Prattenburg, Amerongse Berg en Elsterberg 10 km.

Parkeren: Parkeerplaats Groene Entree Prattenburg (schuin tegenover restaurant
De Drie Zussen), Cuneraweg 412, 3911 RW Rhenen. Let op: de toegangsweg naar
de parkeerplaats heeft een eigen oversteek met verkeerslichten. Rijd zover door
totdat op de paal voor fietsers "Wacht op het groene licht" komt te staan.
OV: Bushalte Rhenendael-West, Rhenen. Loop naar de Cuneraweg. Ga LA. Bij de
tweede verkeerslichten is links de toegangsweg naar de parkeerplaats.
Startpunt: Parkeerplaats Groene Entree Prattenburg
Afstand: 10 km
Route:
Ga aan 't eind van de parkeerplaats bij infopaneel RA (asfaltweg). 1e pad LA langs
houten hek. Op 4-sprong RA en bij de volgende 4-sprong met banken RD. Op Tsplitsing LA en even daarna 1e pad RA (beukenlaan). Ga RD (gele markering) bij
enkele kruisingen tot je bij een afrastering de grens van Landgoed Prattenburg
bereikt. Ga na de afrastering RA, steek het fietspad over en ga de half verharde weg
met verkeersbord in.
De weg buigt naar links. Ongeveer 50 m. vóór toegangspalen naar woonhuis LA (pad
met bord Boswachterij Amerongse Berg). 1e pad RA en aan 't eind op T-splitsing RA.
Even daarna vóór metalen hek LA. Loop over het half verharde pad met het
Egelmeer aan de rechterhand. Na infobord pad blijven volgen dat naar links buigt.
Ga op 4-sprong vóór fietspad en ANWB-paddenstoel RA de
Boswachterij Amerongse Berg in. Ga na ong. 350 m. 2e pad LA. Steek fietspad en
later het MTB-pad over en volg dit stijgende pad met diverse kruisingen steeds RD
tot een 6-sprong. Hier LA het brede half verharde pad (rechts staat een paaltje met
vage rode markering). Dit pad komt uit bij een solitaire boom met banken rondom. Ga

RD (geel/rode markering). Volg dit dalende pad RD. Steek fietspad met zandpad
over en later nog een fietspad. RD over breed grindpad. Ga in de bocht 2e pad LA
(rechts staat een paaltje met wit schildje waarop AM 23; dus niet het pad met
rood/gele markering dat scherp linksaf gaat). Blijf dit pad, dat het eerste stuk gedeeld
moet worden met mountainbikers, ruim een kilometer volgen tot het einde. Zandpad
over steken en langs slagboom RD Landgoed Prattenburg in. Ga op 4-sprong RA
richting wit huis (groene route). Volg de groene route totdat deze naar rechts gaat.
Hier LA. Einde pad op T-splitsing RA. Op 4-sprong met bankje RD (groene route).
Volg vanaf hier weer de groene route naar de parkeerplaats.

