Trage Tocht Leersum
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Leersumse Veld en Plassen, Geerenberg en Breeveen
We maken een mooie, grotendeels onverharde wandeling op de Utrechtse Heuvelrug
aan de noordkant van Leersum. De tocht start bij De Veldschuur van Staatsbosbeheer,
gaat over het Leersumse Veld, door het heuvelachtige Zuilensteinse bos en langs het
Breeveen. We lopen over heidevelden, langs plassen en een zandverstuiving. Het
Leersumse Veld ligt in een natuurlijke laagte en werd door ontbossing en overbeweiding
een gebied van stuifzand, heide en veen. Rond de 18e eeuw werd het veen afgegraven
voor brandstof. Zo ontstonden de Leersumse Plassen. We komen langs een vogelkijkhut
met uitzicht over de plassen. De heidevelden worden begraasd door een kudde
Piëmontese koeien om vergrassing te voorkomen. We beklimmen in het Zuilensteinse bos
de Geerenberg tot op een hoogte van 45 meter. Bovenop de berg ligt een groep van zes
grafheuvels uit de bronstijd. De route daalt af naar Leersum en we lopen via de
Boerenbuurt, met uitzicht op enkele boerderijen en een schaapskooi, langs de rand van
het dorp. Het Kerkplein nodigt uit tot een horecastop. Op het tweede deel van de
wandeling lopen we door boswachterij 'Amerongse Berg' en over landgoed 'Den Berg'
afwisselend over brede bospaden en spannende smalle slingerpaadjes. Als kers op de
taart wacht ons wandelgenot langs het heideveld Breeveen en over een klassieke, lange
eikenlaan keren we terug naar ons beginpunt.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het parkeerterrein Leersumse Veld loop je naar de houten hekken. (De
Veldschuur ligt nét achter de hekken.) Voor de houten hekken ga je rechtsaf en je houdt
direct links aan in de richting van een houten klaphekje. Door het klaphekje en direct op Ysplitsing links aanhouden. Paadje naar rechts negeren en het pad langs de rand van de
hei blijven volgen. Op een driesprong met een pad schuin naar links ga je rechtdoor over
de hei. Op een volgende driesprong met een pad schuin van links ook rechtdoor. Nu ook
alle zijpaadjes negeren en het brede pad langs en over de hei vervolgen. Op een schuine
kruising linksaf richting klaphekje. Direct daarna op een volgende kruising nog steeds
rechtdoor richting klaphekje.
2. Door het klaphekje en op de brede zandweg bij de bank rechtsaf. Verderop een pad
naar rechts negeren. Op een Y-splitsing met aan je linkerhand water, links aanhouden,
nog steeds een breed zandpad. Een pad scherp naar links bij een grote steen negeren
en even daarna op een splitsing bij de plas scherp links langs twee bankjes, een
mindervalide pad. Dit pad met een bocht naar rechts volgen. Je loopt dan tussen twee
plassen door. Nu doorlopen tot een metalen hek. Daar ga je door het klaphekje en
rechtsaf, een breed bospad. Deze slingerende bosweg blijven volgen tot een driesprong.
Hier ga je rechtsaf, je kruist direct een ruiterpad en direct daarna op driesprong rechtdoor.
Aan het eind van dit pad rechtsaf.
3. Je passeert aan je rechterhand een vogelkijkhut. Dit pad blijven volgen. Je passeert
een metalen hek aan je rechterhand en even daarna ga je op een driesprong rechtsaf. Je
passeert diverse bankjes met zicht op de Leersumse plassen. Het pad buigt naar links en
direct daarna ga je op een driesprong rechtsaf. Op een splitsing met een pad schuin naar
links ga je verder rechtdoor. Nog een pad naar links negeren en dan loop je langs open
veld aan je rechterhand. Nu op een viersprong verder rechtdoor, bosweg met
naastliggend fietspad.
4. Nu op een driesprong schuin linksaf langs een bordje 'Boswachterij Leersum'. Op een
driesprong volg je het hoofdpad naar links, dus pad rechtdoor negeren. Op een kruising
rechtdoor, aan je rechterhand parallel een mountainbikepaadje. Op een driesprong
rechtsaf, mul zandpad. Je kruist het mountainbikepaadje en gaat rechtdoor. Waar dit
brede bospad naar links buigt bij een paaltje van een ruiterpad, ga je rechtdoor, een wat
smaller bospad. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt op een ander paadje voor een hek
van prikkeldraad. Hier even naar links en direct door een klaphekje. Na het klaphekje
even links en al snel rechtsaf over de heide. Op kruising rechtdoor verder over de hei.
Aan de overkant van de hei kom je weer bij een metalen hek. Hier door het klaphekje en
direct daarna rechtdoor, bospad. Op een kruising rechtdoor. Op een volgende kruising
met bosweg en fietspad schuin links oversteken naar het halfverharde fietspad. Dat volg
je in de richting van een verkeersweg.

5. Daar oversteken en schuin links, een brede grindweg naar parkeerplaats
Zuylensteinse bos van Staatsbosbeheer. Voor de parkeerplaats en kort voor een
infopaneel rechtsaf langs een afsluitboom, een bospad omhoog langs een bordje
'Boswachterij Amerongse Berg'. Dit stijgende pad steeds blijven volgen. Doorlopen tot
een kruising met een ander breed bospad. Hier ook rechtdoor langs een veld van
grafheuvels aan je linkerhand. Nu ook weer steeds rechtdoor, langzaam afdalend. Je
kruist een klinkerpad en gaat rechtdoor, ook waar het halfverharde pad naar links buigt.
Doorlopen tot je voorbij een houten slagboom uitkomt bij de bosrand. Hier ga je op de
kruising rechtdoor, een zandweg tussen de velden. Je passeert een houten afsluitboom
en komt uit op een asfaltweggetje. Aan het eind rechts en direct met het asfalt mee naar
links.
6. Bij de drukke verkeersweg rechtsaf over het fietspad. (Naar links voor de bushalte.)
Bij de klinkers linksaf de weg oversteken en de Boerenbuurt inlopen. Direct meebuigen
naar rechts. Op kruising rechtdoor, dan Roekenes. Op een volgende kruising rechtsaf. Bij
de drukke verkeersweg via stoplichten oversteken en rechtdoor over het Kerkplein *.
Langs de muziekkoepel en rechtdoor langs het kerkhof aan je rechterhand. Daarna neem
je de eerste weg rechtsaf, Englaan. Deze weg helemaal uitlopen. Aan het eind linksaf,
Halfeiken. Op driesprong rechtdoor, Halfeiken wordt Wildbaan.
7. Dan neem je als snel het eerste grindpad naar rechts langs een bordje 'Stiltegebied'.
Met het pad meebuigen naar rechts en bij een bordje 'Boswachterij Amerongse Berg' het
eerste pad linksaf het bos in. Verderop loop je langs je stenen palen aan je linkerhand. Je
negeert een pad schuin naar rechts. Op een kruising op de hoek van die stenen palen ga
je rechtdoor, smaller bospaadje door hoog naaldbos. Op het eerste smalle kruisinkje
linksaf, ook een smal paadje. Op een schuine kruising rechtdoor, een wat breder bospad
met aan je linkerhand weer die stenen palen. Dit pad met een licht bocht naar rechts
blijven volgen, langzaam omhoog. Bovenaan kom je uit in de bocht van een breed
gravelpad. Daar ga je rechtdoor. Op kruising met een ander pad bij een stukje klinkers ga
je linksaf naar de weg.
8. Bij de asfaltweg oversteken en rechtdoor, een smal bospaadje. Dit paadje uitlopen tot
het eind en daar neem je het meest rechtse pad, strak langs bankje en vuilnisbak. Op
een driesprong rechtdoor langs een bordje 'Landgoed Den Berg'. Bij een toegangshek
naar een privéterrein ga je rechtdoor langs een bordje 'Opengesteld', een smaller
bospaadje. Bij een kruising met een brede bosweg met fietspad ga je even naar rechts en
direct weer links langs een bordje 'Landgoed Den Berg', ruiterpad. Zijpaden negeren en
steeds rechtdoor. Verderop loop je langs een heideveld. Op een driesprong bij een
paaltje met nummer 89 ga je ook rechtdoor. Op dit mulle pad heb je een hek van
prikkeldraad aan je rechterhand. Nu neem je bij een klaphekje aan je rechterhand het
eerste smalle bospaadje naar links. Op een splitsing waar het karrenspoor naar links
buigt richting een heideveldje volg je een smal grasspoor schuin naar rechts. Dit wordt al
snel een war smaller bospaadje. Dat blijf je volgen tot je uitkomt op de kruising met een
brede zandweg.

9. Hier oversteken en rechtdoor door het klaphekje. Je volgt een smaller paadje. Een
eerste paadje naar links negeren en direct daarna op een kruisinkje links in de richting
van heuveltjes. Bij die heuveltjes en een open vlakte verder in de richting van metalen
hekken. Je komt uit op een breed zandpad met fietspad voor die hekken. Hier ga je
linksaf. Bij houten hekken roosters over en direct daarna bij P-22402/001 rechts
aanhouden, bosweg met fietspad. Dit pad steeds blijven volgen tot het pad naar links
draait bij borden van Utrechts Landschap 'Breeveen'. Hier ga je rechts door het klaphekje
en op het pad voor de heide rechtsaf. Dit brede pad langs de heide steeds blijven,
zijpaden negeren. Je komt uit bij een driesprong met een pad naar links. Hier even
rechtdoor en op de kruising kort daarna rechtsaf in de richting van een klaphekje en een
bankje. Door het klaphekje en linksaf. Bij een metalen hek door een klaphekje en op
driesprong daarna ook rechtdoor. Je volgt een eikenlaan. Je passeert de Veldschuur en
houten hekken en je loopt terug naar de parkeerplaats. (Voor busreizigers direct na de
hekken links en zie verder bij 1.)
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Leersumse Veld bij De Veldschuur, Maarsbergseweg 18a, 3956 KW
Leersum.
Openbaar vervoer
Leersum , bushalte De Schermerij, lijn 50 van/naar station Driebergen-Zeist of
Veenendaal-De Klomp. Kom je met de bus, dan vanaf de bushalte naar de kerk aan het
Kerkplein lopen, zie verder bij 6 onder *.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
Bij het beginpunt De Veldschuur, www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/utrechtseheuvelrug/Bezienswaardigheden/de-veldschuur, in het weekend geopend.
In Leersum Janssen Pannenkoekenhuis, Kerkplein 6, www.pannenkoekenrestaurantleersum.nl
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/17455/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Met de wandelgids 'Wandelen in Utrecht' leiden Rutger Burgers en Rob Wolfs je met
Trage Tochten over bospaden van de Utrechtse Heuvelrug, over graskades in het
Groene Hart en door de uiterwaarden langs brede rivieren. De wandelgids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

