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Beschrijving wandeling Moersbergen - von Gimborn
Arboretumwandeling (5 kilometer)
Startpunt 1 met het OV: Bushalte lijn 50/56, halte
Stamerweg. Startpunt 2 met de auto: parkeerplaats
Moersbergselaan.
Vanaf de parkeerplaats aan de Moersbergselaan loopt u
terug naar de Oude Rijksstraatweg, hier gaat u links. U loopt
door tot de Vossesteinsesteeg; hier linksaf. Na 300 meter
door het poortje naar de parkeerplaats van het Von Gimborn
Arboretum. Bij het entreegebouw 3 vindt u een betaalautomaat (alleen PIN) waar u uw toegangskaartje koopt (als
het arboretum gesloten is, volg dan de Vossesteinsesteeg tot
u aan uw rechterhand een tourniquet en bruggetje ziet, ga
hier links en vervolg de wandeling bij nr. 4 ).

Wandeling

Het Von Gimborn Arboretum (gesticht in 1924) is
een unieke groene schatkamer met vele duizenden
boom- en struiksoorten; een wereldberoemde collectie
uit alle delen van de wereld. Het arboretum is
aangelegd in landschapsstijl met kronkelende paden,
slingerende waterpartijen en doorkijkjes. De collectie is
in de loop van vele jaren verzameld tijdens expedities
of als zaad geruild met andere arboreta of botanische
tuinen. Sommige planten zijn erg zeldzaam. Het
arboretum heeft tot doel deze planten voor de
toekomst te bewaren voor publiek en wetenschap.

Moersbergen –
Von Gimborn
Arboretum –
Langbroekerwetering
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Volg in het arboretum het schelpenpad; houdt steeds
rechts aan (op een aantal punten is een pijl geplaatst met
‘Moersbergen - von Gimbornwandeling’). Als u een heuvel
passeert met een bank er op gaat u rechts onder de
takken van een treurbeuk door. Niet veel verder vindt u
aan uw rechterhand een tourniquet 4 , hierdoor verlaat u
het arboretum. Steek recht de halfverharde weg over, het
landgoed Moersbergen op, of volg vanaf hier de 12-km
wandeling.
De eerste vermelding van Moersbergen dateert uit
1435. Vanaf de 16e eeuw is het een aantal keren
verbouwd.
In 1927 besluit men dat het uiterlijk van Moersbergen
moest worden teruggebracht naar de stijl die het in de
18e eeuw had: de Hollandse renaissance.
Het kasteel werd weer voorzien van kruisvensters en de
klokkentoren werd verlaagd. Tevens werd de pleisterlaag van de gevels verwijderd.

Beschrijving wandeling Moersbergen – Von Gimborn
Arboretum – Langbroekerwetering (12 kilometer)
Volg eerst de 5-km wandeling tot aan nummer 4.
Ga rechtsaf de halfverharde weg op en loop die uit tot
de asfaltweg. Ga hier rechts en na het bos aan uw
linkerhand links. Ga na 100 meter rechts een smal pad
lang een houtwal. Volg dit pad – na 100 meter een haakse
bocht naar links – tot u over een wandelbrug 8 over de
Langbroekerwetering op de Langbroekerdijk uitkomt.
4
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Na 100 meter komt u op de paaltjeswandeling van het
Utrechts Landschap 7 ; volg deze tot u weer aankomt op
de parkeerplaats waar uw wandeling begon.

Ga links en loop door tot u na ongeveer 1,5 km rechtsaf de
Weerdesteynselaan 9 in loopt. Loop deze door tot het
eind en ga linksaf de Kleidijk op.
Even verderop weer links langs het hek. Na 500 meter
linksaf de Hindersteynselaan uitlopen tot aan de
Langbroekerwetering. Hier rechts en na 170 meter links de
Rhodensteijselaan in. Aan het eind links en even later
rechts de Pittesteeg in. Na 900 meter komt u op de
paaltjeswandeling door Moersbergen die u weer terug
brengt op het beginpunt.

12km

1

Driebergsestraatweg
2

3

Von Gimborn
Arboretum

4

6

5

Go

oij

erd

ijk

ke r

dij

ela

roe

k

ns

gb

Rh

od

en

st

eij

Lan

an

8

el
ey

ns

10

Hi

nd

er

st

W

ee

aa

rd

n

en

st

ey

ns

el

aa

n

9

Kl

eid

ijk

De Ridderhofsteden Weerdesteyn en Hindersteyn
liggen aan de befaamde 13e eeuwse
Langbroekerwetering. Hier ligt een tiental historische
buitenplaatsen met een middeleeuwse oorsprong.
U wandelt over Weerdesteyn en Hindersteyn.
Het formaat van de bakstenen van Weerdesteyn en
het metselwerk duiden op een datering rond 1300.
In 1538 had het huis een gracht, ophaalbrug en
poortgebouw. Op de voorburcht, die ook weer omgracht
is, stond een boerderij met bijgebouwen. Het geheel van
toren en voorburcht was ook weer omgracht, waardoor
10

Praktische informatie

het hele complex omgeven is door twee, deels zelfs door
drie grachten. In 1870-71 werd de woontoren
gerestaureerd.
In 1875 werd een muur rond het eiland aangebracht,
de boerderij op de voorburcht afgebroken en buiten
de omgrachting werd een nieuwe boerderij gebouwd.
Ook de geschiedenis van Hindersteyn gaat terug tot
1300. De woontoren uit die tijd staat er nog steeds.
In de loop der eeuwen is die uitgebreid met een vleugel
en hebben ook de tuin en het park veranderingen
ondergaan.

• Het Von Gimborn Arboretum is dagelijks geopend:
van april t/m oktober van 09.00 tot 19.00 uur en
van november t/m maart van 10.00 tot 16.00 uur.
• De toegangsprijs bedraagt € 5,- per persoon;
een gezinsjaarkaart kost € 30,- (tevens toegang tot
de botanische tuin Fort Hoofddijk van de Universiteit
Utrecht).
• Voor nadere informatie zie:
www.gimbornarboretum.nl
• Honden mogen aangelijnd mee.
• Horeca: koffieautomaat, van april t/m oktober zondags
koffie, thee, koek en ijs.
• www.utrechtslandschap.nl/routes/wandelen/moersbergen
• www.de-voetstap.nl

Deze folder en wandeling werden mogelijk gemaakt door het
Streekfonds Utrechtse Heuvelrug, het Von Gimborn Arboretum,
het Utrechts Landschap, Stichting de Voetstap, Hillridge en Stip.

De Groene Schatkamer van Nederland

de-voetstap.nl

STREEK FONDS
UTRECHTSE HEUVELRUG

GRAFISCH ONTWERP

