Groene Wissels

12 km

Nr 35

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

Maarn: Huis te Maarn en Kaapse bossen

U maakt een bijzonder bosrijke rondwandeling door de prachtige bossen van landgoed Huis te Maarn en de Kaapse
bossen. Onderweg passeert u een heideveld met Theehuis Helenaheuvel; de pannenkoek daar zal u goed smaken!
Letterlijk een hoogtepunt is de hoge uitkijktoren 'De Kaap'; neem de moeite deze te beklimmen en u geniet dan van
het adembenemende uitzicht over de provincie. De terugweg wandelt u door het rustige Landgoed Maarsbergen.
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; de perrontrap af en RA.
Vanaf Arnhem; terug lopen, de perrontrap af, RA langs de fietsenstalling en
RA. In beiden gevallen onder autosnelweg en spoor door en over het Raadhuisplein en de Kastanjelaan naar het
Raadhuis. Achter het Raadhuis LA
(Lindenlaan). Op de Y-splitsing rechts
aanhouden (nog steeds Lindenlaan), aan
het einde met de linkerbocht mee en na
10m, bij huisnr 32 RA en rechts aanhouden (Landgoed Huis te Maarn). Aan het
einde (strak voor een houten huis) RA en
RD blijven gaan. Verderop loopt u een
stukje onder hoogspanning. Na een
flauw linkerbochtje de huizen rechts van
u blijven houden tot u op een brede boslaan uitkomt en deze uitlopen. Aan het
einde de asfaltweg oversteken en 300m
RD gaan tot een (T-)kruising met voor u
een bosheuvel. Hier LA en op de volgende kruising (ruim voor een huis) RA; licht
stijgende brede bosweg.

4. 300m daarna, op de kruising in een
rechterbocht (op dit punt ziet u 100m
voor u een slagboom) LA; breed pad.
1e schuine kruising LA. Na 300m volgt
een linkerbocht (een ruiterpad! gaat hier
rechtdoor, u niet!) en kort daarna RA.
Aan het einde LA (breed pad) en na
100m op de 1e bosweg RA. Nu consequent alle kruisingen (3 stuks) RD oversteken (tussendoor deels een struinpad).
Na een kleine kilometer, aan het einde
LA en na 100m op de kruising RA. Op de
asfaltweg LA, na 30m RA (Landgoed
Maarsbergen) en nu RD blijven gaan.
Aan het einde LA; een brede bosweg
met fietspad en dit met alle bochten mee
een dikke kilometer blijven volgen. Aan
de rand van Maarn RD (asfaltweg) en
blijf RD-gaan over de Kapelweg. Na een
paar honderd meter ziet u links het
Raadhuis. Hier RA, via de tunneltjes
naar het station en u weet vast nog wel
hoe u op het perron komt...

Uw ervaring met deze
wandeling middels een
reactie op wandelzoekpagina.nl of een mailtje aan
info@wandeleninbeeld.nl
wordt door wandelaars
bijzonder op prijs gesteld!
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Nu consequent op alle
(4 stuks) kruisingen RD
blijven gaan; na een
dubbele kruising (de 4e)
wordt het pad smaller en
buigt wat naar links.

seren en RD blijven gaan (beklim die
toren; u geniet dan van een grandioos
uitzicht over de provincie).
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2. Bovenaan op de kruising LA; een zichtbaar
dalende en stijgende
bosweg door een hoog
naaldbos. Let op: 3m na
het dieptepunt van deze
weg RA. Aan het einde
LA en dit pad helemaal
uitlopen. Aan het einde
(rechts ziet u Huis te
Maarn) LA en dan met
een ruime rechter Ubocht naar de andere
kant van de "tuin" van
dat landhuis lopen. Daar,
20m voor een balk en
een bordje Privéterrein,
LA en kort daarna aan
het einde RA, nu aan uw
rechterzijde het hekwerk
van dat landhuis wat u
daar achter de bosjes
ziet liggen. Op de hoek
van het hek met de rechterbocht mee en 100m
daarna op de zijweg LA
(met dan rechts donker
naaldbos).

3. Op de 5-sprong RA en blijf dit licht dalende en stijgende pad met aan de linkerkant een laag walletje en onderweg een
5-sprong volgen tot weer een 5-sprong.
Hier RA (iets verderop ziet u links een
kleine zandverstuiving): op weg naar het
Theehuis (Helenaheuvel). Daar linksom
achterlangs en bij het infopaneel schuin
naar rechts, dus dan met het heideveldje
aan uw linkerzijde. Na dit pad volgt een
stukje zandverstuiving en dat RD oversteken. In de bosrand het rechter! pad op.
Aan het einde op de asfalt"hoek" LA, een
halfverharde weg tussen 2 zwerfkeien met
rechts een hek. Bij het 2e asfaltwegje van
rechts komend (Kaapweg) LA de Kaapse
Bossen in en gelijk na 10m! RA omhoog.
Blijf deze bosweg ong. 1km RD-gaand
volgen tot een bankje met een ronde stenen tafel. Door het vele blad op de grond
is hier weleens moeilijk een pad te zien;
ga met uw rug naar dat bankje staan, loop
10m voorbij die stenen tafel en neem daar
het rechtse pad. Op een 5-sprong RD. Op
de complexe kruising (hier ziet u links een
pad met de Doornse Kei op een sokkel)
RA. Uitkijktoren De Kaap links van u pas-

