Routebeschrijving kort
LA = linksaf; RA = rechtsaf; RD = rechtdoor
Vanaf de bus-tramhalte Heidelberglaan ongeveer 150 meter teruglopen en LA (Coïmbrapad)
langs de universiteitsbibliotheek.
RD richting Bunnik over fietspad.
1 Utrecht Science Park
Einde fietspad Toulouselaan oversteken en direct daarna bij wandelknooppunt (K) 77 RA
richting K76 over onverhard pad. Volg vanaf hier de knooppuntenpaaltjes (blauwe pijl op
oranje ondergrond).
76 – 19 – 21 – 93 – 22 – 23 – 74 – 37 – 45.
Bij K45 (aan de rand van Bunnik) verlaat je even de knooppunten:
bij K45 RA, brug over (Dorpsstraat). RA langs ‘Witte Huisjes’ over Kerkpad.
Op Parkeerplaats LA en weer LA richting De Bilt (Dorpsstraat; op de hoek Wapen van Bunnik)
en bij K45 RA.
45 – 47 – 48 – 53 – 54 – richting 65
VERLAAT DE KNOOPPUNTEN op de plek waar de route uitkomt op de verharde weg. Ga LA
en dan RA Filosofenlaantje.
Einde weg schuin oversteken en LA over voetpad langs water en langs Slot Zeist.
Na 350 meter RA via voetbrug en verder langs de slotgracht.
(Extra: Op het voorplein van het slot LA – 200 meter – voor bezoek aan Broeder- en
Zusterplein. Daarna terug.)
Na voorplein Slot Zeist RD over Zinzendorflaan.
Einde weg RA (terug op de knooppunten: van K64 naar K65).
64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 21 – richting 69.
Volg de pijlen en neem het zandpad rond de vijver van De Breul. Het pad komt via een
klaphek uit op een verharde weg. Daar RA en via verkeerslichten oversteken. Na 100 meter
LA en over voetpad langs fietspad naar station.

Link naar de route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2698712

Routebeschrijving lang
LA = linksaf; RA = rechtsaf; RD = rechtdoor

1 Utrecht Science Park
Vanaf de bus-tramhalte Heidelberglaan ongeveer 150 meter teruglopen en LA (Coïmbrapad)
langs de universiteitsbibliotheek.
RD richting Bunnik over fietspad.
Einde fietspad Toulouselaan oversteken.
2 voormalige boerderij De Uithof
Direct daarna bij wandelknooppunt (K) 77 RA richting K76 over onverhard pad. Volg de
knooppuntenpaaltjes (blauwe pijl op oranje ondergrond).
Bij K76 RD richting K19. Vossegatsedijk RA.
K19 LA richting K21 over onverhard pad.
3 Amelisweerd en Rhijnauwen
K21 RD richting K93 over slingerpad door bos (rechts zicht op Nieuw-Amelisweerd). Ga voor
brug LA en volg de blauwe pijlen.
Bij K93 ligt aan de overzijde Oud-Amelisweerd en horeca (De Veldkeuken). De route gaat RD
richting K22.
Na boerderij en hek bij K22 RA richting K23.
Bij K23 ligt links horeca (Stay Okay en verderop Theehuis Rhijnauwen).
Bij K23 RA brug over en bij K74 LA, voetpad langs Kromme Rijn, richting K37.
4 Kromme Rijn
Bij K37 RD langs de Kromme Rijn richting K42. Bij informatiebord brug over en RA (pad langs
Kromme Rijn), richting K45.
Ommetje Bunnik
Na klaphek bij K45 RA, brug over (Dorpsstraat). RA langs ‘Witte Huisjes’ over Kerkpad.
Op Parkeerplaats LA en weer LA richting De Bilt (Dorpsstraat; op de hoek Wapen van
Bunnik).

Na brug RA (richting K47) over pad langs Kromme Rijn. Onder viaduct door (richting K48).
Vijftig meter voor spoorviaduct LA door klaphek (Brakelpad, richting K53). Na volgende
klaphek over pad door bos. Einde LA (richting K54) door boslaan langs sloot.
5 Wulperhorst en 6 Blikkenburg
Na klaphek LA en over onverharde boslaan (met links en rechts weilanden).
Eerste pad LA (via bewegwijzerd klompenpad).
Einde pad LA. Op verharde weg (K54; RA) en direct weer LA (richting K65).
Voor slagboom naar links en direct rechts langs akkerrand. Vervolgens links over pad dat
dwars over akker gaat.
Einde akker RA en op verharde weg LA (HIER VERLAAT JE DE KNOOPPUNTEN).
RA Filosofenlaantje.
Einde weg schuin oversteken en LA over voetpad langs water.
7 Slot Zeist
Na 350 meter RA via voetbrug en verder langs de slotgracht.
(Extra: Op het voorplein van het slot LA – 200 meter – voor bezoek aan 8 Broeder- en
Zusterplein. Daarna terug.)
Na voorplein Slot Zeist RD over Zinzendorflaan.
Einde weg RA (terug op de knooppunten: van K64 naar K65). Na ruim 150 meter LA door
klaphek over voetpad (op K65 naar K66).
9 Blikkenburgervaart
Einde pad RA (van K66 naar K67).
Na 150 meter LA over onverhard pad (van K67 naar K68).
Op K68 RD naar K21. Op N224 RA en na 50 meter weg oversteken en RA over fietspad. Na
100 meter bij K21 LA via trappetje (drie treden) richting K69. Verderop bocht naar rechts en
dan voor bruggtje (van De Breul) LA, zandpad langs vijver.
10 De Breul
Volg het zandpad rond de vijver van De Breul. Het pad komt via een klaphek uit op een
verkeersweg. Daar RA en via verkeerslichten oversteken. Na 100 meter LA en over voetpad
langs fietspad naar station.
Link naar de route: https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2698712

