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Landgoederen en Kromme Rijn
We maken een mooie wandeling op de rand van de Utrechtse Heuvelrug via het
landgoederenlandschap van het Langbroekerweteringgebied naar de Kromme Rijn.
Thema van deze route lange lijnen in het landschap. Huis Doorn is een goed
uitgangspunt en voor de liefhebber voor of na de wandeling een bezoek waard. We lopen
al snel over landgoed Moersbergen met een afwisseling van bos, bomenlanen en
graslanden. We passeren woningen die bij het landgoed horen en we werpen even een
blik op het kasteel in de verte. De route vervolgt over het smalle, langgerekte landgoed
Leeuwenburg naar het kasteel dat aan de Langbroekerwetering ligt. We lopen even langs
de Langbroekerdijk en over fraaie bomenlanen van landgoed Hardenbroek naar het
neoclassicistische kasteel. Dan komen we in een meer open landschap. De wandeling
leidt ons over een smal wandelpaadje langs de Kromme Rijn met zicht op de
fruitboomgaarden en boerenland. In Cothen wacht horeca en een leuk ommetje over
landgoed Rhijnestein. Op het laatste deel van de tocht lopen we kilometerslang over
prachtige wandelpaden van landgoed Sandenburg met hakhoutbosjes, langgerekte
weilandpercelen en rijen knotwilgen.In mei 2018 is de brug aan het eind van de
Leeuwenburgerlaan afgesloten in verband met werkzaamheden. Volg tot begin juni de
alternatieve route op de Gooyerdijk voor de toegang tot landgoed Leeuwenburg rechtsaf.
Neem het eerste pad linksaf, dit is net voorbij een bosje aan je linkerhand. Dit pad aan de
rand van een weide volgen tot het eind en op de Langbroekerdijk linksaf. Zie het
detailkaartje, onder het overzichtskaartje.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats of de bushalte ga je linksaf richting verkeerslichten. Bij de
kruising met verkeerslichten linksaf. Je loopt over klinkers tussen banken en de kerk
door. Voor het Cultuurhuis linksaf. * Op het Kerkplein rechtsaf. Op driesprong met
Kapelweg rechtdoor, Schoollaan vervolgen. Bij bruine paddenstoel rechtdoor, een
grindpad tussen gebouwen. Doorlopen tot het eind. Hier kort naar links en direct rechts,
een klinkerweg. Wordt daarna een grindweg. Je verlaat Doorn. Je passeert het Rosarium
aan je rechterhand. Op driesprong rechtdoor, asfaltweg. Bij de ingang naar een militair
terrein met deze weg meebuigen naar links. Aan het eind rechtsaf, Molenweg. Op een
kruising rechtdoor langs een slagboom en een bordje 'Moersbergen', een onverharde
weg met naastliggend fietspad. Deze blijven volgen tot een asfaltweg, Moersbergselaan.

2. Hier schuin rechts oversteken en de onverharde Molenweg vervolgen. Nu neem je
het eerste bospaadje naar links (ter hoogte van huizen aan je rechterhand). Meebuigen
naar rechts, dan loop je langs grasland aan je linkerhand. Bij de hoek van het grasland
iets naar rechts buigen en rechtdoor een houten planken bruggetje over. Je komt uit op
een breder bospad. Hier ga je linksaf. Op een Y-splitsing rechts aanhouden, het brede
pad. Nu steeds rechtdoor in de richting van een witte afsluitboom. Na die afsluitboom op
een kruising met een asfaltweggetje rechtdoor, een lange brede boslaan. Je passeert
kasteel Leeuwenburg en je komt uit bij een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Na ruim 300
meter ga je voor huis Hardenbroek aan je linkerhand linksaf via een voetgangerssluis en
je volgt een brede halfverharde bomenlaan. Verderop een laan met kastanjebomen
tussen de graslanden richting Kasteel Hardenbroek. Je passeert aan je rechterhand een
doorkijkje naar het kasteel en even daarna op een splitsing met het grindpad meebuigen
naar rechts. Je komt op een kruising voor het kasteel aan je rechterhand. Hier ga je
linksaf. Via een poortje aan de linkerkant van het hek het landgoed uitlopen.
3. De drukke weg oversteken en dan rechtsaf over de parallelweg. Doorlopen tot de
eerste brug. Hier linksaf de brug over en linksaf, Ossenwaardpad langs de Kromme Rijn.
Het paadje buigt naar rechts nog een brug over en daarna ga je linksaf. Je volgt een smal
asfaltpaadje langs de Kromme Rijn. Dit pad steeds blijven volgen. Je komt uiteindelijk via
een klaphekje uit op een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Je loopt Cothen binnen. Na
huisnummer 2D ga je linksaf, Kersenpaadje. Dit grindpaadje met een bocht naar rechts
volgen. Doorlopen tot je uitkomt bij een speelveldje aan je rechterhand. Hier ga je linksaf,
een klinkerweg langs bankjes. Doorlopen tot het eind bij een brug aan je linkerhand. Hier
rechts aanhouden langs huis Rodestein, een smal grindpaadje. Direct daarna aan het
eind rechtsaf. Je komt uit in de bocht van een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Op kruising
rechtdoor. Je passeert de kerk aan je rechterhand. Je komt op een driesprong bij Café 't
Molentje.
4. Hier ga je linksaf de brug over. Je vervolgt het voetpad aan de linkerkant. Aan het
eind van dit voetpad rechtsaf de weg oversteken en een bruggetje over. Je volgt de
onverharde Beukenlaan over landgoed Rhijnestein. Aan het eind rechtsaf. Je passeert
Rhijnestein aan je linkerhand. Je gaat de Kromme Rijn over en vervolgt de klinkerweg. Je
buigt mee naar rechts en je houdt links aan. Aan het eind op de asfaltweg linksaf. Na
huisnummer 8 aan je linkerhand ga je op kruising linksaf, Zandpad. Deze weg met een
bocht naar rechts volgen. Na het laatste huis wordt het een onverhard wandelpaadje. Op
kruising met een breed grindpad ga je rechtdoor via een voetgangerspassage en je
vervolgt het onverharde wandelpaadje. Dit paadje gaat bij een huis over in grind en nu
doorlopen tot je uitkomt op een parallelweg. Hier rechtsaf. Op grote kruising linksaf,
Groenewoudseweg. Je gaat de Kromme Rijn over en je vervolgt de asfaltweg tot het eind.
5. Daar ga je linksaf, doodlopende Landscheidingsweg. Je neemt het eerste pad naar
rechts langs een afsluitboom en een bordje 'Landgoed Sandenburg', een breed grassig
pad. Op de eerste kruising linksaf, een eikenlaan. Graspad naar rechts negeren.
Verderop jonge aanplant van eikenbomen. Daar neem je het eerste graspad naar rechts,
pal voor een paaltje met rode kop. Aan het eind bij een sloot linksaf. Dit pad steeds
blijven volgen, ook tussen de graslanden. Verderop in hakhoutbos met de bocht mee
naar rechts volgen. Je loopt dan langs de bosrand met aan je linkerhand graslanden. Dit
pad voorlopig steeds blijven volgen. Het buigt uiteindelijk naar rechts en komt bij huizen
uit op een grindweg. Hier ga je linksaf. Je komt uit bij een asfaltweg.

6. Hier ga je rechtsaf. Na boerderij A30 aan je linkerhand neem je het eerste pad naar
links langs een bordje 'Landgoed Sandenburg'. Bruggetje over en het paadje met
bochten volgen. Dan dit bospaadje steeds blijven volgen, water aan je rechterhand. Aan
het eind ga je rechtsaf. Even verder op een driesprong met aan je rechterhand een
houten slagboom ga je linksaf. Vlak daarna bij een grote alleenstaande rode beuk scherp
rechtsaf. Je komt uit op een pad voor grasland. Hier linksaf in de bosrand. Dit pad steeds
volgen tot het eind. Daar rechtsaf, een puinweg richting slagboom. Aan je rechterhand
heb je zicht op het kasteel in de verte. Je komt na de slagboom uit op een asfaltweg. Hier
ga je linksaf. De Sandenburgerlaan komt op een kruising met de Gooyerdijk.
7. Hier schuin links oversteken en de Sandenburgerlaan vervolgen. Je neemt nu het
eerste bospaadje schuin naar rechts langs een bordje 'Landgoed Sandenburg'.
Meebuigen naar links en dan loop je in de bosrand. Je komt uit op een breder pad. Hier
ga je iets naar rechts en direct weer links, een pad tussen hogen beuken en eiken. Dit
pad steeds blijven volgen. Verderop passeer je een huis aan je linkerhand en daarna loop
je over een graspad langs knotwilgen. Aan het eind op een breed grindpad bij een bankje
ga je linksaf. Je kruist de asfaltweg en vervolgt de brede bomenlaan. Op kruising met
asfaltweg rechtsaf. Aan het eind linksaf.
8. Op Y-splitsing links aanhouden, Beaufortweg en direct daarna schuin links
aanhouden, een hoger gelegen smal bospaadje dat parallel aan de asfaltweg loopt. Op
een splitsing van paadjes rechtdoor. Aan het eind van dit paadje rechts naar de weg. Je
kmot uit op klinkers. Hier ga je iets naar rechts en direct weer linksaf, asfaltweg, De
Beaufortweg. Nu neem je de eerste weg rechtsaf tussen paaltjes door, Kombos. Nu
neem je de tweede weg linksaf, Schoonoordselaan. Deze straat uitlopen. Je komt uit bij
de drukke verkeersweg. Schuin naar links oversteken voor de parkeerplaats of de
bushalte Huis Doorn. Voor de bushalte Doorn Centrum rechtsaf naar de verkeerslichten
en daar op de kruising linksaf naar de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Huis Doorn, Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn, www.huisdoorn.nl.
Parkeren
Parkeerplaats bij Huis Doorn, maximaal 5 uur parkeren met parkeerschijf. Als je inschat
meer tijd voor de wandeling nodig te hebben kun je beter parkeren in aangrenzende wijk,
bv. aan de Frans van Dijklaan, bereikbaar via de Van Nagellaan.
Openbaar vervoer
Bushalte Huis Doorn, lijn 56 rijdt van/naar station Driebergen-Zeist. Langs de N229
bushalte Hardenbroek, lijn 41 rijdt van/naar station Utrecht. Bushalte Doorn Centrum
lijnen 56, 50, 81 en 82. Vanaf de bushalte Doorn Centrum loop je de weg in tussen de
kerk en het Cultuurhuis en zie verder onder 1 bij *.
Lengte van de wandeling
20 km
Horeca onderweg
In Doorn diverse horecagelegenheden. Net buiten Doorn aan het begin van de route
Recreatiepark Het Rosarium, www.rosarium.nl. Vlak voor Cothen Rustpunt Bossenwaard.
In het dorp Café 't Molentje aan de Dorpsstraat, www.eetcafehetmolentje.nl en Het
Oude Raedthuys, www.hetouderaedthuys.nl.

Percentage verhard-onverhard
35%-65%. (Het smalle asfaltwandelpad langs de Kromme Rijn reken ik mee als
'onverhard', want is exclusief voor wandelaars.)
Honden
Honden zijn op deze route niet toegestaan.

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-doorn/15676/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

