
 
 
 
 
 

 
 
 

  Rondwandelingen van 3 tot 7 km in Veenendaal en directe omgeving. 
 
 

1.Langs het randje van de Hel.  
Startpunt: Parkeerplaats van het sportcomplex 'de Groene Velden' aan de Wageningselaan. 
Afstand 4 km. 
Samenvatting: U wandelt door het Stadspark, langs de Surfvijver, de sportvelden 'de Groene 
Velden’ en de unieke natuurgebieden de Hel en de Blauwe Hel. 
 

2.Over de Groene Grens.  
Startpunt bij de supermarkt Albert Heijn aan de Spiesheem in Veenendaal-Oost. 
Afstand 5 km 
Samenvatting. U wandelt langs het Valleikanaal, daarna door het nieuwe natuurgebied de Groene 
Grens en bereikt de nieuwe woonwijk Veenendaal-Oost. 

 

3.Best van West.  
Startpunt: Parkeerplaats van station Veenendaal-West aan de Dichterslaan. Afstand 5 km. 
Samenvatting: Na een stukje langs het Valleikanaal, volgt u een verrassend pad langs de 
Slaperdijk, gevolgd door een parkachtig deel van Veenendaal-West. 

 

4. Langs de Zandheuveltjes.  
Startpunt: Woonwijk De Geer, Slotemaker de Bruïneplein. Afstand 5 km. 
Samenvatting. Nadat u de woonwijk heeft verlaten wandelt u grotendeels over het mooie 
landgoed Prattenburg. 

 

5. Van Pratten naar Peten.  
Startpunt: Parkeerplaats de Groene Entree Prattenburg, Cuneralaan, schuin tegenover restaurant 
3 Zussen. Afstand 5 km 
Samenvatting. Na het beklimmen van de Heuvelrug volgt u de Galgenweg tot de oude 
zandafgraving Kwintelooijen. Vervolgens daalt u af om via de rand van de wijk Petenbos terug te 
keren..  

 

 

6. Rondom het Egelmeer.  
Startpunt. Parkeerplaats van Station Veenendaal-West (Dichterslaan).Afstand 7 km 
Samenvatting. U verlaat de bebouwing en volgt een mooie route over veel onverharde paden 

door een verrassend bos- en heidegebied met vennetje.  
 

 

7. Door het Centrum. 
Startpunt. De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein. Afstand 3 km. 
Samenvatting. U wandelt vanaf de nieuwbouw in het centrum door straten die o.a. aan het 
industriële verleden doen herinneren. Hierna maakt u kennis met een gedeelte van het uitgebreide 
winkelbestand.. 

 

8. Stad in de Stad.  
Startpunt. station Veenendaal-Centrum (Rembrandtlaan). Afstand 5 km. 
Samenvatting. Dit ommetje verkent een deel van de eerbiedwaardige laan ‘de Kerkewijk’ en 
maakt u kennis met de vaak parkachtige wijk Petenbos.  
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Informatie over de Veense Ommetjes.  
Hond aan de lijn tenzij anders vermeld. De ommetjes 1,2,3,7 en 8 zijn 
overwegend verhard. De ommetjes 4 en 6 zijn grotendeels niet verhard. 
Ommetje 5 vertoont beide kenmerken. U wandelt op eigen risico.  
 

Algemene informatie 
 Afgedrukte routebeschrijving verkrijgbaar bij de Stadswinkel-VVV, 

Cultuurfabriek Kees Stipplein, Veenendaal. 0318-591136, 
info@vvvveenendaal.nl 

 Routebeschrijving en de gpx-routes.: 
https://www.wandelzoekpagina.nl/veense.ommetjes 

 Voor tips en opmerkingen:veense.ommetjes@gmail.com 
 Coördinatie, vormgeving, inhoud en controle: Werkgroep Veense 

Ommetjes. 
 

Overzicht van de Veense Ommetjes. 

 


