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Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante 
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen; 
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u 
deze beschrijving nodig. 
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinforma-
tie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen 
zijn terug te vinden op de routekaart.

• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan 
om de route met minimaal twee personen te rijden. 
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder 
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te 
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet) 
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed 
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de 
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van 
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Heuvelrugroute
afstand: 91 km
begin: Bunnik

De Utrechtse Heuvelrug en het stuwwallenlandschap van het Gooi zijn 
ontstaan in de voorlaatste ijstijd (Saale-ijstijd). Dat het landijs ook op de 
Heuvelrug heeft gelegen blijkt uit de grote zwerfstenen die er gevonden 
zijn (bijvoorbeeld de Amersfoortse kei) en uit de afgevlakte toppen. Op en 
rondom de heuvelrug ontstond in de 19e eeuw de Stichtse Lustwarande, 
met fraaie buitenplaatsen als Slot Zeist, Huis Doorn en Kasteel Bever-
weerd. Voormalige boerendorpen als Zeist, Doorn, Baarn en Soest groei-
den sterk door de bevolkingsaanwas en veranderden van karakter.

Routebeschrijving

Begin: Bunnik, Kosterijland, (dicht bij de A12)
GPS: N52.06147 E5.20652
Parkeren is eventueel mogelijk bij Postiljon Bunnik (uitrijkaart gratis bij 
receptie).
Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de beschrijving begin-
nen.



Bodemgebruik
De meeste dorpen liggen op 
de grens van hoog en laag, 
onder aan de stuwwal tussen 
De Bilt en Amerongen. Op de 
hogere delen van de stuwwal 
lagen vroeger uitgestrekte 
heidevelden, ontstaan door 
houtkap en begrazing door 
schapen. Die schapen waren 
een essentiële schakel in het 
landbouwsysteem. ’s Nachts 
gingen ze op stal. De stalmest 
werd uitgespreid over de van 
nature onvruchtbare akkers 
die vlak bij het dorp lagen. 
De lager gelegen gebieden 
waren in gebruik als wei- en 
hooiland.

 ▶ Rij langs het Postiljon Hotel (rechterhand) en ga linksaf, 
rij evenwijdig aan de snelweg. Na 4,4 km, bij 4e verkeers-
licht rechtsaf en meteen linksaf. 

1  Midden in Werkhoven ligt de brink met linden, om-
ringd door 18e- en 19e-eeuwse huizen. Daar staat ook de 
Sint-Stefanuskerk met 12e-eeuwse romaanse toren.

 ▶ Door Werkhoven over Herenstraat. Na kerk rechtdoor. Op 
driesprong links aanhouden en vlak voor het einde van 
het dorp weer links aanhouden. Op kruising met voor-
rangsweg rechtsaf, richting Cothen. Neem na ruim 3 km 
op rotonde de 3e rechts, richting Doorn. 

2  Het dorpje Cothen langs de Kromme Rijn heeft een 
bijzondere brink met 19e-eeuwse huizen en boerderijen. 
Erachter ligt Rhijnesteijn, een 13e-eeuwse woontoren, 
waar in 1873 een woonhuis tegenaan is gebouwd. Molen 
Oog int Zeil is een korenmolen uit 1869, waarmee nog re-
gelmatig graan wordt gemalen.

3  Tot de ridderstand verheven boeren bouwden in de 12e eeuw langs de 
Langbroekerwetering donjons, vierkante woontorens op een omgracht erf. 
Deze donjons ontwikkelden zich in de 17e en 18e eeuw tot landgoederen 
met landschapsparken, veelal nog in particuliere handen. U kunt de route 
even verlaten om een stukje langs de Langbroekerwetering te rijden. Als u 
op de kruising in Langbroek links afslaat, komt u langs (links) Lunenburg, 
hét voorbeeld van een middeleeuwse donjon. Als u op de kruising rechts 
afslaat, komt u langs de woontoren Walenburg (rechts). Schuin aan de 
overzijde ligt het sprookjesachtige kasteel Sandenburg. Zijn huidige neo-
gotische uiterlijk stamt uit 1870. Het landgoed is met 650 ha het grootste 
in dit gebied. Op het landgoed staan 21 boerderijen met opvallende rood-
gele luiken.

 ▶ Rij door Langbroek naar Doorn. 

4  Doorn. Langs de route ligt Museum Huis Doorn in een groot park ver-
scholen achter een fraai poortgebouw. De voormalige oranjerie is tegen-
woordig café-restaurant met terras. Het landhuis was van 1920-1941 de 
laatste woonplaats van de naar Nederland uitgeweken Duitse ex-keizer 
Wilhelm II, die begraven ligt in het mausoleum. Huis Doorn is nu een mu-
seum met kunstschatten uit voormalige Duitse paleizen. In de voormalige 
garage van de keizer is sinds 2014 het Paviljoen Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog gevestigd (Langbroekerweg 10. di.-vr. 13-17, za., zo. 12-17 
uur). Het park met de gerestaureerde Auguste Victoria rozentuin is vrij 
toegankelijk.

  Traditionele pleisterplaats bij het veelbezochte Huis Doorn: De Oranjerie 
(Langbroekerweg 10, Doorn). Open: wo.-zo. 12-17 uur.



 ▶ Bij verkeerslicht in centrum rechtsaf. 

5  Aan de noordrand van Leersum in de Lombokbossen 
staan twee uitzichttorens. Bij de Graftombe van Nel-
lesteyn staat de Dondertoren (Burg. v.d. Boschlaan. Zo. 
12- 16 uur). Vrij toegankelijk is de nabijgelegen uitkijkto-
ren De Uilentoren aan het einde van de Lomboklaan.

 ▶ In Leersum op rotonde 3e rechts nemen. Neem op rotonde 
bij snelweg A12 de 1e rechts en hou rechts aan. Na bocht 
naar rechts de 2e links nemen (Altena). Aan het eind van 
de weg linksaf (Haarweg). 1e weg linksaf (Laagerfse-
weg). 

 ▶ Over snelweg en over spoorlijn, rechtdoor (Laagerfse-
weg). Op driesprong rechts aanhouden (Laagerfseweg). 
In Woudenberg einde weg linksaf (Stationsweg Oost). Op 
rotonde de 2e rechts nemen. Op rotonde de 2e rechts ne-
men (Zeisterweg). 

6  Aan de Woudenbergseweg, richting Zeist en de Py-
ramide van Austerlitz, ligt het grote dagrecreatieterrein 
Henschotermeer, een heuvelachtig en bosrijk terrein met 
speelvijver en vele voorzieningen.

 ▶ Bij verkeerslicht rechtsaf (Doornseweg). 

7  Als u de Pyramide van Austerlitz wilt bezoeken, moet 
u hier nog even rechtdoor rijden. Dat monument staat op 
het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug. De pirami-
de ontleent zijn naam aan de plaats waar Napoleon een 
van zijn grote veldslagen won: Austerlitz (1805; nu Slav-
kov, Tsjechië). De 23 m hoge zandheuvel was al een jaar eerder in slechts 
27 dagen gebouwd door Franse troepen onder generaal Marmont, die in 
de omgeving gelegerd waren (en niets anders te doen hadden). De pira-
mide en de houten obelisk op de top herinnerden aan Napoleons Egypti-
sche veldtocht. De speeltuin De Pyramide van Austerlitz (Zeisterweg 98; 
apr.-okt. 10-18 uur) was vroeger een bekende attractie voor schoolreisjes. 
Om de route weer op te pakken rijdt u terug naar het verkeerslicht en gaat 
daar linksaf.

 ▶ Na ca. 4 km bij verkeerslicht linksaf (Kolonel H. L. van Roijenweg). Met 
viaduct over snelweg A28. 

8  In Soesterberg ligt de voormalige NAVO-luchtmachtbasis. Hier is het 
Nationaal Militair Museum gevestigd, waar een grote collectie militair 
materieel uit alle tijden is opgesteld (Verlengde Paltzerweg 1; di.-zo. 10-
17 uur).

 ▶ In Soesterberg bij verkeerslicht rechtsaf. Einde weg rechtsaf en meteen 
linksaf (Van Weerden Poelmanweg). 

Kromme Rijngebied
Ten zuidwesten van de heu-
velrug ligt het Kromme Rijn-
gebied, waar tot 1122, toen 
de Kromme Rijn bij Wijk bij 
Duurstede werd afgedamd, 
een van de hoofdlopen van 
de Rijn stroomde. De slinge-
rende rivier trad vaak bui-
ten haar oevers en bedekte 
dan het omringende land 
met zand of klei. Hierbij ont-
stonden er subtiele hoogte-
verschillen: hoger gelegen 
zandige oeverwallen en la-
gergelegen kleiige komgron-
den wisselden elkaar af. Vaak 
verlegde de Rijn zijn bed-
ding. Op de stroomruggen 
– gevormd door oeverwal en 
verlaten rivierbedding – ont-
wikkelden zich in de middel-
eeuwen nederzettingen als 
Bunnik, Odijk, Werkhoven en 
Cothen. Hier was het immers 
redelijk droog, bleven over-
stromingen binnen de perken 
en lagen ook de beste akker-
gronden.



9  In Soest voert de route door het centrum naar Soest-
dijk. U kunt een bezoek brengen aan de Stichting De Paar-
dekamp, een rusthuis voor oude paarden (Birkstraat 96; 
dag. 10-16 uur). Tegenover het NS-station Soest bevindt 
zich achter de Oude Kerk de gerestaureerde historische 
Kerkebuurt. Langs het Kerkpad staan enkele oude boer-
derijen. Paleis Soestdijk (Amsterdamsestraatweg 1; vr.-
zo. 11-17 uur) was het koninklijk paleis en woonhuis van 
koningin/prinses Juliana en prins Bernhard. Het in 1672 
door stadhouder Willem III van de familie De Graeff aan-
gekochte landhuis onderging vanaf 1674 een verbouwing 
tot jachthuis voor de stadhouder, naar ontwerp van Mau-
rits Post, zoon van Pieter Post. Het statige landhuis uit die 
tijd vormt het hogere middendeel van het huidige com-
plex. In 1815 maakte het paleis deel uit van het nationaal 
geschenk dat de natie aan de kroonprins aanbood voor 
betoonde moed in de slag bij Quatre Bras, die Napoleons 
Waterloo inluidde. Bij het paleis is een landschapspark, 
ontworpen door vader en zoon Zocher.

  Tussen Soesterberg en Soest ligt links van de weg: Eetvil-
la Van den Brink (Soesterbergsestraat 122), vanaf 10 uur 
open voor koffie, behalve op zaterdag.

 ▶ In Soest bij verkeerslicht rechtdoor. Op rotonde 2e rechts 
(Kerkstraat). Op volgende rotonde de 2e rechts (Van Steen-
hoffstraat). kruis de spoorlijn. Bij verkeerslicht rechtsaf 
(doorgaand verkeer) en op rotonde de 2e rechts nemen. 

 ▶ Op rotonde voorbij Albert Heijn de 2e rechts nemen (Burg. 
Grothestraat). Op rotonde de 1e rechts nemen (Vredehof-
straat). Bij verkeerslicht rechtdoor, rij langs Paleis Soestdijk. 

10  Forensenplaats Baarn op de grens van het Utrechts-Gooise bosgebied 
en de Eemvallei, bezit vele oude villa’s. Kasteel Groeneveld, een statige 
buitenplaats uit de 18e eeuw, wordt door Staatsbosbeheer gebruikt voor 
tentoonstellingen en evenementen. (Groeneveld 2; di.-zo. 11-17 uur). Het 
park van Kasteel Groeneveld is door Staatsbosbeheer geheel gerestau-
reerd in de Engelse landschapsstijl, compleet met vijverpartijen, heuvel-
tjes en slingerende wandelpaden. Kasteel De Hooge Vuursche is een land-
huis uit 1912, gebouwd door Ed. Cuypers. Thans in gebruik als luxueus 
hotel-restaurant

 ▶ Bij verkeerslicht linksaf (Hilversumsestraatweg). Sla bij verkeerslicht links 
af (Hoge Vuurseweg). 

11  Al eeuwenlang is het tussen het groen verscholen plaatsje Lage Vuur-
sche een pleisterplaats voor wandelaars en ruiters. Gelukkig heeft het in 
de loop der tijd zijn karakter niet verloren. In het weekeinde wordt het 
dorpje overspoeld door dagjesmensen, maar op werkdagen is het meestal 
een oase van rust. Het dorp is pas omstreeks 1640 gesticht als kasteelge-
hucht. Gerard van Reede liet, nadat hij de heerlijkheid De Vuursche met 

ANWB Gastvrij: de leukste 
adresjes voor onderweg

Een toertochtje wordt nog leu-
ker als je fijne adresjes hebt 
waar je onderweg even kunt 
stoppen voor koffie met taart 
of een lekkere lunch. Die adres-
jes vindt u bij ANWB Gastvrij, 
een groeiend netwerk van lo-
caties die variëren van cafés 
en restaurants tot ijssalons, 
bezienswaardigheden en pan-
nenkoekenhuizen … ANWB 
Gastvrijpunten zijn herken-
baar aan een blauw vignet 
op de deur of de winkelruit. 
Bij Gastvrij Pluspunten, her-
kenbaar aan een geel vignet, 
krijgt u op vertoon van een 
ANWB Fietspas 15% korting op 
één of meerdere items van de 
menukaart. Vraag erom bij de 
bediening!



Drakensteyn had geërfd, niet alleen een nieuw, achthoekig kasteeltje 
bouwen, maar ook de protestantse kerk, een boerderij annex rechthuis, 
een molen, een school en huisjes voor het personeel op Drakensteyn. De 
molen en de school zijn er niet meer. Sinds 2014 woont prinses Beatrix 
(weer) op Drakensteyn.

  Koffie of lunch in het lommerrijke Lage Vuursche mag aan deze tocht 
 eigenlijk niet ontbreken: Café Restaurant De Lage Vuursche (Dorpsstraat 
2). Open: ma.-vr. vanaf 11, za., zo. vanaf 10 uur.

 ▶ Hou in Lage Vuursche links aan (Dorpsstraat), en rij rechtdoor. Einde weg 
rechtsaf (Maartensdijkseweg). Bij richtingwijzer linksaf, richting Biltho-
ven. Bij verkeerslicht linksaf. Bij verkeerslicht rechtsaf (Dolderseweg). 
Neem op rotonde de 2e rechts. Bij verkeerslicht bij Huis ter Heide recht-
door en bij volgende verkeerslicht weer rechtdoor. 

 ▶ Op langgerekte rotonde (rechts zitten autodealers) rechtdoor, richting 
Zeist. Over snelweg A28. Bij verkeerslicht rechtdoor (Krakelingweg). Op 
rotonde de 2e rechts nemen. Neem op de volgende rotonde de 1e rechts. 
Bij verkeerslicht rechtdoor, richting Zeist-Centrum. 

12  Bij binnenkomst in Zeist gaat de route meteen de groene buitenwijken 
in. Dicht bij het centrum ligt Slot Zeist, gebouwd tussen 1677 en 1686 in 
de Franse barokstijl. De inrichting is zo veel mogelijk in de originele stijl 
gehouden met wandtapijten, grote spiegels, meubilair en portretten (Zin-
zendorflaan 1; rondleidingen zijn veelal op zondag, zie slotzeist.nl). In de 
slottuin ligt een openluchttheater, waar in de zomer voorstellingen wor-
den gegeven. De Hernhutterhuizen aan het Broeder- en Zusterplein lig-
gen aan weerszijden van de oprijlaan van het slot. Deze karakteristieke 
18e-eeuwse huizen behoren toe aan de Evangelische Broedergemeente 
(Hernhutters). De Hernhutters zijn van oorsprong volgelingen van de Tsje-
chische kerkhervormer Johannes Hus, die hun land en hun woonplaats 
Hernhut in Oost-Duitsland moesten ontvluchten. In 1746 mochten zij zich 
bij het Slot Zeist vestigen. De Hernhutters bouwden er hun huizen in een 
mengeling van Nederlandse en Tsjechische barok. Het Hernhutterkerkje 
aan het Zusterplein dateert van 1748.

 ▶ Neem in Zeist op de rotonde bij het hertenkamp de 2e rechts (Laan Van 
Beek En Royen). Neem ook op de volgende rotonde de 2e rechts (Laan 
Van Beek En Royen). Ga vlak voor verkeerslicht schuin naar rechts en iets 
verder, bij het verkeerslicht, rechtsaf (2e Dorpsstraat). 

 ▶ Ga op kruising met richtingwijzer scherp linksaf en hou iets verder rechts 
aan (Waterigeweg). Einde weg met bocht mee naar links en op rotonde de 
1e rechts nemen (Koelaan). 

13  Op de voormalige St. Anthoniusbrink van Bunnik staat de van oor-
sprong 12e-eeuwse, Nederlands-hervormde kerk in romaanse stijl. Ten 
westen van Bunnik ligt Fort Rhijnauwen (1868-1871), het grootste fort 
van Nederland en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
is nu een waardevol natuurgebied met reeën, bunzings, ringslangen en 
vleermuizen. Ook is het een broedgebied voor uilen en ijsvogels.



 ▶ In Bunnik bij 2e verkeerslicht linksaf. Over spoorlijn en rechtsaf (Kosterij-
land). Hier eindigt de route.


