
Najaarswandeling Lions Leusden 13 oktober 2019 5 km route 
Volg de onderstaande aanwijzingen en de geplaatste pijlen voorzien van de 5 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 
15 Bij viersprong l.a. bospad volgen 
16 Bij viersprong r.d. bospad 
17 Bij viersprong l.a. ( ruiterpad met fietspad) 
18 Bij kruising/Paddenstoel 20795 r.a., weg met fietspad 
125 Na 200 m rechtsaf zandweg 
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 


