Trage Tocht Maarn
Auteur: Rutger Burgers
Zanderij, Hoog Moersbergen en Huis te Maarn
Hoogteverschillen geven deze Trage Tocht op de Utrechtse Heuvelrug de nodige
charme. Steeds gaat het omhoog en omlaag over mooie paden en wegen op de
landgoederen in het bos. Het begin van de tocht is nog wel het meest bijzonder, want
aan de rand van Maarn duiken we de diepe Zanderij in en staan we bij het
Zwerfsteneneiland, een unieke collectie keien uit de voorlaatste ijstijd. Voorbij dit
aardkundig monument volgen we de oever van de plas. Een indrukwekkend lange trap
brengt ons vanuit de zandgroeve terug op de heuvelrug. We steken via een glooiende
grasvlakte over naar landgoed Hoog Moersbergen. Verwilderde taxus- en acaciastruiken
herinneren aan dit buiten, dat alweer in 1935 is afgebroken. We steken de provinciale
weg over en lopen richting Huis te Maarn. Een kaarsrecht, stijgend bospad brengt ons
aan de rand van een eivormige landgoedweide, met rechtsboven het monumentale witte
landhuis. We vervolgen de fraaie bospaden op de heuvelrug, die zo nu en dan worden
onderbroken door open heide- en grasveldjes. Voordat we via de Buurtsteeg weer Maarn
inlopen doen we nog even landgoed De Pol aan, een landgoedpareltje aan de rand van
bebouwing en snelweg. De Zanderij is niet toegankelijk voor honden. Wandelaars-methond volgen het fietspad bovenlangs.

versiedatum: 11-06-2018

Routebeschrijving
1. Op het station de uitgang bij de liften nemen. Beneden rechtsaf onder viaducten door
(Raadhuislaan). Na viaducten op driesprong rechtsaf, Kapelweg. Voorbij een wit kerkje
rechtsaf, klinkerweg Plattenberg. Volg de weg met een bocht naar links. Op driesprong
met Vossenlaan rechtsaf, onverhard bospad. Bij metalen hek links aanhouden. Aan het
eind op klinkerweg rechtsaf. In de bocht naar links ga je rechtsaf, tegelpad Plattenberg.
Aan het eind rechtsaf, klinkerweg met stoep. Vlak voor voorrangsweg bij fietsoversteek
linksaf de weg oversteken. Even verder de drukke Amersfoortseweg met ventweg
oversteken. Volg het fietspad rechtdoor en gelijk bij bank en vuilnisemmer rechtsaf,
onverhard pad. Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs afsluitboom een onverhard pad
op. Op splitsing links aanhouden en even verder op kruising met rechts twee banken
schuin rechtdoor, bomenlaan met paaltje wandelroute De Zanderij. Neem het eerste pad
linksaf, gele route. Asfaltweg oversteken en rechtdoor bospad volgen. Aan het eind
rechtsaf, asfaltweg. Op kruising bij P20744 rechtdoor, Driebergseweg en gelijk het
fietspad naar links volgen.
2. Na de bocht steek je rechtsaf de weg over en aan overzijde weer rechtsaf, onverhard
pad naar trap (wandelaars-met-hond volgen het fietspad rechtdoor, lees verder bij 3). Ga
de trap omlaag en beneden bij bank rechtsaf, onverharde weg. Even verder linksaf steil
omlaag en rechts houden langs de oever van de plas. Je passeert een betonnen bunker
en de toegang tot het Zwerfsteneneiland. Volg het pad langs de oever rechtdoor. Op
splitsing links aanhouden, pad onder hoogspanning door langs oever van plas. Je volgt
het smalle pad onderlangs de helling steeds rechtdoor. Aan het eind linksaf een lange
houten brug over. Volg het pad rechtdoor, onder hoogspanning door. Omhoog en aan het
eind linksaf, zandweg. Neem het eerste pad rechtsaf en ga de lange trap omhoog.
3. Boven op fietspad linksaf en direct rechtsaf, asfaltweg. Asfaltweg wordt halfverhard,
Landgoed Den Treek Henschoten. Bij toegang tot vakantiecentrum De Maarnse Berg
rechtdoor langs witte afsluitboom, beukenlaan. Bij een afsluitboom aan je rechterhand ga
je linksaf en direct rechtdoor, een pad dwars over een glooiende grasweide. Bij kruising
van graswegen midden op de vlakte rechtdoor en daarna op splitsing rechts aanhouden.
Op kruising rechtdoor, graspad wordt zandweg tussen akkers. Op kruising aan de
bosrand rechtdoor, smaller pad dat naar rechts buigt. Op Y-splitsing na wit paaltje links
aanhouden. Direct daarna op kruising van paden met links een kapvlakte ga je rechtdoor,
smal pad met wit paaltje. Houd rechts aan omlaag richting een afsluitboom. Voorbij
afsluitboom op schuine kruising van boswegen rechtdoor, brede zandweg. Neem het
tweede pad linksaf, bospad met afsluitboom, terrein Utrechts Landschap. Je komt uit bij
een bank onder coniferen. Houd hier rechts aan en volg het pad rechtdoor langs grote
taxusstruiken. Op kruising van paden rechtdoor, iets omhoog. Op volgende kruising met
aan weerszijden routepaaltjes volg je het pad rechtdoor omhoog. Op ongelijke kruising
rechtdoor en ook op daaropvolgende kruising rechtdoor. Op kruising direct voorbij een
bank linksaf, bospad omhoog. Volg dit pad steeds rechtdoor tot kruising met een brede
dubbele beukenlaan, zijpaden negeren.

4. Op deze kruising rechtsaf de beukenlaan volgen. Aan het eind de asfaltweg en
ventweg oversteken en rechtdoor langs afsluitboom landgoed SBI/Zonheuvel op. Gelijk
bij elektriciteitskastje linksaf, bospad. Op splitsing bij bank rechts aanhouden over open
veldje. De linkerkant van het veldje aanhouden. Aan het eind loop je het bos in en volg je
een bospad dat naar rechts buigt. Waar het pad samenkomt met een ander pad ga je
rechtdoor. Op driesprong met rechts een bank linksaf. Aan het eind rechtsaf, bospad. Op
ruime driesprong rechtdoor en op kruising direct daarna rechtdoor, wederom landgoed
SBI/Zonheuvel. Steeds het pad rechtdoor volgen, zijpaden negeren. Je komt uit op een
brede laan met schuin rechts een wit landhuis.
5. Ga op de brede, halfverharde laan linksaf, iets omlaag en volg de bocht naar rechts.
Op driesprong in de punt van de landgoedweide ga je rechtsaf omhoog, halfverharde
weg. Vlak voor afsluitboom met bordje verboden toegang ga je linksaf, bospad. Pad
schuin naar links negeren. Even verder op driesprong linksaf, recht bospad. Neem het
eerste pad rechtsaf, iets omhoog. Bij twee kruisingen rechtdoor en ook op heideveldje
met jonge dennen rechtdoor. Je volgt het pad weer rechtdoor het bos in. Einde pad voor
een aarden walletje rechtsaf omhoog en daarna het pad naar links volgen. Steeds
rechtdoor, zijpaden negeren. Aan het eind op driesprong linksaf en het pad naar rechts
omhoog volgen. Op twee achtereenvolgende driesprongen rechtdoor. Je loopt door een
bos met mossige ondergrond en komt voorbij een afsluitboom uit op een brede asfaltlaan.
6. Asfaltlaan oversteken en rechtdoor, bosweg landgoed Maarsbergen. Bij metalen hek
aan rechterhand ga je rechtdoor, grassig pad aan de rand van glooiend open veld. Neem
het eerste pad linksaf omlaag. Op dubbele driesprong met in het midden een eik ga je
rechtdoor, verder omlaag. Aan het eind linksaf, bospad richting afsluitboom. Asfaltweg
oversteken en rechtdoor, bosweg landgoed Jonge Doornse Bossen. Volg het bospad
rechtdoor met hoge naaldbomen aan je rechterhand, zijpaden negeren. Je passeert
verderop aan je linkerhand een open veldje in het bos. Daarna op kruising van paden
rechtsaf, bospad. Op kruising met asfaltweg rechtdoor, bospad landgoed Maarsbergen.
Neem het eerste pad linksaf, smal bospad. Op schuine kruising ga je met een slinger
rechtdoor. Aan het eind voor afgezet heideveld rechtsaf. Volg dit pad tot het eind, steek
het fietspad over en ga linksaf, zandweg naast fietspad. Neem het eerste pad rechtsaf,
bospad. Aan het eind linksaf, pad aan de bosrand. Op splitsing rechtsaf, pad aan de
bosrand aanhouden.
7. Einde pad rechtsaf, halfverharde weg. Na 50 meter linksaf een vlonder over en door
klaphek landgoed Maarsbergen op. Je volgt het pad naar rechts om een weide, langs een
(droge) sloot. Verderop passeer je een vijver aan je rechterhand. Bij een bank linksaf een
bruggetje over en het pad volgen. Op driesprong rechtsaf (links is verboden toegang). Op
kruising van paden rechtdoor. Je komt uit op een veelsprong van paden en gaat hier
rechtdoor. Volg het pad tot het eind. Je verlaat het bos door een klaphek en gaat schuin
links langs kindercentrum De Trommelaar en rechtdoor, asfaltweg. Buurtsteeg wordt
Kapelweg, ga rechtdoor. Je volgt de weg naar links en nu steeds rechtdoor. Bij
Raadhuisplein rechtsaf onder viaducten door naar het eindpunt bij het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Maarn
Parkeren
Parkeervakken aan de Kapelweg, 3951 AA Maarn.
Openbaar vervoer
station Maarn
Lengte van de wandeling
14 km
Honden
niet toegestaan in Zanderij. Alternatief: volg het fietspad bovenlangs, zie de kaart.
Horeca onderweg
bij het station Big Bread Kitchen Raadhuislaan 16, www.bigbread-maarn.nl en Restaurant
Reynaert, Tuindorpweg 33, www.restaurantreynaert.nl.
Eetcafé Onder de Pannen bij vakantiepark De Maarnse Berg,
www.eetcafeonderdepannen.nl
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-tochtmaarn/17499/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

