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Groene Wissels

Nr 49

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Bunnik: Kromme Rijnpad en Kasteel Beverweert
Deze wandeling gaat in Bunnik verder waar de NS-wandeling over het jaagpad langs de Kromme Rijn stopt;
u wandelt dus nog een paar kilometer over dat fraaie jaagpad richting Odijk. Daarna langs het prachtige Kasteel
Beverweert en door landelijk gebied naar het voorname Driebergen met daar uiteraard een horecastop.
Door een heidetuin, sfeervolle landgoedbossen, landgoed Blikkenburg, Wibi Soerjadi’s landgoed Wulperhorst en
weer over het Kromme Rijnjaagpad wandelt u naar het station. De afstand wat te lang?; u komt langs station
Driebergen-Zeist en kunt daar na 16 km op de trein stappen. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf Utrecht; einde perron LA, spoor
over, RA (Groeneweg). Vanaf Ede; na
het perron de spoorwegovergang rechts
van u passeren en RD (Groeneweg). Op
het kruispunt RD (Molenweg). Een groot
kruispunt oversteken en bij Aw605 de
Dorpsstraat in- en uitlopen. Direct na het
brugje over de Kromme Rijn RA, over
het jaagpad links van de Kromme Rijn.
Blijft dit pad ruim 4 km volgen tot na de
ronding om Odijk. U komt onderweg o.a.
het volgende tegen; een wegonderdoorgang, een enkele weg die u oversteekt,
lage onderdoorgangen spoorlijn en autosnelweg, bij Odijk rechts een brugje waar
u RD gaat, een wit brugje waar u met
een knikje RD gaat en na een hoogspanningsleiding een weg met fietspad die u
oversteekt. Let op! Niet zo lang na dat
laatste, 40m voor een “watersplitsing” (u
bent inmiddels aan de zijkant van Odijk)
RA, een bruin brugje over en direct daarna LA, een asfaltwandelpad aan de andere kant van het water. Aan het einde
LA (Singel), bij de rotonde LA (Barbeellaan), na 60m in een haakse rechterbocht RD (zandweg door grasland) en
kort daarna op het KR-jaagpad RA.
2. Na een kleine 2km, bij een boerderij
rechts van u LA de brug over (asfaltweg)
Bosweg van links negeren. Kort na een
rechterbocht, bij het kasteelhek LA (De
Laan). (RA door dit hek bent u met een

3. Op de hoek daarvan LA, wegje oversteken en met een rechterbochtje langs de
haag. Na 50m schuin LA (bospad). Op
een asfaltpad LA, brugje over en direct
daarna RA (Seminariebos). Na 30m LA
(bospad, boom met hekje daaromheen).
Aan het einde LA, een bol brugje over,
direct daarna RA en volg nu de paadjes
langs de parksloot tot een kruisinkje met
rechts een brugje. 2m daarna schuin naar
links. Aan het einde LA, het asfaltwegje
oversteken en het fietspad op. Kort daarna, op een schuine kruising met 3 voetpaadjes heel schuin RA (links grote dennenbomen). Bij een ronde vijver(sloot)
verder gaan over dat smalle paadje strak
langs die sloot en linksom met de vijverronding mee lopen. Aan de andere kant
van de vijver even RA, op het fietspad
weer RA en al na 5m! LA (geel/blauwmarkering). Aan het einde, bij huisnr 20
RD over een trottoir; verderop fietspad.
De rotonde RD oversteken en door de
snelwegtunnel (Arnhemsebovenweg).
40m voor de overweg, bij een fietsoversteekplaats LA het bos; fietspad langs
huisnr 2a (rechts van u) en loop dit uit.

4. Aan het einde de drukke verkeersweg
RD oversteken (wandelaars voor de
16km variant stappen hier op de trein),
aan de overkant RA en het spoor over.
100m na een verkeerslichtenkruispunt
LA (Koeburgweg). Links sportvelden en
later rechts een akker. Op de hoek van
beiden RA; een landweg met nu die akker rechts. Aan het einde LA en door een
hek. Na 300m RA; een smal pad over
een fraaie houtkade. Aan het einde RA.
Na 150m asfalt, direct na een brug LA
en een klaphek door; graspad langs een
vaart, links van u. Na 1km, aan het einde
na weer een klaphek, op het asfaltwegje
ook LA. Na een rechter- en linkerbocht,
in de volgende rechterbocht, dus naast
de ingang van het landhuis RD! Loop dit
pad van 500m met bochten helemaal uit;
onderweg eerst langs gras en akkerland,
daarna over een bomenrijke landweg.
Op de asfaltweg RA en al na 25m scherp
LA en RD (Wulperhorst). 1e pad RA en
daarna op de landweg ook RA. Let op!,
100m voor het spoor schuin RA en een
klaphekje door het bos in; verderop volgt
na een brugje een linkerbocht. Even voor
het spoortunneltje RA en loop dit bospad
evenwijdig aan het spoor uit. Na een
klaphekje/brugje het pad tussen golfterrein en spoor uitlopen. Na het klaphek
op het jaagpad langs de Kromme Rijn
RA en dezelfde weg terug lopen: 200m
na de brugonderdoorgang LA, brug over,
Dorpsstraat uitlopen, kruispunt RD, Molenweg en Groeneweg uitlopen.
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paar honderd meter bij het prachtige
kasteel Beverweert!). Aan het einde,
voor een boerderij LA, brug over en
weer LA. Na 200m (bij bord 60) RA,
brugje over en het Klompenpad op. Na
een hek, voor de villa Broekbergen LA,
met de ronding van de muur mee en
verder blijven gaan over een asfaltwegje. Aan het einde LA, bij de zijweg RD
(Engweg), bij de Immanuelkerk met de
linkerbocht mee en na een rechterbochtje, tegenover een benzinestation RA (De
Prins). Op de grote kruising in het centrum van Driebergen LA en daar aan de
rechterkant van de weg gaan lopen.
Kruispunt Bosstraat RD oversteken,

weer een kruispunt RD oversteken en
30m na dat grote beeld rechts van u, achter een bushalte RA (asfaltwandelpaadje),
wegje oversteken en dan naar links; wandelpad naar dat grote witte gebouw.
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