
 
 
Routebeschrijving La Sportiva Utrechtse Heuvelrug Trail (by MudSweatTrails) 
 
Vanaf station Driebergen-Zeist neem je het fietspad dat over het landgoed Beerschoten leidt. Je vindt 
dit fietspad aan de overkant van de weg tussen Driebergen en Zeist aan de Driebergse kant van het 
spoor. 
 
Aan het eind van dit pad ga je linksaf het spoor over en meteen rechts landgoed Bornia op. Deze 
geasfalteerde weg gaat na een paar honderd meter over in grindpad. Na een kleine kilometer op dit 
pad neem je het pad schuin-rechts. Dit pad herken je aan de lage paaltjes. 
 
Aan het einde van dit pad kom je bij een groep huizen. Hier ga je rechtdoor. 
 
Weer een paar honderd meter bij een Y-splitsing ga je rechts. Even verder kom je aan een 
zandverstuiving die je in dezelfde richting oversteekt. Aan de overkant vind je een single-track. Deze 
voert je slingerend –er komt nog een track van links, daar houd je rechts aan- richting het spoor.  
 
Bij het spoor aangekomen ga je linksaf. 100 meter verder kom je bij een weg, de Traay.  
4,2 km 
Je gaat rechts onder het spoor en de snelweg door en klimt links het talud op en je volgt het 
geasfalteerde fietspad naar links.  
 
Je neemt tweede bospad rechts het bos in en direct bij het volgende (ruiter-) pad ga je links. Na 100 
meter ga je bij de kruising naar rechts en 50 meter verder weer links. 
 
Je komt bij recreatiepark Het Grote Bos en gaat daar rechtdoor. Het park blijft dus rechts van je.  
 
500 meter verder kom je aan een weide. Je neemt het pad links langs de weide. Dit gaat licht 
heuvelop. Neem het tweede pad rechts waarmee je het veld schuin oversteekt.  
 
Aan de overkant van het veld ga je links en aan het eind -bij landgoed Takaposha- rechts. Dit pad 
rechtdoor volgen –er zit nog een slinger in- tot aan de drukke N227 (Amersfoortse weg). 
7.7 km. 
[in geval van nood kan je links richting Maarn. Onder de snelweg door rechts vind je na een paar 
honderd meter station Maarn.] 
Recht oversteken en het pad rechtdoor blijven volgen. Na 500 meter aan het eind van het pad rechts 
en direct links een smal pad op. Rechtdoor tot het eind en dan naar rechts. 
[Als je hier links gaat kan je naar station Maarn lopen. Je hebt dan ca. 10 km. Afgelegd. Zie voor de 
beschrijving pagina ..] 
 Steek het grindpad over en neem het dat parallel loopt pad linksaf. [LET OP verandering t.o.v. 
eerdere versie UHT vanwege door landeigenaar afgesloten doorgaande pad!] Na ca. 30 meter 
rechtsaf en na 100 meter scherp links. Na 100 meter schuin rechts het pad volgen Dit pad volg je een 
kilometer tot je aan een geasfalteerde weg komt (geen verkeer). 
10 km. 
Rechtdoor oversteken en het pad rechtdoor volgen. Weer ruim een kilometer verder loop je langs 
een camping. 500 meter verder kom je weer een geasfalteerde autovrije weg tegen. 
11,6 km. 



 
Hier ga je links en 50 meter verder rechts het bos weer in.  
 
Je gaat alsmaar rechtdoor –tussendoor volg je een stukje fietspad dat later linksaf buigt- tot aan het 
eind van het pad. Daar ga je links en direct rechts het ruiterpad op. Na 100 meter kom je weer op het 
fietspad uit. Dit volg je en even later gaat het onder de Woudenbergse/Maarsbergseweg door. 
13 km. 
Aan de overkant kom je bij de parkeerplaats van het Leersumse veld. Ga links en na 50 m., tegenover 
de Veldschuur ga je een houten klaphekje door en neem je het voetpad rechts (Breeveen). Dit pad 
voert langs de rand van de heide. Het bos rechts van je. [LET OP verandering t.o.v. eerdere versie 
UHT.] Loop langs de bosrand tot je tegen een rustgebied voor dieren aanloopt (afgesloten met balk). 
Hier ga je rechts het bos in, en volg je het pad tot je een fietspad (grind) tegenkomt.  
 
Aan het einde van dit pad hou je links het fietspad aan tot je bij het einde van de heide komt en ga je 
door een klaphek. Daar rechtsaf het pad volgen en even later het eerste pad links. Steek schuin het 
open veld over. Volg dit pad tot de eerste kruising en ga linksaf het ruiterpad op. Na ongeveer 60 
meter sla je rechtsaf een smal paadje in. Net na een bankje ga je op de T-splitsing rechts, en dan bijna 
direct op de zanderige kruising linksaf een breder pad op. Dit pad blijf je volgen, waarbij je nog een 
breed voetpad en een smal ruiterpad oversteekt waar het pad overgaat in een single track. Aan het 
einde van het pad, bij de T splitsing ga je rechtsaf en loop je door tot je tegen een ruiterpad en 
geasfalteerd fietspad aanloopt. Sla hier links af en volg dit ruiterpad. Na ca. 60 meter neem je de 
eerste rechts, een stijgend bospad met veel boomwortels. Het pad voert over een veldje. Aan het 
eind van het veldje kruis je een pad en kluun je een paar meter over een hobbelpad tot aan de 
Scherpenzeelse weg. 
16,2 km. 
Recht oversteken en het pad vervolgen. Je betreedt het landgoed Amerongse Berg. Dit pad volg je 2 
kilometer alsmaar rechtdoor. Als het pad over gaat in een single-track omhoog –open plek links van 
je- buig je bovenaan even rechts en ga je gelijk daarna links, heuvelaf langs dierenasiel de Hazenberg. 
18.5 km. 
Je steekt de Bergweg over en gaat links langs de ingang van een landgoed. Na 100 meter moet je om 
de modderpoel heen (of erdoor als je dat leuk vindt) en verder rechtdoor heuvelop. 
 
Bovenaan aan het eind links en het eerste pad weer rechts. Rechtdoor omhoog naar het hoogste 
punt op de Utrechtse heuvelrug (68 m!). Op de vijfsprong boven volg je de weg schuin 
links/rechtdoor. Na ruim honderd meter kom je bij de eenzame eik. 
20 km. 
[Als de koek op is kan je vanaf hier naar station Veenendaal West (5 km.), maar beter kan je gewoon 
doorlopen, want tot Rhenen is het nog maar 10. Beschrijving van de tocht naar Veenendaal op pagina 
3] 
 
Na een banaan en een flinke slok water vervolg je het pad rechtdoor. Onder aan de heuvel rechtdoor 
een stukje singletrack. Daarna rechtdoor over het asfalt van het fietspad of de zandbak van het 
ruiterpad. Als je er maar voor zorgt dat je in de bocht –weer een soort van vijfsprong- het pad schuin 
links/rechtdoor omhoog neemt. 
 
  



 
 
Dit pad blijf je volgen. Bij een Y splitsing het pad rechts heuvelaf negeren en rechtdoor blijven volgen.  
Aan het eind steek je een breed zandpad over en betreed je landgoed Prattenburg. Het pad is hier 
wat onduidelijk. Volg het pad rechts richting een wit huis. Langs het huis en rechtdoor –twee keer 
over een boomstam en je kruist twee paden. Het pad wordt duidelijker. Aan het einde rechts en het 
eerste pad weer links. 
23,2 km. 
Steek de drukke Veenendaalseweg over. Neem het pad schuin links van de geasfalteerde 
Defensieweg, langs het stalen hek. Vanaf hier gaat het ruim een kilometer rechtdoor tot je aan een 
Y-splitsing komt. Je gaat hier rechts over een omgevallen berk. Even verder bij een breed pad  ga je 
rechts en direct links langs het bord Kwintelooijen. Je passeert de voormalige kleiafgraving 
Kwintelooijen en kunt in de verte Veenendaal zien liggen. 
 
Na ruim 500 m. Komt er van rechts een tweede pad parallel aan het pad waar je op loopt. Neem dit 
brede pad. 100 m. Verder neem je het eerste toegankelijke pad rechts (dus niet het pad dat 
geblokkeerd word door omgevallen berkenbomen). Er staat een paaltje met een blauw gele 
markering links van dit pad. 
 
200 m. Verder komt er een pad van rechts bij en volg je links en even verder direct rechts. Dit pad is 
gemarkeerd als ruiterpad en met een rood-witte markering. Dit pad blijf je ruim 1,5 km volgen. 
27,1 km. 
Bij een geasfalteerde weg –de Autoweg, zo heet deze- rechtdoor het fietspad op (asfalt). Je passeert 
een bordje met Stadsbossen Rhenen. Na 500 m. Kom je langs een gebouw van Vittens aan de 
linkerkant en een woonhuis rechts. Neem hier het 2e pad na het woonhuis rechts. Direct daarna op 
de Y-splitsing neem je het linker pad langs een landbouwgrondje. Aan het eind van dit pad op de Y-
splitsing rechts en direct daarna het pad links. Rechtdoor langs het speelveldje tot aan de weg 
Paardenveld.  
28.5 km. 
Rechts naar beneden en bij de rotonde links langs de Rijn. De eerstvolgende weg rechts richting het 
oude veerhuis (restaurant Tante Loes). Neem het geasfalteerde voetpad links en volg dit tot aan de 
Rijnlaan. Daar ga je rechts en vervolgens weer links het voetpad op. Loop door tot voorbij de brug en 
ga daar links omhoog. 400 meter verder ben je bij het station 
30,9 km. 
 


