
 

 
 

Fietsroute Heuvelrug, Lustwarande en Boerenland 

 

 

 

  

 

 

 

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

Afstand: 37,2 km 

 

Fietsen door een gevarieerd landschap is fietsen op zijn best. Dat is wat deze route te bieden 

heeft. Direct nadat je Landgoed Zonheuvel hebt verlaten, bevind je je midden in de 

uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Je daalt af en doorkruist de Stichtse 

Lustwarande, waar je buitenplaats Leeuwenburg en kasteel Sandenburg van dichtbij passeert. 

Uiteindelijk fiets je door het gebied van de Kromme Rijn, langs boomgaarden en 

kaasboerderijen. 's Zomers is het hier goed kersen eten. Geniet van drie prachtige 

landschappen! 

 

Let op  

Deze route voert voor een deel 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. Het fietspad gaat over in een weg. 

 

3. Neem de eerste verharde weg R (Van Galenlaan). 

 

4. Volg de Van Galenlaan en ga R op de kruising met de witte stip in het midden. 

 

5. Aan het eind rechtdoor op het fietspad. 

 

6. Bij het bord 'Landgoed het Heihuis' rechtdoor over het fietspad. Fietspad blijven volgen. Je 

fietst nu door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug (zie A). 

 

7. Ga bij P 20591 richting Driebergen. 

 

8. Volg het fietspad langs de camping. Ga bij P 20924 richting Driebergen. 

Deze route wordt aangeboden door 

 



 

9. Bij P 20923 de voorrangsweg oversteken. 

 

10. Ga vóór de voorrangsweg L. 

 

11. Volg KP 59 tot de Gooijerdijk en ga daar rechtdoor (volg de Gooijerdijk). Je fietst nu door 

de Stichtse Lustwarande (B). 

 

12. Na ca. 1,2 km bij het witte huisje R de lange boslaan op (het metalen hek door). 

 

13. Aan het eind, na buitenplaats Leeuwenburg, R de asfaltweg op. 

 

14. Eerste weg L (De Zuwe). Aan het eind de voorrangsweg oversteken en L langs het water. 

 

15. Eerste weg R de brug over (Molenspoor). Aan het eind L. 

 

16. Bij KP 56 volg je KP 13. Je fietst door het dorp Cothen (zie C). Let op: na het oversteken 

van de drukke voorrangsweg ga je na ca. 100 meter R het Groenewoudpad op (bord moeilijk 

zichtbaar). 

 

17. Na KP 13 volg je KP 9. Je hebt een mooi zicht op kasteel Sandenburg. 

 

18. Na KP 9 volg je KP 10. 

 

19. Na KP 10 volg je KP 8. 

 

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

 

21. Waar de route naar KP 5 op de Kaaplaan L gaat, ga je rechtdoor (Van der Leelaan). 

 

22. Aan het eind L (Bergweg) en bij de voorrangsweg R (Amersfoortseweg). 

 

23. Na ca. 750 meter ben je 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. Stichtse Lustwarande 

Ten zuiden van de Utrechtse Heuvelrug, van De Bilt tot Rhenen, vind je een lint van kastelen, 

buitenplaatsen en landgoederen: de Stichtse Lustwarande. Deze is aan het eind van de 18
e
 



 

eeuw ontstaan toen het onder rijke Hollanders mode werd om een mooie buitenplaats te laten 

bouwen, waar men een paar maanden per jaar kon verblijven. Tijdens de fietstocht kom je 

langs buitenplaats Leeuwenburg, die in 1657 werd gebouwd door de rijke Utrechtse patriciër 

Gerard Zoudenbalch. Ook fiets je langs kasteel Sandenburg, dat veel ouder is. Het wordt 

namelijk al voor het eerst genoemd in 1391. 

 

C. Cothen 

Cothen is een boerendorp waarvan een deel is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het 

ligt aan de rivier de Kromme Rijn die lang de belangrijkste verbinding met de buitenwereld 

vormde. Rond Cothen vind je veel boomgaarden. In de zomer fiets je langs plekken waar je 

heerlijk vers fruit kunt kopen en eten. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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