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De Bunsingroute 
5,6 km  gemarkeerd 

Een wandeling door de groene driehoek 
tussen Zeist en Bunnik, grotendeels over 
gebieden van Utrechts Landschap. U wandelt 
over smalle paden en weelderige 
landgoederen. De wandeling voert langs Slot 
Zeist, landgoed Wulperhorst, landgoed 
Blikkenburg en landgoed Schoonoord. 

Startpunt 
Parkeerplaats van Slot Zeist aan de 
Zinzendorflaan in Zeist. 

Openbaar vervoer 
Bushalte ‘Het Rond/Lageweg’in Zeist (ca. 5 
min. lopen). Meer informatie: www.9292.nl. 

Praktisch 
De route is gemarkeerd (groen). Honden zijn 
toegestaan, mits aangelijnd. De route is niet 
geschikt voor rollators en invalidenwagens. 
Trek stevige schoenen of laarzen aan. 

Hieronder volgt een beschrijving van de op de 
kaart aangegeven bezienswaardigheden. 

1. Slot Zeist
Slot Zeist is in de zeventiende eeuw gebouwd 
als lustoord van Willem Adriaan, graaf van 
Nassau-Odijk. Macht, aanzien en rijkdom 
mochten worden gezien. De oprijlaan is statig 
en past bij het aristocratische huis. Binnen 
ademen de stijlzalen de weelderige warmte 
uit van de barok. Door de jaren heen is het 
slot diverse malen van eigenaar en van functie 
veranderd, totdat het uiteindelijk in handen 
kwam van de gemeente Zeist. Sindsdien 
vinden er feesten en partijen plaats. Het 
kasteel is te bezoeken, er zijn rondleidingen 
en wisselende tentoonstellingen. In de rechter 
vleugel zit een brasserie. Meer informatie: 
www.slotzeist.nl.  

http://www.9292.nl/
http://www.slotzeist.nl/
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2. Landgoed Wulperhorst
Zowel Wulperhorst als Blikkenburg behoren 
tot de Stichtse Lustwarande, een gordel van 
buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen. 
Wulperhorst en Blikkenburg zijn eigendom 
geweest van Defensie. De militaire barakken 
zijn afgebroken en de structuur van de 
landschapsparken is hersteld. Landgoed 
Wulperhorst kenmerkt zich door de 
afwisseling in weilanden, statige lanen, 
boomgaarden en (hakhout)bossen. 

Blikvanger van het landgoed is het witte huis. 
Van de eerdere formele tuin, die dateert uit 
1772, resteert als belangrijkste element het 
‘grand canal’. Een grand canal is een lange, 
rechte waterpartij, eigenlijk de natte 
tegenhanger van een zichtas. Wulperhorst is 
rijk aan planten en dieren en staat bekend om 
zijn paddenstoelrijkdom. Ook leven er veel 
reeën. Diverse soorten vleermuizen gebruiken 
de ijskelder op het landgoed voor 
overwintering.  

3. Akker Blikkenburg
Samen met de gemeente Zeist beheert 
Utrechts Landschap hier een natuurakker 
waarop graan wordt geteeld en bijzondere 
akkerkruiden groeien. Daarnaast wordt er 
geprobeerd graan in de winter te laten staan 
zodat ook akkervogels deze lastige periode 
kunnen doorkomen.  

4. Landgoed Blikkenburg
Blikkenburg is een oude ridderhofstad 
waarvan het kasteel in 1672 door de Fransen 
is verwoest. Het huidige landhuis met park in 
Engelse landschapsstijl dateert uit de 19e 
eeuw. Dit deel van Blikkenburg is particulier 
eigendom en niet toegankelijk voor publiek. 
Op het terrein van Blikkenburg ligt de 
voormalige ijsbaan van Zeist, een 
moerasgebied waar de kamsalamander 
voorkomt. Schoon, ijzerrijk grondwater 
afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug kwelt 

hier op. Op Blikkenburg komen veel planten 
voor die zijn gebonden aan moeras- en 
kwelmilieus, zoals waterviolier, gele lis, 
waterdrieblad, koninginnekruid, tandzaad en 
kattenstaart. Ook de ringslang wordt er 
regelmatig waargenomen. 

5. Graslanden
Dit gebied is door Utrechts Landschap 
omgevormd tot een nat schraal grasland 
waarin veel planten en dieren zijn te vinden. 
Het is een door kwelwater doordrenkt gebied. 
Juist deze kwel maakt het mogelijk om hier 
botanische hoogwaardig grasland te 
ontwikkelen. Dit probeert Utrechts Landschap 
te bereiken door te maaien en te begrazen 
met Hollandse koeien. 

6. Landgoed Schoonoord
Landgoed Schoonoord is rond 1820 aangelegd 
naar een ontwerp van tuinarchitect H. van 
Lunteren. Het huis is in 1962 afgebroken. Het 
park is in 2008 historisch verantwoord 
hersteld. De paden lopen lichtelijk hol, met 
randen aan de zijkant. Hier en daar zijn de 
oorspronkelijke zichtassen op het landgoed te 
zien. Via deze zichtlijnen hebben wandelaars 
verrassende doorkijkjes naar vijverpartijen en 
open plekken in het bos.  

Op het terrein zijn het opvallende kantoor van 
het Wereld Natuur Fonds en de Openbare 
Scholengemeenschap Schoonoord gehuisvest. 
Het kantoor van het Wereld Natuur Fonds is in 
2006 op een duurzame manier gebouwd. Het 
pand is een gerenoveerd gebouw, herrezen uit 
de nog goed bruikbare basis van een oud 
laboratorium. Aan de oostgevel zijn gaten 
gemaakt voor vogels, zoals gierzwaluwen. 
Dwergvleermuizen en laatvliegers genieten in 
de spouw van de westgevel van het 
namiddagzonnetje.  
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