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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Fort Daatselaar, kasteel Renswoude  

en de Grebbelinie - 6 km

Rondwandeling vanuit Renswoude over 
smalle dijkjes van de Grebbelinie. Aan 
begin en eind verharde weg, daarna wan-
delpaden, soms met fietsers. De hond mag 
onderweg deels los. Horeca bij begin- en 
eindpunt.

Startpunt aan het begin van de Barne-
veldsestraat in Renswoude. Wie met de 
bus komt stapt uit bij de gelijknamige bus-
halte van lijn 81 Amersfoort-Veenendaal 
de Klomp. Vanuit de bus vanaf Amersfoort 
loop je door tot aan een rotonde, vanuit de 
bus vanaf Veenendaal iets terug lopen.

Ga bij de rotonde linksaf de Barne-
veldsestraat op. Steek na ongeveer 800 
meter de Luntersche beek over en loop door 
tot het kruispunt met de Wittenoordseweg. 
Vanaf hier volgen we de geelrode marke-
ring. Ga naar rechts en iets schuin links naar 
boven. We lopen nu over het onverharde 
voetpad over de Grebbeliniedijk.

Kruis verderop een weg en passeer een thee-
schenkerij en camping aan u rechterhand. 

Na ongeveer 1 km komt u bij de gracht van 
fort Daatselaar. Het pad buigt naar links. 
Na ongeveer 200 meter rechtsaf over een 
bruggetje en langs een informatiepaneel 
van Staatsbosbeheer. U kunt hier rechtdoor,  
of naar keuze links of rechtsom het fort.  
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Een mooie plaats om even te pauzeren.

Verlaat het fort Daatselaar aan de andere 
kant en pak het pad over de Grebbelinie-
dijk weer op. U passeert vlak na het fort 
opnieuw de Luntersche beek en houdt hier 
scherp rechts aan. Blijf de geelrode marke-
ring alsmaar volgen.

Na ongeveer 1 km gaan we rechtsaf. U 
passeert een boerderij en even verderop 
loopt u bij 2 balken langs landgoed Rood-
selaar. Het is de moeite waard hier even 
in te lopen. De route gaat verder over de 
Grebbeliniedijk. U komt uit bij een brede 
zichtlaan met een vaart. Dit is het Grand 
Canal van Kasteel Renswoude. Houdt rechts 
aan zodat het water aan uw linkerhand is. 
We verlaten de geelrode markering aan het 
eind van het water. Let op u moet hier de 
drukke Arnhemseweg oversteken. 

Voor het toegangshek gaan we rechtsaf, 
we volgen nu de rode paaltjes. We komen 
weer uit in Renswoude. Ga linksaf richting 
de kerk. Bij een kruispunt met de Kerkstraat 
loopt u rechtdoor. Aan het eind van de weg 
door de woonwijk gaan we naar rechts en 
komen we weer uit bij het beginpunt van 
de wandeling.
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De Grebbelinie werd in de 18e eeuw aange-
legd als verdedingslinie tussen Amersfoort 
en Rhenen. Ten oosten van de linie ligt 
de Gelderse Vallei, die gemakkelijk onder 
water kon worden gezet om de vijand 
tegen te houden. 

Het legerkamp Werk aan de Daatselaar is 
in 1799 aangelegd. De Grebbelinie werd na 
de Tweede Wereldoorlog buiten gebruik 
gesteld. 

Nu is de linie van grote waarde als ver-
binding tussen natuurgebieden. Dieren 
kunnen via de dijken van het ene naar het 
andere natuurgebied trekken.

Bron: LAW.

Oproep verloting:
Voor de verloting op onze 
Clubmatch zijn wij op zoek naar 
leuke spullen!

Kunt u ons sponsoren vanuit uw werk of 
vereniging dan zou dat mooi zijn! Laat 
dan de naam van uw werkgever of ver-
eniging achter bij de ingeleverde spullen.
Maar denk ook eens aan het kadootje 
van tante Mien wat u eigenlijk niet mooi 
vond maar toch ook zonde vindt om weg 
te gooien. Of aan het kerstpakket van 
uw werkgever waar weer zo’n prachtig 

item in zat wat eigenlijk niet uw smaak 
is.

U kunt het inleveren bij de bar op 26 + 27 
juni en op 29 augustus.

Namens het 
EventTeam 
Bedankt! 30


