
 

♚ 4. Alexia Catwalk door bos en dorp 7,5 kilometer 
 

 

 

Neem vooral een lekker bakje koffie 

voor vertrek met een feestelijk 

taartje. Dat doet een mens opgewekt 

en energiek vertrekken voor de Alexia 

Catwalk door het bos en ons mooie 

dorp.  

 

 

Vertrek vanuit Buitenplaats  

De Bergse Bossen linksaf de Traaij op 

en neem het fietspad links bij 

paddestoel nr. 20593, richting Zeist. 

Rechts de begraafplaats, links het 

terrein van de Bergse Bossen; we lopen 

tot aan de kruising en gaan daar linksaf. 

U houdt links aan, rechts ligt een mooi heideveldje; rechtdoor, na een paar 

honderd meter rechtsaf; bij de volgende kruising links aanhouden. 

 

Nu bent u bij de Acaciavijver waar u onder langs loopt, als u goed kijkt ziet u dat 

de vijver in de vorm van een koekenpan is aangelegd, met een enorme steel. 

U houdt links aan en bij het einde van de vijver gaat u rechtdoor, u komt nu uit 

op de Wetstein Pfisterlaan; hier gaat u rechtsaf. Dan de eerste links, de 

J.v.Limbeecklaan in; dan de tweede afslag rechts de Melvill van Carnbeelaan in.  

 

Dan de tweede afslag links de Gezichtslaan in. Als u in de Gezichtslaan bent, 

kunt u rechtdoor kijken tot aan de buitenplaats ‘Sparrendaal’.  

Draait u zich nu om dan kijkt u tegen huizen aan, maar vroeger liep de oprijlaan 

van ‘Sparrendaal’ helemaal door tot aan Austerlitz. Aan het eind van de 

Gezichtslaan komt u op de Arnhemsebovenweg, deze oversteken. 

 

U gaat nu rechtdoor het ’Seminarieterrein’ op; op dit terrein lag nog niet zo lang 

geleden het oude seminarie, nu volgebouwd met bungalows en appartementen Aan 

het eind van een vijver rechtsaf het fietspad volgen; de eerste afslag links, 

langs de appartementen en U wandelt verder langs het Maria-beeld. 

Rechts van de grote hoefijzervormige flatgebouw naar de Hoofdstraat, bij de 

verkeerslichten links, langs de Grote Kerk. 

 



 

Dan de eerste straat links: de Traaij, de winkelstraat van Driebergen met een 

aantal gezellige winkels. 

Nu gaat u de eerste straat rechts in; de Nassaulaan, die loopt u helemaal uit tot 

aan de vijver bij de Oranjelaan; oversteken en links van de vijver het pad volgen 

en de Vijverlaan ook links volgen, voorbij het gebouw rechts, de voormalige 

huishoudschool, nu het onderkomen van de BSO De Vijver. 

 

Hier gaat de Vijverlaan rechtsaf tot aan de Buntlaan, rechtsaf en u wandelt links 

de Coolsmalaan in. Aan het einde van de Coolsmalaan gaat u linksaf de 

Leinweberlaan in; die volgt u tot aan de Horstlaan; deze steekt u over en u gaat 

nu het terrein op van Landgoed De Horst. 

U volgt dit pad tot aan de kruising, daar gaat u linksaf; blijf dit bospad volgen 

tot aan het hek. 

 

Als u door het hek loopt bent u op de Arnhemsebovenweg, de weg oversteken en 

dan linksaf tot aan de eerste weg rechts (doodlopende weg); deze gaat u in tot 

aan de slagboom, rechtdoor.U hebt nu een dennenbos links, een Douglas 

houtsoort, aan het einde van dit bos gaat u linksaf, het fietspad oversteken, 

voorbij de slagboom rechtsaf langs paaltjes, dan rechts aanhouden. 

 

Nu komt u bij de zogeheten ‘fles’, een vijvertje midden in het bos tussen de 

gebouwen van de scouting. Aan het eind rechtsaf langs de schietbaan (links),  

Einde pad rechtsaf, daarna linksaf, het fietspad op; een waterwingebied ligt nu 

links van u. 

Het fietspad volgen tot aan de Traaij daarna rechtsaf en u bent weer terug 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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