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Wandeling Zwitserse brug en sprengen. 

Afstand: ca. 7 KM 

1. U verlaat het Grote Bos bij de Hoofdingang. 

2. Recht tegenover de ingang gaat u het fietspad op, rechtdoor het bos in. 

Dit volgen totdat u aan de weg komt, aan de overkant rechtsaf. 

3. Voorbij de Bergse Bossen linksaf fietspad volgen, bij heideveld rechtdoor 

wandelpad langs het fietspad volgen, dit komt weer op het fietspad uit. 

4. Hiervandaan 2e links (rechts staat bruin paaltje). 

5. 1e pad rechts, dit volgen tot slagboom. 

6. Net voor de slagboom rechts, smal pad. 

7. Bij T-splitsing rechtsaf (links Parkeerterrein).Dit pad volgen, maakt een 

bocht naar links. 

8. Bij 3 betonnen palen naar links vervolgen, meteen 1e pad rechts, dit loopt 

omhoog. 

9. U komt hier in het sprengen gebied bij een ven. 

Sprengen 

Op de hoger gelegen zandgronden liep het terrein op tot ca. 10 

meter boven het peil van de Kromme Rijn. Op enkele plaatsen 

kwam destijds kwelwater aan de oppervlakte (spreng) en liep in 

stroompjes naar het lager gelegen gebied. Door vanaf de bron 

watergangen te graven en de beekjes te kanaliseren vulden de 

landgoedeigenaren de vijvers en grachten met water van zeer goede 

kwaliteit, dat ook als drinkwater werd gebruikt. 

10.Rechts om de ven heen tot u op links een bruggetje ziet. Over dit 

bruggetje pad vervolgen (rechts) naar de volgende ven. Vanaf hier over 2e 

bruggetje, dan linksaf. U ziet de Zwitserse brug. 

Zwitserse brug 

De Zwitserse brug is een rustiek bouwsel en ligt in een 

landschappelijk aangelegd deel van het bos met de bosweide en de 

welvijvers de Grote en de Kleine Kom. 

De heuvelachtige en bosrijke omgeving van Driebergen met zijn 

zuivere lucht riep in de 20e eeuw associaties op met Zwitserland. Dit 

leidde tot bouwwerken in de Zwitserse stijl. 

11.Volg het pad over 2 bruggetjes. 

  * Aan de overkant kunt u ervoor kiezen een rondje over de brug te  

  maken, ga dan even rechtdoor dan komt u bij de voet van de trap.  

  Let op: deze kan glad zijn! Na de brug weer over de 2 bruggetjes.* 
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12.Vanaf de 2 bruggetjes links af, het pad buigt naar rechts, u heeft het veld 

op links. Dit pad volgen tot picknickbank. 

13.Tijd om even uit te rusten en iets te eten/drinken. 

14.Bij picknickbank rechtsaf. Bij 3 sprong links aanhouden. Dit pad volgen, u 

heeft de vennetjes op rechts. 

15.Voor het bankje langs aan het eind bij 3-sprong links omhoog, links 

aanhouden tot betonnen palen.  

16.Bij betonnen palen rechtdoor, bij Y-splitsing rechts aanhouden. 

17.Pad volgen (bocht links bij Parkeerterrein). 

18.Rechtdoor (slagboom is rechts) smal paadje volgen. 

19.Bij hoogspanningsmast linksaf. 

20.Bij 4 sprong rechtdoor, dan 1e pad rechts over een heuveltje. 

21.U komt dan weer bij een vennetje. 

22.Hier rechts omheen. 

23.Bij splitsing links aanhouden. 

24.Pad volgen tot volgende splitsing. 

25.Hier naar links pad wat over de 2 sprengen loopt.  

26.Dit volgen tot bankje. 

27.Hier rechtsaf langs ven, einde ven links. (Tegenover bankje niet omhoog 

heuveltje op). 

28.Bij splitsing rechts, bij 4 sprong links. 

29.Volgen tot heideveld. 

30.Hier rechts langs heideveld, bij fietspad aangekomen dit naar rechts 

volgen tot aan de weg. 

31.Rechtsaf langs deze weg (Verlengde Traaij). 

32.Tegenover de Bergse Bossen langs slagboom Landgoed Den Treek het bos 

in.  

33.Rechts aanhouden. Pad volgen, zijpaden negeren. 

34.Einde pad bij 4 sprong rechts aanhouden. 

35.1e Pad rechts. U komt hier bij de zandverstuiving.  

36.Hier linksaf, bospaadje volgen over heuveltjes. 

37.Bij splitsing links aanhouden, pad volgen. 

38.Einde rechts, voorbij ruiterpaaltje linksaf. 

39.Hekwerk aan linkerhand/ Bij kruising recht door.  

40.Bij fietspad linksaf. U komt dan weer uit bij het Grote Bos. 
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