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Bij de fietsroutes

In dit boekje staan fietsroutes tussen de wereldwinkels van Zeist, Driebergen, Doorn,
Leersum en Wijk bij Duurstede beschreven. Voor de adressen, openingstijden en een
overzichtskaart kunt u in het midden van dit boekje terecht. Alle routes zijn in beide
richtingen beschreven, waarbij de terugweg meestal anders is dan de heenweg. Alleen
bij de routes naar Wijk bij Duurstede zijn, vanwege de afstand, heen en terug aan
elkaar gelijk.

De routes voeren over het algemeen over aantrekkelijke fietsroutes, maar een enkele
keer was een weg met druk verkeer onvermijdelijk. De routes kunnen in de meeste
gevallen uitsluitend per fiets gemaakt worden, omdat er smalle paden tussen zitten, die
alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. Soms is de weg wat minder
verhard, maar de routes zijn eigenlijk altijd goed te fietsen. Tussen de beschrijvingen
vind u enige cultuur-historische informatie, afkomstig van de Wereldwinkels, mw. M.
v/d Vendel-Gijsbertsen en �In een lieflijk landschap� door E.J. Demoed (Europese
bibliotheek, Zaltbommel, 1974).
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Ondanks dat de routes verschillende malen zijn nagefietst, kan het voorkomen dat er
onjuistheden in de beschrijvingen terecht zijn gekomen. U fietst derhalve op eigen
risico.

Aanvullingen of opmerkingen kunt u kwijt bij Fietsersbond Driebergen, p/a Oosterstraat
12, 3971 AP Driebergen of driebergen@fietsersbond.nl

Samenstelling: Frans Baartman en Herbert Tiemens
Opmaak: Herbert Tiemens

Tweede druk, april 2004
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Voorwoord

Driebergen, mei 2003

U bezocht één van de vijf Wereldwinkels op de Utrechtse Heuvelrug en bent nu in
het bezit van het fietsroute boekje: van Wereldwinkel naar Wereldwinkel op de
Utrechtse Heuvelrug.

 Een Wereldwinkel is niet zomaar een winkel.

Een Wereldwinkel is een Goede Zaak!

Een Wereldwinkel verkoopt dagelijkse levensmiddelen en kadoartikelen die
ingekocht zijn bij boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Zij krijgen voor
hun werk een eerlijke prijs dat hen in staat stelt een toekomst op te bouwen voor
henzelf en voor hun kinderen.

Prins Willem Alexander sprak in april
2003 de volgende woorden:

De belangstelling voor
armoedebestrijding is toegenomen.
Armoede is wereldwijd het belangrijkste
obstakel voor vrede. Uit armoede
komen conflicten voort, het leidt tot
politieke instabiliteit en soms tot
regionale oorlogen, die massale
vluchtelingenstromen op gang brengen.
Ondernemers in ontwikkelingslanden
moeten volwaardige marktpartijen
worden, die zich staande kunnen houden. Wereldwinkels (ruim 400 in Nederland)
zetten zich al meer dan 30 jaar in voor eerlijke handel.

Door uw aankoop helpt u daadwerkelijk!

Deze route is tot stand gekomen dankzij collegiale samenwerking met regionale
winkels en fantastische bijdragen van leden van de Fietsersbond te Driebergen,
waarvoor heel veel dank.

Veel fietsplezier toegewenst en tot ziens in de Wereldwinkel.

Hanneke Prins, Elly van Leeuwen
Team PR- regio Wereldwinkels.
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Driebergen - Zeist (7 km)

Vanaf Wereldwinkel linksaf de Traaij op.
Eerste rechtsaf, Schoolstraat.
Na boom rechtsaf.
Eerste weg linksaf de Catharijnestraat.
Bosstraat oversteken, fietspad zonder naam in.
Voor bungalows rechts afslaan fietspad op.

Wij rijden hier op het terrein waar het Groot Seminarie Rijsenburg, een
priesteropleiding, heeft gestaan. Het Seminarie was gebouwd in 1857 en
is, na veel protestacties, in 1984 gesloopt. Bij het seminarie was ook een
boerderij. De weilanden rechts van het fietspad herinneren daar nog aan.

Eerste fietspad linksaf, geen naam.
Na bruggetje links en direct rechtsaf, Van Oosthuyselaan.

!Links tussen en achter de huizen ligt het landgoed Kraaybeek, een
groene oase in Driebergen. Op het landgoed ligt een biologische
plantenkwekerij en een aangenaam restaurant met terras. Er worden veel
cursussen georganiseerd.

Bij rotonde "rechtdoor" onder viaduct door, Arnhemse Bovenweg.
Bij rotonde Arnhemse Bovenweg rechtdoor blijven volgen.
Bij verkeerslichten oversteken en direct rechtsaf, Krullelaan.
Linksaf op kruising en direct rechts aanhouden, Huydecoperweg.
Bij "rotonde" rechtdoor Vijverlaan
rechtdoor doorsteekje langs café "The Dubliner" naar Slotlaan, rechtsaf.
Bij verkeerslicht linksaf, Steynlaan.
Weg volgen, aan linkerzijde is de Wereldwinkel.

Zeist - Driebergen (10 km)

Vanaf Wereldwnkel rechts Steynlaan.
bij verkeerslichten oversteken, aan einde rechtsaf de Slotlaan.
Rechtdoor naar Slot Zeist.

Links is het Zusterplein en rechts het Broederplein. In het midden van het
Zusterplein is de kerk van de Hernhutters. In 1748 is begonnen met de
gebouwen voor de Hernhutters.
Het Slot Zeist is van 1677 - 1686 gebouwd door Willem Adriaan van
Nassau-Odijk.

voor het laatste toegangshek linksaf en rechtsaf
Na brug rechts aanhouden, fietspad aan overzijde op.
Weg links, fietspad Koelaan, bij rotonde rechtdoor.
Eerste weg links (voorzichtig oversteken), Tiendweg

Rechts op de Tiendweg ligt het landgoed De Wulpenhorst. Eigenaar Het
Utrechts Landschap is bezig het landgoed weer zo veel mogelijk in de
oude staat terug te brengen. Het grote huis wordt bewoond door de
bekende pianist Wibi Sourjadi.

Tiendweg gaat met scherpe bocht over in Bunsinglaan
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Bij voorrangsweg rechtsaf, Driebergseweg.
Bij spoorwegovergang oversteken naar overzijde van de weg en fietspad langs
bosrand in, komt uit op Arnhemse Bovenweg.

Het Willinkspark is eigendom van de gemeente Driebergen. Het is
geschonken door de heer Willink, onder het beding dat het huis dat er
stond afgebroken moest worden en het park niet bebouwd zou worden.
Op de plaats waar het huis heeft gestaan is ter zijner ere een koepel
geplaatst. Links ziet u een lindeboom met een hekwerk er omheen. Dat is
de Wilhelminaboom, geplant in september 1898.

Rechtsaf onder viaduct door.
Bij rotonde 2e links, Van Oosthuyselaan.
Aan einde links en direct rechts, bruggetje over, fietspad volgen.
Einde fietspad rechts, einde fietspad linksaf.
Bosstraat oversteken en rechtdoor Catharijnestraat in.
Einde rechtsaf Schoolstraat, Binnenplaats linksaf en opnieuw links Traaij.
De Wereldwinkel is aan de rechterzijde.

Driebergen - Doorn (9 km)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf de Traaij op.
Bij de verkeerslichten oversteken, rechtdoor, Korte Dreef.
Linksaf, Engweg, gaat na bochten over in Gooijerdijk.

Op Gooyerdijk no. 14, De Dijckhof, en no. 18b - 20, De Hondspol, werken
mensen met een geestelijke handicap, pupillen van de Ita
Wegmanstichting. Op de hoek bij De Hondspol staat nog een
schaapskooi.

Asfaltweg volgen (Broekweg, Dwarsweg)
Bij T-splitsing linksaf, Sterkenburgerlaan.

De boerderij op Sterkenburglaan 3 is in 1784 gebouwd en draagt de naam
Het Grote Stuk. Rechts van de boerderij het zomer/bakhuis.

Bij T-splitsing rechtsaf, Gooijerdijk.
Links op de hoek een schaapskooi die enkele jaren geleden door Het
Utrechts Landschap geheel is gerestaureerd.

Onverharde weg linksaf, Vossensteinsesteeg.
Links is de achterkant van de Gimborntuin, die dagelijks open is. De
bomentuin is aangelegd door de heer Gimborn, die in Doorn woonde en
eigenaar van een inktfabriek was. Er staan bomen in die als volwassen
exemplaren naar Doorn zijn gehaald. De tuin wordt nu onderhouden door
de Rijks Universiteit Utrecht.

50m na bosrand rechts aanhouden, bord "fietspad" Molenweg.
Fietspad blijven volgen, kruispunt van onverharde wegen recht oversteken.

Als u bij de oversteek van de Moersbergselaan naar rechts kijkt, ziet u
kasteel Moersbergen. Dit kasteel wordt nog bewoond en is in bezit van
Het Utrechts Landschap.

Fietspad gaat over in asfaltweg, Molenweg.
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Een oude boerderij rechts uit 1779 heeft de naam Kerkegoed. De boerderij die er eerder
heeft gestaan was in het bezit van de kerk, vandaar de naam.

Eerste weg linksaf, (Molenweg, geen naambordje), weg volgen naar rechts.
Rechts het parkbos van Huize Doorn, waar de Duitse keizer Wilhelm de
2e heeft gewoond vanaf de eerste wereldoorlog tot zijn dood. Rechts het
huis Capannella. De naam is afgeleid uit het Italiaans en betekent Hutje.

Asfaltweg volgen naar links, Korte Molenweg.
Rechtsaf Dorpsstraat.

Het bos aan de rechterkant van de Dorpsstraat is het ijskelderbos, uit de
17e eeuw. In de heuvel is een ijskelder, die vroeger bij Huize Doorn
hoorde. Nu is de gemeente eigenaar. In 1991 is de ijskelder grondig
gerestaureerd. Voor de ingang is een prieel gebouwd.

Bij postkantoor linksaf (Kerklaan), parkeerterrein Albert Heijn.
Links op de hoek van de Kerklaan, het witte gebouw was tot 1909 de
Gereformeerde kerk. Het is jarenlang als gymlokaal in gebruik geweest.
Nu is het het oefenlokaal van het Rode Kruis. Recht vooruit de
Gereformeerde kerk uit 1909.

Rechtsaf Kampweg en direct links (Amersfoortseweg) is de Wereldwinkel aan de
rechterkant.

Doorn - Driebergen (5 km)

Vanaf Wereldwinkel de Amersfoortseweg oversteken en nagenoeg rechtdoor de
Kampweg in. 
Kampweg helemaal uitrijden, Berkenlaan oversteken, wordt Ludenlaan.
Bij watertoren rechtsaf, Woestduinlaan.

De watertoren is in 1903 gebouwd. In 1959 werden de kantelen van de
toren gehaald, wegens instortingsgevaar.
Rechts naast de watertoren staat het pomphuis dat gelijktijdig met de
toren is gebouwd. Sinds kort zijn de watervoorzieningen in Doorn
eigendom van Hydron, daarvoor was het het kleinste zelfstandige
waterleidingbedrijf van Nederland.

Eerste weg linksaf, fietspad Oude Arnhemse Bovenweg.
De Oude Arnhemse Bovenweg kent enkele kleine hoogteverschillen, die
kunstmatig zijn aangebracht. In het verleden waren hier
onderdoorgangen voor paard en wagen om landgoederen die door de
Oude Arnhemse Bovenweg doorsneden worden met elkaar te verbinden.

Weg blijven volgen Driebergen in.
Bij verkeerslichten linksaf Traaij.
Doorrijden, aan de linkerzijde is de Wereldwinkel.

Driebergen - Wijk bij Duurstede (15 km, deels halfverhard)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf de Traaij op.
Bij de verkeerslichten oversteken, rechtdoor, Korte Dreef.
Linksaf, Engweg, gaat na bochten over in Gooijerdijk.
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Engweg 50 - Boerderij uit 1876 met schaapskooi en hooiberg. 2 Ramen
aan de linkerkant van het huis zijn nepramen. Die zijn zo geschilderd. Op
deze manier bleef de symmetrie bewaard, maar de hoeveelheid
glasoppervlak was kleiner, waardoor er minder belasting betaald hoefde
te worden.

Asfaltweg volgen (Broekweg, Dwarsweg).
De boerderij op de Dwarsweg is van 1853, een dwarshuisboerderij. De
luiken zijn in de kleuren en het motief van Kasteel Sterkenburg
geschilderd.

Bij T-splitsing rechtsaf, Sterkenburgerlaan.
Landgoed Sterkenburg - rechts vooruit - het kasteel met de toren.
Kasteel Sterkenburg wordt al in 1261 genoemd. De ronde toren, ongeveer
30 m. hoog, zal ongeveer in die tijd zijn gebouwd, als een
verdedigingstoren. Dus een kasteel met een lange geschiedenis. Nu
wordt het door diverse mensen bewoond. De duiventoren in het weiland is
gebouwd in 1862. Onder de dakrand zitten de vlieggaten.

Aan einde brug over en linksaf, Langbroekerdijk.
Huize Leeuwenburg. Dit huis is in 1657 gebouwd. In 1859 is het drastisch
verbouwd. Al vanaf 1854 is het in het bezit van familie de Beaufort.
Rechts naast het huis een duiventoren van hout.
Aan de overzijde Molenstein. Een opvallend bouwsel in de vorm van een
kapel, uit 1865. In de toren zit een duivenhok. Waarom dit gebouw zo is,
is altijd wat vaag gebleven. Maar het is wel leuk om te zien.

Na ruim 1,5 km rechtsaf, door het witte hek over onverharde weg, Weerdesteynselaan.
Onverharde weg helemaal volgen.
Op asfaltweg linksaf, Kleidijk.
Provinciale Weg voorzichtig oversteken, linksaf fietspad volgen.
Bij benzinepomp rechtsaf, brug over, smal pad in. Cothen.
Einde linksaf, Kerkweg.

In Cothen de R.K. kerk, groot voor zo'n klein dorp, gewijdt aan Petrus en
Paulus en gebouwd in 1905.

Einde weg rechtsaf, Dorpsstraat en direct links eenrichtingsverkeer, Ambachtsweg.
Aan einde Ambachtsweg links boerenschuur met siermetselwerk, houten
vakwerk en mooie muurankers.

Bij de kerk linksaf, brug over en aan rechterzijde kasteel Rhijnestein.
Kasteel Rhijnestein bestond al in 1361, maar was toen, zoals
gebruikelijk, alleen een verdedigingstoren. In 1873 werd een nieuw huis
tegen de toren aangebouwd. In 1887 wordt aan de andere kant nog een
toren gebouwd. Ook de oude verdedigingstoren heeft diverse
verbouwingen ondergaan. Het poortgebouw is nog in oude stijl, uit het
begin van de 16e eeuw.

halfverharde pad volgen, door de poort naar Provinciale Weg.
Provinciale weg VOORZICHTIG! oversteken, door het hek en rechtsaf aanhouden,
Landscheidingsweg.
Landscheidingsweg helemaal volgen.
Einde Landscheidingsweg oversteken en rechtsaf, parallelweg, Nieuwe Weg.
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Wereldwinkel Zeist
Steynlaan 63
3701 EC Zeist
(030) 692 21 51

maandag van 13:30 tot 17:00 uur.
dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot
17:00 uur.

Bezoekers aan de Wereldwinkel
Zeist ontvangen op vertoon van dit
boekje een zakje pepermunt, voor
onderweg.

Wereldwinkel Driebergen
Traay 48
3971 GD Driebergen-Rijsenburg
(0343) 52 11 39

maandag gesloten.
dinsdag t/m vrijdag 9:30 tot 12:30 uur en 13:30 tot
17:30 uur, woensdag geen middagpauze, vrijdag
koopavond van 19:00 tot 21:00 uur.
zaterdag 9:30 tot 17:00 uur.

Speciale aanbieding: 20% korting op blikken fietsjes uit
Madagascar.

Wereldwinkel Doorn
Amersfoortseweg 12a
3941 EM Doorn
(0343) 41 62 51

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 9:30 tot 12:30 en 13:30 to 17:30 uur
zaterdag 9:30 tot 16:00 uur.

Bezoekers aan de Wereldwinkel Doorn krijgen op vertoon van
dit boekje een glas sinaasappelsap en een chocolade-reepje.

Overzichtskaart deeelnemende
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Wereldwinkel Wijk bij Duurstede
Maleborduurstraat 2

3961 BE Wijk bij Duurstede
06-25121618

maandag gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag open van 9:00 tot 18:00 uur.

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur en
zaterdags van 9:00 tot 17:00 uur.

Speciale aanbieding: koffie/theesnoepjes van € 0,99 voor € 0,59.

Wereldwinkel Leersum
Rijksstraatweg 198a

3956 CV Leersum
(0343) 45 3864

Op maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag open van

10:00 tot 17:30 uur.

Speciale aanbieding: 1 pakje
zuiveringshout en 1 pakje

wierook naar keuze samen €
3,00. Zuiveringshout zuivert de

atmosfeer in huis en werkt
reinigend en ontsmettend.

Houdt muggen en wespen op
afstand.

Wereldwinkel Rhenen
neemt niet deel aan deze route

maar behoort wel tot de regio
Utrechtse Heuvelrug:

"Nadi-Oral"
Molenstraat 6

3911 KL Rhenen
(0137) 419418

op maandag gesloten

deelnemende Wereldwinkels
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Na de brug links aanhouden, Prins Hendrikweg.
Einde weg linksaf, Hoogstraat.
Einde weg rechtsaf, Singel.
Direct links de brug over de oude stad in, Veldpoortstraat.
Op de Markt rechtsaf.

De Hervormde Kerk is al in 1300 ontstaan.
Eerste straatje rechts, Maleborduurstraat.
Rechts zit de wereldwinkel.

Wijk bij Duurstede - Driebergen (15 km, deels onverhard)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf de Markt op en de kerk en het stadhuis rechts laten
liggen.
Linksaf Veldpoortstraat in.
Brug over, rechtsaf Korte Singel.
Eerste weg links, Hoogstraat.
Eerste weg rechts, Prins Hendrikweg (doodlopende weg, uitgezonderd fietsers)
Aan einde parallelweg volgen, brug over, Nieuwe Weg.
Bij einde parallelweg linksaf, Landscheidingsweg.

Het Langbroekerweteringgebied werd vanaf 1122 drooggelegd. De
Landscheidingsweg vormt, zoals de naam al zegt, de scheiding tussen
de ontginning (rechts) en de vruchtbare oeverwallen van de Kromme Rijn
(links).

Landscheidingsweg helemaal uitrijden, bord doodlopende weg negeren.
Waar de weg naar rechts buigt (Maatweg) linksaf door het hek.
LET OP: Voorzichtig Provinciale Weg oversteken, rechtdoor door de poort onverharde
weg.
Bij splitsing links aanhouden, voor het kasteel langs, over de brug.

Links hebt u een kijk op de Hervormde kerk, die in oorsprong al heel oud
is. De kerk heeft nog enkele tufstenen uit de 13e eeuw. In 1890 is de
huidige vorm ontstaan en in 1982 is de kerk ingrijpend gerestaureerd. Let
ook even op de Brink aan de linkerzijde.

Rechtsaf, tegen het eenrichtingsverkeer in.
Bij voorrangsweg rechtsaf en direct linksaf, Kerkstraat.

De Molen is van 1869 en is in 1987 gerestaureerd en weer in gebruik
gesteld. Als de molen draait is deze toegankelijk voor publiek.

Als de weg naar links buigt (bij huisnr. 38) rechtsaf, zandpad tussen paaltjes door.
Brug over en op fietspad linksaf, provinciale weg.
Na bushalte (circa 700 m) voorzichtig rechtsaf oversteken Kleidijk, bord doodlopende
weg negeren.
Tweede pad rechtsaf, door het hek, onverharde weg volgen.
Aan einde van onverharde weg (opnieuw hek) linksaf, Langbroekerdijk.

no. 37 Een bijzondere boerderij, in zijn huidige vorm uit ongeveer 1875.
Kijkt u eens naar de bogen boven de deur en het bovenraam, een
tudorboog. Ook de versiering boven de ramen zijn bijzonder; het worden
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wenkbrauwen genoemd. De luiken in de kleuren en het patroon van
Leeuwenburg. Let u ook eens op de mooie daklijst.

Weg volgen, bij brug rechtsaf, Sterkenburgerlaan.
Na 700m linksaf Dwarsweg.
Asfalt volgen naar rechts en links, Gooijerdijk.
Weg volgen, u komt Driebergen binnen, wordt Engweg.

Engweg 28 is omstreeks 1888 gebouwd is pastorie, in de chaletstijl zoals
dat in die tijd nogal populair was. Daarnaast de Gereformeerde Kerk,
gebouwd in 1888. Eenvoudige stijl met witgeschilderde hoekblokken.

Bij benzinepomp aan linkerzijde rechtsaf, Korte Dreef.
Bij verkeerslichten oversteken,Traaij, gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd
fietsers.
Op het gedeelte waar ook autoverkeer is toegestaan is de Wereldwinkel aan de
rechterkant.

Doorn - Wijk bij Duurstede (10 km)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf (niet oversteken) links langs het pleintje.
Acacialaan volgen.
Einde weg fietspad volgen.
Rechtaf, voorzichtig oversteken, Schoonoordselaan in.
Op vijfsprong rechts aanhouden, Buurtweg volgen.
Van rechts komt een weg erbij, Buurtweg volgen.
Op kruising rechtsaf, Sandenburgerlaan.
Gooyerdijk oversteken, Sandenburgerlaan vervolgen.

In de verte is het landgoed Sandenburg zichtbaar. Het kasteel doet
sprookjesachtig aan, maar heeft nooit een verdedigende functie gehad.

Asfalt gaat over in klinkers, bij driesprong weg naar links volgen.
Brug over linksaf, Langbroekerwetering.

Op de kruising staat nu al jaren de restanten van de afgebrande herberg.
Eerste weg rechtsaf, Wijkerweg.
Eerste weg linksaf, Landscheidingsweg.
Einde Landscheidingsweg oversteken en rechtsaf, parallelweg Nieuwe Weg.
Na de brug links aanhouden, Prins Hendrikweg.
Einde weg linksaf, Hoogstraat.
Einde weg rechtsaf, Singel.
Direct links de brug over de oude stad in, Veldpoortstraat.

Wijk bij Duurstede heette in de vroege Middeleeuwen Dorestad. De stad
heeft al meer dan 700 jaar stadsrechten.

Op de Markt rechtsaf
De pomp met het stadswapen aan de linkerzijde dateert uit 1759 en er
komt nog steeds water uit.

Eerste straatje rechts, Maleborduurstraat.
Rechts zit de wereldwinkel.
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Wijk bij Duurstede - Doorn (10 km)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf de Markt op en de kerk en het stadhuis rechts laten
liggen.
Linksaf Veldpoortstraat in.
Brug over, rechtsaf Korte Singel.
Eerste weg links, Hoogstraat.
Eerste weg rechts, Prins Hendrikweg (doodlopende weg, uitgezonderd fietsers)
Aan einde parallelweg volgen, brug over, Nieuwe Weg.
Bij einde parallelweg linksaf, Landscheidingsweg.
Eerste weg rechts, Wijkerweg.
Eerste weg linksaf, Langbroekerdijk.

Rechts het poortje van Groenestein uit 1617. Het poortje is alles wat is
overgebleven van kasteel Groenestein. Bij een restauratie zijn de
poortdeuren niet opnieuw aangebracht. Boven het poortje zijn
duivengaten zichtbaar.

Na huisnummer A27 (aan de linkerhand) rechtsaf de wetering over, Sandenburgerlaan
(verboden voor auto's)
Weg naar rechts volgen.
Kruising met Gooyerdijk oversteken, blijft Sandenburgerlaan.
Op kruising linksaf, Buurtweg.
Op Y-splitsing rechts aanhouden, Buurtweg volgen.
Einde weg voorrangsweg oversteken en linksaf, Leersumsestraat.
Direct rechts en links aanhouden, eenrichtingsverkeer tegemoet, Acacialaan
Aan het einde van het pleintje rechtsaf, Amersfoortseweg.
Aan de rechterzijde is de Wereldwinkel.

Leersum - Wijk bij Duurstede (10 km, deels halfverhard)

Vanaf de Wereldwinkel rechtsaf, Rijksstraatweg.
Het pand waar nu Wereldwinkel Leersum in gevestigd is, was  vroeger
een garage bedrijf, annex benzinepomp. Het pand is in 1920 gebouwd, op
een oude foto is te zien dat de T-fordjes voor de deur staan bij garage
Bronk.

Bij de rotonde linksaf, Broekhuizerlaan.
Bij T-splitsing voor het kasteelhek rechtsaf, onverharde weg in, Bremweg.
Onverharde weg maakt bochten naar links en rechts, blijven volgen.
Einde onverharde weg rechtsaf en direct linksaf, Zandweg.
Weg maakt bocht en opnieuw linksaf slaan, vervolg Zandweg.
Bij T-splitsing rechtsaf, Gooyerdijk.
Eerste weg links, Bovenwijkerweg volgen.
Na het oversteken van de Langbroekerwetering wordt dit de Wijkerweg.
Eerste weg linksaf, Landscheidingsweg.
Einde Landscheidingsweg oversteken en rechtsaf, parallelweg Nieuwe Weg.
Na de brug links aanhouden, Prins Hendrikweg.
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Einde weg linksaf, Hoogstraat.
Einde weg rechtsaf, Singel.
Direct links de brug over de oude stad in, Veldpoortstraat.
Op de Markt rechtsaf
Eerste straatje rechts, Maleborduurstraat.
Rechts zit de wereldwinkel.

Wijk bij Duurstede - Leersum (10 km, deels halfverhard)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf de Markt op en de kerk en het stadhuis rechts houden.
Linksaf Veldpoortstraat in.
Brug over, rechtsaf Korte Singel.
Eerste weg links, Hoogstraat.
Eerste weg rechts, Prins Hendrikweg (doodlopende weg, uitgezonderd fietsers)
Aan einde parallelweg volgen, brug over, Nieuwe Weg.
Bij einde parallelweg linksaf, Landscheidingsweg.

Het Langbroekerweteringgebied werd vanaf 1122 drooggelegd. De
Landscheidingsweg vormt, zoals de naam al zegt, de scheiding tussen
de ontginning (rechts) en de vruchtbare oeverwallen van de Kromme Rijn
(links).

Eerste weg rechts, Wijkerweg.
Na oversteken van de Langbroekerwetering wordt dit de Bovenwijkerweg.
Helemaal tot einde doorrijden, rechtsaf, Gooyerdijk.
Eerste weg linksaf, Zandweg.
Eerste weg, na rode brievenbus op no 15, rechts aanhouden blijft Zandweg.
Bij T-kruising rechtsaf en direct linksaf onverharde weg in, Bremweg.
Bremweg afrijden (maakt bij de Traayweg een bocht naar rechts).

In het witte boerderijtje uit 1771 aan de linkerzijde is de dichter Gerrit
Achterberg opgegroeid.

Bij kruising rechtdoor, Middelweg.
Middelweg volgen (maakt na het bord �Leersum� een bocht naar links.
Bij kruising linksaf, Kon. Wilhelminalaan in.
Aan het einde rechtsaf, Rijksstraatweg.
Na 300 meter aan de linkerzijde is de Wereldwinkel.

Doorn - Leersum (8 km, deels halfverhard)

Vanaf de Wereldwinkel linksaf (niet oversteken).
Links langs het pleintje.
Acacialaan volgen.
Aan het einde linksaf, fietspad Leersumsestraatweg op.
Na ongeveer 75 meter rechtsaf (pas op met oversteken): Schoonoordselaan.
Op vijfsprong vrijwel rechtdoor: Buurtweg.
Buurtweg (met bochten naar links en rechts) blijven volgen (ongeveer 3,5 km).
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De meeste boerderijen waar u nu langs komt zijn niet meer als zodanig in
gebruik. In het verleden werden er veel schapen gehouden, die op de
onvruchtbare grond nog voldoende voedsel konden vinden. Een aantal
schapenschuren en hooischuren zijn nog herkenbaar.

Op de driesprong met de Zandweg (op de hoek tegenover staat huis nr 15 met een rode
brievenbus) links, Zandweg in.

We zijn hier in de buurtschap Darthuizen, oorspronkelijk bestaande uit
verspreide bebouwing rond gezamenlijk gebruikte grond. Darthuizen was
een eigen gemeente, die uiteindelijk in 1857 werd samengevoegd met de
gemeente Leersum.

Bij T-kruising rechtsaf en direct linksaf onverharde weg in, Bremweg.
Bremweg afrijden (maakt bij de Traayweg een bocht naar rechts).

In het witte boerderijtje uit 1771 aan de linkerzijde is de dichter Gerrit
Achterberg opgegroeid.

Bij kruising rechtdoor, Middelweg.
Middelweg volgen (maakt na het bord �Leersum� een bocht naar links.
Bij kruising linksaf, Kon. Wilhelminalaan in.
Aan het einde rechtsaf, Rijksstraatweg.
Na 300 meter aan de linkerzijde is de Wereldwinkel.

Leersum - Doorn
Route 1 (ongeveer 6,5 km, langs weg met veel verkeer)

Vanaf de Wereldwinkel rechtsaf, Rijksstraatweg volgen.
U volgt het vrijliggende fietspad langs de Rijksstraatweg.

De Rijksstraatweg is onderdeel van de oude verbindingsweg Amsterdam -
Utrecht - Arnhem - Keulen en al in 1811 in het eerste Rijkswegenplan van
Lodewijk Napoleon opgenomen. In 1814 werd de weg tussen Leersum en
Doorn bestraat en in 1928 geasfalteerd.

Bij binnenkomst Doorn rechtsaf: Acacialaan.
Aan het einde rechtsaf, Amersfoortseweg.
Aan de rechterzijde (na 25 meter) is de Wereldwinkel.

Route 2 (ongeveer 8 km, landelijke route)

Vanaf de Wereldwinkel rechtsaf, Rijksstraatweg volgen.
Eerste weg links, Kon. Wilhelminalaan.
Bij kruising rechtsaf, Middelweg in.

Links kijkt u tegen Huize Broekhuizen aan. Een buitenhuis uit 1794. In
1810 werd de dubbele trap ervoor aangebracht, met 4 zuilen en de
zijvleugels. Het landschapspark is aangelegd door de bekende architekt
J.D. Zocher.

Linksaf op de viersprong, Langbroekerweg.
Tweede weg rechts, Darthuizerweg.
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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

Tweede weg links, Zandweg.
Na bocht naar rechts bij driesprong rechts, Buurtweg.

De Buurtweg ligt op het uitgespoelde dekzand van de Heuvelrug. De
grond is hierdoor vrij arm, maar met bemesting prima geschikt om bomen
te kweken.

Buurtweg helemaal volgen (ongeveer 3,5 km). (Let op bij Y-splitsing rechts
aanhouden).
Bij vijfsprong (u bent al in Doorn) vrijwel rechtdoor, Schoonoordselaan.
Oversteken (voorzichtig!), linksaf fietspad Leersumsestraatweg op.
Na ongeveer 75 meter rechtsaf, Acacialaan.
Aan het einde rechtsaf, Amersfoortseweg.
Aan de rechterzijde (na 25 meter) is de Wereldwinkel.
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