
Grebbelinietocht Veenendaal – zaterdag 13 maart 
2022 

Parkoersbouwers: Ada Drost en Lia Veenendaal 

Start: Pannenkoekenhuis De Bijenmarkt, Nieuweweg Noord 267a, 
3905 LW Veenendaal. 

Parkeren: Parkeren kan achter het Pannenkoekenhuis, de Carpoolplaats 
achter Mac Donalds of bij de Grebbelounge (Buurtsteeg 2, 3927 EJ Renswoude). Volg daarna de pijlen 
naar de start 

Openbaar Vervoer: Station Veenendaal-de Klomp is niet bereikbaar met de trein i.v.m. onderhouds-
werkzaamheden. Houdt rekening met extra reistijd. Check uw reis vooraf via de NS-reisplanner of 
9292.nl. Vanuit diverse richtingen rijden er bussen naar de dichtstbijzijnde bushalte: Halte Arsenaal. 
Vandaaruit is het nog ca 10 min lopen naar de start. 

Auto: Veenendaal is gelegen aan de snelweg tussen Den Haag en Arnhem (A12). Neem afslag 23 
Veenendaal-west/ Renswoude. Daarna volgt u de WS78-borden naar de start. 

Wandeltocht vanuit Veenendaal 
Niet voor de eerste keer een WS tocht uit Veenendaal, maar wel voor het eerst vanuit startlocatie 
pannenkoekhuis De Bijenmarkt.  

De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 
18de eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939 – 1940 toen de linie onder de naam 
Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede 
wereldoorlog werden de kazematten, taakversperringen en de Duitse bunkers bedekt met een laag 
groen. Meer dan 40 km aan militaire geschiedenis ligt nu verborgen in een mooi en langgerekt 
natuurgebied langs het Valleikanaal en de Eem. Vandaag maken we een wandeling langs deze 
geschiedenis. 

Vanuit de startlocatie lopen we direct over een deel van de Grebbelinie, fort aan de Buursteeg. We doen 
dit via het Jufferklompenpad. Na het fort volgen we het klompenpad door het grasland van het 
Meeuwenkampje. We verlaten het klompenpad bij de Schalm en via de Kooiweg bereiken we het 
fietspad aan de voet van de Imminkhuizerberg. Links ligt de A12, rechts het akkerland van deze 
stuwwal. Tijdens het voorlopen van deze tocht hebben we hier een ijsvogel en havik gespot. Na een deel 
van de oude spoorweg Amersfoort – Rhenen gelopen te hebben bereiken we de soep/koffiepost in het 
buitengebied van Woudenberg. 

De 40 km lopers gaan, na de rust, terug naar de spoordijk om deze te vervolgen. De 20 km lopers gaan 
alvast op de terugweg. Na de spoordijk gaat het richting Educatiecentrum de Grebbelinie in het vizier. Dit 
centrum is een bezoek waard. De route loopt hier dan ook door een echte loopgraaf. We zien aan dit 
deel van de Grebbelinie ook vele kazematten langs het Valleikanaal.  

We passeren een aantal boerderijen in het buitengebied van Woudenberg en doorkruizen landgoed 
Geerestein. Via het Zuiderbroek en het wandelpad langs de Grift bereiken we het dorp Woudenberg. Na 
een klein stukje dorp bereiken we de grote rust in sporthal de Camp.  

Na de grote rust lopen we over een graspad weer langs de Grift weer, we kruisen de rondweg en op de 
Slappedel volgen we de waterkant van de Grift verder. We steken de N226 over en lopen over het 
Monnickendijk fietspad. Dit pad is 800 jaar geleden aangelegd door de monniken van de abdij van 
Leusden en is in 2008 hersteld. Via het landelijk gebied komen we weer op het Oudenhorsterpad en de 
oude spoordijk die ons naar de koffiepost brengt.  

Het laatste deel van de tocht lopen de 20 en 40 km lopers weer samen op. We lopen over het terrein van 
de Boerenstee. Hier zijn liniehutten in een dijk gerealiseerd. (Voor de 20 km lopers is hier nog een 
mogelijkheid voor een rust in de Uitspanning. De koffie en thee staan tegen een vergoeding klaar.) 
Wederom lopen we een stuk liniedijk, nu op het Oudenhorster Klompenpad. We schampen 
Scherpenzeel om via de Hopeseweg en de Oude Holleweg op de Grote Fliertsedijk te belanden. Deze 
agrarische zandweg brengt ons naar de fruitpost. Ook op de laatste kilometers van de tocht stuitten we 



op de Grebbelinie. Eerst op de Groeperkade, dit is de tweede keerkade in de Grebbelinie, vervolgens de 
linie van Juffrouwwijk en de Batterij aan de Schalmdijk. We passeren op dit laatste stukje voor de finish 
het Fort aan de Buursteeg met zijn bezoekerscentrum De Grebbelinie. Een bezoek waard als afsluiting 
van deze mooie Grebbelinie wandeltocht.  

Knorretje 
bracht in 

Schiedam 
52,55 Euro 

op.  

Cijfers: In Schiedam waren 
er 339 wandelaars. Wilt u 

meer statistieken bekijken? 
Kijk dan even op onze site 

onder informatie  

Jarig 
Vandaag zijn Ton 

van den Berg en 
Bert van Soest 

jarig 

Vorige wandeltocht 
In Schiedam was het prachtig weer om te wandelen, de route was mooi en onderweg was het gezellig. 
Echt weer een andere tocht dan die vanuit Wijchen. 

Volgende wandeltocht 
Pijnacker – 26 maart 2022 - Pijnacker net even anders. Café Restaurant Het Baken, Het Baken 2, 2641 
JN Pijnacker 

Openbaar Vervoer: Station Utrecht C – neem de NS Intercity ri Rotterdam. Ga daarna met RET Metro E 
ri Den Haag C en stap uit bij station Pijnacker C. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Auto: Pijnacker ligt aan de A12 (Utrecht – Den Haag). Neem afslag 7 ri Zoetermeer/Pijnacker (N470). 
Ga RA bij de 5e rotonde en volg de borden WS78. 

Parkeren Parkeren kan bij Sporthal Het Baken, achter het gemeentekantoor Willem Alexanderlaan en 
aan de Nijverheidstraat. 

Vooruitblik Pijnacker 
Nadat we de tocht vanuit Veenendaal hebben gehad gaan we naar Pijnacker, gelegen in een polder. 
Een totaal andere omgeving. De wandeltocht gaat door verschillende mooi stukjes natuur. Het eerste 
natuurgebied waar we doorheen lopen is de Groenzoom. Daarna lopen we door de Balij, gaan door een 
weiland en komen aan bij de soeppost, waar we welkom zijn. De 20 gaat daarna terug langs Nootdorp. 
De 40 gaat naar de andere kant van de snelweg en dan lopen we door het Westerpark en het 
Buytenpark. 

Er is voor gekozen eerst over de heuvels te gaan en daarna te genieten van de horecarust bij 
Snowworld. Het is er aangenaam toeven. Binnen kunt u ze zien skiën. Daarna gaan we weer terug langs 
de andere kant door het Westerpark en over de Balijbrug. Na de brug lopen we door het 
libellenreservaat. Na de koffiepost gaan we samen met de 20 over een smal paadje dat ook nog tussen 
de kassen doorgaat. Vervolgens gaan we naar de andere kant van het spoor en lopen door een nieuw 
stukje natuur Wandelbos Laakweg. Het is onlangs ontwikkeld tussen Nootdorp en Pijnacker. We steken 
de Oudeweg over en krijgen fruit bij Korenmolen Windlust Nootdorp. In het naastliggende gebouw zit 
Saam onder de Molen, de horecarust voor de 20 km lopers. 

Vervolgens gaat de route langs de Dobbeplas, door een gedeelte van het Bieslandse Bos via de 
Rijskade en Kerkweg langs de Dorpskerk weer terug naar de finish bij het Baken. 

40 jarig jubileum RS80 
RS80 viert 2 april haar 40 jarig jubileum met de 400ste wandeltocht. Deze tocht start vanuit 
Leidschendam. U zult waarschijnlijk denken, dat was toch 2020. Ja maar, CORONA hè. WS78 feliciteert 
onze zustervereniging RS80 met dit heugelijke feit. 

Maar hoe kan WS78 daar nu beter blijk van geven dan er voor te zorgen dat WS78 wandelaars in grote 
getale op 2 april in Leidschendam aanwezig zijn om deel te nemen aan deze jublileumwandeltocht. 
RS80 organiseert altijd een 25 en 15 km afstand maar voor deze gelegenheid ook een 40 km afstand. 
Digitaal inschrijven kan vanaf 11 maart. Nadere informatie is te vinden op de website van RS80. Deze 
jubileumtocht wordt warm aanbevolen bij u.  

Vrijwilligers gezocht 
Wij zijn op zoek naar reserve mensen die op de wandeldag op de fiets 20 of 40 km wandelaars willen 
begeleiden. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de bestuursleden. We hebben een gezellige 
groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons team wilt versterken. 


