


Fietsroute Koninginnedag 2004, Fietsersbond Driebergen

afstand: circa 15 km
start: Drieklinken

Vanaf het startpunt aan de Drieklinken rechtsaf Drieklinken volgen. Einde
linksaf, Tussen de Dreven.
Rechtsaf, Engweg, gaat na bochten over in Gooijerdijk.

Tussen de bomen rechts kunt u een blik werpen op landgoed
Dennenburg, nu nog 19 ha. groot. Huize Dennenburg wordt
gebruikt voor besloten partijen, receptie's, bruiloften en andere
feestelijkheden (voor 25 - 300 personen). Al in 1459 werd
Dennenburg genoemd. Het huis is diverse malen verbouwd.

Om het verkeer bewust te maken van de gevaren op de weg,
staat in een bocht van de Gooyerdijk een klein monumentje
van een dodelijk verkeersslachtoffer.

Op de Gooyerdijk staan zowel links als rechts oude
boerderijen, sommige hebben nog het bakhuis erbij. Op
Gooyerdijk no. 14 De Dijckhof en no. 18b - 20 De Hondspol
werken mensen met een verstandelijke handicap. Als het
lekker weer is en de zonen van de boer niet naar de vrijmarkt
zijn, bent u van harte welkom op hun terrasje. Naast koffie en
thee schenken zij melk van eigen boerderij. Op de hoek bij De
Hondspol staat nog een schaapskooi.

Voor fietsers is het Kromme Rijn- en Langbroekerweteringgebied zeer
aantrekkelijk om doorheen te rijden. Een afwisselend landschap, met
grazige weiden, verscholen bossen, oude boerenhoeven,
buitenplaatsen en kastelen, dat uitstekend per fiets te verkennen is.
Deze fietsroute laat u kennismaken met het gebied. Uiteraard kunnen
we niet het hele gebied doorkruisen, maar deze fietsroute geeft een
aardige indruk van wat er allemaal in het gebied te verkennen is. 

De Fietsersbond zet zich in om plezierig fietsen te promoten, maar
ook om fietsen veiliger en gemakkelijker te maken. De komende jaren
wil de gemeente Driebergen het Langbroekerweteringgebied veiliger
maken voor het verkeer, zij kan daar nog wel een steuntje bij in de
rug gebruiken. Dat is wel nodig ook, want ieder jaar vallen er enkele
dodelijke slachtoffers, onder automobilisten, maar ook onder fietsers.
Ondanks deze waarschuwing wensen wij u veel fietsplezier!

Fietsersbond, afdeling Driebergen

Asfaltweg volgen (Broekweg, Dwarsweg).
De Broekweg is een van de oudste wegen van Driebergen en
had in vroeger tijd een belangrijke functie om vanaf het hoger
gelegen land door het laaggelegen Langbroekerwetering-
gebied Werkhoven te bereiken. Voor wandelaars is de weg
nog steeds van groot belang.

Bij T-splitsing rechtsaf, Sterkenburgerlaan.
De Sterkenburgerlaan verbond de Maarnse Berg met het
kasteel Sterkenburg. Tot aan de tweede wereldoorlog was de
laan voorzien van imposante beukenbomen. Inmiddels heeft
de nieuwe eikenaanplant al weer een respectabele omvang
bereikt.

Op de kruising voor de brug rechtsaf, Langbroekerwetering volgen. 
Vanaf de wetering is er goed uitzicht op het kasteel
Sterkenburg, een van de grotere kastelen in de gemeente
Driebergen. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de
tweede helft van de dertiende eeuw, toen Gijsbert van Wulven
het kasteel stichtte. Toen de Kromme Rijn in 1233 werd
afgedamd en de Langbroekerwetering gegraven werd om de
moerassen te ontwateren, werden het land en de stad Utrecht
eenvoudig toegankelijk voor vijandelijke legers. De vele
kastelen, zoals Sterkenburg, moesten de verdediging
verzorgen. De hoge toren is nog grotendeels oorspronkelijk
middeleeuws, met muren van 2,5m dik, terwijl de aanbouw in
1848 gerealiseerd is. Het kasteel en het voorterrein zijn niet
voor het publiek toegankelijk.

Bij de brug over de wetering linksaf, Broekweg.
Aan de linkerzijde heeft een boerderij een prettig terras, waar
thee en koffie geserveerd worden.

Op de splitsing rechtsaf, Jachtrustlaan.

Na ongeveer 800 meter, net voorbij het transformatorhuisje aan de
rechterkant, linksaf een veldpad in, tussen de akkers door (na regen kan
het erg nat zijn). Het pad komt uit bij een bruggetje over de Kromme Rijn.
Na doorgang hek weer sluiten. Rechtdoor, weg volgen.

Vanaf de brug heeft u een mooi uitzicht over het Kromme
Rijngebied en Werkhoven. 

Vlak voor de voorrangsweg rechtsaf, onverharde weg volgen, parallel aan
voorrangsweg. Na 100m opnieuw rechtsaf, Beverweertseweg.

Het kasteel Beverweert ligt prachtig aan de Kromme Rijn. De
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eerst bekende bewoners dateren uit 1274, maar waarschijnlijk
is het kasteel nog ouder. Het huidige aanzicht van het kasteel
dateert uit de 18e eeuw, toen een ingrijpende verbouwing
plaatsvond. Enige tijd zat een internationale school in het
gebouw en de bijgebouwen, de nieuwe bestemming van het
kasteel is al lange tijd onzeker, wat tot veel achterstallig
onderhoud heeft geleid.

Einde weg rechtsaf, brug over.

Weg volgen naar rechts en tegenover de toegang van het kasteel linksaf,
door het hek, halfverharde weg "De Laan"

Halverwege De Laan staat een monument ter nagedachtenis
aan de franse piloot Regis Deleuze die op de terugweg van
een bombardementsvlucht op deze plaats werd
neergeschoten.

Aan het einde maakt de Laan een bocht naar rechts. Via het erf van de
boerderij linksaf de brug over en linksaf de Langbroekerwetering op.

De boerderijen en huizen met rood-gele luiken horen allemaal
bij het landgoed Beverweert.

Eerste weg rechtsaf, Rijsenburgselaan.
De Rijsenburgselaan vormt van oudsher de verbinding tussen
de ridderhofstad Rijsenburg, thans nog boerderij, en de
Hoofdstraat. Pas nadat Willem van Rijckevoorsel heer van
Rijsenburg werd, werd aan de Hoofdstraat de katholieke kerk
gebouwd en het Kerkplein aangelegd.

Na het bord "Driebergen-Rijsenburg" rechtsaf, Jachtlaan. 

Weg volgen linksaf, Jagersdreef. Helemaal rechtdoor en fietspad volgen,
Jagerspad. U komt vanzelf weer op het startpunt uit.

De Fietsersbond en lokale afdelingen 

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in

voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. 

Veel zaken die de fietser raken hebben te maken met de eigen woonomgeving.
Vandaar dat behalve een landelijke vereniging ook veel lokale groepen actief zijn. In
Zeist en in Driebergen zijn afdelingen actief. Meer informatie over de Fietsersbond
en de afdeling Driebergen is te vinden op website www.fietsersbond.nl/driebergen


