Trage Tocht Quatre Bras
Auteur: Rutger Burgers
Treekerpunt, Pyramide van Austerlitz, Koeheuvels
De Franse naam Quatre Bras danken we aan de Napoleontische tijd. Al in die tijd was er
midden op de Utrechtse Heuvelrug een kruispunt van doorgaande wegen, met daaraan
een herberg die de welluidende naam droeg. De provinciale wegen over de heuvelrug
zijn er nog steeds en dat merken we tijdens het wandelen van deze Trage Tocht.
Onderweg moeten we helaas vier keer een drukke weg oversteken! Maar daartussen
wandelen we in prachtige brokken natuur. We kunnen genieten van mooie bomenlanen
en glooiende velden op landgoed Den Treek Henschoten. Ook het grote heideveld bij de
Treekerpunt is bij wandelaars zeer geliefd. Voorbij pannenkoekenhuis Bergzicht zoeken
we de Oude Utrechtseweg op. Dit onverharde pad stijgt geleidelijk naar het hoogste punt
op de heuvelrug de Marmontberg ( 49,2m NAP) met de Pyramide van Austerlitz. De
grassige piramide steekt nog eens 36 meter boven het maaiveld uit. Generaal Marmont,
bevelhebber in het Franse leger, liet dit indrukwekkende monument bouwen uit
bewondering voor de Egyptische piramide van Gizeh. Een groot deel van de 18.000
soldaten die in de legerkampen op de heuvelrug verbleven heeft aan de Pyramide
bijgedragen, want de bouw was al in 27 dagen voltooid. We laten de toeristendrukte
achter ons en dalen geleidelijk af via de landerijen van De Laagt en De Hoogt. We zien
mooie akkers en weiden midden in het bos. Nog één keer steken we een drukke weg
over en dan komen we bij de Koeheuvels. Dit stuifzand- en heidegebied is een kleine
verrassing vlak voor het einde van de wandeling.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het perron van station Maarn linksaf, pleintje bij station aan Raadhuislaan. Aan
het eind rechtsaf en gelijk linksaf langs winkels, Raadhuislaan. Op kruising met Karel
Doormanlaan rechtdoor, zonder stoep. Aan het eind rechtsaf, Ted Visserweg. Gelijk
linksaf, klinkerweg Vinkenbuurtweg. Bij huisnummers 6/6B rechtsaf, onverharde weg.
Direct op splitsing rechtdoor. Negeer een pad naar rechts en volg het bospad rechtdoor.
Even voor een weiland ga je rechtsaf een bielzen bruggetje over en gelijk daarna op
driesprong linksaf, laantje. Een pad naar rechts negeren en het laantje rechtdoor
vervolgen. Na 500 meter passeer je een wandelsluis en kom je uit op een klinkerweg. Ga
hier rechtdoor, Dwarsweg 1-7. Neem de eerste weg linksaf richting Eben Haëzer,
halfverhard. Voorbij een manege de weg rechtdoor vervolgen. Op klinkerweg rechtdoor.
2. Aan het eind rechtsaf, onverhard (ruiter)pad naast asfaltweg en fietspad. Bij de
fietstoegang tot het Henschotermeer vervolg je het onverharde pad naast het fietspad
rechtdoor. Op kruising met auto uitrit Henschotermeer rechtdoor, verhard fietspad. Nog
een toegangsweg oversteken en het pad rechtdoor vervolgen. Aan het eind de drukke
voorrangsweg oversteken en rechtdoor, onverharde Oude Utrechtseweg. Via een
wandelsluis betreed je landgoed Den Treek Henschoten. Bospad rechtdoor volgen en op
splitsing links aanhouden, bomenlaan verboden voor ruiters. Deze laan blijven volgen,
zijpaden negeren. Je komt uit op een viersprong, ga hier rechtdoor, verboden voor
ruiters. Je kiest het tweede pad rechtsaf. Op de kruising voor het open veld wandel je
rechtdoor. Je passeert een bankje en loopt dit pad uit. Ga op het brede zandpad rechtsaf
en kies kort daarna het pad naar links, een bospad. Ga op de kruising rechtdoor en steek
een MTB-pad rechtdoor over. Je ga direct naar rechts over een smal paadje dat uitkomt
voor een heideveld. Kies het paadje langs de heiderand schuin rechtdoor. Je komt uit op
een breed zanderig ruiterpad en volg dit naar links tot de kruising van zandwegen.
3. Je wandelt rechtdoor, verboden voor ruiters. Kies nu het eerste bospaadje naar links
en blijf dit paadje rechtdoor volgen tot kort voor de asfaltweg. Neem de brede zandweg
naar links, parallel aan deze asfaltweg. Daarna kies je bij het eerste pad naar links het
smalle paadje naar rechts, richting asfaltweg. Ga hier linksaf en direct haaks rechtsaf
langs een afsluiting een voormalig parkeerterrein op. Parkeerterrein recht oversteken en
rechtdoor via een onverhard pad de heide oplopen, langs diepe kuil aan je linkerhand. Je
loopt wat omhoog de hei op. Op een omgekeerde Y-splitsing met een eik in het midden
scherp linksaf, smal heidepaadje naar hoogste punt. Op een driesprong met een bank
rechtsaf, iets omlaag. Op kruising van paden linksaf. Daarna op een driesprong met links
een uitzichtpunt rechtdoor. Daarna op een kruising van paden rechtsaf. Op eerste
kruising linksaf het halfopen dennenbos in. Volg het pad steeds rechtdoor. Aan het eind
een mul ruiterpad oversteken en schuin rechtsaf. Een toegangsweg met witte slagboom
Den Treek Henschoten passeren en rechtdoor, smal pad dat je een klein stukje deelt met
de ATB-ers. Aan het eind de asfaltweg schuin oversteken naar verkeerslichten bij
provinciale weg.

4. Steek de drukke verkeersweg over en volg het fietspad rechtdoor langs
pannenkoekenhuis Bergzicht. Voorbij Bergzicht rechtdoor, onverhard pad evenwijdig aan
het geasfalteerde fietspad. Bij een langgerekt heideveld links ga je linksaf langs bordje
Den Treek Henschoten. Je komt uit op een mul ruiterpad en gaat rechtsaf, langgerekte
heideveld oversteken en het bos in. Neem het eerste bospad linksaf. Negeer ene zijpad
naar rechtsaf. Op een viersprong schuin rechtdoor, pad dat direct naar rechts buigt. Het
pad stijgt licht. Op kruising rechtdoor, verder omhoog. Neem daarna het eerste pad naar
rechts, langs een diepe kuil aan je rechterhand. Je loopt rechtdoor tot een geel zandpad
voor een heg rond de Pyramide van Austerlitz. Ga hier linksaf en doorlopen tot het
toegangshuisje voor bezoek aan de Pyramide. Bij het huisje scherp linksaf omlaag,
verderop een brede laan. Een afsluitboom van Den Treek Henschoten passeren en
doorlopen langs een kleine kermis. Direct daarna linksaf, smal paadje. Loop rechtdoor
naar een geelgroen, metalen i-paneel over de omgeving. Rechtdoor naar de fiets- en
voetgangersoversteek van de provinciale weg.
5. Drukke weg oversteken en linksaf, fietspad. Daarna schuin rechtsaf langs witte hek
Den Treek Henschoten, onverhard laantje. Op splitsing links aanhouden richting
gebouwtje in de verte. Dit koepeltje passeren en daarna op splitsing rechtsaf. Aan het
eind schuin rechtsaf, bosweg. Een kolossale boom passeren en de weg volgen langs een
wit landhuis naar links. Je volgt deze bochtige onverharde weg omlaag. Je loopt richting
een huis. Voor dit huis buigt de weg naar rechts. Op driesprong van boswegen schuin
rechtsaf, halfverharde weg licht omhoog met witrode markering. Volg deze weg steeds
rechtdoor tot een driesprong voor een huis. Je houdt hier links aan en volgt dit pad tot
een driesprong kort voor een open veld voor je. Ga hier linksaf, bospad, dat je met een
boog volgt langs de rand van het open veld. Je passeert een bankje en kiest bij een
volgend bankje, met witrode markering, het pad naar links. Op kruising van paden bij
rododendronstruiken rechtdoor, smaller pad.
6. Aan het eind een drukke voorrangsweg en ventweg oversteken. VANAF DIT PUNT
WORDT DE ROUTE OMGELEID, OMDAT LANDGOED PEPPEL ENK IS
AFGESLOTEN. Dit omdat de eigenaren veel overlast ervaren van loslopende honden,
die al verschillende schapen hebben aangevallen. Er wordt gezocht naar een oplossing.
We begrijpen uit de lokale pers dat de eigenaren bekijken hoe er beter kan worden
gehandhaafd op het hondenaanlijngebod. De LAW is omgeleid langs de provinciale weg.
Voorlopig is dit de oplossing, volg de markeringen tot aan station Maarn. Zodra de
coronamaatregelen zijn opgeheven gaan we ter plaatse bekijken hoe de route (voorlopig)
kan worden omgeleid.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Maarn, Raadhuislaan, 3951 DD Maarn
Openbaar vervoer
Station Maarn aan de lijn Utrecht-Arnhem
Parkeren
Kleine parkeerplaats (gratis) bij het station op de kruising Tuindorpweg-Schoollaan, 3951
BE Maarn. Vlakbij is een wat groter parkeerterrein aan het Van Hemert tot Dingshofplein.
Vanaf de parkeerplaats via de Tuindorpweg of via spoor 1 naar het stationsplein.

Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Bij het station bakkerij van der Woerd, Tuindorpweg 53, www.bakkerijvanderwoerd.nl en
cafetaria Big Bread, Raadhuislaan 16, http://bigbread-maarn.nl/
Nas 7 km pannenkoekenhuis Bergzicht, https://www.pannenkoekenhuizen.com/bergzicht/
Na 9 km uitspanning Pyramide van Austerlitz, https://pyramidevanausterlitz.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-tochtquatre-bras/18407/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

