Sprengenwandeling
43 LET OP bij het oversteken van de Hoofdstraat. Sla linksaf.
Ter hoogte van het Verzetsmonument bij de vijver stroomden
destijds de beide sprengensystemen van deze wandeling
onder de ‘Driebergse Brug’ door in de vijver van de
Wildbaan. Deze ‘open wateren’ met de brug zijn helaas
vervangen door rioolbuizen. Via de ‘Schippersvaart’ en het
watertje ‘Driebergse Meer’ stroomde het sprengwater naar de
Kromme Rijn.
44 U keert nu terug naar de hoofdpoort van ‘Sparrendaal’ en
slaat linksaf naar het startpunt van deze wandeling.

Driebergen - Rijsenburg

De sprengen en het Rijsenburgse- en Driebergsebos
Ten tijde van Van Oosthuyse behoorde het grootste deel van het Rijsenburgse
en Driebergsebos bij het Park van Sparrendaal. Het gedeelte ten noorden van de
Arnhemsebovenweg en de Traay behoorde daarvóór bij Het Kamp bij Zeist
(Marmont 1804-1805). Van Oosthuyse zelf schrijft over zijn park dat er bergen
met valleien, beken en kommen, en woesteinen met zandverstuivingen waren.
Op een heuvel, nabij een kom (huidige zwembad ‘De Zwoer’) waaraan een
beek ‘De Zwoer’ ontsprong, had de Vlaming een koepel met mosbekleding
gemaakt. Dit stukje park was aan zijn zoon gewijd en werd door hem ‘Berg en
Dal’ genoemd. Bij de nog bestaande Acaciavijver meer naar het oosten stond op
een verhoging een molen, waarschijnlijk alleen als stoffering van het park. De

Hoofdstraat ook naar de Driebergse brug (43). De Zwitserse brug werd door Van
Oosthuyse “pont Mechaux” genoemd, wat vrij vertaald “brug der slechtheid”
betekent. Nog tot voor kort werd deze brug ook “Duivelsbrug” genoemd.De
omgeving van de Acaciavijver had gelijkenis met zijn geboorteplaats
Meulebeke in Vlaanderen, vanwege molen en beken en werd daardoor door Van
Oosthuyse “Meulebeke” genoemd. In het park stond verder nog een valkerij
en een hermitage (kluizenaarshut). Nabij de hut was een fraai gedecoreerd
kerkhofje aangelegd, ter contemplatie voor de wandelaars en de kluizenaar.
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Sprengenwandeling

De Bosweide (8): deze speelweide is vrij toegankelijk voor publiek. Tweemaal
per jaar wordt het gras gemaaid en afgevoerd. Op deze wijze wil men de grond
verschralen, waardoor de kruidachtige begroeiing meer kans krijgt zich te ontwikkelen. Het witte sierhek past als blikvanger aan het eind van de Wethouder

Wij hopen dat u een prettige, verrassende wandeling
heeft beleefd.

Acaciavijver

Heidetuin
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Grote kom

Koekepan
Tussen Grote en kleine kom

Tussen Grote en kleine kom

oevers van de ronde Acaciavijver waren trapsgewijs in terrassen aangelegd en
de omgeving was beplant met acacia’s, rozen, fijnsparren en andere sierlijke
boompjes (pentekening H. Numan). Het watertje dat aan deze kom ontsprong,
kwam bij het Openluchttheater (26) samen met het water uit De Koekepan (22)
en liep langs de Bosstraat naar Sparrendaal en onder de Driebergse brug (43)
naar de Schippersvaart.
Meer naar het westen liep een spreng vanuit de Kleine- en de Grote kom (11/12)
onder de Zwitsersebrug (9) door om de Boschweide (8) heen naar wat nu De
Heidetuin (6/7) is. Van daar liep deze spreng langs de Diederichslaan en de

Verhaarlaan. Deze laan was destijds de zichtlaan van het landgoed Kraaybeek.
We zien hier ook een riooloverstort. Door middel van een houtendamwand wordt
het water eerst rond de weide geleid voor beluchting.
De Heidetuin (6/7) is in 1953 aangelegd, nadat in het bos na een zware Februaristorm een grote open plek was ontstaan. Min of meer als experiment is toen door
de gemeentelijke plantsoenendienst een heidetuin ontworpen onder leiding van
L. van Veldhuysen. De heidetuin kreeg nationale- en internationale bekendheid.
Tot voor enige jaren kwamen hier zo’n 150 heidesoorten voor. Als gevolg van
gemeentelijke bezuinigingen is het aantal heidesoorten tot ver onder de 100
gedaald. De tuin is zo aangelegd dat er het gehele jaar door wel bloeiende heide
te zien is. Eind jaren tachtig is door een actie van de plaatselijke Rotary een
waterpomp geplaatst om het waterniveau in deze tuin op peil te houden.

6 km
(ca. 2 uur)

SPRENGEN
W E R KG R O E P

Het Seminarieterrein (4): het gehele terrein, gelegen tussen de Bosstraat, Arnhemsebovenweg, Heidetuin, Diederichslaan en Hoofdstraat was ommuurd.
Delen van deze muur, waaronder een z.g. slangenmuur aan de zijde van de
Bosstraat, zijn nog aanwezig. Een belangrijke functie van dit park was om de
studenten in alle rust te kunnen laten brevieren (lezen uit gebedenboeken). De
nog bestaande grot is een imitatie van de Lourdesgrot (5).
De tuin van Sparrendaal (39): aan de zuidoostelijke zijde is de formele aanleg
- deels oorspronkelijk en deels gereconstrueerd - aanwezig, met bomenrijen,
gazons, berceau, vijver, gevoed door de spreng, hekwerken en slangenmuur. De
Gezichtslaan is nog een deel van de vroegere zichtas achter Huize Sparrendaal.
Oude ansichtkaart
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De twee sprengen
Sprengen sieren van oudsher verschillende landgoederen
op de flanken van de Heuvelrug. Het zijn grotendeels
gegraven waterlopen, met bovenaan de ‘sprengkoppen’.
Het water stroomde van de hoger gelegen heidevelden
ten noorden van de Arnhemse Bovenweg naar de Kromme
Rijn. De landgoedeigenaren gebruikten dit water voor
hun vijvers en grachten en als drinkwater. In de loop van
de vorige eeuw trad echter verval en versnippering van
de sprengen op.
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verricht en veel achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daarom is zijn naam verbonden aan deze sprengenwandeling.
Op deze wandeling kunt u genieten van de twee sprengenstelsels van het landgoed Sparrendaal. Zij stammen uit
de tijd van P.J. Van Oosthuyse en zijn nog grotendeels in
tact. In 1805 kocht hij de buitenplaats “Sper en Dal”.
De sprengenstelsels werden met water gevoed door verschillende sprengkoppen: “de Grote- en Kleine kom” en
“de Koekepan” met “de Acaciavijver” (11, 14, 22 en 24).

Het was de Driebergenaar Ton van Zeijts die eind jaren
’90 de eerste aanzet gaf voor hernieuwde aandacht voor
de sprengen. Mede door zijn toedoen is daarna onderzoek

Het water van de Sparrendaalse sprengen liep vroeger onder de Driebergse brug (43) door naar de Schippersvaart,
zodat platte schepen tot aan Sparrendaal konden komen.
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1 Het startpunt van deze sprengenroute is bij restaurant
‘Het Wapen van Rijsenburg’ aan de Hoofdstraat tegenover
het Kerkplein van Rijsenburg. Met het gezicht naar het
informatiebord staand, gaat u naar rechts in de richting van
Driebergen. Aan het einde van het hek van de parkeerplaats
gaat u linksaf het bospad in. Honden aangelijnd! Direct
links ziet u (de bedding van) de eerste spreng. Parallel
aan het water vervolgt u het door monumentale beuken en
Amerikaanse eiken omzoomde pad.
2 Bij de paden-driehoek slaat u linksaf en vervolgt het
bospad.
3 Bij de T-splitsing linksaf. Na ca. 50 meter ziet u rechts
twee monumentale Weymouthdennen. Pad vervolgen, aan
linkerzijde is de spreng zichtbaar.
4 Het geasfalteerde fietspad oversteken. Na ca. 90 meter
slaat u rechtsaf naar de Lourdesgrot van het voormalige
Groot-seminarie Rijsenburg met de sprengkop ervoor.
Even tijd voor reflectie bij Maria?
5 Vervolg het bospad met de spreng aan uw rechterzijde.
Daarna brug en schelpenpad oversteken naar de Heidetuin.
6 Op de T-splitsing links, daarna rechts over de brug en
meteen weer rechts. U hebt nu de spreng aan uw rechterhand en loopt zo de Heidetuin geheel door, zo dicht
mogelijk langs de spreng (koningsvaren, moeras cypres,
beeld ‘Lied van de heide’, bruggetje, haagbeuk).
7 U verlaat de Heidetuin, gaat rechtsaf, daarna linksaf de rode
oversteekplaats over. Dit is de Arnhemse Bovenweg.
8 Bospad op en vervolgen, nu is de spreng en de Bosweide aan
uw linkerzijde. (Beheer Bosweide is gericht op verschralen:
recreatieweide met fraai bloemrijk grasland op zand.)
9 Einde Bosweide een bocht naar rechts (koningsvaren, rijke
berm), linksaf het eerste bruggetje over en rechtsaf onder
de ‘Zwitserse brug’ door.
10 Weer het eerste bruggetje rechts over en meteen linksaf de
spreng volgen.
11 U komt hier bij de Kleine Kom. Links aanhouden en
bruggetje over (o.a. dubbelloof ) en meteen rechtsaf langs
de spreng naar de Grote Kom.
12 U loopt voor het bankje langs, driekwart om de sprengkop
van de Grote Kom heen.
13 Linksaf het zandpad omhoog.
14 Bij T-kruising ziet u verpleeghuis ‘Nassau-Odijkhof’ voor u.
Ga linksaf.
15 Bij viersprong, meteen voorbij de betonnen palen (toe-

gangspoort voormalig landgoed ‘Sparrenheide’), rechtdoor.
16 Na ca. 40 meter bij Y–splitsing rechter poot bospad in.
17 Pad vervolgen, zwembad ‘De Zwoer’ aan rechterzijde houden.
18 Bij viersprong linksaf.
19 Hoofdpad volgen tot T-splitsing.
20 Hier rechtsaf. Dit is de voormalige schapendrift, de hoofdas
van sterrenbos ‘De Zestien Gezichten’ en de zichtas van
‘Sparrendaal’.
21 Ca. 10 meter vóór hekwerk (van zwembad ‘De Zwoer’)
linksaf, bospad volgen tot net voorbij de heuvel aan uw
rechterhand.
22 Daar rechtsaf, hier bevindt zich de sprengkop van de
‘Koekepan’. Bij de sprengkop neemt u het lage pad links
langs de steel van de ‘Koekepan’.
23 U verlaat de spreng en gaat rechtdoor.
24 Bij de T-splitsing linksaf, u komt nu bij de sprengkop van de
‘Acaciavijver’. U loopt, voor het bankje langs, rechtsom langs
de rand van de ‘Acaciavijver’ tot aan de steel en houdt
de spreng aan uw rechterzijde. (rhododendrons, mosjes,
dubbelloof, etc.). Het ijsvogeltje laat zich hier regelmatig
bewonderen, dus als u geluk heeft…
25 Haakse bocht naar rechts, de spreng volgen.
26 Bij de stuw een haakse bocht naar links maken. U nadert
het ‘Openluchttheater’; rechts op het eiland stond het
theater, links van het water de tribunes voor publiek.
27 Bij het volgende stuwtje links het bospad in, de spreng aan
uw rechterzijde houden (niet de spreng oversteken).
28 Aan het eind ziet u de spreng onder de weg duiken. Aan de
overzijde achter het hek met het ’water’logo ervoor,
vervolgt de spreng haar weg. Ga hier linksaf De Wetstein
Pfisterlaan op.
29 Eerste weg rechts, de Beaufortlaan in.
30 Bij kruising rechtsaf, de Melvill van Carnbeelaan in. Direct
voorbij het eerste pand rechts loopt de spreng onder de weg
door richting Bosstraat.
31 Tweede weg links, de Gezichtslaan in. Deze voormalige
schapendrift is dezelfde zichtas als genoemd in punt 20.
32 LET OP tijdens oversteken van de Arnhemse Bovenweg. Ga
vóór de toegangspalen van het ‘Seminarieterrein‘ linksaf het
zandpad op rechts van het fietspad.
33 Bij het elektriciteitshuisje rechtsaf en houd de muur van het
‘Seminarieterrein‘ links.
34 Links van de brug komt de spreng onder de muur te
voorschijn.

35 Sla voor de brug rechtsaf; de spreng is links.
36 Bij de zichtas van ‘Sparrendaal’ gaat u linksaf en u ziet voor u,
tussen het lover, ‘Sparrendaal’ oprijzen.
37 Op de T-splitsing ziet u links de spreng via een duiker
richting ‘Sparrendaal’ lopen. Ga op deze T-splitsing rechtsaf.
38 Voor het witte appartementengebouw ‘park Seminarie’
linksaf.
39 Vervolg weg en voetpad tot aan de Hoofdstraat.
40 Sla linksaf, betreed nu ‘Sparrendaal’ door de hoofdpoort en
wandel naar de oostzijde van dit prachtige gebouw.
41 De spreng bevindt zich nu aan uw rechterzijde en loopt
onder de brug door naar de Hoofdstraat.
42 Terug naar de hoofdpoort; hier heeft u uitzicht op de overtuin,
de Wildbaan.

Sparrendaal: In 1754 werd “Sper (spar) en Dal” gebouwd (in de Lodewijk XV-stijl)
door de burgemeester van Utrecht, Mr. Van Berck, ( midden op de schapendrift) op
het door zijn overgrootvader in 1644 gekochtte landgoed dat zich uitstrekte vanaf
de heidevelden in het stuifzandgebied tot aan de Langbroekerwetering. Later kwam
het in bezit van de zakenman P.J. van Oosthuyse. Over het park bij Sparrendaal
ten tijde van P.J.van Oosthuyse heeft hij ons interessante gegevens nagelaten. In
1954 is Sparrendaal in het bezit van de Gemeente Driebergen-Rijsenburg gekomen
en deed dienst als Gemeentehuis. Sinds 2000 is Sparrendaal eigendom van de
“Vereniging Hendrick de Keyser” en is in gebruik voor ceremoniële gelegenheden.

