
♚ 2. De Maxima-parade 12 kilometer door Bornia 

 
 

 

 

 

Eerst een bakje koffie en neem er gerust een 

puntje bij, er staat u een tocht te wachten 

waar u dat best bij kunt gebruiken. 

 
 

 

Vanuit Buitenplaats De Bergse Bossen linksaf de Traay op en via een fietspad 

richting Austerlitz door de tunnel van de A-12 en de spoorlijn door Utrecht-

Arnhem. Daarna ligt links van u de ingang van landgoed Bornia.  

 

We pakken de wandeling op bij de ingang van het Landgoed Bornia, eigendom van 

Het Utrechts Landschap. 

De hoofdlaan waar we nu op lopen, vormt een rondweg door Bornia en is destijds 

specifiek aangelegd voor de afvoer van de houtproductie, door de familie 

Clifford-Cock van Breugel. 

In 1981 werd het landgoed aangekocht door Het Utrechts Landschap (299 ha.) 

‘Bornia’, het grootste landgoed in het beheersgebied van het Utrechts 

Landschap, maakt deel uit van Heidestein en Het Noordhout (in totaal 632 ha). 

 

Langs heide en stuifzand 

Na deze kleine historische introductie volgen we de gele gemerkte paaltjes langs 

de route. Wat zeker het vermelden waard is, is dat de eerste bosgeneratie rond 

1900 is aangelegd op dit gebied dat voordien hoofdzakelijk uit heide en 

stuifzand bestond, waar nog enige stukken van over zijn. 

Dit kunnen we gelijk waarnemen, want we zien al gauw links de eerste 

zandverstuiving ( o ja, wel de gele paaltjes blijven volgen). Bij de eerstvolgende 

T-kruising links aanhouden en het pad met de bocht naar rechts volgen en dan de 

eerste afslag rechts (zie paaltjes). 

 

Rond 1800-1850 was de gehele Utrechtse Heuvelrug een heidegebied met 

stuifzand. De daaruit voortgekomen mosvegetatie was zeer aantrekkelijk voor 

bepaalde insecten. Het zal u wellicht opgevallen zijn dat er veel omgevallen 

bomen zijn blijven liggen. Dit gebeurt met een speciaal doel: de natuurwaarde 

verhogen, ‘dood hout leeft’. 



 

Na de kruising zijn we inmiddels bij het bouwland aangekomen, waar 

verschillende grassen en kruiden geteeld worden voor het wild. 

Na het bouwland het eerste pad rechts, de gele paaltjes volgen. Na een paar 

honderd meter bij kruising fietspad rechtdoor; dan komen we door een stukje 

zandverstuiving en lopen we het prachtige beukenlaantje in. De laan waar we nu 

lopen heet de Beukenlaan, zeer toepasselijk met al deze bruine beuken. Het 

gebied is vrij heuvelachtig en is ontstaan door opgestoven zand. 

Bij de eerste kleine kruising linksaf, volgende kruising weer links, pad volgen en 

bij Y-splitsing rechts aanhouden. Bij de verharde weg rechts en direct links (zie 

paaltjes). 

 

Het ‘Plezierhuisje’ 

Na ongeveer 500 meter ziet u links de ruïne van het ‘plezierhuisje’. Naar alle 

waarschijnlijkheid gebouwd om bij slechte weersomstandigheden een goed 

heenkomen te kunnen vinden (de afstanden in die tijd werden alle ondernomen te 

voet of met paard). Hier vandaan werd later het spoorwegnet, dat door Bornia 

liep, geregeld. U raad het al, de houtwinning was voor die tijd zeer modern 

opgezet en werd met wagons afgevoerd naar de hoofdweg. Van oorsprong was 

het spoorwegnet door Bornia voor het comfort en vermaak van de bewoners 

aangelegd, om zich van het zwembad naar de tennisbaan en zo meer te 

verplaatsen. Pas later werd het in de crisistijd als werkverschaffing gebruikt bij 

de houtwinning. 

De enkele stenen muurtjes dateren ook uit die tijd en waren een onderdeel van 

de spoorlijn. 

 

Even op adem komen….. 

Rechtsaf het pad volgen richting zwembad, na 100 meter een picknicktafel waar 

u misschien even op adem wilt komen en in alle rust genieten van deze idyllische 

omgeving. Aan het eind van de laan liggen links op een heuvel de overblijfselen 

van een uitkijkpost, waarvandaan men vroeger, toen er nog geen bomen stonden, 

helemaal naar Utrecht kon kijken en bij helder weer kon men zelfs de Domtoren 

zien.  

Onderaan de uitkijktoren ligt het voormalig ‘zwembad’van de landeigenaren. Men 

had daar een badhuis gebouwd met een geel torentje in de vorm van een Chinese 

pagode, in de volksmond ook wel ‘het gele torentje’genoemd. Het grondwater 

stond toen 2 meter hoger dan nu. 

In het voorjaar is het nu de ‘paddenpoel’ geworden waar honderden padden 

paren. Ook het wild maakt gebruik van deze (nu) natuurlijke drinkplaats. 

 



We volgen nu het pad richting Arnhemsebovenweg; rechts het begrasingsgebied 

van Bornia en Heidestein. Hier grazen voornamelijk Drentse heideschapen. 

Het is een schaap dat onder deze omstandigheden zeer goed gedijt. Op deze 

plek lag rond 1904 de allereerste golfbaan in de provincie Utrecht.  

Na het passeren van de slagboom even links en gelijk rechts de gele paaltjes 

volgen tot aan de Arnhemsebovenweg. 

 

 

Vanaf de Arnhemsebovenweg gaan we links het spoor over en blijven het voetpad 

volgen onder het viaduct door. Het voetpad langs de Arnhemsebovenweg blijven 

volgen. U loopt nu langs een prachtig bosgebied dat aangelegd werd vlak na de 

tweede wereldoorlog aangezien alle bomen destijds als brandstof gebruikt 

werden. Na een paar honderd meter begint links een fietspad, dit pad volgt u 

richting Austerlitz. Aan uw rechterhand ligt de Speelweide. 

 

Het fietspad blijft u volgen tot aan de Traay.  

Hier aangekomen gaat u rechtsaf en na 50 meter bent u gearriveerd op 

Buitenplaats De Bergse Bossen.  

 

 
Aangeboden door de  

Oranjevereniging Driebergen-Rijsenburg 

 
 

Hoe kunt u ons bereiken? 
 
Email: info@oranjeverenigingdriebergen.nl  
Website: https://www.oranjeverenigingdriebergen.nl/  
Facebook: oranjevereniging driebergen rijsenburg                             
Instagram: oranjevereniging driebergen rijsenburg 
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