16 km

Groene Wissels

Nr 6

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

Driebergen-Zeist: Zeister landgoederen en Slot Zeist
Al na een paar minuten wandelt door een prachtig park naar en dan door de bos- en heidegebieden Bornia en
Heidestein. De kans is groot daar de schapen te zien en anders wel bij de grote schaapskooi waar u langs komt.
Via het Zeisterbos wandelt u door een handvol prachtige en romantische Zeister landgoederen naar het
indrukwekkende Slot Zeist. Het laatste deel gaat langs Wibi Soerjadi's landgoed Wulperhorst en door landgoed
Blikkenburg. Bijna aan het einde komt u nog langs een pannenkoekenhuis... Fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA=Linksaf / RA=Rechtsaf / RD=Rechtdoor
Kijk regelmatig op het kaartje!

1. Verlaat het station aan de voorzijde en
ga LA richting overweg. Steek de drukke
verkeersweg RD over en ga een asfaltfietspad (rechts van een fietsenstallinkje)
op. Volg dit slingerende pad tot de volgende verkeersweg, oversteken, LA en
na de overweg RA (Bornia); een asfalt-,
later halfverharde bosweg, sla nergens
af. Na een dikke km, in een hele scherpe
rechterbocht LA een bospad in met wat
verderop een linkerbochtje. Op een Ysplitsing links aanhouden, een overstapje over en RD; grindpad. Pas na een
ruime rechterbocht LA, het open gebied
in. Voor een heuveltje links aanhouden
en een brugje over. 50m daarna schuin
naar links (zandpad ri bosrand). Op een
Y-splitsing rechts aanhouden, in de bosrand RD en dit slingerende pad blijven
volgen. Kort na een overstapje RA, langs
een houten hekwerk. Na de grote
schaapkooi RA met de hekhoek mee en
20 meter daarna LA. Op een T-kruising
RA en steeds RD met aan het einde een
overstapje naar open gebied (gekapt
bos), ook daar RD. Y-splitsing links aanhouden, verderop door een stukje bos.
2. Verderop naar links een overstapje
over, naar de daar tegenoverliggende
bank lopen en 5m daarvoor RA; een
asfaltfietspad. Na 30m schuin LA; een
kaarsrecht bospad, later breed ruiterpad.
Na 600m (vlak voor een heuveltje), op
een kruising LA, aan het einde RA; brede bosweg met links een hek. Aan het
einde LA; fietspad langs drukke weg en
deze volgen tot de rotonde met Hotel/
Restaurant "Oud-London". U passeert
onderweg links het KNVB-sportcentrum.
Bij ANWBww 20080 LA (Zwitsersekade),
verderop met een bocht naar rechts het

fietspad blijven volgen. Rechts van u passeert u een begraafplaats en op de hoek
daarvan met de rechterbocht mee. Let
op!; 100m daarna, het 1e pad LA en nu
steeds RD blijven gaan. Na bijna 1 km,
aan het einde RA en na 20m LA(graspad).
Bij een bankje (het eerste rechts van u)
onder/naast een den RA, op de Y-splitsing
RD en op een dubbel kruispunt het 2e!
pad LA (voetpad! naast fietspad).
3. Bij ANWB-ps 20077) de drukke weg RD
oversteken, uw voetpad blijven volgend.
Kruispuntje RD en op de Y-splitsing rechts
aanhouden. Blijf deze slingerende bosweg
volgen tot een Y-splitsing met een bankje.
Daar links aanhouden; een graffelfietspad
met rechts een brede droge greppel. Op
een schuine kruising schuin RD (Voomberghlaan). Nu steeds RD. Aan het einde
(bij een infopaneel) de weg oversteken, na
een paar meter het fietspad oversteken en
RD (bospad). Op een Y-splitsing rechts
aanhouden en op een schuine kruising
RA. Op een meervoudig kruispunt van
voetpaden (en een stenen brugje) het 2e!
pad LA; het pad met rechts daarvan een
waterpartij. Blijf nu steeds over het pad
langs dat water (na een dammetje een
singel) lopen; na een ruime rechterbocht
eindigt die singel. Op de Y-splitsing daarna LA en de verkeersweg RD overstekend
een boslaan in; Hoog Beek en Rooyen).
Aan het einde, bij de verkeersweg RA
(voetpad), na 20m LA de weg oversteken
(langs groot wit gebouw) en RD. Na een
rechterbocht LA (Karpervijver). Op een
groot kruispunt RA; wandel daar over het
linker voetpad. Even later passeert u het
mooie Slot Zeist. Direct na een stenen

brugje LA (asfaltwandelpad) en deze
(bijna) helemaal rondom het slot volgen;
steeds de kasteelsingel aan uw linkerzijde houdend. Onderweg over een brugje
LA. Dit wandelpad komt uit op een weg
met links een brug met metalen leuningen. Hier RA en na een paar meter LA,
een klinkerweg met daarna een rechter
bocht naar en tussen sportvelden.
4. Aan het einde RA en na ruim 60 meter
LA; een smal pad tussen een bomenrij
(even zoeken). Aan het einde op het
asfaltwegje LA. Na ruim 200m, direct na
lantaarnpaal 0017 LA; grassige, bomenrijke landweg met een witte slagboom en
bordje welkom. Loop dit nu (ruim 500m)
helemaal uit; onderweg wat bochtjes en
het laatste stuk is een pad tussen grasen akkerland. Aan het einde op het asfalt
RD (Blikkenburgerlaan, staat verderop).
Na de rechter- en linkerbocht gaat u een
stenen brugje over. 30m daarna RA, een
klaphekje door (Schoonoord). Loop dit
halfverharde en later grassige pad van
1km langs een vaart rechts van u helemaal uit. Na wederom een klaphekje RA;
asfaltwegje. Na 100m LA; een bomenrijke grasweg met roestig hek en loop dit
uit. Aan het einde LA (graspad). Direct
na een voetgangerssluis RA; landweg
met rechts daarvan een hekwerk. Bij de
sportvelden LA en na een paar bochten
bij de drukke verkeersweg RA en over
het voetpad daarvan RD naar de achterkant van het station (met tunneltje!).
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Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!

