
Wandelroute
Wandelroute #ditisveenendaal
neemt je mee langs de highlights
van Veenendaal. De route gaat
dwars door het winkelgebied,
langs diverse horeca-
gelegenheden en door de mooie
bosrijke natuur van Landgoed
Prattenburg. Een ideale route
voor iedereen die kennis wil
maken met de prachtige
omgeving van Veenendaal.

Veenendaal is een mooie plek, in
het midden van het land, om te
komen en te blijven! Wil je meer
informatie over Veenendaal en
de omgeving? Kijk op
ontdekveenendaal.nl of
ditisveenendaal.nl voor tips en
inspiratie.



De Cultuurfabriek

Brouwersgracht

Oude sigarenfabriek

Veenendaallijn

Petenbos
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Tiny Forest

Restaurant 3 zussen

Prattenburg

Oude Marechaussee kazerne

Brugkerk

Witte Kerkje

Winkelstraat

Gedichten

Oude Wolfabriek
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De spoorlijn waar je nu langsloopt
was lang geleden onderdeel van de

verbinding Amsterdam – Keulen, via
Amersfoort, en door Veenendaal. De
spoorbrug bij Rhenen werd in WOII
verwoest, de lijn werd daarna niet meer
heropend voor reizigersverkeer. De
spoorlijn werd eind vorige eeuw
gereactiveerd en heeft de naam
Veenendaallijn.

Aan de rand van de straat
Kerkewijk zie je de oude sigaren-

fabriek van Veenendaal. Vooraan het
gebouw vind je een informatiezuil waar
je meer kunt lezen over de geschiedenis.
De Kerkewijk is een grote lange straat
waar veel te zien is van de geschiedenis
van Veenendaal, waaronder
gerestaureerde huizen en monumentale
panden.

De Brouwersgracht is een straat
waar je de stadse aanblik van

Veenendaal goed ziet. Parkeerplaatsen
en achtergevels maakte plaats voor
kleurrijke moderne woningen en
winkelpanden. Het stadsstrand is een
plek waar de woningen en park zijn
omgetoverd in strandstijl. Je kunt er
picknicken, voor de kids is er een
speeltuin en er worden regelmatig
evenementen georganiseerd.

Begin de wandelroute bij VVV
Stadswinkel Veenendaal in de

Cultuurfabriek of bij Groene Entree
Prattenburg (8). Dit stukje Veenendaal
bruist! Met de winkelstraat op een paar
honderd meter afstand en de
brouwersgracht, waar het stadsstrand is
gelegen, is veel te zien en te beleven. Loop
gerust even rond en breng een bezoek
aan de leuke winkels. Vertrek daarna
richting (2) om je route te vervolgen.
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De wijk Petenbos is erg divers. Er
zijn verschillende stadsparken,

maar ook een uniek stukje wijk waar
woningen in middeleeuwse stijl zijn
vormgegeven. Bij het uitzicht vanaf de
brug over het water kan je hier het echte
stadse gevoel naar boven halen.
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6 Het enige Tiny Forest van
Veenendaal vind je hier. Hij wordt

beheerd door bewoners en kinderen en
staat in een van de vele stadsparkjes die
Veenendaal rijk is. Heb je zelf lunch mee?
Hier kun je heerlijk pauzeren, maar loop
gerust even door naar (7) Restaurant 3
Zussen.

Restaurant 3 Zussen kun je als
pauzeplek gebruiken, neem gerust

een kopje thee of koffie met wat lekkers.
Uitgerust? Je loopt zo Veenendaal weer
in langs de straat Kerkewijk.
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Op de Markt staat de witte Oude
Kerk, één van de bekendste kerken

van Veenendaal. Loop eens rond over het
plein en kijk goed om je heen. Zie je
ergens al een gedicht hangen? Daarover
later meer.

De Brugkerk is een van de vele
kerken die je op de Kerkewijk vindt.

Aan de rand van het water vind je
informatiezuil die meer inzicht geeft
over de Vaartbrug. Wanneer je langs het
kanaal loopt zie je een aantal
monumentale woningen welke de
geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog
met zich meedragen.

Doordat je midden in de wijk
Petenbos loopt zie je veel

verschillende huizen, ook een aantal
waar je in eerste instantie zo
voorbijloopt. Een Oude Marechaussee
kazerne die nu gebruikt wordt voor
seniorenwoningen is daar één van. De
reden voor het stationeren van
Marechaussee waren de vele rellen die
plaatsvonden in de 19e eeuw. Loop onder
de poort verder de straat Kerkewijk af.

9

De Winkelstraat van Veenendaal
bevat veel (overdekte)

winkelgelegenheden, restaurants en
speciaalzaken. Ideaal als pauze plek of
om wat lekkers te kopen voor een
picknick onderweg. Neem een lunch bij
DownTown of zoek een ander
restaurant uit om tot rust te komen.
Loop langs een aantal winkels om lokale
lekkernijen te kopen en vervolg je route
weer richting de Brouwersgracht.
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Stadsgedichten zijn verspreid over
de binnenstad van Veenendaal. Ze

hangen aan muren van woningen en
winkelpanden. De gedichten vertellen de
verhalen van Veenendaal. Door de
Bernard van Kreelpoort loop je zo de
Brouwersgracht weer in. Aan het eind
van de Brouwersgracht vind je een
aantal informatiezuilen die meer
vertellen over het plein.

In een steegje aan de Verlaat en
Wolweg zie je een oude schoorsteen.

Deze behoort tot de oude wolfabriek die
hier gestaan heeft. Het gebouw huist nu
bedrijven en woningen. In de
Cultuurfabriek, het eindpunt van deze
wandeling is meer informatie verkrijg-
baar over de wolindustrie van
Veenendaal. Ook is dit het startpunt van
diverse wandelingen, zoals de
Gedichtenroute en de stadswandeling
met stadsgids Jaap Pilon.
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Landgoed Prattenburg is een uniek
bos met veel variatie in bomen,

heidegebieden en mooie lanen. Het is
mogelijk om hier je wandelroute te
beginnen of even te pauzeren en te
genieten van de prachtige natuur.
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