store. Met deze app hebt u bijna 400 wandelingen en fietsroutes én een digitale natuurgids op zak. Ze zijn
d.m.v. GPS offline te volgen. Alle routes zijn te vinden op https://www.ivn.nl/routes/.
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