
Zeist op de Fiets 
Fietsrondje door de tijd en de natuur 

Slot, Zeisterbosch en buitengebied 

Lees- en kijkroute van 10 kilometer 
met uitgebreide toelichting en korte wandeling 

en met educatieve opdrachten 
Herbewerking van een “Boswerfroute” 

met medewerking van Erik Notenboom en Pierre Rhoen 
 

Start- en eindpunt: 
Parkeerplaats Zinzendorflaan Zeist 

Tegenover Zinzendorflaan 2B, 3703  CG  Zeist 
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Een middagje of dagje fietsen langs mooie routes met 
wetenswaardigheden?  
Langs landschapsparken en cultuurhistorie? Door 
schilderachtig groen? Langs aardkundige waarden? 
In Zeist en omgeving? Met gezinsleden, familie, vrienden? 
 
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 losse routebeschrijving zijn hier 
ook te downloaden. 

 
Routebeschrijving en informatie 
Dit boekje bevat veel informatie over de natuur 
en de geschiedenis van Zeist. De routebeschrijvingen tussen 
de tekst kun je altijd gemakkelijk terugvinden bij de 
sterretjes * in de marge en ze zijn in rood gedrukt. 
 
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. 
 
 
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 

https://www.zeistopdefiets.nl/leukfietseninenomzeist.html
mailto:info@zeistopdefiets.nl
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Kaart van de fietsroute 

 

 
Uitgave Zeist op de Fiets / Leuk Fietsen in Zeist  
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Introductie 
Zeist op de Fiets neemt je mee door de geschiedenis van ons 
mooie dorp, gelegen aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. 
Je start laag op de kleigrond, fietst door een overgangsgebied 
naar de hoger gelegen zandgrond en daarna weer terug naar 
het lage gebied.  
 
 
Korte geschiedenis Zeist 
Na de afdamming van de Kromme Rijn in 1122 bij Wijk bij 
Duurstede werd in opdracht van de bisschop van Utrecht, hij 
was ook ‘landsheer’ met wereldlijke macht, begonnen de 
grootschalige ontginning van de moerassige kleigronden in het 
zuidoosten van Zeist, te weten Kattenbroek en Stoetwegen, 
gebied gelegen in het stroomgebied van de Zeister Rijn. Er was 
behoefte aan bouw- en weiland. 
 
Het hoger gelegen gedeelte van Zeist maakte rond 400 deel uit 
van een bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug dat zich 
uitstrekte van de Veluwe tot aan Utrecht. Omstreeks 1600 was 
de Heuvelrug als gevolg van eeuwenlange overbeweiding en het 
halen van brand- en bouwhout bijna geheel ontbost. Op de 
ontstane heide lieten de Zeister boeren hun schapen weiden. 
Eeuwenlang was schapenteelt een belangrijke agrarische factor. 
 
Door het verdwijnen van het bos en door het plaggensteken op 
de heide als bodem voor de potstallen en voor de bouw van 
plaggenhutten werd de heide bijzonder voedselarm. Er 
ontstonden grote zandverstuivingen. Het landschap op de 
zandgronden maakte rond 1800 een kale indruk. 



5 
 

De economische bloei van Nederland tussen 1580-1690 heeft 
dus door het ontstaan van het heidelandschap zijn weerslag 
gehad op de verandering van het landschap in de omgeving van 
Zeist. 
 
Gebiedsgeschiedenis 
In het gebied dat wij bezoeken lagen de middeleeuwse 
ridderhofsteden Blikkenburg, Kersbergen en Huis Zeist. Een 
nieuwe ontwikkeling onder invloed van deze nieuwe rijkdom 
was de aanleg van buitenplaatsen. Een rijke Utrechtse 
stedeling legde in het lage deel Rijnwijck (1610) aan. Op het 
zand aan de Amersfoortseweg werden in de tweede helft van 
de 17e eeuw Beukbergen, Zandbergen en Sterrenberg 
aangelegd. Deze trits eindigt met de bouw van Beek en Royen 
(1730) aan de rand van het dorp. Het fraaist was het 
nieuwgebouwde Slot Zeist (1677). Bij deze nieuwe 
buitenplaatsen hoorden bossen. Het meest uitgestrekt waren 
de bossen van Slot Zeist en van Beek en Royen. Het waren 
groene oases op de grote heide ten noorden van Zeist. De 
meeste bossen waar Zeist nu zo bekend van is, werden na 
1800 aangelegd. De aanleg werd door de Rijksoverheid 
bevorderd door belastingvrijdom te verlenen. 
 
De vestiging van de Hernhutters midden 18e eeuw gaf Zeist 
een forse economische impuls. 
 
Je gaat het onderweg allemaal zien. En als je tijd en zin hebt 
kun je tijdens en na de rit ook nog een aantal opdrachten 
uitvoeren. Veel plezier! 
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* 

================================================= 
 
Start 
Fiets vanaf de parkeerplaats over de Zinzendorflaan richting 
de Slotvijver en vervolgens naar de monumentale 
hoofdingang van Slot Zeist. 
 
Info 
Slot Zeist werd in opdracht van Willem Adriaan van Nassau-
Odijk tussen 1677 en 1686 aangelegd in de barokke Lodewijk 
XIV-stijl van Versailles. Het hele complex, inclusief tuinen, 
sterrenbossen, productie- en jachtbossen, besloeg een gebied 
dat ruim 5 kilometer lang en gemiddeld 600 m breed was en 
dat reikte van de kleigrond boven de Kromme Rijn tot aan de 
heide bij de Krakelingweg. De belangrijkste van de vele 
zichtassen was de huidige Koelaan richting Bunnik (gericht op 
de kerktoren van Houten) en in het verlengde daarvan, aan 
deze kant van het Slot, de tegenwoordige Nassau-Odijklaan 
(de oprijlaan vanaf de Dorpsstraat), de Slotlaan en de 
Verlengde Slotlaan. Op het eind van de route fietsen we over 
de Koelaan. 
 
Het Slotcomplex omringd door de Lageweg-Waterigeweg-
Blikkenburgerlaan-Filosofenlaantje-Karpervijver – binnen dit 
carré lag aan de voorzijde de oprijlaan (Nassau-Odijklaan) met 
aan weerszijden bomen en tuinen, de brug met het 
toegangshek en het voorplein met het bordes naar de 
hoofdingang en aan de achterzijde de geometrisch aangelegde 
tuinen, waterpartijen, vijvers, fonteinen, beelden, geschoren 
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heggen, berceaus en sterrenbossen – had een afmeting van 330 
x 900 m. 
Vanaf de Hogeweg werd het Slotcomplex breder en kreeg het 
een breedte van ongeveer 600 m. 
 
Tussen 1745 en 1767 waren het Slot zelf en de directe 
omgeving ervan in bezit van de Amsterdamse ijzerhandelaar 
Cornelis Schellinger, die in die tijd voor de Hernhutters een 
begin maakte met de bouw van het Broeder- en Zusterplein, 
huizen waar we zo dadelijk naartoe fietsen. 
 
IJzerhandelaar klinkt onschuldig maar in de 17e eeuw waren 
ijzerhandelaren tevens wapenhandelaren. Bijvoorbeeld de 
families De Geer en Trip. 
 
Voer opdracht 1 uit (de antwoorden staan na de 
routebeschrijving vanaf pagina 26). 
Vraag: Hoeveel leeuwen staan er op het wapen van Slot Zeist? 
 
 
Ga rechtsaf, van het Slot af de Nassau Odijklaan in. Op de 
Nassau Odijklaan na 200 meter stoppen. 
 
Info 
Zowel rechts als links zie je een groot plein: het Broeder- en 
het Zusterplein. De gebouwen langs deze pleinen werden 
tussen 1748 en 1794 in de Amsterdamse stijl gebouwd als 
onderkomen voor de mensen die om geloofsredenen uit 
Bohemen (Tsjechië) waren gevlucht naar de door Graaf von 
Zinzendorf beschikbaar gestelde nederzetting Herrnhut (ten 
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oosten van Dresden). Von Zinzendorf wilde het Evangelie 
verspreiden door overal op aarde Evangelische 
Broedergemeenten te stichten. Zo ook in Zeist. Een aantal van 
de naar Herrnhut (wat “onder de hoede van de Heer” 
betekent) gevluchte ‘Hernhutters’ trok eerst naar IJsselstein en 
van daar naar Zeist. 
 
De Broedergemeente kreeg van Schellinger de vóór het Slot 
gelegen gronden in erfpacht. Een bouwfonds, Gemeincredit 
genoemd, waarvoor de rijkere gemeenteleden het kapitaal 
tegen een lage rente fourneerden, stond borg voor de 
verwezenlijking van een ambitieus bouwprogramma, waarmee 
in 1748 werd begonnen. 
 
Veel Hernhutters waren zeer bedreven ambachtslieden en 
door hun komst ontstond er op en rond deze plek een kern 
van kleine middenstanders en handwerkslieden, die zich 
geleidelijk ontwikkelde tot een centrum van bedrijvigheid voor 
hele regio. Het Broederhuis was het eerste warenhuis in 
Nederland. 
Tot op de dag van vandaag worden de panden bewoond door 
mensen die banden hebben met, dan wel behoren tot de 
Broedergemeente. Ook is een deel van de panden in gebruik 
als kantoorpand. 
 
In 2008 is getracht Slot Zeist met de pleinen op de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco te krijgen, maar dat is niet 
gelukt. 
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* 
Vervolg de weg en steek het kruispunt met de Lageweg over. 
Je bent nu op Het Rond. 
 
Info 
Het Rond is het ovale plein in het vroegere centrum van Zeist. 
Voordat Slot Zeist werd gebouwd, lag hier al de Dorpsstraat, 
met aan het begin het oudste gebouw van Zeist: de Oude Kerk. 
De tufstenen toren is 12e eeuws en het kerkgebouw stamt uit 
1841-1843. Deel van een oude route – de Via Regia - die 
Utrecht en Arnhem met elkaar verbond. Met de bouw van het 
Slot werd op deze plek een rondeel aangelegd, met daaraan 
de oprijlaan naar het Slot. Daardoor werd de Dorpsstraat in 
tweeën gedeeld. De beide Dorpsstraten vormden lange tijd de 
dorpskern. Links en rechts van de tegenwoordige Slotlaan 
werden op de heidegrond bossen aangeplant. Het voormalige 
postkantoor, rechts van je en het gemeentehuis, schuin 
tegenover je werden pas aan het begin van de 20ste eeuw 
gebouwd, in een neorenaissance stijl. Hermitage (1841), links 
van je. 
 

In 1841 verbouwde logementhouder Schneider het 
stalgebouw met koetshuis op de hoek van Het Rond-1e 
Dorpsstraat tot een hotel. Het was een particuliere 
ondernemer en voor eigen rekening. De Broedergemeente had 
haar logement dat in de 1e Dorpsstraat stond, in 1827 
verkocht. In het begin heette het ‘Logement der 
Broedergemeente’, vervolgens ‘Hotel Broedergemeente’ en na 
een verbouwing in 1918 werd de naam veranderd in ‘Hotel 
Hermitage’. Naar de eigenaar stond het ook wel bekend als 
‘Hotel Schneider’. 
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Voer opdracht 2 uit 
Vraag: Welke functie had het eerste huis aan de rechterkant 

oorspronkelijk? 
 
 
Bij het volgende kruispunt rechtdoor. Je steekt de 
Dorpsstraat over en komt op de Slotlaan. 
 
Info 
Dit is de zichtas van het Slot naar het Noordoosten. Links het 
gemeentehuis en rechts Hotel Theater Figi (sinds 1909; de 
opening van huidige hotelgebouw met theater vond plaats in 
1994), met binnen informatie van de VVV. Verderop, naast het 
gemeentehuis, bevindt zich het Walkartpark. 
 
De grond voor dit park kwam in 1904 door het overlijden van 
Marianne Walkart in handen van de gemeente Zeist. Zij had 
haar overplaats gelegateerd aan de gemeente onder 
voorwaarde dat deze als een openbaar park zou worden 
ingericht. Copijn maakte een ontwerp voor een besloten 
wandelpark. Het park is in 2016 opgeknapt. 
In het park bevinden zich drie oorlogsmonumenten. 
 
 
Rechtdoor, de volgende kruising over. 
 
Info 
Je kruiste de 1e en 2e Hogeweg, die de Oude Arnhemseweg en 
de Arnhemse Bovenweg met elkaar verbindt. Dit was vroeger 
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het alternatieve, hoger en droger gelegen, tracé tussen 
Utrecht en Arnhem. 
 
 
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. 
 
Deze weg loopt als het ware in een halve cirkel om een park. 
 
Info 
Rechts van de weg bevindt zich het Wilhelminapark, een park 
aangelegd als een van de vele groene plekken in het complex 
dat ooit bij de lusthof Slot Zeist behoorde. Het bij het 
uitgraven van de vijver vrijgekomen zand werd gebruikt voor 
de heuvel naast de vijver. 
 
Voer opdracht 3 uit 
Vraag: Tegenover het huis met nummer 15 is een boom 

geplant. Wanneer is deze boom geplant en ter ere 
van wat? 

 
 
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. 
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Info 
De weg die je zojuist overstak vormde destijds een hoofdas 
van het buitenplaats Beek & Royen, dat naast de lusthof Slot 
Zeist werd ontwikkeld. Deze as was gericht op de kerktoren 
van Leusden. 
Je passeert links van je de “vijver” die bij een gegraven 
waterloop hoort, een zogenaamde spreng. 
 
 
Vervolg de Bernhardlaan of het fietspad. Ongeveer waar de 
Bernhardlaan overgaat in de laan “Tussen de Dennen” bij de 
ANWB-paddenstoel 20245, de weg oversteken en het 
fietspad nemen (Padvinderslaantje) richting Austerlitz. 
 
Info 
Links van fietspad liggen heuveltjes in het ‘Zeisterbosch’. 
Rechts staan barakken van verschillende scoutinggroepen. 
 
 
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. 
 
Info 
Rechts bij de barakken wordt veel gewandeld en gespeeld en 
daar zien we zand. Links, direct naast het fietspad, waar veel 
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minder wordt gelopen, liggen veel dennennaalden en staan 
veel grove dennen. Dertig tot vijftig meter verderop staan 
struiken tussen de bomen en is er een ondergroei van 
struiken. Je ziet hier heel goed het effect van recreatie: hoe 
meer recreatieve activiteiten, des te minder planten en 
struiken. 
 
Voer opdracht 4 uit (als er op dit moment geen andere 
activiteiten op deze locatie zijn) 
Doe je ogen een minuut lang dicht en luister goed. Vertel 
daarna aan elkaar welke geluiden je hebt gehoord.  
 
Info 
Aan de linkerkant ligt een heuvelig gebied met grote dennen. 
De zandbodem is in vroegere tijden door de wind tot heuvels 
opgewaaid tot zogenaamde stuifduinen of stuifheuvels.  
 
 
Op het fietspad houd je links aan. Let op: je komt bij een 
drukke weg. Daar ga je rechtsaf, de Jagersingel op. 
 
Info 
Je bent zojuist door een bos gefietst dat op zandgrond groeit. 
Elke bodemsoort heeft zijn eigen soorten bomen, struiken en 
planten. 
 
 
Na de bocht naar rechts sla je linksaf, de Prinses Irenelaan in. 
Je stopt bij de eerste weg rechts, de Regentesselaan. 
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Info 
Tegenover de Regentesselaan zie je een heuvel. Dit is de 
zogenoemde Stuifheuvel. Die is nu bebost, maar was ooit een 
stuifduin, door de wind opgehoogd zand. Vergelijkbaar met de 
duinen aan onze kust. De Stuifheuvel is door de mens 
opgehoogd. 
Tussen 1934-1938 werd de Stuifheuvel in het kader van de 
werkverschaffing door jeugdige werklozen tussen 18-24 jaar 
tot 12 meter opgehoogd. 
De naam Stuifheuvel wordt voor het eerst in de krant van 
26 januari 1935 vermeld, maar komt al voor op de 
bedrijfskaart van het Zeisterbos uit 1925. 
 
Voer opdracht 5 uit 
Probeer hier met behulp van de zoekkaart andere bomen en 
struiken (zie pagina 15 en 16) een naam te geven en noteer 
deze namen. 
 

Bomen    

Struiken    

Kruiden    

 
Hoor of zie je ook vogels, en ken je ze? Noteer die dan ook. 

1 

2 

3 

4 
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Desgewenst kun je de fiets kwijt op het grasveldje achter de 
stenen en de Stuifheuvel beklimmen om daar deze opdracht 
uit te voeren. 
 
Bovenop de Stuifheuvel werd in 1938 een uitzichtpunt 
aangelegd.  
  
 
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. 
 
Info 
In dit gebied is de woonwijk Kerkebosch vernieuwd. Het bos 
binnen de wijk is bebouwd. Een deel van de bebouwing aan de 
rand is gesloopt. Er lopen bos- en heidestroken de wijk in. Hier 
is een leuke plek voor een pauze. 
 
 
Vervolg de Kerckeboschlaan. Ga (ongeveer 50 m na de 
splitsing met de Cornelia Amalialaan rechtsaf de Waldeck 
Pyrmontlaan in (straatnaambord ontbreekt). Deze straat 
wordt na enige tijd een fietspad. Fiets door totdat je bij een 
vijver op Oranje Nassauplein oost komt. 
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Info 
De beide vijvers van het Oranje Nassauplein zijn door 
mensenhanden uitgegraven. Met het zand dat hier 
weggegraven zou de Stuifheuvel zijn opgehoogd. Uit actueel 
historisch onderzoek (2020) komt een andere gang van zaken 
naar voren. 
 
Krantenberichten melden dat naar aanleiding van klachten van 
de bewoners van het Oranje Nassauplein het plein in 1932 
werd heringericht. In de krant van 8 oktober 1932 staat dat 
aan de gemeenteraad werd voorgesteld in het kader van de 
werkverschaffing tot aanleg van plantsoen en vijvers. In de 
vergadering van de gemeenteraad op 22 december 1932 
wordt gezegd: ‘De kosten der materialen worden gedekt door 
de opbrengst van het uitgegraven zand.’ In het verleden werd 
in Zeist zand afgegraven voor aanleg nieuwe wijken in Utrecht. 
Later werd voor de aanleg van de A28 in Zeist ook zand 
afgegraven (Golfclub Schaerweijde).  
 
 
Rij door en op de brede weg, de Oranje Nassaulaan, linksaf. 
Deze laan blijf je volgen. 
 
Info 
Je vraagt je misschien af waarom de Oranje Nassaulaan zo 
breed is. De oorzaak was een rupsenplaag vanuit het zuiden in 
1920. Om te voorkomen dat het in cultuurhistorisch opzicht zo 
belangrijke Zeisterbosch ook zou worden aangetast, heeft men 
in het bos een brede zone gekapt en zo een barrière gevormd 
voor de rupsen. Pas later werden hier huizen gebouwd. 
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Deze oorzaak voor de brede Oranje Nassaulaan wordt 
tegenwoordig betwijfeld. Waarschijnlijk wordt verwezen naar 
de rupsenplaag in 1919. Daarover wordt uitgebreid melding 
gemaakt in De Weekbode van 6 augustus 1919. De grove 
dennenbossen op de Veluwe en in de provincie Utrecht 
hadden te lijden van de gestreepte dennenrups (Panolis 
piniperda). Uitgestrekte bossen werden door deze rups 
kaalgevreten. Maar in 1920 was er geen last van de rups door 
de koude winter. 
 
 
Volg de Oranje Nassaulaan, op de rotonde rechtdoor. Bij de 
volgende rotonde, met de Arnhemse Bovenweg, rechtdoor 
de Heideweg op. 
 

 

TIP 
Voor een wandeling op een ander moment ga je bij deze rotonde 
linksaf de Arnhemse Bovenweg op richting Driebergen en na 500 
meter naar het landgoed Groot Heidestein. Honden zijn daar 
overigens, ook aangelijnd, verboden. Op dit landgoed is een vijver 
uitgegraven en met het vrijkomende zand is een lange heuvel 
gemaakt, met daarin drie tunneltjes. Verder is er een 
schaapskooi. Schapen kunnen hier vrij rondlopen in een groot 
afgerasterd deel van het bos en de heide en de 
zandverstuivingen. Hier krijg je een indruk van de Utrechtse 
Heuvelrug zoals die eruitzag in de tijd dat Willem Adriaan van 
Nassau-Odijk het Slotcomplex kocht. 
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Info 
De Heideweg verbindt de Arnhemse Bovenweg met de 
lagergelegen Driebergseweg. Deze weg was vroeger ook een 
zandweg en in het natte jaargetijde vanwege de modder 
onbegaanbaar. Het gebied tussen de Arnhemse Bovenweg en 
de Driebergseweg vormt de overgang tussen het zand van de 
Heuvelrug - met de daar bijhorende planten en dieren - en de 
klei van het Kromme Rijngebied met haar specifieke planten 
en dieren. 
 
In deze overgangszone vinden we buitenplaatsen als 
Molenbosch, Heerenwegen en de Breul. Dit zijn 
buitenplaatsen die – net als Slot Zeist en Beek en Royen - deel 
uitmaken van de Stichtse Lustwarande. Bij de aanleg van deze 
landgoederen werden vijvers in sierlijke vormen gegraven: de 
zogenoemde Engelse landschapsstijl (ook de oorspronkelijk 
rechthoekige Slotvijver is later gedeeltelijk aangepast aan deze 
stijl). Het vrijgekomen zand werd gebruikt om de huizen op 
een heuveltje te kunnen bouwen. Bij de buitenplaats De Breul, 
vlakbij het NS-station Driebergen-Zeist, is dat goed te zien. Ook 
bij het Molenbosch, maar om dat goed te kunnen zien moet je 
eerst een wandelingetje over door het landschapspark maken. 
 
 
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. 
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* 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. 
 
Info 
Je verlaat nu de zandgrond met het aaneengesloten bos van 
de Utrechtse Heuvelrug en komt in het kleigebied van de 
Kromme Rijn. Het landschap is veranderd in een open 
structuur met weilanden en hier en daar percelen met bomen. 
 
Bij het bruggetje (over de Blikkenburgervaart) zit een stuw om 
de waterstand te regelen. Daar zie je ook een blauwe 
Peilschaal, waarmee de waterstand wordt gemeten. 
 
Voer opdracht 6 uit 
Vraag: Hoe hoog is de waterstand nu t.o.v. NAP (Nieuw 

Amsterdams Peil, het gemiddelde niveau van de 
Noordzee)? 

 
Probeer vervolgens met behulp van de zoekkaart bomen en 
struiken een naam te geven die bij het bruggetje langs de 
Bunzinglaan staan. 

Bomen    

Struiken    

Kruiden    
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Hoor of zie je vogels en ken je ze, noteer die dan ook. 

1 

2 

3 

4 

Vergelijk de antwoorden met die bij de Stuifheuvel. Zie je de 
verschillen tussen de planten en dieren van de zand- en 
kleibodems? Die zijn ontstaan omdat kleigrond veel meer 
voedsel voor de planten (kruiden, struiken en bomen) bevat 
dan zandgrond. Ook is er een verschil tussen bos- en 
weidevogels. 
 
 
Vervolg de tocht langs de Bunsinglaan.  
 
De Bunsinglaan is genoemd naar de aan deze weg gelegen 
eeuwenoude hofstede De Bunsing. In 1540 is zij al bekend. Zij 
is altijd een pachtboerderij geweest. Inmiddels is deze 
boerderij gesloopt. Er staan nu 10 villa’s in boerderettestijl. 
 
 
Ga aan het einde via de rechterbocht de Tiendweg op. Aan 
linkerhand de boerderij Zomerdijk uit 1719-1720, 
Tiendweg 1.  
 
Info 
De tiendwegen bevinden zich voornamelijk in de 
veenontginningen in het westen van Nederland, onder andere 
in de Lopikerwaard, Vijfherenlanden, de Alblasserwaard en de 
Krimpenerwaard. 
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Er zijn nu ongeveer 55 historische tiendwegen bekend in 
Nederland. Die bevinden zich zonder uitzondering in het 
rivierengebied van Midden-Nederland. Ze liggen bijna allemaal 
binnen een kilometer afstand van een veenstroompje of rivier 
en lopen daar parallel aan. Langs de Hollandse IJssel liggen er 
bijvoorbeeld 13, langs de Lek 10. Het lijkt daarom 
waarschijnlijk dat tiendwegen een functie in de 
waterbeheersing hebben gehad, vooral in gebieden waar de 
afwatering problematisch werd door inklinking van de 
veengrond. Men gaat ervan uit dat veel van deze wegen zijn 
aangelegd gedurende de tijd van de ontginningen of 
betrekkelijk kort daarna. Daarmee kan de aanleg van de 
meeste tiendwegen worden gedateerd tussen 1100 en 1500. 
De naam tiendweg zou volgens sommigen afgeleid zijn van de 
belasting tienden, die werd geheven op de oogst. Anderen 
zoeken de verklaring in het tiën of trekken van schepen of 
karren op de weg of de weteringen of in het tiën 
(wegstromen) van water. Weer anderen verklaren de naam uit 
het tiendhout ofwel griendhout dat op de weg of kade stond 
of uit de takken (tienden) die zijn gebruikt bij de aanleg van de 
weg. 
 
 
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. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griend_(beplanting)
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Info 
Dit lagergelegen deel van de Tiendweg is precies de plek waar 
tot de 12e eeuw een arm van de Kromme Rijn liep. Het 
rivierdal ligt laag. En de oever (met daarop aan de linkerkant 
de boerderij) was hoger gelegen. 
 

Het water in de sloten langs de Tiendweg stroomt langzaam. 
Het is het eerdergenoemde kwelwater (water dat uit de 
diepere lagen van de bodem omhoogkomt en naar de Kromme 
Rijn stroomt). 
 
 
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 
verderop. In het begin daalt het pad sterk. Dan slingert het 
eerst naar rechts en dan naar links. 

 
Info 
Aan je rechterhand begint een weide- en moerasgebied. Het 
moerasgebied is gelegen in de oude loop van de Kromme Rijn, 
beginnend bij het punt waar je bij de Tiendweg hebt 
stilgestaan. In dit gebied zijn poelen aangelegd voor kikkers, 

Tip bij nat weer 
Het pad verderop, over de akker, is bij en na nat weer erg 
modderig. Keer zo nodig eerder om.  



25 
 

* 

padden en salamanders. Ze raken deze steeds meer bewoond 
door deze en andere dieren. 
 
 
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. 
 
Info 
Blikkenburg is een zogeheten ridderhofstad voor het eerst 
vermeld in 1384. Ridderhofstad is in de ruime betekenis de 
benaming voor de grond waarop zich de woning met 
bijbehorende gebouwen van een riddermatig man bevindt. 
Het middeleeuwse kasteel Blikkenburg werd rond 1687 
gesloopt. Rond 1780 werd de hofstad van nieuwe bebouwing 
voorzien. In 1850 zijn de ridderschappen met het in werking 
treden van de Grondwet opgeheven. De huidige buitenplaats 
Blikkenburg werd in 1852 gebouwd in opdracht van jhr. Jan 
Louis Rijnier Anthonij Huydecoper (1822-1886). Hij bewoonde 
Huis Blikkenburg (waarschijnlijk) tot circa 1860. De boerderij 
behorend bij Blikkenburg, Blikkenburgerlaan 2B, werd 
omstreeks 1825 gebouwd. 
 
Aan de zuidwest kant van deze ridderhofstad, de plek waar je 
nu loopt, ontbreken de beukenbomen. Opdat de avondzon het 
huis kon beschijnen. De beukenbomen aan de noord- en 
oostzijde van het huis beschermden het tegen de veelal koude 
noorden- en oostenwinden. 
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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. 
 
Info 
De Koelaan is de op het zuidwesten gerichte zichtas van Slot 
Zeist. Het Slot ligt aan het begin van de Koelaan. 
 
 
Aan het einde, bij het water van de Hernhuttersingel, 
rechtsaf Koelaan kruisen en de singel volgen. Je ziet aan de 
andere kant van de Slotgracht het park van Slot Zeist 
(heringericht in de Engelse landschapsstijl). In de bocht naar 
links ga je over een bruggetje (over de Blikkenburgervaart).  
Achter het bruggetje (over de Blikkenburgervaart), oversteken 
naar het voetpad en dit wandelend volgen. Links aan de 
parkvijver, zie je een beeld bestaande uit twee liggende 
figuren. 
 
Info 
In de volksmond worden deze beelden Adam en Eva genoemd. 
Hierbij hoort een legende over het ontstaan van de 
plaatsnamen Bunnik en Zeist. Het verhaal gaat dat Adam en 
Eva hier lang geleden verstoppertje speelden. Adam was 'm, 
maar kon Eva nergens vinden. Toen hij het had opgegeven, 
sprong Eva uit haar schuilplaats met een enthousiast "hier bun 
ik!". "Verrek", zei Adam toen. "Ze is 't!". 
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Voer opdracht 7 uit. 
Vraag: Wie zijn hier afgebeeld? 
 
 
Volg de weg tot het kruispunt met de Zinzendorflaan. Rechts 
van je is de parkeerplaats waar je bent begonnen. 
 
 

Opdrachten en antwoorden 
behorende bij Rondje zuidwest Zeist 

 
Opdracht 1 
Vraag: Hoeveel leeuwen staan er op het wapen van Slot 

Zeist? 
Antwoord: 5 
 
Opdracht 2 
Vraag: Welke functie had het eerste huis aan de 

rechterkant oorspronkelijk? 
Antwoord: Postkantoor 
 
Opdracht 3 
Vraag: Tegenover het huis met nummer 15 is een boom 

geplant. Wanneer is deze boom geplant en ter ere 
van wat? 

Antwoord: Op 2 februari 2002 ter gelegenheid van het 
huwelijk van koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima. 
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Opdracht 4 
Doe je ogen een minuut lang dicht en luister goed. Vertel 
daarna aan elkaar welke geluiden je hebt gehoord. 
 
Opdracht 5 
Probeer hier met behulp van de zoekkaart andere bomen en 
struiken (zie pagina 11 en 12) een naam te geven en noteer 
deze namen. 

Bomen    

Struiken    

Kruiden    

 
Hoor of zie je ook vogels, en ken je ze? Noteer die dan ook. 

1 

2 

3 

4 

 
Opdracht 6 
Vraag: Hoe hoog is de waterstand nu t.o.v. NAP (Nieuw 

Amsterdams Peil, het gemiddelde niveau van de 
Noordzee)? 

Antwoord:  
Bij een hoge waterstand staat de zee nog eens 2,5 meter 
hoger. Stel je voor dat er geen dijken waren, hoe zou het er 
hier dan uitzien? 
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Probeer vervolgens met behulp van de zoekkaart bomen en 
struiken een naam te geven die bij het bruggetje langs de 
Bunzinglaan staan. 

Bomen    

Struiken    

Kruiden    

 
Hoor of zie je vogels en ken je ze, noteer die dan ook. 

1 

2 

3 

4 

Vergelijk de antwoorden met die bij de Stuifheuvel. Zie je de 
verschillen tussen de planten en dieren van de zand- en 
kleibodems? Die zijn ontstaan omdat kleigrond veel meer 
voedsel voor de planten (kruiden, struiken en bomen) bevat 
dan zandgrond. Ook is er een verschil tussen bos- en 
weidevogels. 
 
Opdracht 7 
Vraag: Wat stelt dit beeld voor? Wie zijn hier afgebeeld? 
Antwoord: Twee liggende mensen, Europa en Afrika (in de 

volksmond Adam en Eva) 
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Kruiswoordpuzzel 
1. Langs welke ridderhofstad ben je gefietst? Hij heeft 

dezelfde naam als een sloot waar je twee keer overheen 
bent gegaan. 

2. Hoe heette de heuvel die extra hoog was gemaakt? 
3. Langs welk park ben je gekomen, dat aan de gemeente is 

gegeven onder de voorwaarde dat het park moet blijven? 
4. Hoe heten de vluchtelingen die in Zeist konden gaan 

wonen aan het Broeder- en Zusterplein? 
5. Hoe heet de zuidwest gerichte zichtas (straatnaam) van 

het Slot? 
6. Naar wie is de plek genoemd waar je begon en eindigde?  
7. Hoe heet het plein bij het gemeentehuis van Zeist? 
8. Hoe heet de weg die waarschijnlijk op langzaam stromend 

water wijst? 
 
Onder de letter A vind je een woord, welk woord is dat? Heb je 
dit dier onderweg gezien? Wat eet dit dier? 
 

        A        

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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Antwoord kruiswoordpuzzel 
 

        A        

1   B L I K K E N B U R G   

2  S T U I F H E U V E L    

3     W A L K A R T P A R K 

4   H E R R N H U T T E R S  

5       K O E L A A N   

6 Z I N Z E N D O R F      

7     H E T R O N D     

8     T I E N D W E G    

 
Antwoord: Eekhoorn, boomvruchten 
 
 
Zeist op de Fiets, onderdeel van Samen Duurzaam Zeist om 
fietsgebruik in Zeist te stimuleren. Voor gezond bewegen en 
voor een goed leefmilieu. 

 
 
 
 
Meer weten? 
Meer weten of reageren? Vond je onze site handig?  
Onze activiteiten nuttig?  
Of wil je zelfs meedoen?  
Mail ons! 
info@zeistopdefiets.nl 
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Fietsroutes 
 
Op Fietsen in en om Zeist zijn routes te vinden op het gebied 
van: 

 Cultuurhistorie.  

 Geologie. 

 Natuur en landschap. 

 
 
https://www.zeistopdefiets.nl/leukfietseninenomzeist.html 

#leukfietseninzeist 

https://www.zeistopdefiets.nl/leukfietseninenomzeist.html

