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Van Bosrand tot Rijnoever 

Beschrijving 

Deze wandeling laat je kennis maken met een diversiteit van landschappen. Vanuit station 
Driebergen-Zeist lopen we eerst door een dicht bos. Via verschillende landgoederen in een 
parklandschap lopen we naar de rivier de Kromme Rijn. Daar is het landschap meer open. Via een 
aantal mooie landgoederen aan de rand van Utrecht lopen we naar station Bunnik. Een 
afwisselende wandeling door de diversiteit in het landschap 

Route 

 

1. Het station aan de oostzijde verlaten en linksaf gaan de weg oversteken. Rechts van de 

fietsenstalling een verhard bospad ingaan dat ongeveer parallel loopt aan het spoor. 

2. Bij de volgende tweebaansweg het spoor oversteken (linksaf) en direct erna rechtsaf het bos 

inlopen. Enige tijd de rood witte markering volgen tot aan een driesprong. Hier gaat de 

markering rechtsaf. Er is echter ook rechtdoor een smal pad naar een bruggetje. Dit bruggetje 

overgaan en linksaf slaan het water volgen. Het water wordt een vijver. 

3. Bij de vijver buigt een pad scherp rechtsaf. Dit pad volgen tot na een soort opslagplaats aan de 

linkerhand. Hierna eerste pad linksaf en een breed pad oversteken. 

4. Na een verhoging aan de linkerhand linksaf slaan een smal pad geruime tijd volgen tot aan de 

verharde weg. 
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5. Deze weg oversteken en naast de bushalte het pad met opengesteld bord ingaan. Je loopt nu 

een nieuw landgoed in. Pad rechtdoor volgen tot na het landgoed. Waar de weg naar links 

buigt rechtdoor gaan door een hek en de provinciale weg oversteken 

6. Pad langs sportvelden volgen en op de t splitsing rechtsaf gaan. Bij de volgende T splitsing 

linksaf door een hek gaan langs en paardenrenbaan lopen. Eerste onverharde pad rechts 

aflopen tot aan de verharde weg 

7. Deze weg naar rechts opgaan en doorlopen tot aan een kanaaltje, na dit water direct links 

gaan een onverhard pad volgen tot aan de volgende verharde weg. 

8. Hier linksaf gaan, aan deze verharde weg liggen verschillende landhuizen. Waar de weg naar 

rechts buigt rechtdoor lopen over een onverhard pad dat linksaf buigt 

9. Pad volgen tot aan de volgende verharde weg (Tiendweg), deze links op gaan  

10. Bij bosrand pad rechtsaf opgaan. Dit is een recht pad in de richting van een woonhuis. 

11. Waar aan de rechterkant het bos begint naar rechtsaf het bospad volgen  over een bruggetje 

links. Bij de T splitsing niet onder het spoor doorgaan  maar rechtsaf langs de golfclub tot aan 

de oever van de Kromme Rijn. 

12. Naar rechts gaan en het jaagpad langs de rivier geruime tijd volgen. Je gaat over verschillende 

bruggetjes. Op een gegeven moment ligt de rivier aan de rechterhand. 

13. Op een gegeven moment bij een parkeerplaats voor een houten brug (aan de andere kant ligt 

de jeugdherberg met een koffiegelegenheid) Hier linksaf gaan en het pad langs de verharde 

weg volgen tot aan de provinciale weg, deze linksaf opgaan en de ventweg volgen 

14. Bij het bord voor een industrieterrein en het station rechtsaf gaan en naar de ingang van het 

station lopen. 
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