Trage Tocht Leersum-Doorn
Auteur: Rob Wolfs
Hoogtepunten op de Utrechtse Heuvelrug
Een stevige rondwandeling van 19 km op de rand van de Utrechtse Heuvelrug en het
Langbroekerweteringgebied tussen Leersum en Doorn. De route kan echter ook
opgesplitst worden in twee kortere varianten van ongeveer 10 km. We wandelen aan de
noordkant steeds door het bos. Heuveltje op en heuveltje af. Met steeds weer mooie
uitzichtpunten, bijvoorbeeld bij de graftombe van Nellestein op de Donderberg, op de
Kaap en bij St. Helenaheuvel. We wandelen over de landgoederen Darthuizen,
Dartheuvel en door de Kaapse Bossen. Aan de zuidkant lopen we langere tijd over de
historische Postweg, ooit in gebruik voor de tram tussen Utrecht en Rhenen. Nu een
prachtige onverharde laan voor wandelaars, met soms hele oude en statige beuken.
Landgoed Broekhuizen met zijn kasteel en de mooie uitzichten op het open
Langbroekerweteringgebied zijn het toefje op de pudding.

versiedatum: 17-06-2015

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij restaurant Darthuizen rechtsaf over het fietspad of vanaf
de bushalte Donderberg rechtdoor over het fietspad langs het café-restaurant. Aan het
eind van het gebouw bij de voetgangersoversteekplaats links de weg oversteken en weer
links over het fietspad. Het eerste bospaadje rechts in langs een bordje ‘Boswachterij
Leersum’. Op een driesprong rechtdoor. Op een kruising rechtdoor. Het paadje gaat
omhoog. Het pad wordt breder. Het eerste pad naar rechts negeren. Daarna op een
duidelijke Y-splitsing rechts aanhouden. Het pad gaat omhoog in de richting van een
toren. Je komt uit bij de Graftombe van Nellesteijn boven op de berg. Je loopt links langs
de toren en neemt het pad pal tegenover de toren linksaf naar beneden in de richting van
de asfaltweg. Op een kruising rechtdoor.

2. Het fietspad en de N226 oversteken en rechtdoor langs een witte afsluitboom en een
bordje ‘Dartheide’, een brede bosweg in. Op een Y-splitsing rechts aanhouden langs een
huis. Op een brede vijfsprong ga je rechtdoor, langzaam omhoog. Aan het eind bij een
bankje rechtsaf. Nu het eerste pad naar links nemen. Een paadje naar links negeren. Je
loopt door een voetgangerssluis en je passeert een bordje ‘Landgoed Dartheuvel’. Het
smallere pad gaat nu dalen. Voor een houten hek rechtsaf. Het pad daalt verder af. Je
passeert aan je rechterhand een huis. Het paadje komt via een houten voetgangerssluis
uit op een ander pad. Daar ga je linksaf. Dit pad loopt een heel eind langs een groen hek.
Aan het eind van dat hek ga je nog steeds rechtdoor. Je passeert aan je linkerhand een
grafheuvel. Even daarna op een driesprong bij een wegwijzer rechtdoor richting
Maarsbergen. Direct daarna aan het einde op een vijfsprong linksaf en direct rechtsaf.
Neem het linkerpad van de twee waaruit je kunt kiezen (wandelpaaltje). Je passeert aan
je rechterhand een kleine bunker. Het pad gaat dalen en komt in een meer open loofbos.
Op een kruising rechtdoor. Je kruist een asfaltweg en gaat rechtdoor langs een bordje
‘Kaapse Bossen’. Het pad gaat licht omhoog. Op een driesprong rechtdoor. Op een
kruising daarna ook rechtdoor. Het pad wordt smaller. Je passeert een houten
afsluitboom en je komt uit op een brede bosweg.

3. Voor de lange route van 19 km ga je hier rechtsaf. (Voor de korte route Leersum van
11 km ga je hier linksaf. Deze brede boslaan blijf je steeds naar beneden volgen. Aan je
rechterhand een recreatieterrein met huisjes en stacaravans. Op een kruising rechtdoor
langs een afsluitboom. Je passeert een huis aan je linkerhand. Even verder passeer je
een bordje ‘Kaapse Bossen’ en je volgt een brede halfverharde beukenlaan in de richting
van een asfaltweg. Op het fietspad rechtsaf en even verder links de N225 oversteken en
rechtdoor de halfverharde Hoolweg in. Op een kruising, even voor huizen, linksaf een
smaller bospad in langs een bordje ‘ruiterroute’. Zie verder bij # onder punt 7). *Je
passeert een houten slagboom en een bordje ‘Kaapse Bossen’ en gaat aan het eind
linksaf. Na de laatste stacaravan het eerste pad naar links. Het eerste pad naar rechts
langs een bordje ‘Kaapse Bossen’, een breed bospad. Je neemt het eerste pad naar links
op de hoek van een hek, je loopt nu in een dennenbos. Neem het eerste pad naar rechts.
Op een kruising en een driesprong daarna rechtdoor. Dit pad uitlopen en aan het eind
rechtsaf. Op een Y-splitsing links aanhouden. Op kruising bij een bank rechtdoor. Op een
kruising voor een groen-wit hek rechtsaf. Je neemt het eerste pad links, een halfverhard
pad tussen rododendronstruiken. Linksom de rotonde heen en linksaf het pad tussen de
rododendrons vervolgen. Aan het eind rechtsaf. Op een kruising daarna linksaf.

4. Na een houten afsluitboom asfaltweggetje oversteken en rechtdoor, tussen twee
houten paaltjes door en langs een bordje ‘Kaapse Bossen’ een bospad in. Bij een bankje
met het pad meebuigen naar links. Je kruist een ruiterpad en je gaat daarna aan het eind
links. Aan het eind op een driesprong links en direct daarna met de bocht meebuigen
naar rechts. Nu het eerste pad links. Je kruist het ruiterpad weer. Daarna het pad met
een bocht naar rechts volgen. Dit bredere pad blijven volgen. Aan het eind met aan je
linkerhand een asfaltweg en een huis ga je rechtsaf. Je kruist het ruiterpad nog een keer,
hier rechtdoor. Bij de tweede kruising met een dieper gelegen pad ga je rechtsaf, licht
omhoog. Je kruist een ruiterpad en een ander bospad. Je loopt in de richting van
uitzichttoren De Kaap.

5. Daar neem je het tweede bospad links voor een bank langs. Direct daarna op een Ysplitsing rechts aanhouden. Op een kruising daarna rechtdoor. Het pad gaat dalen. Op
een vijfsprong neem je het tweede pad schuin rechts. Nu op een kruising links verder
naar beneden. Zijpaden negeren. Het pad gaat weer langzaam omhoog en dan neem je
op een driesprong het pad naar rechts. Op een kruising rechtdoor. Op een volgende
kruising met een breed pad linksaf omhoog. Je komt uit bij een rotonde voor de St.
Helenaheuvel. Je gaat rechtdoor tussen twee houten hekjes door langs een beukenhaag.
Bij de entree naar de Helenaheuvel neem je op een splitsing van drie paden het
middelste brede bospad. Je loopt langs de hei aan je linkerhand. Je passeert aan je
rechterhand een bank. Je loopt over een breed stuk zand en houdt daarna op een Ysplitsing links aan langs de rand van de heide. Je loopt het bos weer in. Op een
veelsprong van paden rechts aanhouden. Zijpaden negeren. Dan op een splitsing van
paden rechtdoor en even verder het eerste pad schuin links omhoog. Bij een bank op een
kruising rechtsaf naar beneden. Op een Y-splitsing rechtdoor. Je passeert een houten
afsluitboom en komt uit op een brede halfverharde weg voor een huis. Daar ga je linksaf.
Op een driesprong met een asfaltweg rechtdoor het halfverharde pad vervolgen,
Bergweg. Je komt uit op een klinkerweg, gaat rechtdoor en steekt een asfaltweggetje
over in de richting van de voorrangsweg. Op het fietspad rechtsaf en direct links de weg
oversteken.

6. Je loopt tussen twee ijzeren hekken door over een verhard voetpad een parkje in. Op
een driesprong bij bankjes rechtdoor. Op de asfaltweg linksaf. Op een driesprong
rechtdoor, Postweg. Op een kruising met de Buurtweg rechtdoor, nu de onverharde
Postweg vervolgen. Deze weg blijf je een heel eind rechtdoor vervolgen. Bij een bankje
met prullenbak een asfaltweg kruisen en rechtdoor langs een bordje ‘Opengesteld’. Op
een kruising met aan je rechterhand een bordje ‘Stiltegebied’ ga je rechtdoor. Je passeert
aan je rechterhand terrein De Heihoek.

7. Op een kruising hierna rechtdoor, een smal pad in langs een bordje ‘Ruiterroute’.
(Terug naar de parkeerplaats Doornse Gat ga je hier linksaf. De voorrangsweg
oversteken en over het fietspad rechts en direct daarna links het parkeerterrein op). # Je
neemt na ca. 200 meter het pad naar rechts langs een houten voetgangerssluis. Op een
Y-splitsing links aanhouden. Je passeert een bank met uitzicht op open veld. Aan het
eind rechtsaf via een voetgangerssluis. Links bos, rechts open veld. Even voor een
bordje ‘Privéterrein. Geen toegang’ linksaf, een smal bospaadje in. Het paadje met een
bocht naar rechts volgen. Tussen twee houten palen door. Een halfverharde weg
oversteken en rechtdoor opnieuw tussen twee houten palen door, het smalle bospaadje
vervolgen. Even voor het eind van het bos linksaf, een paadje in de richting van een
asfaltweg. Je passeert een houten afsluitboom en je gaat op de asfaltweg linksaf. De weg
buigt naar rechts.

8. Op de kruising met de Darthuizerweg ga je rechtdoor langs een voetgangerssluis het
bos weer in. Dit pad voorlopig steeds rechtdoor volgen. Je passeert een bordje
‘Boswachterij Leersum’. Aan het eind, voor de droge bedding van een beek, linksaf en
vrijwel direct weer rechts over een planken bruggetje. Nog een planken bruggetje over en
aan het eind rechtsaf. Je passeert een houten afsluitboom en je gaat op een driesprong
rechtdoor, een halfverharde weg. Even daarna op een Y-splitsing links aanhouden over
een grassig bospad langs een voetgangerssluis. Op een driesprong rechts aanhouden,
het smallere bospaadje vervolgen. Op een kruising rechtdoor. Je hebt een boswal aan je
linkerhand met daarachter een akker. Nu neem je de eerste brede bosweg links, dat is
een brede laan met vijf rijen beuken. Op een kruising rechtsaf. Het paadje gaat iets naar
beneden. Je passeert een droge bedding via een houten balk. Even daarna op een
driesprong linksaf. Aan je linkerhand de bedding van de beek. Het paadje komt uit bij een
asfaltweg met zicht op kasteel Broekhuizen.

9. Oversteken en rechtdoor langs twee houten hekken, een breed halfverhard pad over
landgoed Broekhuizen. Dit pad langs de vijver blijven volgen. Een brug oversteken en het
halfverharde pad vervolgen. Op een driesprong met het pad mee naar rechts. Op
volgende driesprong linksaf. Voor een wit hek rechts. Even verder bij een bankje op een
driesprong links. Waar het halfverharde pad naar links buigt in de richting van een ander
halfverhard pad ga je rechtdoor, een bospad tussen beukenbomen. Op de asfaltweg links
en direct weer rechts, Broekhuizerlaan. Dan ga je direct in de bocht weer rechts, een
onverhard pad in. Links aanhouden, een bospad. Meebuigen naar rechts. Je passeert
een houten voetgangerssluis en volgt een pad tussen eikenbomen. Je passeert weer een
voetgangerssluis en volgt het paadje achter een huis langs. Met de bocht mee naar links,
over een tegelpad tussen twee huizen door. Je komt weer uit op de parkeerplaats bij
restaurant d’Arthuizen en de bushalte Donderberg.

Routebeschrijving voor de korte route Doorn van 10 km met het startpunt parkeerplaats
Doornse Gat. Je loopt de parkeerplaats af, iets naar rechts over het fietspad en linksaf de
weg oversteken. Je loopt het bos in, de onverharde Buntlaan in. Je passeert een bordje
‘Sandenburg’. Op een kruising voor een bordje ‘Stiltegebied’ linksaf. Je passeert aan je
rechterhand terrein De Heihoek. Daarna op een kruising met een brede onverharde weg
linksaf. Voorrangsweg oversteken en op het fietspad even naar rechts. Het eerste bospad
naar links in tussen twee witte stenen poorten door. Je passeert een bordje ‘Kaapse
Bossen’. Je passeert een huis aan je rechterhand. Op een kruising na een houten
slagboom rechtdoor, de brede halfverharde weg langzaam omhoog steeds vervolgen.
Aan je linkerhand een recreatieterrein met bungalows en stacaravans. Op een driesprong
rechtdoor. Daarna bij een wegwijzer rechtdoor. Zie verder bij *onder punt 3.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
parkeerplaats bij restaurant d’Arthuizen of bushalte Donderberg in Leersum voor de hele
rondwandeling Leersum-Doorn of voor de rondwandeling Leersum.
Bushalte Zonnehuis of Parkeerplaats Doornse Gat voor rondwandeling Doorn.
OV
Leersum, bushalte Donderberg, lijn 81 Driebergen/Zeist-Veenendaal
Doorn, bushalte Zonnehuis, lijn 81 Driebergen/Zeist-Veenendaal.
Lengte van de wandeling
rondwandeling Leersum-Doorn 19 km,
rondwandeling Leersum 11 km, rondwandeling Doorn 10 km.
Horeca onderweg
restaurant d’Arthuizen, Leersum
Chalet St. Helenaheuvel, Doorn.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-leersum-doorn/12600/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

