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6. Vlak na het Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek, linksaf de Visserssteeg in
(een doodlopende asfaltweg). Asfaltweg gaat na 500 m over in een zandweg.
Rechtdoor het beschermd natuurgebied Beerschoten in. Nb. de
routebeschrijving en de markering wijken af van de routelijn op de kaart zoals
op www.utrechttevoet.nl staat.

markering: lila-roze pijl

Routebeschrijving Uithof - Beerschoten
Start Knooppunt Hoge Bos – Station Bilthoven

12 km

1. Vanaf het bruggetje op knooppunt Hoge Bos volgt u het onverharde
fietspad rechtdoor (Het Hoge Bospad). Zijpaden negeren. Aan het eind van het
bos pad volgen met bocht naar links en dan naar rechts. U loopt door de
weilanden naar Universiteitsterrein De Uithof.
2. Over het withouten bruggetje gaan en het pad vervolgen. Op de T-spliting
(bij Y 58409/1) linksaf de Zandlaan op, een verharde weg. Na ongeveer 50
meter op de kruising recht oversteken het Oxford pad in (bij Y-58410). Onder
een gebouw doorlopen en bij Y-58408 voorrangsweg oversteken. Rechtdoor
over de fietsstraat, tussen de universiteitsgebouwen door, Coïmbrapad. U komt
bij de busbaan (Heidelberglaan) uit, hier linksaf. Even verder rechtsaf, busbaan
oversteken.
3. Aan het einde van de Genevelaan op de T-splitsing de weg oversteken en
rechtdoor het fietspad op. Na 50 meter rechtsaf, fietspad volgen (aan
linkerhand liggen de Botanische Tuinen). Na 150 m linksaf houten bruggetje
over, fietspad op richting sportvelden. Einde fietspad rechts (Harvardlaan). Na
150 meter, aan het einde van de Harvardlaan (Y58418/001) linksaf slaan
richting de Bilt. Links bevindt zich sportcentrum Olympos, rechts het
Transferium (P+R) De Uithof. Het fietspad (Uppsalapad) blijven volgen naar het
tunneltje onder de A28 door.
4. Voorbij tunnel het fietspad volgen door de weilanden richting De Bilt. Links
voor u staat de toren van het KNMI. Zijpaden negeren, halverwege maakt het
pad haakse bocht naar rechts en naar links. Einde fietspad linksaf, Oude
Bunnikseweg. Na 25 m rechtsaf, Oude Bunnikseweg. Emmalaan (links) negeren.
Circa 20 m voorbij bruggetje bij Y-5938 rechts aanhouden naar De Bilt, pad
door tunnel (onder de Utrechtseweg door).
5. Na het tunneltje loopt u rechtdoor De Bilt in (Kapelweg). (Naar bushalte
Tunneltje: meteen linksaf na de tunnel). Einde op voorrangsweg rechtsaf,
Dorpsstraat oversteken en aan de linkerzijde volgen. Bij de stoplichten
Soestdijkseweg-Zuid oversteken. Na de stoplichten rechtdoor het fietspad
volgen aan de linkerzijde van de weg (De Holle Bilt). U verlaat de bebouwde
kom van De Bilt. Eerste mogelijkheid naar links negeren (toegangsweg naar
Grontmij).

7. Na 100 meter, eerste bospad rechts. Tussen weilanden door twee paden van
links negeren. Einde zandpad linksaf langs het bezoekerscentrum van het
Utrechts Landschap (Paviljoen Beerschoten). Na het bezoekerscentrum
rechtsaf half-verhard pad in. Rechts ligt een beeldentuin. Route volgt (ook) de
gele gemarkeerde route van het Utrechts Landschap. Na 200 meter de houten
brug over. Daarna op viersprong tweede pad links volgen.
Na 500 meter bij een groot rond kunstwerk, linksom het kunstwerk heen en
vervolgens tweede pad links. Pad naar links negeren.
Op T-splitsing linksaf. Na 25 m scherp rechtsaf, een smalle beukenlaan in. Einde
pad, voor een diepe ronde vijver, rechtsaf. Neem het tweede pad rechts.
Voor heuvel links aanhouden. Twee paden van links negeren. Pad naar rechts
volgen. Pad linksaf (met rode markering) negeren, pad met gele markering
rechtdoor volgen. Op driesprong, pad rechtsaf. Op driesprong linksaf. Na 25
meter op kruising rechtdoor.
8. Na het weiland aan de rechterhand, pad rechtdoor vervolgen tot aan
asfaltweg. Asfaltweg oversteken (het Panbos in) en direct linksaf zandpad in
(hier verlaat je de route met de gele markering). Op 5-sprong rechtdoor. Voor
zandverstuiving schuin naar links. Pad langs de zandverschuiving volgen
(zandverstuiving ligt rechts). Onder een schuin hangende boom (grove den)
door. Bij het einde van de zandverstuiving schuin naar rechts. Pad loopt
omhoog langs een boom met een witte band. Op T-splitsing rechts. Op kruising
links. Op kruising rechts. Op kruising links. Voor ruiterpad naar rechts. Voor
ruiterpad schuin naar rechts. Op Y-splitsing links. Voor de zandverstuiving
rechtsaf (zandverstuiving aan de linkerhand). Wandelbankje. Op kruising
linksaf. Pad loopt omhoog naar een geasfalteerd fietspad.
9. Het geasfalteerde fietspad rechtdoor oversteken. Na 75 meter ruiterpad links
negeren, na 100 meter, wandelpad links in. Op Y-splitsing rechts aanhouden,
ruiterpad volgen. Na 50 meter pad naar rechts volgen. Na 100 meter linksaf het
geasfalteerde op (parallel aan de Biltseweg). Eerste weg (asfaltweg) linksaf,
richting Stal “De Molshoop”, het beschermde natuurgebied De Biltse duinen in.
Na 500 meter gaat deze asfaltweg (door rechts aan te houden) over in een
zandweg (brede beukenlaan).
Einde pad, langs witte slagboom rechtsaf geasfalteerd fietspad op (bij P-22138).
Aan het eind asfaltpad volgen met haakse bocht naar rechts. U komt uit op de
Bosuillaan.
10. Op de Bosuillaan gaat u linksaf. Op voorrangsweg linksaf, Sperwerlaan. Op
rotonde rechtsaf, Koperwiecklaan. Einde op voorrangsweg linksaf, Julianalaan.
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Wordt winkelstraat, bocht volgen naar rechts (Vinkenweg negeren). U komt uit
op de Soestdijkseweg-Zuid; aan de overzijde ligt station Bilthoven.

Bushaltes:
Uithof: halte Langeveldgebouw, vrijwel aan de route.
De Bilt: halte Tunneltje (aan de Utrechtseweg). Voorbij het tunneltje
meteen linksaf gaan.

WAAR
Onderweg
Onderweg
Onderweg
Onderweg

Eind

Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
U-OV 2

Onderweg
Onderweg

Eind

Horeca:

HORECA
Uithof The Basket, Genevelaan (werkdagen),
http://utrecht.thebasket.nl/
Diverse gelegenheden aan de Dorpsstraat De Bilt
Hotel De Biltsche Hoek, De Bilt (aan de Holle Bilt)
http://www.biltschehoek.com/
Paviljoen Beerschoten (openingstijden zie
bezienswaardig onderweg)
http://www.utrechtslandschap.nl/infocentra/paviljoenbeerschoten
PK – Bar & Kitchen, Julianalaan 10
http://www.pkbilthoven.nl
Brasserie Bubbels & Blessings, Vinkenweg.
http://bubblesandblessings.nl,
Settlers, restaurant & Lounge, Julianalaan 23.
www.settlersrestaurantenlounge.nl,
(Station) Bilthoven

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Knooppunt Hoge Bos
Waterlinie-Houtense
NS-Houten
Vlakte
Knooppunt Bilthoven
Groenekan & verder
Groenekan en
Noorderbrug Utrecht
Knooppunt Bilthoven
Naar de Heuvelrug
Maliebrug Utrecht
WAARHEEN
Utrecht C
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WaterlinieHoutense Vlakte
Heidelberglaan

U-OV 28
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-Zeist

Tunneltje De Bilt
(Utrechtseweg)

ma-za 4x p
uur;
zo 2x p uur
meerdere
keren p uur
meerdere
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Utrecht C,
Amersfoort

NS-Bilthoven

2x p uur

© Wandelnet, Amersfoort
De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Wandelnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade
die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te
maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
Eventuele vragen, klachten, opmerkingen:
Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: info@wandelnet.nl
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markering: lila-roze pijl

Routebeschrijving Uithof - Beerschoten
Start station Bilthoven - Knooppunt Hoge Bos, 12 km
1. Komend vanaf het perron van station Bilthoven de trap af, de tunnel in. In
de tunnel rechtsaf. Aan de overzijde van het fietspad via uitgang “Centrum”
(trap of lift) tunnel verlaten. Linksaf Julianalaan inlopen.
Vinkenlaan rechts negeren en winkelstraat volgen met bocht naar links.
Rechtsaf, Koperwiecklaan. Bij de rotonde linksaf, Sperwerlaan. Eerste weg
rechtsaf, Bosuillaan, doodlopende weg. Aan het eind gaat u rechtsaf het fietspad
op.
2. U volgt dit fietspad met haakse bocht mee naar links tot bij P-22138. Schuin
linksaf beschermd natuurgebied De Biltse duinen in. Pad over heuvel volgen.
Pad wordt brede beukenlaan en gaat bij bebouwing (stal “De Molshoop”) over in
asfaltweg. Einde weg rechtsaf, geasfalteerd fietspad op (langs de Biltseweg).
Eerst bospad naar rechts ingaan (met bord “Ruiterroute”). Op Y-splitsing linksaf,
vervolgens pad naar links volgen. Op T-splitsing rechtsaf. Na 200 meter (hoger
gelegen) geasfalteerd fietspad oversteken om het Panbos in te gaan. Nb. de
routebeschrijving en de markering wijken af van de routelijn op de kaart zoals
op www.utrechttevoet.nl staat.
3. Na 250 meter, na de zandverstuiving, op kruising rechtsaf (route met gele
markering volgen). Na wandelbankje links aanhouden. Na 50 meter rechts
aanhouden. Voor ruiterpad links aanhouden. Voor ruiterpad linksaf. Na 50
meter, boven op een verhoging, rechts. Na 100 meter linksaf, naar beneden. Op
kruising linksaf. Op kruising rechtsaf. Na 150 meter linksaf. Op heuvel (met veel
boomwortels) schuin naar rechts. Pad rechts van de zandverstuiving blijven
volgen. Pad naar rechts met gele markering negeren. Aan het eind van de
zandverstuiving rechtsaf (pad met blauw-grijze markering. Paden naar links
negeren. Op vijfsprong rechtdoor.
4. Bij asfaltweg rechtsaf oversteken, ruiterpad volgen. Pad rechtdoor volgen
(ruiterpad gaat naar rechts). Pad langs weiland volgen (weiland aan de
linkerhand). Op kruising van paden rechtdoor. Na 25 meter, op T-splitsing
rechtsaf. Op T-splitsing linksaf. Zijpaden negeren. Op T-splitsing linksaf. Einde
pad, bij diepe ronde vijver links. Tweede pad links ingaan (smalle beukenlaan).
Einde smalle beukenlaan, scherp linksaf. Na 25 meter rechtsaf. Bij groot rond
kunstwerk, rechtsom kunstwerk heen, tweede pad rechts. Aan het eind rechts
aanhouden, over houten burg (aan de linkerhand een beeldentuin).

5. Op kruising met asfaltweg, linksaf asfaltweg op langs bezoekerscentrum
Paviljoen Beerschoten. Na het bezoekerscentrum rechtsaf, zandpad in, tussen
weilanden door. Op T-splitsing linksaf. Einde zandweg (bij slagboom van
beschermd natuurgebied Landgoed Beerschoten) rechtdoor asfaltweg op
(Visserssteeg). Eind van de weg (bij Van der Valkhotel De Biltsche Hoek),
rechtsaf fietspad op (langs de Holle Bilt). Bij de stoplichten Soestdijkseweg-Zuid
oversteken en rechtdoor, Dorpsstraat. Eerste weg linksaf, Kapelweg. Na circa 50
m links aanhouden, pad door tunneltje volgen (onder Utrechtseweg door). (Naar
bushalte Tunneltje: ga vlak vóór de tunnel rechtsaf).
7. Voorbij tunneltje bij Y-5938 links aanhouden richting Uithof, Oude
Bunnikseweg. Bruggetje oversteken en Emmalaan (rechts) negeren. Einde
linksaf, Oude Bunnikseweg. Meteen rechtsaf bij Y-5938 richting Uithof,
asfaltfietspad door weilanden. Rechts ligt de toren van het KNMI. Halverwege
maakt het pad een haakse bocht naar rechts en dan naar links. Zijpaden
negeren. U volgt het pad door het tunneltje onder de A28 door.
8. Voorbij de tunnel loopt u de gemeente Utrecht in en bereikt u
Universiteitsterrein De Uithof. De Uppsalalaan volgen. Rechts bevindt zich
een sportcomplex Olympos en links Transferium (P+R) De Uithof. Na het
sportcomplex rechtsaf de Harvardlaan inlopen. Na 100 meter linksaf fietspad op.
Einde fietspad rechtsaf. Aan rechterhand de Botanische Tuinen. Na 150 meter
linksaf. Na 50 m Leuvenlaan oversteken, Genevelaan inlopen.
Aan het einde van de Genevelaan de busbaan oversteken en linksaf de
Heidelberglaan inslaan. Bij de 1e fietsafslag (na ongeveer 50 meter)
rechtsafslaan en het Coïmbrapad oplopen. U loopt nu over een fietsstraat tussen
de universiteitsgebouwen door.
9. Aan het einde van dit pad (Y 58410/001) de voorrangsweg oversteken en het
Oxfordpad, dat licht naar links buigt, oplopen. U loopt meteen onder een
gebouw door.
10. Aan het einde van het Oxfordpad de kruising recht oversteken, de Zandlaan
op. Na ongeveer 50 meter rechtsaf een half verhard fietspad inslaan. Na 100
meter een wit houten bruggetje over en links het pad vervolgen. Het pad maakt
enkele bochten, eerst door weiland, dan door bos. Blijf het pad steeds volgen
tot aan een bruggetje dat op de asfaltweg uitkomt.
Hier bent u bij knooppunt Hoge Bos, waar u kunt overstappen op de Utrecht te
Voet-wandellijn ‘Waterlinie-Houtense Vlakte’. Linksaf vóór het bruggetje gaat
richting Houten. Wie voorbij het bruggetje rechtsaf gaat over de asfaltweg, gaat
naar het Ledig Erf in Utrecht.
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Bushaltes:
De Bilt: halte Tunneltje (aan Utrechtseweg). Vlak vóór tunneltje rechtsaf.
Uithof: halte Langeveldgebouw, vrijwel aan de route.
Openbaar vervoer:
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Start
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Onderweg
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Eind
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NS-Bilthoven

2x p uur

Connexxion
50
U-OV 53, 74
U-OV 28

WAARHEEN
Utrecht C,
Amersfoort
Utrecht C,
Driebergen
-Zeist
Utrecht C

Tunneltje De Bilt
(Utrechtseweg)
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Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Knooppunt Bilthoven
Groenekan & verder
Groenekan en
Noorderbrug Utrecht
Knooppunt Bilthoven
Naar de Heuvelrug
Maliebrug Utrecht
Knooppunt Hoge Bos
Waterlinie-Houtense
NS-Houten
Vlakte
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Horeca:
WAAR
Start

Onderweg

Onderweg
Onderweg
Onderweg

HORECA
PK – Bar & Kitchen, Julianalaan 10
http://www.pkbilthoven.nl
Brasserie Bubbels & Blessings, Vinkenweg.
http://bubblesandblessings.nl,
Settlers, restaurant & Lounge, Julianalaan 23.
www.settlersrestaurantenlounge.nl,
(Station) Bilthoven
Paviljoen Beerschoten (openingstijden zie
bezienswaardig onderweg)
http://www.utrechtslandschap.nl/infocentra/paviljoenbeerschoten
Hotel De Biltsche Hoek, De Bilt (aan de Holle Bilt)
http://www.biltschehoek.com/
Diverse gelegenheden aan de Dorpsstraat, De Bilt
Uithof The Basket, Genevelaan (werkdagen)
http://utrecht.thebasket.nl/

De route en deze beschrijving werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Wandelnet aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade
die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te
maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
Eventuele vragen, klachten, opmerkingen:
Wandelnet
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
Tel. 033-4653660
E-mail: info@wandelnet.nl

