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Landgoed Sandenburg
We maken een prachtige wandeling op de rand van de Utrechtse Heuvelrug en het
Langbroekerweteringgebied, ook wel bekend als de Stichtse Lustwarande. Grotendeels
over brede bomenlanen en over smalle, drassige weilandpaden. We beginnen de route
over een stukje van de historische Postweg, waar vroeger de tram tussen Utrecht en
Rhenen reed. Nu een fraaie bomenlaan met enkele stokoude beuken. Langzaam lopen
we het land van de natte rivierklei in, maar wel over paden steeds omzoomd door bomen
of langs bosranden. Halverwege de route doemt het witte sprookjeskasteel Sandenburg
op. Tegen het eind van de 18e eeuw werd het oorspronkelijke middeleeuwse kasteel
teruggebracht tot een enkele toren. Nadat de familie Van Lynden eigenaar werd in 1853,
kreeg Sandenburg zijn huidige aanzien. In handen van deze familie is het landgoed
uitgegroeid tot het grootste binnen de voormalige gemeente Langbroek. Op de terugweg
lopen we over smalle en vaak natte paadjes langs knotwilgen over de langgerekte,
smallere percelen die zo typerend zijn voor dit gebied. Stevige, hoge wandelschoenen
zijn hier absoluut een must.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de weg en ga je een stukje naar rechts over het
fietspad. Dan schuin rechts de drukke weg oversteken naar de Buntlaan. Je loopt daar
het bos in langs een bord Sandenburg. Op een kruising bij een bordje ‘Stiltegebied’
rechtsaf, een brede bomenlaan. Een asfaltweg oversteken (voor bezoek aan horeca
Bosrestaurant Sandenburg moet je hier rechtsaf, ca. 200 meter) en rechtdoor de
beukenlaan vervolgen. *Je passeert sportvelden aan je linkerhand. Na het passeren van
huisnummer 3 aan je rechterhand neem je direct het eerste pad links, omzoomd door
hoge eiken en aan je linkerhand grasland. Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je
linksaf. Deze Buurtweg komt uit bij een driesprong.
2. Hier ga je linksaf, bij een straatnaambord Beaufortweg en kort daarna weer Buurtweg.
Na het passeren van huisnummer 10 aan je rechterhand rechtsaf, een doodlopende weg,
Geersteeg. Nu neem je de eerste onverharde weg naar links, een bomenlaan. Een
asfaltweg oversteken en rechtdoor, de onverharde weg vervolgen langs een bordje
‘Sandenburg Particulier Terrein’, Dwarsweg. Bij een bankje aan je linkerhand en een
infobordje van het klompenpad ga je rechtsaf, een smaller pad met aan je rechterhand
grasland. Eerst een grassig pad, dan een modderig pad. Je passeert een huisje aan je
rechterhand en dan wordt het een wat bredere bomenlaan tussen de weilanden. Je komt
uit op een splitsing met schuin links voor je een akker. Hier ga je heel even naar rechts
en direct weer links, een pad in de bosrand. Je blijft de bosrand volgen tot je vlak voor
een lange rij knotwilgen aan je linkerhand en daar buig je met het pad mee naar rechts.
Je komt uit bij een asfaltweg.
3. Hier ga je linksaf. Op een kruising met de Gooyerdijk ga je rechtdoor langs een hek
en een bordje ‘Sandenburg’, asfaltweggetje verboden voor verkeer, Sandenburgerlaan. Nu
neem je de eerste onverharde weg naar rechts langs een houten afsluitboom. Je hebt
uitzicht op het witte kasteel Sandenburg aan je linkerhand. Een pad naar links negeren
en rechtdoor tot de hoek van het bos en daar meedraaien met het pad naar links. Even
verder met het pad meedraaien naar rechts. Kort daarna kom je op een splitsing. Hier
links aanhouden, dan loop je weer langs de bosrand met aan je rechterhand grasland. Je
komt op een splitsing van drie paden. Hier ga je rechtdoor. Kort daarna op een
driesprong linksaf in de richting van de bosrand. Je komt uit op een ander pad. Daar ga je
rechtsaf. Nu loop je weer in de bosrand met grasland aan je linkerhand. Je komt uit voor
een houten slagboom. Daar ga je linksaf, een breed graspad in de richting van hekken
met aan je rechterhand zicht op Sandenburg.
4. Bij de asfaltweg linksaf. Je komt op een driesprong. Hier ga je rechtsaf, een
klinkerweg die al weer snel overgaat in een asfaltweg. Je gaat een brug over en je komt
uit op een andere asfaltweg. Hier ga je linksaf. Je passeert een stenen poort aan je
linkerhand. Nu ga je na huisnummer A17 aan je rechterhand bij het eerste houten
bruggetje naar links. Je gaat door een klaphekje en je volgt een smal graspaadje langs
een rij knotwilgen. Dit graspad 1,3 km ook met bochten steeds blijven volgen. Je komt
dan uit bij een asfaltweggetje.

5. Hier ga je heel even naar links en vrijwel direct weer rechtsaf over een houten plank,
je passeert een bordje ‘Particulier Terrein’. Je volgt krap 1 km een graspad langs hoog
struikgewas en verderop weer langs knotwilgen. Je passeert dan een houten boomhut
aan je rechterhand en je komt uit op een breed graspad. Daar ga je naar links. Je komt
op een driesprong met een pad naar rechts. Hier ga je rechtdoor, een halfverharde weg.
Op een volgende driesprong met de Buntlaan naar links ga je rechtdoor, een
asfaltweggetje. Bij een huis met een rieten dak met de weg meebuigen naar rechts. Een
weg naar links negeren, asfaltweg vervolgen.
6. Op kruising met de Buurtweg rechtdoor, nu een onverharde weg. Op volgende
kruising rechtdoor in de richting van de voorrangsweg (ben je met de bus gekomen, dan
hier linksaf en daarna op de kruising met de asfaltweg rechtsaf terug naar de bushalte).
Bij de voorrangsweg oversteken en terug naar de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
parkeerplaats Doornse Gat, Leersumsestraatweg (N225) tussen Leersum en Doorn.
Openbaar vervoer
bushalte Sandenburg, lijn 50 van/naar station Driebergen-Zeist. Vanaf de bushalte loop je
de asfaltweg in langs Bosrestaurant Sandenburg, de Sandenburgerweg en na ruim 200
meter op een kruising rechtsaf, brede bomenlaan; zie verder in de routebeschrijving
onder 1 bij *.
Lengte van de wandeling
11 km.
Horeca onderweg
bij de parkeerplaats Doornse Gat is kiosk De boswandeling ’s zomers geopend en bij de
bushalte heb je Bosrestaurant Sandenburg.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%.

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-sandenburg/14917/ . 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.

