
 

 
 

Fietsroute In het spoor van de Fransen naar de Pyramide van Austerlitz 

 

 

 

  

 

 

 

Start- en eindpunt: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 in Doorn 

Afstand:  25,7 km 

 

Wij schrijven het jaar 1804. Onder aanvoering van generaal Auguste de Marmont zijn 18.000 

Franse soldaten gelegerd in een kamp op de uitgestrekte heide bij Zeist. Ze zijn in afwachting 

van een aanval op Engeland, maar die aanval komt niet en de soldaten vervelen zich. Om zijn 

manschappen bezig te houden en uit ijdelheid laat generaal Marmont een piramide bouwen. 

Het kamp ontwikkelt zich tot een dorp en wordt na een overweldigende overwinning van 

Napoleon bij het Tsjechische Austerlitz naar deze plaats vernoemd. Op weg naar de sporen uit 

de Franse tijd fiets je door de prachtige bossen van de Utrechtse Heuvelrug, maar vergeet niet 

dat het hier toen nog een kale vlakte was. Je kunt een uitstapje maken naar de piramide en 

fietst door het dorp Austerlitz, waar je op het dorpsplein heel toepasselijk een potje jeu de 

boules kunt spelen. 

 

Let op  

Deze route voert door het heuvelachtige terrein van de Utrechtse Heuvelrug. Een fiets met 7 

versnellingen is daarom aan te bevelen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts, L=links, KP=fietsknooppunt, P=ANWB-paddenstoel, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1.  Verlaat Landgoed Zonheuvel, steek de voorrangsweg over en fiets R het bos in. 

 

2. Volg na de twee paaltjes het fietspad naar L. Fietspad gaat over in een weg. 

 

3. Neem de eerste weg L (Beatrixlaan). Aan het eind R op de voorrangsweg (Amersfoortseweg). 

 

4. Na ca. 175 meter L (Bergweg). 

 

5. Fiets na ca. 130 meter tussen de twee stenen door het onverharde pad op. 

 

6. Het pad gaat over in een grindweg (heet nog steeds Bergweg). 

 

7. Volg de Bergweg tot het eind en ga bij de voorrangsweg L. 

Deze route wordt aangeboden door 

 



 

8. Eerste weg R (Schoonoordselaan). 

 

9. Eerste grindweg L (Postweg). 

 

10. Bij de asfaltweg L. Volg KP 7 (niet tot einde). Je beklimt nu de Utrechtse Heuvelrug (zie A) 

en fietst langs de Kaapse Bossen en landgoed De Ruiterberg (zie B). 

 

11. Bij P 20554/001 verlaat je de route naar KP 7 en fiets je L richting Maarn. 

 

12. Volg deze weg helemaal tot aan de drukke voorrangsweg. 

 

13. Volg KP 6 door vóór de voorrangsweg R te gaan. 

 

14. Na KP 6 volg je KP 3 (niet tot einde). 

 

15. Na ca. 2,8 km kom je bij P 62487/001. Ga daar R richting 'Pyramide' (hier verlaat je de 

route naar KP 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aan het eind van het fietspad volg je KP 2. 

 

17. Na KP 2 volg je KP 1. 

 

18. Na KP 1 volg je KP 80 (niet tot het eind). 

 

19. Waar in Austerlitz de route naar KP 80 R gaat op de Austerlitzseweg, ga je L en blijf je de 

Oude Postweg volgen. 

 

20. Oude Postweg volgen (langs het Dorpsplein met de jeu de boulesbaan, zie D) tot KP 3. 

 

21. Na KP 3 volg je KP 4. 

 

22. Na KP 4 volg je KP 5. Let op: dat is bij P 20592/001 richting Doorn en bij P 20924 R richting 

Driebergen. 

 

23. Na KP 5 volg je KP 8 (niet tot het eind). 

 

24. Na het passeren van het bord 'Doorn' de eerste weg L (Woestduinlaan). 

 

25. Neem de eerste weg R en direct weer L (Van Galenlaan). 

Bezoek aan de Pyramide van Austerlitz (zie C) 

a. Ga aan het eind van het fietspad R richting 'Pyramide'. 

b. Na ca. 500 meter ben je bij het informatiecentrum/restaurant/speeltuin. 

Je kunt met de fiets of te voet bij de piramide komen door de borden te volgen. Voor het 

beklimmen moet entree worden betaald. Meer informatie vind je bij het informatiecentrum en 

op de diverse informatieborden op het terrein. 



 

26. Van Galenlaan volgen, ook na de kruising met de witte stip. 

 

27. Aan het eind van de Van Galenlaan L aanhouden (Drift). Weg gaat over in een fietspad. 

 

28. Fietspad naar R blijven volgen. 

 

29. Aan het eind de voorrangsweg oversteken. Je bent weer bij Landgoed Zonheuvel, het 

startpunt van de route. 

 

Bezienswaardigheden onderweg 

A. Utrechtse Heuvelrug 

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal die loopt van Huizen tot Rhenen en is ontstaan tijdens 

de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. Grote ijsgletsjers die vanuit het noorden dit 

gebied binnendrongen, stuwden zand en grind op, waardoor de Heuvelrug ontstond. Tijdens de 

Late Steentijd (zo'n 10.000 jaar geleden) ontstonden heidevelden en stuifzanden door het 

kappen van vegetatie en overbegrazing. Vanaf de 19
e
 eeuw werden uitgestrekte bossen 

aangeplant. Een deel van de Utrechtse Heuvelrug is nu een Nationaal Park. 

 

B. Landgoed De Ruiterberg 

Op de Utrechtse Heuvelrug liggen de Kaapse Bossen. Rond 1750, toen hier alleen nog heide en 

zandverstuivingen te vinden waren, werd dit gebied aangekocht door een rijke familie. Na 1850 

werd het bos aangeplant en werden er mooie lanen en paden aangelegd. Midden in de Kaapse 

Bossen ligt landgoed De Ruiterberg. Tijdens de route fiets je langs het bijzondere poortgebouw 

dat toegang geeft tot het landgoed waar mooi gewandeld kan worden. 

 

C. Pyramide van Austerlitz 

Deze piramide van zand en heideplaggen werd in het jaar 1804 in 32 dagen gebouwd door de 

soldaten van generaal Auguste de Marmont. Bovenop de piramide kwam een obelisk te staan. 

De generaal liet zich daarbij inspireren door wat hij tijdens veldslagen in Egypte had gezien. 

Tijdens de Franse tijd bestond het gebied uit een grote heidevlakte waardoor de piramide van 

grote afstand was te zien, wat een indrukwekkend beeld moet zijn geweest. 

D. Austerlitz 

Het dorp Austerlitz is ontstaan uit het Franse legerkamp dat in 1804 en 1805 op deze plek was 

gevestigd in afwachting van een invasie in Engeland. Er waren 18.000 Franse soldaten gelegerd, 

maar het kamp trok ook handelaren en ambachtslieden aan en er waren kantines en cafés te 

vinden. Om aan water te komen, werden tientallen waterputten geslagen. De dorpspomp op 

het Dorpsplein van Austerlitz is gebouwd op één van deze putten. Naast de dorpspomp ligt een 

openbare jeu de boulesbaan. Ballen zijn te leen bij het naastgelegen café-restaurant. 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Nederland. 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze route? Stuur dan een e-mail naar info@fietsenwandelweb.nl.  
Routebureau Nederland heeft deze route met de meeste zorg samengesteld. Routebureau Nederland en 

Fietsenwandelweb.nl zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze route(beschrijving). 

http://www.fietsenwandelweb.nl/
mailto:info@fietsenwandelweb.nl

