
♚ 3. Amalia-wandeltour door Bornia 8 km  

 

 

 

 

 

 

 

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, wandelen we in de richting van de Traay. 

(een open pad door het bos, een wagenspoor)  

LA richting Austerlitz, via een fietspad door de tunnel van de A12 en de 

spoorlijn Utrecht –Arnhem. 

Daarna LA en we wandelen op het landgoed Bornia, de hoofdlaan waar we nu op 

lopen, vormt een rondweg en is destijds specifiek aangelegd voor de afvoer van 

houtproductie, door de familie Clifford-Cock van Breugel. 

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

De eerste bosgeneratie is rond 1900 aangelegd, voorheen bestond het gebied 

uit heide en stuifzand, waar nog enkele stukken van over zijn.  

 

Voorbij de slagboom 1e bospad LA. 

Bij een driesprong van bospaden R aanhouden. 

Bospad volgen over een heuvel, langs vliegdennen tot aan zandverstuiving. 

We wandelen over de zandverstuiving en buigen naar rechts langs een rood 

paaltje. 

Weldra zie we rechts een blauw wit rood paaltje. 

Het linkerpad aanhouden tot aan een grindweggetje. 

Dit pad blijven volgen tot aan een driesprong van grindpaden. 

We volgen het linkerpad en komen uit bij een haverveldje. 

Voor dit veld gaan we rechtsaf en volgen een laantje van  

Amerikaanse eiken, strak in gelid. 

Bij kruising van bospaden gaan we rechtdoor. 

Daarna houden we links aan en zien we rechts een perronnetje. 

Weldra zien we links de restanten van een “plezierhuis”, 

gebouwd om bij slechte weersomstandigheden een goed heenkomen te kunnen 

vinden. Hier vandaan werd later het spoorwegnet, dat door Bornia liep, geregeld. 



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 vermaak van de bewoners aangelegd, om zich van het zwembad 

naar de tennisbaan en naar huis te verplaatsen. Pas later werd het in de jaren ‘30 

de crisistijd, als werkverschaffing gebruikt bij de houtwinning.    

 

Daarna gaan we linksaf en volgen we een kronkelpad door een voormalige 

zeldzame verzameling van coniferen. 

We houden rechts aan en zien al gauw de resten van het zwembad. Men had  

een verwarmd badhuis gebouwd. De laatste restanten zijn eind jaren ‘70 

verwijderd. Het grondwater stond toen 2 meter hoger dan nu. 

Vanaf het zwembad gaan we RA, een zware bosreus ligt over het pad. 

Veel omgevallen bomen zijn blijven liggen, dit gebeurt met een speciaal doel: 

de natuurwaarde verhogen, ‘dood hout leeft’. 

We volgen dit bospad weer langs een perronnetje, diverse plavuizen liggen  

her en der onder het zand. 

 

Links van ons was er afgelopen zomer een bosbrand, één van de velen in Bornia. 

We wandelen door tot aan een haverveld. 

LA en bij een kruising van bospaden wandelen we rechtdoor. 

Bij een volgende kruising gaan we RA door een lindelaan en wandelen we door tot 

aan driesprong. 

Links aanhouden en een verharde grindweg volgen tot aan asfaltweg. 

Rechtsaf en het fietspad blijven volgen tot aan ingang van  

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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