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Bornia, Heidestein en legerkamp Austerlitz
Eenmaal op landgoed Bornia-Heidestein ben je de hectiek van de bouwput rond station
Driebergen-Zeist vlot vergeten. We wandelen een langgerekte rondwandeling in de
bossen bij Austerlitz. In het begin lopen we gelijk op met de bekende NS-wandeling en
komen al snel uit bij een kanaaltje op landgoed Heidestein. Het landgoed is pas honderd
jaar geleden aangelegd toen het in handen kwam van de welgestelde familie de Wetstein
Pfister, die terugkeerde uit Nederlands-Indië. Er verrees een statige villa en een theehuis
met ijskelder. De familie liet vennen en kanaaltjes graven en legde zelfs een spoorlijn
aan. De villa is in 1939 in vlammen opgegaan, maar alle 'follies' zijn er nog, inclusief
enkele spannende tunneltjes. De tocht gaat verder over het glooiende Bornia, met
perronnetjes van het oude spoor. Dichtbij Austerlitz verraden lange boslanen de
contouren van het voormalige Franse legerkamp, dat hier ten tijde van Napoleon heeft
gestaan. Zo?n 18.000 Franse soldaten vertoefden er van 1804 tot 1808, ter voorbereiding
op de grote slag met Engeland. In die tijd was de omgeving van Austerlitz nog één grote
heidevlakte. Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap koesteren het bos, maar op enkele
plekken zie je dat ook het stuifzand en de heide nieuwe kansen krijgen. Dankzij mooie
paden op landgoed Den Breul kunnen we tot het eind onverhard wandelen.
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Routebeschrijving
1. De directe omgeving van Station Driebergen-Zeist is tot 2020 sterk in verandering.
We geven hier een voorlopige beschrijving. Zodra de situatie is veranderd zullen we een
betere aanlooproute maken en wordt de beschrijving aangepast. Op het station neem je
de uitgang Zeist. Je loopt langs de bushaltes en de fietsenstalling naar de
verkeerslichten. Steek bij de voetgangersoversteekplaats de voorrangsweg over. Aan de
overzijde rechtsaf, bij verkeerslichten oversteken en rechtdoor het fietspad langs de
voorrangsweg volgen. Je passeert Pannenkoekenrestaurant Princenhof. Steek via de
overweg het spoor over en volg het betonpad iets naar links. Ga linksaf, asfaltfietspad
evenwijdig aan het spoor, aan je rechterhand zie je een koepeltje. Waar een onverharde
weg naast het fietspad ligt stap je over op de onverharde weg. Volg de weg langs een
sportveld naar rechts en verderop naar links het bos in. Je loopt langs een geluidswal van
de snelweg. De onverharde weg komt langs een slagboom uit op een asfaltweg.
2. Steek de verkeersweg over en ga linksaf, stoep. Bij de overweg het spoor oversteken.
Na de overweg gelijk rechtsaf en rechts aanhouden, asfaltweg Bornia. Je passeert enkele
huizen aan je linkerhand. Neem in het bos het eerste pad linksaf en volg het witrood van
de NS-wandeling. Na 50 meter een zijpad rechts negeren. Het pad maakt een bocht naar
rechts. Op splitsing links aanhouden. Een pad naar links negeren en rechtdoor lopen. Het
volgende pad naar rechts ook negeren en rechtdoor gaan. Op de kruising met een breed
bospad rechtsaf en vóór een stalen brug weer rechtsaf. Blijf dit onverhard pad langs een
kanaaltje (aan linkerhand) volgen. Via een klaphek en een overtrap een
begrazingsgebied van landgoed Heidestein-Bornia op. Je blijft het pad langs het kanaaltje
volgen.

3. Bij een houten vlonder over het kanaaltje ga je rechtsaf (witrood verlaten), smal
voetspoor langs een bank over de heide omhoog. Volg het smalle pad over de heide. Je
komt uit bij een steil talud. Ga hier omlaag en ga linksaf door de diepe geul. Na circa 50
meter rechtsaf, smal voetspoor over de heide met even verder een bank aan je
linkerhand. Einde voetspoor linksaf, breder onverhard pad. Op driesprong rechtsaf,
onverharde weg tussen heuveltjes door. Na een overtrap het eerste pad linksaf. Bij een
volgende overtrap aan je linkerhand ga je rechtdoor. Je passeert een plasje en direct
daarna op een driesprong rechtsaf, langs een stenen perronnetje. Houd op splitsing links
aan, langs een paaltje met blauw bandje. Einde pad bij open vlakte linksaf. Op kruising
rechtsaf, onverhard pad. Op volgende kruising linksaf, onverharde weg. De weg leidt
langs een zandige vlakte aan je rechterhand. Op ruime driesprong rechtdoor en even
verder op schuine kruising met bank ook rechtdoor, brede onverharde weg. Op kruising
met ATB-route rechtdoor.

4. Neem het eerste pad linksaf, langs paaltje met bruin en groen bandje. Volg het pad
steeds rechtdoor. Einde pad linksaf en direct daarna rechtsaf, terrein boswachterij
Austerlitz van Staatsbosbeheer. Op kruising schuin rechtdoor, bospad met gele en
groene route. Je kruist een ATB-route en daarna het tweede pad rechtsaf, gemarkeerde
routes verlaten. Neem het eerste pad linksaf. Volg dit pad tot het eind. Aan het eind
rechtsaf, bospad. Je passeert twee stenen paaltjes en volgt het pad naar rechts, langs de
asfaltweg. Even verder linksaf de weg oversteken en rechtdoor, boswachterij Austerlitz.
Op kruising van paden rechtdoor en ook op driesprong rechtdoor. Het pad buigt naar
links. Je loopt langs enkele open plekken die met boomstammen zijn afgezet,
bezienswaardigheden van het voormalige Franse legerkamp, zo lees je op het paneeltje.
Op kruising van paden rechtdoor, smal pad. Het pad buigt naar links. Op schuine kruising
vlak voor bebouwing ga je rechtsaf. Op dubbele kruising met fietspad en onverhard pad
rechtdoor. Meteen op splitsing rechts houden, bospad. Op een kruising bij een
paardenweide rechtdoor. Een pad naar rechts negeren. Je passeert een kampeerterrein
aan je linkerhand. Einde pad linksaf, onverharde laan met kampeerterrein nog aan je
linkerhand. Volg de laan bijna 500 meter en ga na een slagboom linksaf, halfverharde
laan. De weg wordt verhard en heet dan Schoolweg. Aan het eind rechtdoor over
parkeerterrein (Dorpsplein).

5. Aan het eind voor het restaurant rechtsaf. Op kruising rechtdoor, Oude Postweg.
Eerste straat linksaf, D.J. Van Nieuwenhuizenweg. Bij huisnummer 24 rechtsaf,
onverharde weg het bos in. Je passeert een begraafplaats aan je rechterhand en daarna
op kruising rechtdoor. Volg de weg steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Ook op kruising
met links een bank en een paneeltje bij een kapvlakte ga je rechtdoor. Nogmaals op
kruising rechtdoor en op kruising daarna in een bos met hoge én lage sparren linksaf,
sparrenlaantje. Rechtdoor tot het eind op een bredere zandweg. Hier rechtsaf en gelijk
linksaf, bospad op terrein Utrechts Landschap. Op kruising met rechts een stenen
perronnetje rechtdoor. Je kruist een ATB-route en gaat rechtdoor een overtrap over.
Daarna schuin naar rechts en meteen het pad links aanhouden. Het pad gaat over een
zandige kapvlakte met links en rechts rustgebied voor dieren. Op Y-splitsing, bij
omgevallen boom aan je linkerhand (mei 2018), links aanhouden en na 20 m voor een
zandduin het spoor naar rechts vervolgen. Houd links aan en bij tweede zandheuvel aan
linkerhand om enkele omgewaaide dennen (mei 2018) naar rechts verder gaan en dan
halverwege de omgewaaide dennen naar links het pad vervolgen. Aan het eind rechtsaf,
bosweg met gemarkeerde routes. Steeds rechtdoor, een volgende overtrap over en
wederom rechtdoor.
6. Op een kruising aan de rand van een heidevlakte ga je rechtsaf. Je loopt rechtsom
een vijver, rode route volgen. Voorbij de vijver linksaf en rechts aanhouden, een zandig
pad. Het pad buigt over de heide naar rechts en haaks naar links. Direct daarna op
splitsing, bij groepje berkenbomen, links aanhouden. Hier verlaat je de rode route. Aan
het eind in bosrand linksaf het bos in. Over een overtrap, door een klaphek en rechtdoor.
Vóór een stalen brug rechtsaf en direct op splitsing links houden, pad langs kanaaltje
volgen. Je passeert een smalle, hoge brug en gaat rechtdoor. Bij een stenen brug met
kettingen ga je linksaf de brug over.

7. Na de brug rechtsaf en een trap naar links negeren. Het pad buigt naar links en gaat
door een donkere, bochtige tunnel. Na de tunnel rechtdoor, bospad. Einde pad rechtsaf,
zandweg. Eerste pad rechtsaf, naar de ingang van een volgend tunneltje. Ga door deze
kortere tunnel. Je loopt tussen een vijver en een huis op een heuveltje door. Voorbij het
huis op driesprong rechtsaf en ook daarna rechts houden langs de vijver. Op splitsing van
paden links aanhouden, vijver verlaten. Je passeert een stenen gebouw. Op kruising
voorbij stenen gebouw linksaf, bospad. Op kruising met lange laan ga je rechtdoor. Je
passeert enkele houten paaltjes op het pad en gaat direct daarna op vijfsprong haaks
linksaf, bospad. Volg het bospad of het evenwijdige pad steeds rechtdoor. Circa 35 meter
voor een in het bos verscholen huis schuin rechtsaf, bospad. Een ATB-route kruisen en
even verder op kruising linksaf. Op driesprong rechtdoor en pad rechtdoor volgen,
zijpaden negeren. Einde pad rechtsaf. Op kruising van paden linksaf richting een
slagboom en een verkeersweg met fiets- en voetpad.
8. Op voetpad rechtsaf en bij middenberm linksaf de weg oversteken. Ga rechtdoor door
een metalen klaphek. Op driesprong rechtdoor en op splitsing linksaf omhoog. Voor een
vijver linksaf. Op splitsing rechts houden, de vijverrand volgen. Op schuine kruising
rechtdoor omhoog en ook op volgende kruising van paden rechtdoor omhoog. Volg het
pad naar rechts. Op kruising van paden linksaf naar de uitgang van het landgoed. Door
een metalen klaphek en rechtsaf naar de verkeerslichten met voetgangersoversteek. De
verkeersweg oversteken en stoep rechtdoor volgen. Bij de fietsenstalling linksaf, langs de
bushaltes naar de toegang tot het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Driebergen-Zeist
Parkeren
P+R parkeergarage Q-Park bij het station, Stationsweg, 3972 KA
Openbaar vervoer
station Driebergen-Zeist
Lengte van de wandeling
14 km
Honden
niet toegestaan
Horeca onderweg
Bij het station Pannenkoekenhuis Princenhof, Hoofdstraat 1, www.princenhof.info; in
Austerlitz is tijdelijk geen horeca, zodra er een nieuwe uitbater is van het restaurant aan
het Dorpsplein zullen we dit melden.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtdriebergen-zeist/17429/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

