
Zeist op de Fiets 
Fietsrondje door de tijd en de natuur 

Slot, Zeisterbosch en buitengebied 
 

Routebeschrijving zonder toelichting 
Zie onze website voor een de uitgebreide toelichting met 

allerlei wetenswaardigheden 
Herbewerking van een “Boswerfroute” 

met medewerking van Erik Notenboom en Pierre Rhoen 
 

Start- en eindpunt: 
Parkeerplaats Zinzendorflaan Zeist 

Tegenover Zinzendorflaan 2B, 3703  CG  Zeist 
 
 
 
Fietsen in en om Zeist wijst je de weg. Met een overzicht van 
vele fietsroutes in Zeist en omgeving:  
https://www.zeistopdefiets.nl/leukfietseninenomzeist.html 

 
GPX-route en informatie routebeschrijving zijn hier 
ook te downloaden. 
 
Let op, aan het eind is er een wandeling over een 
soms heel erg modderig, maar ook erg mooi 
wandelpad. Doe goede schoenen of laarzen aan bij nat weer. 
Je kunt dit overslaan. 
 
 

https://www.zeistopdefiets.nl/leukfietseninenomzeist.html
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Laat van je horen! 
We vinden het leuk je ervaringen te horen. Mail ons 
(info@zeistopdefiets.nl)  of zet iets op social media. 
#leukfietseninzeist 

April 2020 
Kaart van de fietsroute 
  

mailto:info@zeistopdefiets.nl
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Fiets vanaf de parkeerplaats over de Zinzendorflaan richting 
de Slotvijver en vervolgens naar de monumentale 
hoofdingang van Slot Zeist. 
Ga rechtsaf, van het Slot af de Nassau Odijklaan in. Op de 
Nassau Odijklaan na 200 meter stoppen. 
 
Vervolg de weg en steek het kruispunt met de Lageweg over. 
Je bent nu op Het Rond. 
 
Bij het volgende kruispunt rechtdoor. Je steekt de 
Dorpsstraat over en komt op de Slotlaan. 
 
Rechtdoor, de volgende kruising over. 
 
Na ongeveer 100 meter, tegenover de HEMA, rechtsaf het 
fietspad op. Je fietst nu de Woudenbergseweg op. Deze weg 
werd in 1830 aangelegd als onderdeel van de weg Utrecht-
Arnhem. Na 50 m linksaf, de Huydecoperweg in. 
 
Vervolg de Huydecoperweg rond het park en sla aan het 
einde linksaf, de Woudenbergseweg in. Steek de rotonde 
recht over. Je bent nu op de Prins Bernhardlaan. Je hebt hier 
de keuze over het hobbelige lommerrijke fietspaadje met 
romantische fietsbrug of de asfaltweg. 
 
Vervolg de Bernhardlaan of het fietspad. Steek, waar de 
Bernhardlaan overgaat in de laan “Tussen de Dennen” bij de 
ANWB-paddenstoel 20245, over naar het fietspad 
(Padvinderslaantje) richting Austerlitz. 
 



4 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Vervolg het fietspad, ook over de kruising met de asfaltweg 
rechts en de zandweg links van je. (Als je de zandweg volgt, 
kom je bij de Boswerf, meestal ’s middags geopend. De 
Boswerf is een Natuur- en Milieueducatiecentrum, een leuke 
verblijfs- en speelplek voor kinderen). Aan de rechterkant 
nog steeds barakken van de scouting en links een open 
vlakte. Bij de open vlakte stoppen. 
 
Op het fietspad houd je links aan. Let op: je komt bij een 
drukke weg. Daar ga je rechtsaf, de Jagersingel op. 
 
Na de bocht naar rechts sla je linksaf, de Prinses Irenelaan in.  
Je stopt bij de eerste weg rechts, de Regentesselaan. 
 
Vervolg de route door de Irenelaan uit te fietsen. Aan het 
eind rechts de Kerkeboschlaan in. Bij de eerste weg rechts, de 
Graaf Lodewijklaan, zie je aan linkerhand een nieuw 
heidegebied. 
 
Fiets verder. 50 m na de Cornelia Amalialaan komt ga je 
rechtsaf de Waldeck Pyrmontlaan in (geen straatnaambord). 
Deze verandert verderop in een fietspad. Fiets door totdat je 
bij een vijver op Oranje Nassauplein oost komt. 
 
Rij door en op de brede weg, de Oranje Nassaulaan, linksaf. 
Deze laan blijf je volgen. 
 
Volg de Oranje Nassaulaan, op de rotonde rechtdoor. Bij de 
volgende rotonde, met de Arnhemse Bovenweg, rechtdoor 
de Heideweg op. 
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Let op: bij de kruising met de drukke Driebergseweg bij de 
verkeerslichten oversteken om vervolgens rechtdoor de 
Bunsinglaan in te rijden. Volg de Bunsinglaan en merk daarbij 
op dat de weg geleidelijk afdaalt naar het niveau van het aan 
de rechterzijde lagergelegen weiland. 
 
Maak na ongeveer 500 meter een flauwe bocht naar links en 
dan naar rechts. De weg daalt hier iets sterker, ongeveer een 
meter. Stop bij het eerste bruggetje. 
 
Vervolg de tocht langs de Bunsinglaan.  
 
Ga aan het einde via de rechterbocht de Tiendweg op. Aan 
linkerhand de boerderij Zomerdijk uit 1719-1720, 
Tiendweg 1.  
 
De Tiendweg ongeveer 500 m volgen. Bij een flauwe bocht 
naar rechts daalt de weg weer iets (een halve meter) en gaat 
dan met een flauwe bocht naar links weer omhoog. Stop 
voor het lage gedeelte. 
 
Bij lantaarnpaal 3291-0017, schuin tegenover één van de 
ingangen van buitenplaats Wulperhorst, begint een pad 
tussen eikenbomen door. Dit pad is plaatselijk bekend als de 
Appellaan. Het is een wandelroute, dus parkeer je fiets. Dat 
kan eventueel bij de ingang van Wulperhorst, 100 m 

Tip bij nat weer 
Het pad verderop, over de akker, is bij en na nat weer erg 
modderig. Keer zo nodig eerder om.  
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verderop. In het begin daalt het pad sterk. Dan slingert het 
eerst naar rechts en dan naar links. 
 
Aan het einde bij de afsluitboom linksaf, daarna rechtsaf. Dit 
is een smal wandelpaadje langs een akker. Volg de knik naar 
links. Rechts zie je Blikkenburg. Geniet hier van het mooie 
uitzicht rechts op Blikkenburg, links op Wulperhorst. Keer om 
en ga terug naar je fiets. 
 
Fiets verder over de Tiendweg. Op het eind bij de Koelaan, 
oversteken (let goed op!) en rechtsaf het fietspad op. Bij de 
rotonde in de Koelaan volg je het fietspad rechtdoor en ga je 
verder langs de Koelaan. Je fietst zo op de Koelaan mooi 
tussen de beuken door. 
 
Aan het einde, bij het water van de Hernhuttersingel, 
rechtsaf Koelaan kruisen en de singel volgen. In de bocht 
naar links ga je over een bruggetje (over de 
Blikkenburgervaart).  
 
Volg de weg tot het kruispunt met de Zinzendorflaan. Rechts 
van je is de parkeerplaats waar je bent begonnen. 
 
 
Laat van je horen! 
We vinden het leuk je ervaringen te horen. Mail ons 
(info@zeistopdefiets.nl)  of zet iets op social media. 
#leukfietseninzeist 
 

mailto:info@zeistopdefiets.nl

