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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Winterwandeling door Beerschoten 5,5 km, 

mooi in de herfst, mooi in de winter.

We beginnen de wandeling vanaf de par-
keerplaats bij restaurant de Biltsche Hoek, 
in de Bilt. 

Steek ter hoogte van het restaurant de 
Holle Bilt over en loop de via de Visserssteeg 
het natuurgebied. Houd de hond hier aan 
de lijn. 

Ga even voorbij het eind van de wegverhar-
ding rechts het bos in. Ga na 100 meter links 
een beukenlaan in. Aan het eind, voor een 
groot open veld gaat u even naar rechts en 
dan een stenen brug over. Ga direct over 
de brug naar rechts, blijf langs het water 
lopen. 

Voor een witte brug gaat u naar links en 
neemt u het tweede pad links, u volgt nu 
de gele en rode markeringen. Na een heu-
vel, midden in het pad, loopt u rechtdoor. 
Voor een bankje gaat u linksaf, een smaller 
pad tussen 2 rijen bomen in. Op een krui-
sing gaat u naar rechts, u loopt nog steeds 
tussen 2 rijen bomen door. Aan het eind 
van het laantje komt u bij een grote put. 
U loopt eromheen en volgt iets naar links 
verder het pad. Voor een heuvelrand draait 
u met het pad mee naar links. 

Na ongeveer 75 meter gaat u bij een put 
linksaf, u verlaat de gemarkeerde route. 
Verderop komt u nogmaals een put tegen. 
75 meter hierna gaat u rechts een smal 
paadje in en steekt u tweemaal een brede 
droge greppel over en komt u via een steil 
heuveltje uit op een breder pad. Hier gaat 
u naar rechts. 
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Kynologenvereniging Nieuwegein

Volg het pad tot een kruising met een mar-
kering en ga hier linksaf. Volg dit pad tot 
bij een bankje en links een smaller pad 
in. Na ongeveer 200 meter gaat u op een 
schuine kruising naar rechts, aan uw linker-
hand passeert u een klein heuveltje. U komt 
uit op een brede zandweg. Steek deze iets 
schuin naar rechts over. Op een volgende 
kruising gaat u naar links, u loopt op een 
breed ruiterpad. Het pad komt uit op een 
doodlopende verharde weg. Steek de weg 
over en volg een hek, om gebouwen van Vi-
tras, aan uw rechterhand. U volgt weer gele 
markeringen. 

Even verderop gaat u links iets naar beneden 
een groot grasveld op. Blijf de bosrand aan 
uw rechterhand volgen. Enkele honderden 
meters verder komt u bij een picknicktafel. 
Hier gaat u even iets naar boven het bos 
weer in. U komt bij een breed pad waarop u 
naar links gaat. U passeert een enorme heg 
en een boerderij aan uw linkerhand. 

Aan het eind van het pad ziet u rechts een 
sluis voor vee. Op de kruising loopt u recht-
door een bospad in, u slaat niet af dus niet 
langs de sluis. Volg het pad met een scherpe 

bocht naar links. Voor u ziet u een wit ge-
bouw van Staatsbosbeheer. Op een kruising 
met een beukenlaan gaat u naar rechts en 
vervolgens verderop nogmaals naar rechts. 
U komt uit op de Visserssteeg. Aan het 
eind van de steeg ziet u links het begin-
punt van de wandeling. Op naar de warme 
chocolademelk.

Voor wie nog meer wil wandelen in dit ge-
bied: bij het gebouw van Staatsbosbeheer 
starten 3 uitgezette wandelingen van 4 tot 
12 km.

Bruno van Oers
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