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[herzien: 20 augustus 2015]

markering: rode pijl

Naar de Heuvelrug
Start Maliebrug, Utrecht – Eind station Bilthoven, 12 km
Maliebrug – NS Bilthoven
1. Vanaf de Maliebrug1 gaat u, met het gezicht naar het Spoorwegmuseum
toe, linksaf (water aan linkerhand). In bocht Maliesingel rechtdoor oversteken.
Direct bij het Maliehuis rechtsaf parallelweg oversteken. Meteen linksaf, voetpad
volgen tussen parallelweg en Maliebaan in. Bij de stoplichten rechtdoor
Nachtegaalstraat oversteken (bij voetgangers-oversteekplaats iets links van u).
Voetpad langs Maliebaan vervolgen.
2. Vlak voor het eind van het pad na een liggend beeld rechtsaf Maliebaan
oversteken. Zebrapad oversteken en linksaf voetpad volgen. Rechtsaf spoorlijn
oversteken. Ramstraat oversteken en rechtdoor, voetpad langs Museumlaan.
Rechtsaf het tweede grindpad van het plantsoen in gaan (Emmalaan). Aan het
einde de weg naar links oversteken, links langs de rotonde. Even verder de weg
(Prinsesselaan) oversteken en rechtdoor, voetpad langs speeltuintje en
Rosarium. Vóór klinkerweg linksaf, houtsnipperpad parallel aan Stolberglaan.
Einde bruggetje oversteken en linksaf, onverhard pad langs geluidswal (aan
rechterhand). Trapje af, viaduct onderdoor en trap omhoog. Let op: direct
rechtsaf (en niet linksaf brug over!). Paadje buigt naar links ‘Park Bloeyendael’
in.
3. Voorbij bruggetje op een splitsing linksaf. Bij volgende brug links aanhouden,
water aan linkerhand. Weer bruggetje over. 15 m voorbij einde haag (aan
rechterhand) gaat u op kruising van smalle paadjes linksaf. Fietspad rechtdoor
oversteken, halfverhard pad volgen tussen het water door. Op splitsing linksaf
langs informatiebord vervolgens een bruggetje over en na 100 m linksaf houten
bruggetje over, direct rechtsaf weer over houten bruggetje. Linksaf bruggetje
over. Aan het eind van het pad de Archimedeslaan oversteken en linksaf.
Drukke verkeersweg (Biltsestraatweg) oversteken bij stoplichten. Overzijde weg
linksaf en bij manege ‘Groenesteyn’ en Restaurant Loft88 rechtsaf een
parkeerplaats op. Aan uw rechterhand ligt Star Logde Hotel.
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Het beginpunt Maliebrug (nabij Lepelenburg) is vanaf Utrecht CS ook te voet te
bereiken; ca. 20 min. lopen; zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp.

4. Rechtdoor langs manege, voetpad volgen en aan het eind vóór het water
rechtsaf. Het water (aan linkerhand) blijven volgen, brug over. Linksaf pad
langs water volgen. Einde pad (voor brede brug aan linkerhand) rechtsaf.
Voorbij houten bruggetje op splitsing rechtdoor. Nog steeds het water volgen.
Kruising met ruiterpad oversteken. Voorbij zitbank, waar water naar links
afgebogen is , gaat u bij een Y-splitsing naar rechts. Opnieuw ruiterpad
oversteken.
5. Op fietspad langs drukke verkeersweg (Biltse Rading) rechtsaf. Oprit van de
snelweg oversteken, onder het viaduct door en afrit van de snelweg oversteken.
Daarna bij fiets- en voetgangersstoplichten linksaf richting Hooge Kampse Plas.
Voorveldse Pad volgen naar Fort Voordorp. Vóór fort linksaf, fortgracht volgen
aan rechterhand. Asfaltweg links negeren.
6. Linksaf fietspad inslaan, Hoogekampse Pad. De Hoogekampse Plas aan uw
rechterhand passeren. Na de plas gaat u na de slagboom linksaf, de
Groenekanseweg op. Voorbij spoorwegovergang en gemeentebord ‘Groenekan’
rechtsaf, Beukenburgerlaan en Landgoed Beukenburg in.
7. Na ruim 1 km bereikt u een huis, nr 64. Dit is knooppunt Beukenburg. Deze
route gaat hier rechtsaf, Leyense Pad. Wie hier rechtdoor gaat, volgt de Utrecht
te Voet-wandellijn ‘Groenekan & verder’ naar Groenekan, station Overvecht en
de Noorderbrug in Utrecht. Vanaf hier lopen de wandellijnen ‘Groenekan &
verder’ en ‘Naar de Heuvelrug’ samen op naar het station in Bilthoven.
Het Leyense Pad steeds rechtdoor volgen, langs dierenpension ‘Beukenhoeve’.
Ruiterpad negeren. Na bijna 1 km gaat u voorbij het huis met de luiken linksaf
langs slagboom ‘Landgoed de Leyen’ in. Bospad 1 km rechtdoor volgen
(Eyckensteinse Laan). Voorbij slagboom - hier rechtdoor - gaat u bij een
hekwerk met opschrift ‘verloren kerkhof’ rechtsaf (Dwarsweg). Onverharde weg
met fietspad wordt na een slagboom een verharde weg.
8. ‘Langs schoolgebouw ‘Werkplaats Kindergemeenschap’ ofwel Kees
Boekeschool en steeds rechtdoor, Jan Steenlaan volgen. Aan het einde komt u
bij een rotonde met aan uw rechterhand het station Bilthoven.
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Bushaltes:
Dichtstbijzijnde halte bij start: Hamburgerstraat. Vanaf halte naar Maliebrug:
Hamburgerstraat in oostelijke richting volgen (dus niet naar Oudegracht). Op
Nieuwegracht rechtsaf. Tweede straat linksaf, Schalkwijkstraat. Aan het eind bij
de singel, bent u bij de Maliebrug.
Onderweg bushalte Rosarium (vrijwel aan de route) en halte Archimedeslaan
aan de Biltsestraatweg (vrijwel aan de route).
Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
U OV 2
Na 2
km
Na 3
km

Eind

WAARHEEN
Utrecht CS

HALTE

FREQUENTIE

Hamburgerstraat

U OV 4

Utrecht CS

Rosarium

Connexxion
50
U OV 51, 52,
53, 74
NS

Utrecht CS

Archimedeslaan

4x p uur,
zo 2x p uur
4x p uur, zo
2x p uur
meerdere
keren p uur

Utrecht CS,
Amersfoort

NS-Bilthoven

Horeca:
WAAR
Start
Na 3 km (Biltsestraat)

Eind (in Bilthoven centrum)

Eind (station)

minstens 3x
p uur

HORECA
Binnenstad, diverse gelegenheden
www.brasserie-vink.nl, open iedere
dag vanaf 10.uur
www.loft88.nl
open di t/m zo vanaf 12 uur.
www.bubblesandblessings.nl,
Vinkenlaan 25, open di t/m za vanaf
10 uur, ma/zo vanaf 11 uur.
(Station) Bilthoven Stationskiosk,
open ma t/m vr 7-18, za en zo, 1016 uur

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
Knooppunt
Groenekan & verder
Groenekan of Bilthoven
Beukenburg
NS-Bilthoven
Uithof-Beerschoten
Via Uithof, De Bilt naar
knooppunt Hoge Bos
(oostzijde Utrecht)

© 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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[herzien: 20 augustus 2015]

markering: rode pijl

Naar de Heuvelrug 
Start station Bilthoven - Eind Maliebrug, Utrecht, 12 km
De route in deze richting is ook een NS-wandeltocht. Zie
http://www.eropuit.nl/uitje/wandelen/BeukenburgNSwandeltocht14km/id/1000001
of http://wandelnet.nl/traject/beukenburg-ns-route
1. Verlaat het station Bilthoven via de tunnel aan het eind van het perron. Onder
aan de trap in de tunnel linksaf. Bij de uitgang naar “bus, taxi, halen en brengen,
parkeren”, tunnel verlaten via een trap.
Vanaf het station lopen de Utrecht te Voet-wandellijnen ‘Groenekan & verder’ en
‘Naar de Heuvelrug’ samen op naar knooppunt Beukenburg. Richting de rotonde
lopen en bij de rotonde linksaf, Jan Steenlaan in.
Steeds rechtdoor, alle zijwegen negeren. Schoolgebouw ‘Werkplaats
Kindergemeenschap’ ofwel Kees Boekeschool passeren. Jan Steenlaan gaat over in
Dwarsweg. Deze verharde weg gaat het bos is en verandert in een onverharde weg
met fietspad.
2. Fietspad (Dwarsweg) steeds rechtdoor volgen. Aan het eind bij een hekwerk met
opschrift ‘verloren kerkhof’ gaat u linksaf. Na 50 m bij de slagboom rechtdoor
‘Natuurgebied De Leyen’ in. Bospad 1 km rechtdoor volgen (Eyckensteinse
Laan). Op kruispunt met huis rechtsaf. ‘Landgoed Beukenburg’ inlopen. Steeds
rechtdoor, langs dierenpension ‘Beukenhoeve’(Leyense Pad) tot einde pad.
3. Aan het eind bent u bij knooppunt Beukenburg. Deze route gaat hier linksaf. Wie
hier rechtsaf gaat, volgt de Utrecht te Voet-wandellijn ‘Groenekan & verder’ naar
Groenekan, station Overvecht en de Noorderbrug in Utrecht.
Deze route ‘Naar de Heuvelrug’ gaat hier linksaf, u volgt een brede halfverharde weg
(Beukenburgerlaan). Wordt na 200 m asfalt. Na 1 km gaat u aan het eind linksaf,
Groenekanseweg. Voorbij spoorwegovergang rechtsaf, Hoogekampse Pad. Vlak voor
het water rechtsaf, de Hoogekampse Plas aan uw linkerhand passeren.
4. Aan het eind van het pad rechtsaf, fortgracht aan linkerhand houden. Rechtdoor
doodlopende weg. Vóór ingang Fort Voordorp rechtsaf fietspad op, Voorveldse Pad.
5. Bij de verkeerslichten (Biltse Rading) oversteken en rechtsaf het fietspad op
richting Utrecht-centrum. Afrit van de snelweg oversteken, onder het viaduct door en
oprit van de snelweg oversteken. Meteen daarna linksaf, een smal voetpad vóór een
elektriciteitshuisje in (Park Voorveldsepolder).
Op een splitsing meteen na een ruiterpad het linker asfaltpad aanhouden en daarna
een asfaltpad van rechts negeren. U passeert een zitbank en houdt op een splitsing
rechts aan. U heeft nu een ruiterpad en water aan uw rechterhand. U loopt steeds
rechtdoor en gaat over een bruggetje. Vlak vóór een brede brug linksaf, Lo
Bruntpad.
Na ruim 50 meter volgt u het pad naar rechts een bruggetje over. Waar het water
afbuigt naar rechts, gaat u linksaf, een voetpad met een fietspad ernaast.
Langs een hotel (Star Lodge Hotel) en manege aan uw linkerhand loopt u via

een parkeerplaats naar een drukke verkeersweg (hier zijn twee
horecagelegenheden).
6. Linksaf, trottoir volgen langs verkeersweg. Bij stoplichten rechtsaf
(Biltsestraatweg) oversteken. Rechtdoor en na 15 m rechtsaf, aan overzijde
Archimedeslaan een smal onverhard pad in, ‘Park Bloeyendael’. Op splitsinkje rechts
aanhouden. Voorbij smalle brug meteen rechtsaf. Voorbij volgende bruggetje linksaf.
Weer houten brug over. Rechtsaf en nogmaals brug over. Voorbij informatiebord
(aan linkerhand) rechts aanhouden. Fietspad rechtdoor oversteken en na 15 m op
kruising van smalle paadjes rechtsaf. Haag aan linkerhand, water aan rechterhand.
Weer bruggetje over, rechtdoor steeds langs water. Einde weg, vóór het water,
rechtsaf. Weer bruggetje over, richting drukke weg lopen.
7. Vlak vóór fietspad langs verkeersweg rechtsaf. Meteen, dus nog vóór bruggetje,
linksaf, trap naar beneden. Viaduct onderdoor en trap omhoog. Onverhard pad
volgen met geluidsmuur aan linkerhand. Rechtsaf bruggetje over en rechtdoor
houtsnipperpad volgen parallel aan Stolberglaan. Einde rechtsaf, asfaltvoetpad langs
speeltuintje en Rosarium. Einde pad rechtdoor oversteken, Emmalaan in (links van u
een rotonde). Iets verder linksaf oversteken naar plantsoen en rechtsaf het grintpad
op, nog steeds Emmalaan. Aan het eind van het plantsoen linksaf, Museumlaan.
8. U steekt het spoor over (voor een bus naar Utrecht CS rechtsaf Snellenlaan en
linksaf halte Oorsprongpark) en gaat even linksaf het voetpad op en direct via
zebrapad rechtsaf, de Maliebaan oversteken en linksaf het voetpad opgaan. Het
voetpad volgen. Bij de verkeerslichten rechtdoor de Nachtegaalstraat oversteken (bij
de voetgangersoversteekplaats iets rechts van u). U vervolgt het voetpad langs de
Maliebaan. Aan het einde op een voorrangsweg bij de voetgangersoversteekplaats
iets rechts van u, rechtdoor de Maliesingel oversteken. Na 60 meter ligt de
Maliebrug aan uw rechterhand.
9. Hier eindigt de Utrecht te Voet route. Vanaf het eindpunt Maliebrug is Utrecht CS
ook te voet te bereiken; kortste weg 1,7 km, ca. 20 min. lopen;
zie www.utrechttevoet.nl/centrum.asp, voor een kaartje van de hieronder
beschreven route. Deze route is gemarkeerd met wit-rode tekens met een NS-logo.
De routebeschrijving luidt als volgt:
10. U steekt de Maliebrug over en gaat direct daarna linksaf, voetpad langs het
water. U houdt de stadsbuitengracht steeds aan uw linkerhand. Iets verderop loopt
u langs Zonnenburg met de Sterrenwacht, herkenbaar aan de koepels van de ronde
gebouwen met de kijkers.
11. U steekt de Nieuwegracht over en vervolgt uw wandeling langs de singel. Het
pad langs de singel voert langs de Oude Tolsteegpoort en het Ledig Erf. U steekt de
straat over en vervolgt het pad links van het café Ledig Erf, langs de singel. U steekt
de Lange Smeestraat over, loopt rechtdoor en steekt bij de verkeerslichten de
Mariaplaats over. U gaat linksaf. U komt uit bij het busstation en gaat rechtsaf
richting Utrecht Centraal. Via de (rol)trap van het busstation komt u bij het NSstation.
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Bushaltes:
Onderweg bushalte halte Archimedeslaan aan de Biltsestraatweg (vrijwel aan de
route) en in Utrecht halte Rosarium (vrijwel aan de route).
Dichtstbijzijnde halte bij eind: Hamburgerstraat. Vanaf Maliebrug keert u het
spoorwegmuseum de rug toe. Singel oversteken en meteen linksaf, singel aan
linkerhand. Haaks rechtsaf, Schalkwijkstraat. Op kruising Nieuwegracht
oversteken en meteen na de brug rechtsaf, Nieuwegracht. Tweede straat
linksaf, Hamburgerstraat.
Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/
TREIN
Start
NS
Na 8
km

Na 9km

Connexxion
50
U OV 51, 52,
53, 74
U OV 4

Eind

U OV 2

WAARHEEN
Utrecht C,
Amersfoort
Utrecht C

HALTE

Utrecht C

Rosarium

Utrecht C

Hamburgerstraat

Horeca:
WAAR
Start (station)
Start (in Bilthoven centrum)

Na 8 km (Biltsestraat)

Eind

NS-Bilthoven
Archimedeslaan

FREQUENTIE
PER UUR
minstens 3x
p uur
meerdere
keren p uur

4x p uur, zo
2x p uur
4x p uur,
zo 2x p uur

HORECA
Stationskiosk, open ma t/m vr 7-18,
za en zo, 10-16 uur
www.bubblesandblessings.nl,
Vinkenlaan 25, open di t/m za vanaf
10 uur, ma/zo vanaf 11 uur.
www.brasserie-vink.nl, open iedere
dag vanaf 10.uur
www.loft88.nl
open di t/m zo vanaf 12 uur.
Binnenstad, diverse gelegenheden

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
WAAR
WELKE ROUTE
WAARHEEN
NS-Bilthoven
Uithof-Beerschoten
Via Uithof, De Bilt naar
knooppunt Hoge Bos
(oostzijde Utrecht)
Knooppunt
Groenekan & verder
Groenekan of Bilthoven
Beukenburg

© 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

