
Najaarswandeling Lions Leusden 13 oktober 2019 15 km route 
Volg de onderstaande aanwijzingen en de geplaatste pijlen voorzien van de 15 km 
afstandsaanduiding. 
  Honden dienen aan de lijn gehouden te worden 
 
Landgoed Den Treek-Henschoten 
Op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei ligt landgoed Den Treek-
Henschoten. Dit uitgestrekte gebied met bossen, natuur, landbouw en heide beslaat bijna 
2200 hectaren en grenst aan vijf gemeenten: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Utrechtse 
Heuvelrug en Zeist. Landgoed Den Treek-Henschoten N.V. is het grootste familielandgoed 
van Nederland. De aandeelhouders van Den Treek-Henschoten zijn allen nazaten van de 
stichter van het landgoed, Willem Hendrik de Beaufort. In 1807 kocht hij de buitenplaats 
Den Treek met omliggende bossen en landerijen. Hier stichtte hij het landgoed als 
bosbouwbedrijf. De buitenplaats was zijn woonhuis. 
 
Het familielandgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet en is als zodanig 
ondergebracht in een naamloze vennootschap. Veel nazaten van de stichter W.H. de 
Beaufort zijn aandeelhouder van deze vennootschap. Inmiddels zijn dit meer dan 600 
familieleden, die gezamenlijk eigenaar zijn van het landgoed. In de statuten van de 
vennootschap staat onder meer dat het landgoed duurzaam in stand moet worden 
gehouden voor toekomstige generaties. Hiermee is het behoud van dit prachtige gebied op 
lange termijn veiliggesteld voor de toekomst. Een groot deel van de jaarlijkse opbrengsten 
vloeien terug in het onderhoud en in de ontwikkeling van het landgoed. 
 
 

 
 
Dit jaar is de route ook te gebruiken via de app Route.nl  
Deze app is te downloaden via de Apple App Store en 
Google Play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   



 
 
volgnr Aanwijzing 

1 vertrekpunt is Conferentiehotel ISVW Dodeweg 8 te Leusden 
2 Volg de pijlen r.a. en verlaat het terrein aan achterzijde  
3 Na hekje l.a. op zandpad 
4 Bij parkeerplaats r.a. weg met fietspad volgen 
5 Bij paddestoel 20.741 r.d. 
6 Na ongeveer 200 m  l.a. ruiterpad 
7 Na ongeveer 65 m r.a. bospad 
8 Bij driesprong links bospad volgen 
9 Bij T-splitsing r.d. pad volgen(hekwerk links en rechts van de weg) 
10 Bij T-splitsing op verharde weg schuin r.d. bospad 
11 Bospad wordt dan pad door weiland 
12 Bij T-splitsing l.a. verharde weg 
13 Na 200 meter r.a. ( richting YMCA) 
14 Na maaiveld l.a. bospad 



volgnr Aanwijzing 
15 Bij viersprong l.a. bospad volgen 
16 Bij viersprong r.d. bospad 
17 Bij viersprong l.a. ( ruiterpad met fietspad) 
19 Bij paddenstoel 20795 r.d. fietspad volgen 
20 Na 100 m r.a. fietspad blijven volgen 
21 Na 200 m l.a. fietspad blijven volgen 
22 Bij paddenstoel 21431 r.d.  Fiestpad oversteken op zandpad 
23 na ruim 100 m links aanhouden en pad volgen 
24 Kort voor ruiterpad recht door / rechts aanhouden wandelpaadje volgen 
25 na 100 m l.a. pad volgen 
26 r.d. ruiterpad oversteken 
27 na ruim 500 m rechts aanhouden en fietspad volgen 
28 na 400 m r.a. bospad met fietspad volgen 
30 na 200 m. eerste pad LA 
31 na 60 m RA pad volgen 
32 einde LA Breed pad volgen 
33 na 30 m RA Bospad op 
34 voor heuvel links aanhouden 
35 na 100 m pad volgen langs ruiterpad 
36 na 50 m Ruiterpad oversteken en pad volgen 
37 T splitsing links aanhouden 
38 Links aanhouden heuvel op en pad volgen 
39 Ruitepad oversteken 
40 T splitsing links aanhouden 
41 na 50 m KR RD pad volgen 
42 na 100 m KR RD pad volgen 
43 na ruim 100m RA en dan RD pad volgen 
44 na 70 m RD pad volgen 
45 na 40 m Links aanhouden pad volgen 
46 op 5 sprong Rechts oversteken en RD 
47 na 80 m KR rechtdoor 
48 RA ruiterpad volgen 
49 RD Ruiterpad volgen 
50 na 80 m Links aanhouden bospaadje in 
51 na 70 m LA pad volgen 
52 RD heuvel op en pad volgen 
53 Bij heidereand RA  
54 na 90 m RD over heide Zand en Graspad volgen 
55 na 60 m LA zandpad volgen 



volgnr Aanwijzing 
56 na 250 m bij witte wegwijzer RD ri Wijk bij Duurstede 
57 na 200 m bij bosrand op KR RD 
58 na 150 m KR RD 
59 KR RA zandpad volgen 
60 Kr RD 
61 na 40 m LA richting Hek 
62 RA asfatweg volgen (aan linker kant lopen) 
63 Bij Stoplichten Weg oversteken 
64 Stempelpost links in restaurant Bergzicht (v.a. 10.00 uur geopend als horeca) 
89 Verlaat Bergzicht en steek aan rechterhand over bij stoplichten 
90 na het oversteken RD Trekerweg op 
91 na 20 m LA bij Bordje Den Treek-Henschoten, en links aanhouden voetpad 

volgen 
92 na 100 m LA afsfalt weg volgen 
93 na 120 m RD weg volgen 
94 bij Slagboom RD 
95 aan Heiderand RD pad over heide volgen 
96 bij 4 sprong Links aanhouden 
97 na 80 m RD ruiterpad volgen 
98 na 200 m KR RD 
99 na 200 m RA en direct Links voetpad volgen 
100 aan einde pad RA  
101 na 50 m Ruiterpad oversteken en pad volgen 
102 na 200 m LA bospad volgen 
103 na ruim 200 m op kruising RD 
104 na 150 m op Kr RD ruiterpad oversteken 
105 na 90 m RA met hoog gras begroeid pad volgen 
106 na 200 m KR RD 
107 op 8 sprong (Rotonde) links om en 4de afslag nemen 
108 na 400 m fietspad oversteken en RD 
109 na 200 m RA pad lang Hek volgen 
110 1ste KR RD 
111 na bankje RA 
112 na 150 m op KR LA en pad rechts langs ruiterpad volgen 
116 op 5 sprong 1ste pad l.a. 
117 eerste pad r.a. langs afzetting met schrikdraad 
118 na 100m l.a. voor hek bij ingang camping N.T.K.C. pad volgen 
119 ga door hekje en volg het pad 
120 na 150 m. op T splitsing r.a. pad volgen tussen heide en weiland 



volgnr Aanwijzing 
121 ter hoogte van boerderij, door hekje gaan r.d. pad vervolgen 
122 einde r.a. waterlooweg volgen 
123 Na 400m. bij Paddenstoel 22502 r.d. (Fietsknooppunt 51) 
124 Na 150m. l.a. zandpad volgen 
126 Rustpunt  bij Vogelwater, met uitleg en drinken 
127 Volg bospad om Vogelwater heen 
128 Aan het einde van het Vogelwater r.a. 
129 Tweede zijweg r.a., ruiterpad 
130 Bij T-splitsing r.d., weg met fietspad 
131 Bij T-splitsing met fietspad r.d. 
132 Bospad l.a. en langs rand met bomen 
133 Aan het einde r.a. bospad 
134 Bij het hekje l.a. terrein ISVW betreden en afmelden bij de ontvangsttafel 

 
 
 
Deze Wandeltocht is mede mogelijk gemaakt door: 
Pannenkoekenhuis Bergzicht  Recreatiefonds Gemeente Leusden 

Doornseweg 23 
3931 MH. Woudenberg 
 

            Landgoed ISVW 
 Dodeweg 8 
 3832 RD  Leusden 


