TeVoet Wandelroute 021: Zeist – Amersfoort (U)
Route gemaakt door Jos van der Heide en beschreven in Lopend Vuur, september 2020.
De wandeling begint bij NS-station Driebergen-Zeist en voert je door de bos – en heidegebieden van de
landgoederen De Breul, Heidestein, Bornia en Den Treek-Henschoten; onderweg kom je langs de Koepel van
Stoop en de Pyramide van Austerlitz. Dan ga je over de Leusder Heide langs het Vogelwater naar de rand van
Amersfoort (naar de bushalte bij begraafplaats Rusthof). Je hebt er dan 17,5 km opzitten; behoudens de eerste
300 m vanaf het station en de laatste 300 m aan de rand van Amersfoort vrijwel volledig onverhard. Een
uitlooproute van ca 3,5 km brengt je direct naar de station Amersfoort Centraal (voor een kwart onverhard).
Ten tijde van de coronacrisis was het begrazingsgebied van Heidestein niet toegankelijk; in de routebeschrijving
is een omleiding opgenomen. Deze maakt de wandeling 1,4 km langer.
Honden mogen mee, grotendeels mits aangelijnd. Alleen bij het Langeveen (tussen km 13,9 en km 14,6) zijn ze
niet toegelaten; zie voor een omleiding de routebeschrijving (geen verlenging).
De route valt soms samen met een mountainbikeroute: steeds tegemoetkomend. Je mag daar over, maar wees
voorzichtig en geef MB’ers de ruimte!
Met de auto: Parkeer bij het station (betaald) of op de Prinses Margrietlaan in Zeist en begin de wandeling bij
de oversteek van de Arnhemse Bovenweg, routebeschrijving punt 4.
OV: bus 19 halte Rusthof- NS Amersfoort Centraal (laatste bus om 18.45 u); of aan de Leusderweg bushalte
Timorstraat. Onderweg: buiten de route in Austerlitz.
Horeca onderweg: Pannenkoekenhuis Princenhof (100 m van het station), CR De Pyramide (200 m buiten de
route vanaf de oversteek van de Zeisterweg, routebeschrijving punt 27/km 8,7), Pannenkoekenhuis Bergzicht
(km 10,6).
Gedetailleerde kaarten en GPX-bestanden:
•

NS Driebergen-Zeist – bushalte Amersfoort Rusthof:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2697436
• Idem met omleiding bij gesloten begrazingsgebied Heidestein/Bornia:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2653275
GPX in Afstandmeten onder de knop Export.

Routebeschrijving
De wandeling gaat door een prachtig en gevarieerd gebied met een fijnmazig en grotendeels onverhard
padensysteem. Dat brengt wel een gecompliceerde routebeschrijving met zich mee: je komt nogal wat gewone
bospaden, fietspaden, mountainbike routes (MB’s) en ruiterpaden tegen – met een veelheid aan afslagen. Alle
gebruikte paden zijn te vinden op de kaart van Open Street Map (niet alle op de Topografische Kaart), maar
zelfs dan is het volgen van de route niet eenvoudig. Aanbevolen wordt het gebruik van een digitale kaart (GPXbestand te downloaden op Afstandmeten onder de knop Export).
•

Ga aan de noordzijde van het station (de Zeister zijde) links om het busstation naar het kruispunt met
de verkeerslichten. Steek de weg over en rechtdoor de Breullaan op (aan de overkant achter het
pannenkoekenhuis de tuin van het landhuis Bornia, niet toegankelijk). Ca 25 m na de oversteek linksaf
het paadje in, het landgoed De Breul op.

•

Rechtdoor naar de parkeerplaats bij het landhuis De Breul. Op de parkeerplaats even rechts en het
witte zandpad op parallel aan de vijver.

•

Volg het pad parallel aan de vijver (2 x links aanhouden). Even voorbij het eind van de vijver op de
driesprong rechts (het pad langs de vijver maakt hier een grote bocht naar links, de driesprong is vlak
vóór een rood bankje).

•

Rechtdoor naar de uitgang van het landgoed naar de verkeersweg, de Arnhemse Bovenweg (km 0,9).
De weg oversteken en schuin links het bospad in (langs het bordje van het Utrechts Landschap). Je
bent nu op het landgoed Klein Heidestein.

•

Op de volgende vijfsprong schuin naar rechts (tweede pad). Rechtdoor, een bredere pad kruisen. Op
de volgende driesprong vlak daarna linksaf.

•

Dit pad volgen tot de eerstvolgende viersprong, hier rechts (km 1,2).

•

Het mountainpad (MB-route) kruisen; vlak daarna op de driesprong links.

•

Dit pad eindigt op een breder pad; daar even links en direct daarna het eerste pad rechts in (km 1,3).

•

Rechts aanhouden en rechtdoor naar de Grote Vijver van Heidestein. Je loopt langs de afrastering van
de tuin van landgoed Klein Heidestein (niet toegankelijk).

•

Bij de vijver even rechts en op de volgende driesprong links langs de voet van het theehuis (km 1,7).

•

Door het tunneltje en direct daarna linksaf met de trap naar boven.

•

Rechtdoor over de heuvel. Na het uitzichtspunt met de trap weer naar beneden en schuin naar rechts
naar de stenen brug (km 1,9).

•

De brug over en direct rechtsaf langs de spreng. Houdt deze aan je rechterhand tot de sprengkop (km
2,8). Na ca 200 m ging je door de afrastering van het begrazingsgebied van Heidestein.

Let op: Als het begrazingsgebied is gesloten (zie de website van Heidestein/Bornia) volg je de omleidingsroute.
Ga vlak voor het toegangshek van het begrazingsgebied rechts over de brug en direct links over het pad langs
de afrastering van het gebied. Blijf dit pad langs de afrastering volgen. Op een lang recht stuk van ca 500 m
buigt de afrastering naar links af. Hier nog even rechtdoor, dan kom je op een kruispunt met een asfaltweg. Ga
daar links; na ca 30 m eindigt het asfalt. Na ca 900 m volg je de grote bocht naar links en direct daarna de
afslag naar rechts (afsluitboom over het pad). Ca 200 m daarna zie je aan je linkerhand een uitgang van het
begrazingsgebied: de hoofdroute komt hier uit. Ga rechtdoor en je bent weer op de hoofdroute bij punt 15.
Is het begrazingsgebied open: ga langs de spreng rechtdoor en door het hek van het begrazingsgebied naar de
sprengkop (km 2,8).
•

Bij de sprengkop rechts over de brug en direct links naar een driesprong. Daar rechts en rechtdoor
naar de afrastering van het begrazingsgebied (km 3,2).

•

Ga door het hek en linksaf. Na ca 200 m links een meertje: het oude zwembad. Direct daarna het
brede pad rechts in (km 3,5, langs het betonnen overblijfsel van een treinperronnetje).

•

Op de splitsing na 50 m links aanhouden Nog ca 400 m rechtdoor; dan op de T-kruising links.

•

100 m verderop het eerste pad rechts. Op de volgende viersprong (na ca 150 m ) links.

•

Dan rechtdoor langs de zandverstuiving aan je rechterhand. Aan het eind daarvan kruis je een
mountainbike-route. Ca 100 m na de MB-route het pad links in (km 5,0).

•

Ca 450 m rechtdoor naar een vijfsprong (een kleine paadje schuin naar rechts en een grotere pad
schuin naar links). Hier rechts.

•

Op de driesprong aan het eind van dit pad even links en rechtsaf naar de asfaltweg (de Traayweg, km
5,7). Deze oversteken en vanaf de parkeerplaats het smalle bospaadje in. Je komt nu op het landgoed
Den Treek-Henschoten.

•

Na 50 m kom je op een (iets) breder bospad; linksaf. Dan over ca 900 m steeds rechtdoor tot het eind
van het pad op een T-kruising (onderweg wisselend brede en smalle paden).

•

Linksaf en het eerstvolgende pad rechts (na ca 70 m). Ca 800 m gaat het pad in een vrijwel rechte lijn
steeds rechtdoor; dan een grote bocht naar links.

•

Direct na de bocht een kruising met een breed pad: hier rechts (een rood-witte LAW-markering). Weer
in een vrijwel rechte lijn steeds rechtdoor.

•

Na ca 400 m weer een kruising: rechtdoor. Het pad wordt smal en maakt vrijwel direct een bocht naar
links. Na ca 150 m komt een breder pad schuin van links achter: daar gaat de route verder. Maar
rechts voor zie je de Koepel van Stoop (km 8,3).

•

Terug naar de splitsing, nu rechts aanhouden. Dit pad steeds rechtdoor volgen, voorbij een
samenvoeging met een pad schuin van links achter.

•

Dan kruis je een verkeersweg, de Zeisterweg (km 8,7). Rechtdoor het bospad op. Voor CR De Pyramide
hier 200 m naar links langs de Zeisterweg; vanaf daar kun je via het wandelpad naar de pyramide. Dan
daar rechts; je bent weer op de hoofdroute na het eerste pad van rechts, zie pnt 28.

•

Steeds rechtdoor, negeer alle zijpaden. Na 400 m kom je bij de Pyramide van Austerlitz (km 9,1).

•

Bij de pyramide rechtsaf en het tweede pad rechts (het tweede pad met een ruiterroute-markering,
ongeveer loodrecht op de zijkant van de pyramide).

•

Op de volgende splitsing rechts aanhouden (de ruiterroute gaat naar links). Dit pad over ca 200 m
volgen tot de driesprong; hier rechts.

•

Op de volgende driesprong (na ca 100 m ) links. Na een kaarsrecht stuk van 400 m een flauwe bocht
naar links en vlak daarna een kruisend breed pad; hier rechtsaf (km 9,9).

•

Na ca 400 m kruis je een brede open strook begroeid met heide; ca 100 m hierna het pad schuin naar
links in.

•

Bij het fietspad rechts en langs het Pannenkoekenrestaurant Bergzicht naar de verkeerslichten op de
kruising met de verkeersweg, de Doornseweg (km10,7).

•

Aan de overzijde aan de linkerkant van de Treekerweg verder. Vlak na de oversteek (na ca 20 m) het
paadje naar links in (langs de borden ”Landgoed Den Treek-Henschoten” en “Ruiterroute”).

•

Na 10 m op de splitsing links het voetpad op. Dit pad over ca 400 m volgen naar de parkeerplaats (km
11,2).

•

De parkeerplaats rechtdoor oversteken. Aan de achterrand 4 paadjes met elk een bordje ”Landgoed
Den Treek/Henschoten”: ga het tweede paadje van rechts in (met zicht op een heuvel op ca 200 m
afstand met op de top een houten hek).

•

Via de trap naar de top van de heuvel. Rechtdoor en op ca 200 m na de top (vlak vóór de kuil) het pad
scherp naar links in (km 11,6).

•

Na ca 100 m op de driesprong (bij een bankje) rechts. Dit pad steeds rechtdoor volgen over ca 300 m
tot het einde op een driesprong (km 12,0). Hier links.

•

Vlak daarna kruis je een MB-route. Nog ca 20 m rechtdoor, dan rechts over een vaag paadje tussen de
bomen door. Door een dalletje, over een zandheuveltje, rechts aanhouden langs de bosrand en
rechtdoor naar een MB-route (km 12,1).

•

Op de MB-route links. Deze over ca 200 m langs de bosrand volgen naar een viersprong van drie
bospaden en een rechtdoor gaande MB-route (km 12,3).

•

Op de viersprong linksaf langs de bosrand. Na ca 150 m rechtsaf, volg de bosrand.

•

Op de volgende driesprong (na ca 200 m) rechtsaf het bos in. Kort daarna een vijfsprong (inclusief een
kruisende MB-route): hier links het bospad op (km 12,7).

•

Nu ca 1 km rechtdoor (na ca 300 m valt dit traject samen met een tegemoetkomende MB-route). Op
een gegeven moment kruist ons pad met een bochtje een brede zandweg (km 13,5). Nog even
rechtdoor.

•

Kort daarna kom je op een kruising met een breed zandpad langs de bosrand – op ons pad een
asfaltstrook. De MB-route gaat rechtdoor het bos in, onze route gaat hier even rechts ook het bos in
(km 13,6).

•

Op de eerstvolgende viersprong (in een slingerbocht) rechts. Dan steeds rechtdoor naar een hek (km
14,0) Let op: Na het hek zijn honden ook aangelijnd niet toegestaan. Ongeveer 100 m vóór het hek
kruis je een paardenroute (km 13,9). Ga hier links die route op en ga ongeveer rechtdoor langs de
afrastering van het natuurgebied naar de asfaltweg, de Waterlooweg. Hier rechts. Op ca 200 m na het
einde van de verharding ben je weer op de hoofdroute, zie punt 49. Even later kom je bij fietsknp 51.

•

De hoofdroute: Ga door het hek en houd op de splitsing rechts aan (aan je rechterhand het
Langeveen). Dan na ca 100 m het eerste pad links in naar de zandverstuiving.

•

Volg het pad over het zand en ga rechtdoor naar de uitgang (door de bomen heen zie je recht voor je
op de achtergrond een boerderij waar de route langs gaat). Langs het pad vanaf de uitgang staat een
rijtje eiken; aan je rechterhand ‘t Waswater.

•

Ter hoogte van de boerderij passeer je een hek; daarna zijn honden (mits aangelijnd) weer toegestaan.
Direct daarna het pad rechts in (km 14,6).

•

Na de bocht in het pad nader je een bosrand; ga vlak daarvoor het zijpad rechts in (langs het weiland).

•

Dit pad eindigt op de Waterlooweg, een onverhard pad met fietspad (km 15,0). Hier rechtsaf.

•

Op de eerste kruising (fietsknp 51) rechtdoor. Daarna de eerste weg links (na ca 300 m); onderweg zag
je links al het Vogelwater, waar de route langs gaat.

•

Houd bij het begin van het water op de splitsing links aan en volg de oever tot het einde van het pad
aan de overkant (km 16,0). Daar op het brede pad rechts.

•

Nu ca 1 km rechtdoor tot het talud van de snelweg (volg het parallelle voetpaadje!). Aan het einde
rechts en bij het viaduct over de snelweg weer rechts (op de Dodeweg, km 17,2). De bushalte ligt langs
de Dodeweg even voorbij de ingang van de begraafplaats (km 17,5). Let op 1: Google geeft nu nog een
onjuiste locatie van de bushalte. Let op 2: De bus rijdt hier tot 18.47 u; daarna bushalte Timorstraat op
de Leusderweg (over het viaduct over de A28 en vóór de tunnel rechts aanhouden, ca 800 m).

Nog niet uitgewandeld en zin om door te wandelen naar station Amersfoort Centraal (3,5 km)? Zie voor een
(niet beschreven) uitlooproute vanaf het snelwegviaduct over de Amersfoortse Berg:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2697575

