


Fietsroute Koninginnedag 2005, Fietsersbond Driebergen

afstand: circa 12 km
start: Hoek Drieklinken - Jagerspad

 
Volg het fietspad richting Hoofdstraat.

Het park De Wildbaan is een overblijfsel van de gelijknamige
buitenplaats. Het huis stond op de verhoging waar nu het fietspad
overheen gaat. Het water in de vijver wordt van oudsher aangevoerd
van hoger gelegen gronden op de heuvelrug.

Op de kruising rechtsaf, fietspad Hoofdstraat
vrijwel direct oversteken, door poort over het voorplein van buitenplaats
Sparrendaal, rechtsom.
Na het witte bankje rechtsaf

De waterpartij van de buitenplaats Sparrendaal is nog steeds goed
herkenbaar. In de kant van de sloten is aan de overhang en
boomwortels goed te zien dat in het verleden het waterpeil ongeveer
20 cm hoger stond.

Linksaf brug over en pad vervolgen, linksaf door poort
langs de slangenmuur, bij parkeerplaats rechtsaf
Bosstraat, linksaf
Na ca 100 m in S-bocht opnieuw linksaf, bordje Fietspad 
Voor woningen rechtsaf

De ingraving ter rechterzijde van het fietspad is de oorspronkelijke
spreng die tot op het grondwaterniveau werd uitgegraven en de hoger
gelegen sprengkop met de buitenplaatsen verbond. 

Bij geasfalteerde fietspad linksaf

Driebergen is voor fietsers aantrekkelijk vanwege de uitgestrekte bossen
en parkachtige omgeving. Deze omgeving is vanaf het einde van de 19e
eeuw verfraaid met buitenplaatsen van vermogende industriëlen en lokale
adel. Om de parken luister bij te zetten werden kleine beekjes gegraven
om de parkvijvers van schoon water te voorzien. 

Door verdroging en oprukkende bebouwing is in de loop van de tijd een
groot deel van het stelsel van sprengen en vijvers verloren gegaan. In
opdracht van het Nationaal Park “De Utrechtse Heuvelrug” wordt
onderzoek gedaan naar de ecologische waarde en belevingswaarde van
de overgebleven watergangen. Deze fietstocht leidt u langs sprengen en
biedt u inzicht in een bijzonder onderdeel van het verleden van
Driebergen. Wij wensen u veel fietsplezier!

Fietsersbond, afdeling Driebergen

Brug over links en direct rechts, op fietspad blijven, wordt schelpenpad
Rechts heeft u kort uitzicht op de tweede spreng die Sparrendaal van
water voorzag. Hier in de Heidetuin wordt het water kunstmatig hoog
gehouden, door het op te pompen en vast te houden. De Heidetuin
werd in 1953 aangelegd om het Rijsenburgse bos, dat de gemeente in
1902 van mevrouw Diederichs ontving, verder te verlevendigen.

smalle asfaltweg oversteken en schelpenpad blijven volgen.
Van rechts komt er een schelpenpad bij, even later rechts aanhouden op
Y-splitsing
Fietspad buigt om waterpartij heen en gaat linksaf naar voorrangsweg
voorrangsweg kruisen bij ANWB-paddestoelen, linksaf fietspad op, richting
Zeist
onder smal viaduct door en over spoorwegovergang

Als de plannen voor de verbreding van de A12 doorgaan zal het
viaduct vernieuwd worden en krijgen voetgangers, fietsers en het
autoverkeer meer ruimte.

Direct rechtsaf, Bornia
!Verharde weg volgen, gaat over in onverharde weg
Na ca 1 km rechts aanhouden
Bij boswoningen linksaf en na ca 100 m opnieuw links hoofdpad
aanhouden

De ingewikkelde constructie op het open veld is gebouwd om insecten
te vangen, maar al jaren buiten gebruik.

Hoofdpad blijven volgen, langs slagboom
Bij geasfalteerde weg rechtsaf, fietspad op. Onder tunneltjes van spoorlijn
en snelweg door

Ook hier zal de snelweg verbreed worden. Zeer tegen de zin van de
Fietsersbond blijft de ruimte voor fietsers, wandelaars en ruiters akelig
krap. Pas op voor tegenliggers en de muren!

Bij binnenkomst Driebergen rijbaan op, pas op voor kuilen, bochten en
borden.
Na restaurant Klein Zwitserland schuin links aanhouden richting Driebergen
op paddestoel 20592/001, schelpenpad volgen

Aan de rechterzijde ligt een pompstation van Hydron. Hoewel het water
van grote diepte wordt opgepompt, en dus niet direct met de
waterlagen van de sprengen in verbinding staat, is het oppompen van
water een van de grote bedreigingen van het functioneren van de
sprengen.
Na het eerste gebouw aan de rechterkant kunt u even van de fiets
afstappen en te voet het bospad rechts volgen. U komt na 50 m bij de
sprengkop die in de volksmond De Fles heet. Hier werd tot op de
watervoerende laag gegraven en kwam veel water naar de
oppervlakte. Aan de algenbegroeiing is te zien dat tegenwoordig nog
maar weinig vers water wordt aangevoerd.
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Bij voorrangsweg rechtsaf en na ca 50 m linksaf,
Welgelegenlaan
Aan einde rechtdoor, gaat over in Vijverlaan

De spreng is hier dichtgegooid, de functie om
water te vervoeren is door een pompinstallatie
en pijpleiding overgenomen. Deze installatie is
alleen in werking bij voldoende aanvoer van
water van de heuvelrug.

Eerste weg linksaf President Kennedylaan
Aan de rechterzijde is achter het
toegangsmuurtje “Park Welgelegen”  het vervolg van de spreng in de
vorm van een fraaie waterpartij zichtbaar. Het oorspronkelijke huis
Welgelegen werd omstreeks 1825 gebouwd, als afsplitsing van het
landgoed Dennenburg. Het werd in de oorlog door de Duitsers
gevorderd en brandde in februari 1945 bijna tot de grond toe af. In
1954 zijn de woningen gebouwd.
 

Einde weg rechtsaf, Buntlaan en op Hoofdstraat opnieuw rechtsaf, fietspad
2e weg, tegenover restaurants linksaf, Parklaan

In het afgelopen jaar is de riolering in de Parklaan vernieuwd. Naast
een nieuw wegdek is dit zichtbaar in de speels vormgegeven putten
aan weerszijden van de weg. Het regenwater is afgekoppeld van het
rioolwater van de huizen. In het wegdek is dit te zien aan de dubbele
inspectieputten in het midden van de weg. De oplettende passant ziet
opschriften RW en VW.

Einde weg rechtsaf, Hoge Steeg
In het verlengde van de Hoge Steeg is de oprijlaan van het landgoed
Dennenburg zichtbaar. Indien u een stukje de oprijlaan volgt, kunt u
een blik op het landhuis en de bijbehorende vijvers werpen. Links van
de oprijlaan, ook goed zichtbaar vanaf de Engweg, zijn de oude sloten
van het landgoed nog goed zichtbaar.

Einde weg rechtsaf, Engweg
2e weg linksaf, Tussen de Dreven
na 50 m rechtsaf, Drieklinken, u komt vanzelf

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


