
ROUTEBESCHRIJVING LEERSUM: IJSNATUUR EN WATERCULTUUR 
Deze route maakt gebruik van vier bewegwijzerde routes, eerst de blauwe Dartheideroute, 
daarna het geel-rode Utrechtpad en ten slotte de blauwe en rode paalkoppen voor de 
Leersumse Plassen. 
Vanaf het startpunt volg je eerst de routebeschrijving naar de blauwe route. 
Neem vanaf de parkeerplaats bij de verkeersdrempel het fietspad naar rechts. Het maakt 
een bocht naar links en gaat dan onder de N226 door (richting Doorn, Langbroek). 
Ga net voor het einde van de verharding (bij het bordje ‘Fietspad’ en ‘Ruiters toegestaan’) 
scherp naar links over een smal pad (je loopt weer richting N226). Vlak voor de verkeersweg 
scherp naar rechts langs een bord ‘Boswachterij Leersum’. Je wandelt langs de achterkant 
van woningen en daarna langs een afrastering. Het pad maakt na ongeveer 400 meter een 
bocht naar rechts. 
 
A Na 100 meter staat een paaltje met blauwe band van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. 
Dit is de blauwe rondwandeling (de Dartheideroute) die je via landgoed Broekhuizen tot aan 
de N225 in Leersum blijft volgen. 
Onderweg gaat de route soms samen op met andere routes; de blauwe band is staat steeds 
onderaan. 
De route is goed bewegwijzerd, maar hier en daar kan een toelichting van pas komen (de 
locaties staan met letters op de kaart). 
B Als je uit de Kaapse Bossen op een asfaltweg komt: ga LA. Na 50 meter weer LA bij 
Knooppunt 66. Opnieuw het bos in. 
C Bij de routepaal voorbij de oversteek van een onverharde weg ontbreekt de blauwe band. 
D Voorbij een slagboom kom je bij Knooppunt K46. Daar RD richting Knooppunt 47. Vijftig 
meter verder LA een bospad in (daar staat weer een routepaal met blauwe band) 
E Bij Knooppunt 13 extra ronde. Ga RA ri K12, dan K11 en bij K11 weer naar K12 en K13. En 
dan de brug over. 
F Bij de uitgang van landgoed Broekhuizen het pad rechts van de Broekhuizerlaan nemen 
(staat aangegeven met het geel-rood van het Utrechtpad) 
G Let op: in Leersum komt de route uit op het parkeerterrein van café-restaurant 
d’Arthuizen. 
 
Volg vanaf hier de geel-rode markering van het Utrechtpad. Ga bij de N225 RA. Na ongeveer 
75 m LA. Steek de N225 over en ga verder over de Burgemeester van der Boschlaan. De geel-
rode markering is goed te volgen. 
H De geel-rode route komt na een klaphek uit op de parkeerplaats. Volg vanaf hier 
de blauwe route (ook voor mindervaliden). 
Ga bij de driesprong met de grote zwerfkei eerst 75 meter naar links voor een uitzicht over 
de Leersumse Plassen. 
I Ga terug naar de zwerfkei en neem het linkerpad en volg de rode wandeling. 
J Ga bij de driesprong met hel, bank, informatiebord Breeveen en klaphek LA door het 
klaphek. Bij driesprong RA en volg weer de rode route naar het eindpunt. 
  



 
 


