Boswachterspad Grebbelinie
Wandelen over de Grebbelinie
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“De natuur heeft het
gebied overgenomen”

De Dennen

Corien Koreman
Boswachter Grebbelinie
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Grebbelinie
Bezoekerscentrum

Startpunt
Restaurant De Dennen
Utrechtseweg 4
2 AW Renswoude

Veenendaal

Lengte:  kilometer
Markering: rood/gele
bewegwijzering (deels)

Linie van Juffrouwwijk, hier grazen
in de zomer schapen.

3

Spot zeldzame orchideeën in
reservaat Meeuwenkampje.
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In het voorjaar klinkt op
de Slaperdijk de zang van
winterkoninkjes.
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Werk aan de Daatselaar, weelderig
begroeide aarden wallen.
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Bewonder hier het uitzicht op
ijstijdrelict Emminkhuizerberg.

Met de auto
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Highlights
1

bereiken via de N224. Vanuit

Boswachterspad 1 km
rood/gele bewegwijzering
(deels)

D

DOOR DE B
Parkeerplaats

Restaurant De Dennen is te
Scherpenzeel vind je De Dennen
aan je linkerhand, vanuit

Picknickbank

Informatiecentrum

Renswoude aan je rechterhand.

Openbaar vervoer
De dichtstbijzijnde bushalte is
De Dennen in Renswoude. Je stapt
vlak voor het restaurant uit.
www.staatsbosbeheer.nl/
boswachterspaden

Boswachterspad Grebbelinie
In de Grebbelinie zijn natuur en de sporen van de oorlogsgeschiedenis nauw
met elkaar verweven. De wandeling over de vroegere verdedigingslinie
begint bij restaurant De Dennen. Steek de weg over en ga de dijk met bomen
op. Je kruist de Lunterse Beek. Op de kruising van de beek met de dijk is in
1799 het Werk aan den Engelaar gemaakt, een werk van hoge wallen met
grachten. Steek de weg over en ga rechtdoor (geel / rood NS).
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