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7. Juliana-wandeling heden en verleden van 12 km

Begin de wandeling goed voorbereid
een kopje koffie en een taartje.

Vanuit Buitenplaats De Bergse Bossen,
wandelen we in de richting van de Traay. We
gaan rechtsaf in de richting van Driebergen.
Vervolgens bij de eerste straat, de Willem van
Abcoudelaan, rechtsaf. Waar deze een bocht
naar links maakt, lopen wij rechtdoor via een klein paadje het bos in. We lopen
onder de hoogspanningsleiding door en komen bij een heideveldje uit.
Vóór dit heideveld gaan we linksaf en aan het einde, gaan we naar rechts.
Na circa 10 meter gaan we weer linksaf. Bij een T-splitsing houden we links aan
en gaan direct bij de volgende viersprong naar rechts. We volgen het brede
zandpad steeds rechtdoor, passeren een vijvertje en komen tenslotte precies
tegenover het witte huis uit.
Hier gaan we rechtsaf via de Wetstein Pfisterlaan en volgen links de Johan van
Limbeecklaan tot de Melvill van Carnbeelaan. Hier gaan we rechtsaf. Via de
Gezichtslaan, aan onze linkerkant, komen we uit op de Arnhemsebovenweg.
We steken over en betreden recht voor ons het landgoed Sparrendaal. Na 200
meter nemen we het bospad vlak vóór de rododendronstruiken bij een vijver
rechtsaf.
We lopen via een smalle beukenlaan door het parkbos totdat we in de heidetuin
bij een T-splitsing aan het water uitkomen. We worden omringd door een
veelvoud aan heidesoorten, rododendrons en naaldbomen. Tijdens vrijwel elk
jaargetijde is een bont palet van bloemen aan te treffen.

We gaan hier rechtsaf, steken even later links het houten bruggetje over en
gaan dan meteen weer linksaf. Na het kunstwerk ‘het lied van de heide’ nemen we
het tweede pad rechtsaf en verlaten de heidetuin.
We volgen de asfaltweg naar links tot bij de kruising. Aan onze rechterhand ligt
nu het huis dat uit twee woningen bestaat uit Erica en Calluna. Dit is de Latijnse
naam voor respectievelijk dopheide en struikheide en beide plantensoorten
groeien en bloeien volop in de heidetuin.
Bij de kruising lopen we rechtdoor en betreden we even later via een zigzaghekje
het landgoed Kraaijbeek. Het hoofdpad volgen we en maken zo een bocht om het
water.
We passeren het restaurant en de drie enorme platanen aan de linkerkant.
Zodoende komen we op de Diederichslaan uit en gaan daar naar rechts. We lopen
langs een aantal monumentale gebouwen waarvan er een het Wapen van
Rijsenburg draagt en komen tenslotte uit bij restaurant het Wapen van
Rijsenburg aan uw linkerhand.
We steken de Hoofdstraat over en betreden het schilderachtige kerkpleintje
voor de Sint Petruskerk. Deze kerk passeren we aan de zuidzijde. Om dit te
bepalen kunnen we gebruik maken van het kompas in de bestrating voor de
hoofdingang van de kerk. We zien dat dit linksom de kerk is. Nadat we
Pieterburen, de pastorie gepasseerd zijn, gaan we rechtsaf de Van
Vrijberghstraat in.
De Van Rijckevorselstraat volgen we naar rechts en lopen weer langs een hele
serie fraaie gebouwen. We komen weer uit bij de Hoofdstraat, precies
tegenover een stalgebouw van het buitenhuis Bijdorp. We gaan nu naar links. Bij
de eerste weg, de Prins Hendriklaan, gaan we weer naar links.
Via de Jan Glaudemanslaan bereiken we de Koningin Wilhelminalaan. We gaan hier
naar links en passeren de villa Sonnepanck. De Dr. Schapmanlaan volgen we naar
links en komen zo bij het Xaveriusklooster aan de Rijsenbergselaan uit.
Hier lopen we naar rechts. Bij Valentijn gaan we linksaf en staan even later voor
de gelijknamige villa. Deze in 1906 gebouwde villa in Engelse stijl valt vanwege
zijn symmetrie meteen op. De raamluiken hebben allen een hartvormige
uitsparing en benadrukken zo de naam van de woning. Rondom de woning staan
enkele bijzondere bomen, restanten van de grote parktuin die vroeger bij
Valentijn hoorde.

We lopen rechts om deze villa heen, volgen de weg in hoofdlijnen rechtdoor en
komen zo langs een schoolgebouwtje. Even later lopen we links via een
zigzaghekje naar het fietspad met de naam Jagerspad.
Hier gaan we linksaf en passeren villa ‘Klein Valentijn. Dit was de tuinierswoning
die bij de grotere villa hoorde, maar is pas twintig jaar later gebouwd.
Bij de kruising lopen we rechtdoor en komen in het park ‘De Wildbaan’. We
hebben nu schitterend zicht op de tegenoverliggende buitenplaats Sparrendaal.
We gaan even over het grindpad naar rechts, lopen links langs de vijver en komen
op de Hoofdstraat uit.
Nu gaan we naar links en steken als snel de weg over om via het smeedijzeren
toegangshek het landgoed Sparrendal te betreden.
Ons oog valt op de trap van het hoofdgebouw, daarboven het goudkleurige balkon
en nog hoger het torentje dat het carillon verbergt en gesierd wordt door een
zonnewijzer anno 1805.
We houden rechts aan en lopen over het grindpad een half rondje om het
hoofdgebouw. Aan de zijkant komen we langs een keldertrap en zien de
inscripties die getuigen van de bouw in 1754. We steken de brug naar links over
en volgen het klinkerpad langs de ommuring.
Dan lopen we over de rechter parkeerplaats tot bij de T-splitsing en gaan daar
naar rechts. We lopen langs de brandweerkazerne met het wapen van
Driebergen-Rijsenburg.
Bij de Hoofdstraat gaan we naar links en komen langs bij café-restaurant De
Reiziger, in het centrum van Driebergen. We lopen de winkelstraat links in
(Traaij) en gaan na de kaashandel rechtsaf de Nassaulaan in. We volgen deze
rechtdoor en gaan bij de Lindelaan rechtsaf. We passeren een aantal fraaie
huizen en komen dan bij de Hoofdstraat uit. Ruim een eeuw geleden verrees hier
in Driebergen en omgeving een groot aantal buitenhuizen en villa’s.
Deze clustering van buitenverblijven werd aangeduid als Stichtse Lustwarande
en staat nog steeds zo te boek. Aan onze rechterhand zien we nu enkele typische
villa’s uit deze tijd.
We steken over en volgen de Meenkselaan, voorbij de mooie woning Chenaie mon
Desir uit 1896, tot bij de Engweg. Voor ons zien we de kerk waar we het jaartal
1887 in de windwijzer op de spits ontdekken, rechts daarvan een mooi chalet.
We volgen de Engweg naar links tot de Schaapskooi, bij de boerderij met
huisnummer 50.

We gaan hier naar links de Rosariumlaan in. Even later gaan we weer linksaf en
lopen dan door de Sterrenboslaan. Bij de T-splitsing gaan we naar links en ook bij
de Hogesteeg gaan we linksaf. Daarna nemen we de eerste straat rechtsaf. We
lopen door de Parklaan langs de Parkhorst, De Parkhof en de Parklaankerk en
komen weer bij de Hoofdstraat uit.
We gaan even naar rechts en dan direct links via de Oranjelaan verder. Vóór de
vijver gaan we rechtsaf. We lopen de Vijverlaan en volgen deze tot aan de
Buntlaan.
Bij deze prachtige laan gaan we linksaf. De bijzondere architectuur van de villa’s
en de eeuwenoude beuken maken de Buntlaan tot één van de mooiste lanen van
Driebergen. We komen langs het voormalige “Centraal station electrische
verlichting Driebergen-Doorn” en even later langs de fraaie villa’s Salvia en
Dennenlust. Aan het einde van de Buntlaan komen we bij Arnhemse Bovenweg en
steken deze over.
We gaan over het fietspad van de Baden Powellaan rechtdoor en volgen dit pad
tot aan het restaurant Klein Zwitserland. En rechts voor u ziet u het schitterend
gelegen hotel Buitenplaats De Bergse Bossen.
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