Trage Tocht Zeist
Auteur: Rutger Burgers
Slot Zeist en buitenplaatsen op de Stichtse Lustwarande
Deze Trage Tocht om Zeist is een aaneenschakeling van bossen en buitenplaatsen, met
als afsluiting een aantal heerlijke paden door boerenland. Je hoeft bij het station alleen
maar de provinciale weg over te steken en je betreedt landgoed De Breul, met een
prachtige Engelse landschapstuin. We steken de Arnhemse Bovenweg over en lopen
door het bos naar de schaapskooi op Heidestein. Via de Stuifheuvel steken we door naar
het Zeisterbos. Het pad slingert tussen hoge stuifduinen. Al in de 19e eeuw heette het
hier Klein Zwitserland. Het Zeisterbos is oud, er staan zelfs grove dennen uit 1795. Langs
een droge gracht bereiken we de buitenplaats Pavia, een klassieker onder de
buitenplaatsen. Via een statige laan doorkruisen we landgoedpark Hoog Beek en Royen.
In het centrum van Zeist kiezen we de Nassau Odijklaan, in een rechte lijn naar het
imposante Slot Zeist. Het Zuster- en het Broederhuis van de Hernhutter
Broedergemeenschap aan weerszijden van de laan maken het geheel n\'og
indrukwekkender. De eerste bewoner van het slot was Willem van Nassau, heer van
Odijk en kleinzoon van prins Maurits. Na het slot zoeken we de rust op van de
landgoederen Wulperhorst en Blikkenberg. Langs de voormalige ijsbaan en over het
Perenlaantje koersen we tussen akkers en weilanden naar huis De Breul bij het station.
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Routebeschrijving
1. Op station uitgang Zeist nemen. Je loopt langs bushaltes en fietsenrekken. Bij
fietsoversteek de weg oversteken en rechtsaf naar verkeerslichten. Bij de
voetgangersoversteekplaats de voorrangsweg oversteken en aan overzijde rechtdoor,
Breullaan. Even verder linksaf klinkerpad omhoog door metalen klaphek, terrein Utrechts
Landschap. Op kruising van onverharde paden linksaf. Het pad gaat in een boog om de
voorzijde van landhuis De Breul. Einde pad linksaf brug over. Na brug gelijk rechtsaf een
onverhard pad op. Aan het eind van de vijver op een Y-splitsing met rechts een bank
links aanhouden. Kort daarna pad naar rechts negeren. Door metalen klaphek het
landgoed verlaten en rechtdoor voorrangsweg met fietspaden oversteken. Schuin
rechtdoor, bospad terrein Utrechts Landschap. Eerste pad naar rechts negeren en direct
daarna op kruising rechtsaf. Op kruising rechtdoor en direct daarna het eerste pad
linksaf. Je volgt dit bochtige, smalle pad rechtdoor, zijpaden negeren. Op kruising van
bospaden rechtdoor. Op volgende kruising rechtsaf. Een ATB-pad oversteken en op
volgende kruising van paden linksaf, bospad met parallel daarnaast nog een pad. Op
kruisinkje rechtdoor en op volgende ruime kruising rechtsaf. Volg het pad rechtdoor
tussen houten paaltjes door.
2. Op een ongelijke kruising met rechts een gebouwtje ga je schuin linksaf richting
Schaapskooi. Op driesprong rechtdoor en daarna links aanhouden naar de rietgedekte
kooi. Houd links aan langs een picknickset richting schapenweide. Voorbij picknickset
linksaf, bospad. Einde pad rechtsaf, breed bospad. Even voor een houten hek op een
kruising linksaf. Rechtdoor een afsluitboom passeren. Steek het fietspad over en direct
schuin rechts aanhouden, onverhard pad door halfopen terrein. Je passeert een met
dennen begroeid heuveltje aan je rechterhand. Op een ruime kruising met rechts een
bank ga je linksaf. Op kruisinkje rechtdoor, smal pad het bos in. Op dubbele kruising
rechtdoor. Een ATB-route en een ruiterpad kruisen en rechts aanhouden. Aan je
linkerhand zie je huizen tussen het bos door. Op een driesprong rechtdoor.
3. Op een driesprong van grindpaden bij een heuveltje rechtsaf. Het pad buigt langs een
sportveldje naar links. Op kruising met links een afsluitboom ga je rechtdoor, onverhard
pad. Een ruiterpad schuin naar rechts negeren. Op open vlakte rechtdoor en even verder
op ruime Y-splitsing rechts aanhouden langs bank. Volg het pad rechtdoor richting een
elekticiteitskastje. Bij dit kastje rechtdoor. Op kruising met gravelpad en een evenwijdig
onverhard pad ga je rechtdoor. Een ATB-pad kruisen en op volgende kruising linksaf
richting een afsluitboom bij een verkeersweg. Steek de verkeersweg over en ga
rechtdoor, bospad terrein Utrechts Landschap. Op twee kruisingen direct achter elkaar
rechtdoor. Volg het pad rechtdoor, zijpaden negeren en neem het bredere pad rechtdoor
een heuveltje op. Aan de andere zijde steiler omlaag en rechtdoor. Op duidelijke kruising
rechtdoor en pad naar links en naar rechts volgen, bospad tussen heuveltjes door naar
houten brug.
4. Linksaf de brug oversteken en gelijk rechtsaf, pad langs droge gracht. Op kruising
rechtdoor, pad langs gracht vervolgen. Je passeert een stenen bank en een
parkeerplaats. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, onverhard pad langs gracht vervolgen.
Bij vijver aan je rechterhand rechtdoor. Direct daarna op zessprong rechtdoor, je loopt
nog steeds langs een gracht aan je rechterhand. Bij witte, houten brug rechtdoor, de
gracht wordt een bredere vijver. Volg het pad aan de waterkant naar rechts en ook bij
volgende witte brug rechtdoor. Zijpaden negeren en aan het eind schuin linksaf,
asfaltweg met fietspaden oversteken. Rechtdoor, landgoed Hoog Beek en Royen op. Op
een veelsprong van paden rechtdoor de brede laan aanhouden richting een wit huis.

5. Vlak voor een afsluitboom scherp rechtsaf, onverhard pad. Even verder op driesprong
linksaf. Aan het eind rechtsaf, landgoed verlaten en voorrangsweg oversteken. Ga
rechtdoor de Jufferstraat in. Je loopt langs een P-garage. Aan het eind bij voorrangsweg
linksaf. Bij zebrapad rechtsaf de weg oversteken en linksaf de brede straat vervolgen
langs gemeentehuis. Op kruising met 1e Dorpsstraat rechtdoor. Voorbij Tuin van
Schellinger het grindpad rechtdoor volgen. Lageweg oversteken en rechtdoor richting
metalen poort en Slot Zeist. Je passeert het Zusterhuis rechts en het Broederhuis links.
Vlak voor Slot Zeist rechtsaf een brug over en gelijk linksaf, asfaltvoetpad langs
slotgracht. Houd het pad langs de gracht aan. Aan het eind een houten brug met witte
leuningen over. Na brug linksaf, asfaltpad langs slotgracht en achterzijde Slot Zeist. Bij
houten brug rechtdoor, pad vervolgen. Einde pad de weg oversteken en rechtsaf
(Hernhuttersingel).
6. Neem gelijk het eerste weggetje linksaf, Filosofenlaantje dat naar rechts buigt. Voorbij
een witrood paaltje wordt de weg een grindpad. Aan het eind voorbij een afsluitboom
rechtsaf, onverhard pad naast asfaltweg. Neem het eerste paadje linksaf, tussen
draadhek door. Volg dit onverharde pad door een bosschage tot het eind. Einde pad op
asfaltweg linksaf. Aan je rechterhand ligt landgoed Wulpenhorst. Voorbij de toegang tot
het landgoed ga je linksaf langs een afsluitboom een onverhard pad op. Het pad buigt
naar rechts en verderop naar links. Voor een witte afsluitboom het pad naar links en naar
rechts volgen aan de rand van een open veld. Het pad buigt naar links tussen de velden
door en aan het eind naar rechts. Einde pad langs afsluitboom en rechtdoor, asfaltweg
langs landgoed Blikkenburg. Volg de weg naar rechts en bij een boerderij naar links.
Verderop een brug oversteken.
7. Na de brug rechtsaf door een klaphek landgoed Schoonoord betreden, terrein
Utrechts Landschap. Je volgt het onverharde pad langs de vaart steeds rechtdoor. Aan
het eind op asfaltweg rechtsaf. Neem het eerste pad linksaf langs metalen hek, honden
niet toegestaan. Volg dit onverharde pad tot het eind. Einde pad linksaf, pad aan de
bosrand. Je passeert een hekwerk via een metalen wandelsluis ernaast. Na hekwerk
rechtsaf, halfverharde weg. Op driesprong bij volkstuintjes rechtdoor. Op een kruising
linksaf, asfaltweg. Je loopt langs sportvelden en volgt de bocht naar rechts. Aan het eind
rechtsaf, stoep naast voorrangsweg. Aan het eind bij verkeerslichten rechtsaf en even
verder linksaf langs fietsenrekken en bushaltes naar het station, eindpunt.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Driebergen-Zeist
Parkeren
P+R parkeergarage Q-Park bij het station (betaald), Stationsweg, 3972 KA. Alternatief is
parkeerterrein Slot Zeist, Brouwerij, 3703 CH
Openbaar vervoer
Station Driebergen-Zeist
Lengte van de wandeling
12 km
Honden
Niet toegestaan

Horeca onderweg
Tegenover het station Pannenkoekenhuis Princenhof, Hoofdstraat 1, www.princenhof.info;
Op zondag bij de Schaapskooi
In het centrum van Zeist diverse gelegenheden.
Bij Slot Zeist koffie- en theeschenkerij Les Abeilles, Lageweg 23, www.lesabeilles.nl
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

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-tochtzeist/17471/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

