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Lengte

15 km

Start- en eindpunt

station Veenendaal-De
Klomp
Stationsweg 15
6745 XM De Klomp

Horeca

restaurant Grebbelounge
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude

Routemaker

Bart van der Schagt

Versiedatum

10-08-2021

Forten, Grebbeliniedijken en Kasteel Renswoude
U wandelt over de dijken van de Grebbe(water)linie en over rustige asfaltweggetjes langs
drie Waterlinieforten naar en door het romantische landgoed en park van Kasteel
Renswoude. De terugweg naar het station gaat over weer een flink stuk Grebbeliniedijk.
Deze wandeling gaat voor een flink deel over verharde paden en wegen.

https://www.groenewissels.nl
https://www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl/restaurant-grebbelounge


2

Routebeschrijving

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWBwegwijzer/paddenstoel12345
Genoemde afstanden zijn bij benadering.

Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje.

1 Vanaf voorkant stationsgebouw schuin naar links
en op weg RA (Stationsweg). Op
verkeerslichtenkruising LA, loop aan rechterkant
van weg. Op volgende verkeerslichtenkruising RD,
volg voetpad rechts van fietspad. Blijf dit voetpad
1km volgen, laatste stuk gaat langs parkeerplaats
(l). Aan einde op asfaltweg RA, weg maakt na 50m
voor huisnr 1 linkerbocht. In stijgende rechterbocht
LA, u loopt Fort aan de Buursteeg binnen (u komt
hier op terugweg ook langs) met daarin
Grebbelinie Bezoekerscentrum en horeca. Aan
andere kant van fort op klinkerweg RA, wordt
grindfietspad langs spoor (l). 100m na rechter- en
linkerbocht loopt u na rechterbocht op
(Grebbelinie)dijk met links een natuurreservaat.

2 Aan einde, na bankje, LA, zandweg met fietspad,
rechts ziet u weer een fort. Direct na
spoorwegovergang RA naar beneden, fietspad
langs spoortalud (r). Aan einde RD blijven gaan
over asfaltweg. Na 300m, bij GSM-mast, RA en
spoorbrug over. Na bochten RD (Biesbosserweg),
een doorgaans rustige asfaltweg. Na rechterbocht
bij huisnr 5 LA (Groeperweg), volg na huisnr 2
rechterbocht. Let op: na 500m, dit is 10m voor
huisnr 13, op kruising bij bankje RA
(Grebbelinie)dijk op. Na ruim 1km op kruising met
asfaltweg RA (hier RD is na 300m voor brug Fort
'Werk aan de Engelaar'). Weg maakt aantal flauwe
bochten, ga na huisnr 44 RD richting Renswoude.
Negeer na weer wat flauwe bochtjes van rechts
komende Ravenhorsterweg. 100m daarna, tussen

linker- en rechterbocht, RA, bomenrijke landweg.
Voor boshoekje rechts aanhouden, na
linkerbochtje even door lage greppel en voor akker
RA, u bent weer op die bomenrijke landweg waar u
net vanaf ging. Kort daarna bij bosrand RD blijven
gaan met dan rechts van u akkerland.

3 Aan einde op asfaltweg LA en vóór haakse
rechterbocht ook LA, brugje over (voetpad). Na
ruime rechterboog krijgt u achterkant van Kasteel
Renswoude te zien. Na linkerbocht aan einde RA,
asfaltweg richting bebouwing. Tegenover huisnr 6
RA, brugje over en RD, volg middelste pad. Voor
vijver LA richting kasteel en blijf dit pad, met
kasteelgracht steeds rechts van u, volgen. Na
zijkant van kasteel rechterbocht volgen. Bij
kasteelbrug LA oprijlaan in en verderop
Dorpsstraat RD oversteken. Loop nu over rechter
of over linker pad (dat is aan u) langs brede vaart
(een Grand Canal) en loop pad RD-gaand uit,
onderweg even om grote vijver heen.

4 Aan einde RD, betonnen brugje over en stukje bos
door. Aan einde op (Grebbelinie)dijk RA. Aan einde
(dat is na linkerbochtje met greppelbrugje) RA en
even over asfaltweg verdergaan. Na 50m, bij
Ap20579, RD verder gaan over fietspad, wat
verderop loopt u weer op (Grebbelinie)dijk. Na 1km
aan einde met knikje drukke weg oversteken en
RD, nog steeds (Grebbelinie)dijk. Na weer 1km, op
stukje asfalt, NIET RD Fort aan de Buursteeg
inlopen, maar dalende linkerasfaltbocht volgen.
Loop nu dezelfde weg als van heenweg terug naar
het station: 50m na rechterbocht LA, voetpad langs
parkeerplaats (r), na 1km op
verkeerslichtenkruising RD, op volgende
verkeerslichtenkruising RA en voor spoorviaduct LA
naar station.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina
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https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/groene-wissel-veenendaal-de-klomp/11591/qr=wzp


A
angem

aakt voor: 
Copyright Topografische D

ienst Kadaster, Em
m

en

Een product van
Wandelzoekpagina.nl

Groene Wissel 110: Veenendaal-De Klomp, 15 km


