
 - 17 -  clubblad april 2013

Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Panbos, De Bilt/Bosch en Duin,  

5 of 8 km, stuifzand en naaldbos

Vlakbij Utrecht en de A28 ligt een stuifzand 
gebied dat begroeid is met grove dennen. 
Een deel hiervan, het Panbos, is toeganke-
lijk voor de loslopende hond. Het gebied 
bestaat uit heuveltjes, stuifduintjes en 
zandvlakten.

Komt u voor de eerste keer, dan is het raad-
zaam om de route te volgen. Het Panbos is 
samen met de aangrenzende landgoederen 
groot genoeg om te verdwalen. De hieron-
der beschreven route is 8 km lang. Is dit te 
lang, dan kunt u 3 km afsnijden door het 
lusje in de Biltsche Duinen over te slaan. 
Met mooi weer is het voor mensen heer-
lijk toeven op de zandvlaktes en de honden 
kunnen zich uitleven met graven. Neem dan 
ook de tijd voor een bezoek aan dit gebied. 
U volgt soms mulle zandpaden, af en toe 
gecombineerd met een ruiterpad. Als u een 
paard tegenkomt, houd uw hond dan even 
bij u tot het paard gepasseerd is. Ook trim-
mers stellen dit erg op prijs.

Startpunt
Vanuit Utrecht: A28; afslag 2 (de Bilt). N237 
richting Zeist, Soesterberg. Bij verkeerslich-
ten richting Bosch en Duin (N237). Bij 2e 
verkeerslichten rechtsaf, richting Bosch en 
Duin; Na ca. 200 meter Linksaf, Josef Israel-
slaan). Doorrijden tot de parkeerplaats aan 
de linkerhand.

Komt u met het openbaar vervoer, stap dan 
uit bij bushalte De Dreef/Panweg in Zeist. 
Ga aan het eind van De Dreef naar links 
en loop over het viaduct tot aan de ver-
keerslichten. Steek over en ga bij de witte 
afsluiting het bos in. Na een opeenvolging 
van hekken en heggen neemt u na 2 paden 
aan uw rechterhand het volgende pad naar 
links. Lees verder vanaf (ov).

Routebeschrijving
Vanaf de parkeerplaats loopt u door het 
hek bij het informatiebord. Ga links het rui-
terpad op. 3e pad rechts. 

(ov) Op schuine kruising linksaf. Na heuvel-
tje op 2e kruising rechts. 2e kruising rechts, 
een breed pad met grote beuken. Recht-
door tot 5-sprong, hier 2e pad rechts (één 
pad overslaan). U komt uit op een grote 
zandvlakte. Houd links aan, loop zo’n 20 
meter door en ga links. Houd de zandberg 
links van u en neem een smal paadje rechts 
een heuveltje op. Loop tot een T-splitsing 
bij het hek van de golfbaan (1).

Rechts af, het pad rechts naast het rui-
terpad. Volg dit slingerende pad zo’n 15 
minuten en blijf zo dicht mogelijk naast 
het ruiterpad lopen. Bij een eventuele Y-
splitsing neemt u het linkerpad. Als er geen 
parallelpad is, neemt u even het ruiterpad. 
Bij een kleine zandvlakte links, het ruiter-
pad volgen naast het hek. Dit komt uit bij 
een fietspad dat op een dijkje ligt; de oude 
spoordijk naar Bilthoven (2). 
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Wilt u de wandeling wat inkorten, ga dan  
naar rechts, onderlangs de spoordijk. Pak de  
routebeschrijving weer op bij >.

Voor het rondje door de Biltsche Duinen 
steekt u het fietspad over en links, parallel 
aan het fietspad. Na 30 meter rechts, aan 
uw rechterhand is een hek. Even later maakt 
het pad ter hoogte van enkele schuurtjes 
een bocht naar rechts. In deze bocht recht-
door. Het pad loopt langs een manage met 
weides. 1e rechts, bij het einde van het hek 
van de manage. 2e links tussen bomen door. 
U komt uit op een oud, breed beukenlaan-
tje. Hier rechts en na de 4e beuk links. Op 
T-splitsing links en direct rechts naar het 
zand; de Biltsche Duinen. Rechtdoor tot de 
achterste zandvlakte (3).

Op het zand rechtsaf. Aan het eind van 
deze zandvlakte het rechterpad nemen, 
rechtdoor het bos in. Bij Y-splitsing rechts. 
Rechtdoor en direct links op een 5-sprong 
van kleine paadjes. Bij T-splitsing rechts. 

Rechtdoor blijven lopen; zijpaden nege-
ren. Langs kleine zandvlakte rechtdoor, het 
pad maakt een bocht naar rechts. Links is 
nu een hek. Rechtdoor lopen; pad maakt 
bocht naar rechts. Vlak hierna links, smal 
paadje voordat het pad op een meer open 
stuk komt. Houd links aan. Aan uw linker-
hand krijgt u het hek van een manege. Loop 
naar de voorkant en ga recht tegenover de 
ingang bij het woonhuis het bos in. Neem 
het linkerpad; houd links aan. U komt weer 
uit bij het fietspad. Even naar links en weer 
oversteken op het punt waar u vandaan 
bent gekomen (2). Links, onderlangs de 
spoordijk.

> Blijf onderlangs lopen. Op de kruising 
even schuin rechts. Rechtdoor op ruiterroute 
en op kruising links, een breed zandpad. 
Rechtdoor langs grasveld. Aan het eind van 
het grasveld schuin rechts, dus niet langs 
het hek. Pad volgen. Bij Y-splitsing rechts. 
Rechts aanhouden; aan uw rechterhand is 
een vijvertje. Hier tegenover links; dus niet 
verder de heuvel op. Blijf dit halfverharde 
paadje volgen tot verharde weg. Rechtdoor 
en bij T-splitsing rechts. Na 15 meter schuin 
naar links. Dit pad volgen langs de muur 
van een grote moestuin. Bij het einde van 
de muur op de kruising links, terug naar de 
parkeerplaats (P).
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