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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond 
Draaierige boswandeling rond de Traaij,

bos, heide en stuifduintjes, ±9 km

Deze rondwandeling loopt via het Rijsen-
burgse Bos, de Breul, Bornia en Heidestein. 
De hond mag deels vrij loslopen, maar zoals 
we van u gewend zijn, wel onder appel. 
De route start op een parkeerplaatsje aan 
de Arnhemse bovenweg in Driebergen- 
Rijsenburg, even na huisnummer 125 bij 
drie ANWB-paddenstoelen.

Openbaar vervoer: Vanaf het busstation 
Driebergen-Zeist steekt u bij de verkeers-
lichten over en loopt u iets rechts tussen 
twee stenen zuiltjes een park met een koe-
pel in. Loop het pad uit tot de volgende 
spoorwegovergang. Steek hier over en ga 
naar rechts. Start de wandeling bij punt 9.

1. Bij de informatiezuil op de parkeerplaats 
neemt u het middelste pad het bos in. U 
loopt dus niet strak langs een grasveld. Op 
een splitsing houden we rechts aan, u loopt 

tussen twee heuveltjes door. Steek een ver-
hard pad over en ga rechtdoor. Voor het 
grasveld gaat u rechts over een bruggetje 
en bij het volgende bruggetje gaat u weer 
terug. 

2. Ga een hoge brug over en loop tussen 
smalle hekjes al draaiend naar beneden. 
Eenmaal beneden gaat u direct geheel naar 
links, dus niet naar de bruggetjes. Steek ver-
derop wel een bruggetje over en ga naar 
links. Loop ook het volgende bruggetje 
over en ga daaarna naar rechts. Blijf het pad 
volgen met het water rechts van u. Negeer 
een volgend bruggetje. Bij een bankje loopt 
u rechtdoor een heuveltje over. Houd links 
aan en volg het pad rechtdoor. Na onge-
veer 100 meter nemen we het pad dat naar 
rechts afbuigt. 

3. Voor een grote parkeerplaats houden 
we links aan, u blijft op het bospad lopen. 
Houd twee maal rechts aan, u loopt om de 
parkeerplaats. Loop langs een hekwerk aan 
uw rechterhand. Waar het hek geheel naar 
rechts gaat, gaat u iets links een stijgend 
bospaadje op. U komt uit bij het begin van 
een spreng waar even wat gedronken kan 
worden. 
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Houd het water rechts en volg het smalle 
paadje langs het water. Aan het eind van 
het pad gaan we naar links. Loop om de kop 
van een volgende spreng heen en ga bij een 
afgezaagde boom rechtdoor. U loopt niet 
langs een rododendron. Op een kruising 
van paden gaan we naar links, u loopt op 
een half verhard pad. Passeer een kruising 
en neem verderop het tweede pad schuin 
naar rechts.

4. Op een T-splitsing gaan we naar links. U 
komt uit bij een heideveldje dat tweemaal 
per jaar met schapen wordt onderhouden. 

Ga scherp naar rechts en passeer een hek 
aan uw linkerhand. U loopt langs een fiets-
pad en komt uit op een grote weg. Steek 
voorzichter over en ga direct het smalle 
paadje aan de overkant op. Op een krui-
sing met een breder pad gaat u schuin naar 
links. Steek een fietspad en nogmaals de 
grote weg over. Ga aan de overkant op het 
fietspad naar rechts en loop verderop onder 
een viaduct door. Direct daarna gaat u links 
bij een blauw paaltje het bos weer in.

5. Op een splitsing houdt u links aan, u 
loopt even langs het spoor. Vlak daarna 
gaat u naar rechts. Op een kruising met een 
atb-route gaan we rechtdoor en houden 
verderop links aan. U loopt een heuveltje 
op. Voor een geheel vrijstaande boom gaat 
u naar rechts verder de heuvel op. 

6. Steek het stuifduingebied over, hou enigs-
zins links aan. Passeer een gemarkeerde 
paal van een ns-wandeling. Bij de bosrand 

moet u proberen uit te komen bij een rood 
gemarkeerd paaltje en een vierkante paal 
van een blauwe wandeling. Negeer de ge-
markeerde routes en loop rechtdoor een 
vrij breed bospad op. Na twee heuveltjes 
aan uw rechterhand gaan we op een split-
sing naar links. Even verder draait u met een 
bocht mee naar rechts. Ter hoogte van een 
geel gemarkeerd paaltje gaan we scherp 
naar rechts. 

7. Op een ruime drassige kruising gaan we 
naar links. Volg het brede pad geruime tijd 
en negeer 2 paden aan uw rechterhand. Op 
een kruising met een atb-route heeft u de 
keuze tussen 2 mogelijkheden. De mooiste 
route gaat naar rechts het atb-pad op. Lijn 
uw hond hier beslist aan en kijk uit. Volg 
het geldige kronkelige paadje tot op een 
half verharde weg en ga hier naar rechts.

In het weekend is het atb-pad geen aan-
rader. Loop dan ter hoogte van het geel 
gemarkeerde paaltje rechtdoor en draai 
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met de weg mee naar rechts (Bornia). Op de 
kruising met het atb-pad rechtdoor lopen 
en de route vervolgen.

8. Draai na 100 meter met het verharde 
pad mee naar links. Na een �auwe heuvel 
gaan we op een schuine kruising rechts een 
smal bospad op. Ongeveer 25 meter voor 
een heideveldje gaat u naar links. Passeer 
het heideveldje en een oranje gespikkeld 
heuveltje. Op een schuine splitsing gaan we 
naar links, u komt uit op een verharde weg 
waar we naar rechts gaan. Negeer een pad 

naar links. Lijn uw hond aan, u komt uit op 
een grote weg. Ga naar links en steek het 
spoor over. 

9. Loop onder de snelweg door en neem de 
tweede weg links. Ga het Rijsenburgse bos 
in en houd rechts aan. Neem het tweede 
pad rechts. We komen uit op een parkeer -
plaatsje, het beginpunt van de wandeling.

Op onze website is de gps-route te vinden.

Bruno van Oers


