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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
De Leyen, Bilthoven 

Fraaie afwisselende wandeling, 6 of 8 km 

‘Dennenappels, meesjes, vlinders, heerlijke 
dennengeur, vogelgeluiden, mooi uitzicht, 
vijvers, eekhoorntjes, veel gekleurde paal-
tjes en bordjes, reeën, beukenlanen en het 
geluid van een stuivende hond’.

Omdat er reeën in de Leyen zitten, moet u 
tijdens deze wandeling de hond deels aan-
gelijnd houden. Er zijn ook stukken waar 
dit niet hoeft. Houd u hond in ieder geval 
onder appèl. 

Startpunt 
De wandeling begint bij parkeerplaats van 
de recreatieplaats de Leyen in Bilthoven. 
Deze kunt u bereiken vanaf de N234, de 
weg tussen Groenekan en Soest.
Komt u met de bus, stap dan uit bij de halte 
Poolsterlaan in Bilthoven, daar stopt bus 77 
vanuit Nieuwegein. Steek over en ga links 
om een schoolgebouw heen. Bij de Orion-
laan rechts en bij de tweede speelplaats aan 
de linkerhand linksaf. Aan het eind even 
links en direct rechts onder het spoor door. 
Neem na het J.P.P. Oudkwartier een voet-
paadje links tussen de struiken door. Steek 
het grasveldje recht over en begin de wan-
deling bij punt (3).

Routebeschrijving
(1) Loop even terug onder een wit metalen 
hekwerk en langs een rood paaltje. Op een 
T-splitsing even rechts en met de bocht mee 
een fietspad volgen. Neem het eerste pad 
links het bos in. Op een kruising van paden 
rechtdoor. Negeer een pad van links en ga 
even verder naar rechts. Steek een breder 
pad over en volg het slingerende padje. 
Bij een kruising van paden rechtdoor tus-
sen twee hekwerken door. Links af voor 
een sportveld. Aan het eind van de groene 

Voor houten paaltjes naar rechts.

(2) Steek een verharde weg over en ga het 
losloopgebied in. Houd verderop rechts aan 
en steek voor een bankje links de hei over. 
Dit is het trainingsveld van hondenliefheb-
bers in Bilthoven, dus geneer u niet. Na 
een pad van rechts even verderop rechtsaf, 
houd de bosrand links. Negeer een pad naar 
links en loop langs wat plekken met zand. 
Houd links aan en loop en loop even verder 
over een kort heuveltje. Recht voor wordt 
een grote zandheuvel met een vijver zicht-
baar. Houd de vijver rechts. Ga bij het derde 
bankje naar links. Steek een pad naar de 
sportvelden over. Volg het padje naar links 
langs de achterzijde van een aantal royale 
huizen. U komt uit op de Jan Steenlaan. 

(3) Ga rechtsaf het fietspad op en loop even 
verder langs een schoolgebouw. Bij een 
paddenstoel rechtdoor langs een sporthal. 
Loop langs een witte slagboom het bos 
weer in en ga bij een paal met een rode en 
bruine pijl linksaf. Na de manege rechtsaf 
een ruiterpad op. Op een brede beuken-
laan linksaf. Op een kruising naar rechts en 
daarna linksaf een ruiterpad op. Op de vol-
gende kruising met naar rechts en daarna 
bij een rood paaltje naar links, een breed 
bospad. Bij een rood paaltje met nr. 3 naar 
links. Na 50 meter voor een zandheuveltje 
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naar rechts en direct daarna op een krui-
sing schuin rechtdoor een smal ruiterpad 
op. Op een kruising rechtdoor. Bij de vol-
gende kruising, waar links de bebouwing 
van Bilthoven is te zien, rechtsaf. Bij een 
brede beukenlaan linksaf. Bij een witte 
slagboom naar links en even verderop naar 
rechts, opnieuw een lange laan in. Tegen-
over het tweede padje vanuit een grasveld 
naar rechts. 

(4) Loop het bospad uit tot bij een akker 
en ga hier rechts. Na ongeveer 100 meter 
bij een rood paaltje linksaf. Bij een enorme 
beuk kunt u een oefening doen met de baas 
uit het zicht. Ga linksaf met de rode wan-
deling mee. Op een T-splitsing naar rechts.  
Op een kruising met een ruiterpad linksaf. 
Wie de wandeling wat wil inkorten loopt 
hier rechtdoor en gaat het eerste pad rechts 
in. Lees verder bij (5a). Loop door tot aan het 
spoor en ga met de bocht mee naar rechts. 
Houd er rekening mee dat honden kunnen 
reageren op voorbij rijdende treinen. 

(5) Voor een weide rechtsaf. Bij een lage 
groene buis rechts een smal paadje in. Bij 
een splitsing naar links tussen varens door. 
Het pad wordt smaller en groener. Dit is 
een van de plekken waar u reeën kunt te-
genkomen. Op een kruising rechtdoor. Bij 
de volgende splitsing links en direct weer 
rechts. (5a) Volg het padje en ga via een 
scherpe bocht na rechts en houd daarna 
links aan. Ga op een half verharde weg naar 
links. 

(6) Vlak voor een graanveld naar rechts een 
smal padje langs het veld. Tijd voor wat 
behendigheid. Op een T-splitsing linksaf 
en na 100 meter met de bocht mee naar 
rechts. Dit is een van de stillere plekken in 
de Leyen. Wie even verder links over een 
dijkje gaat en even doorloopt komt u in oud  
Engelse landschap. Terug over het dijkje 
naar links. Het pad vervolgen tot aan wei-
landen. Rechtsaf een kronkelig begroeid 
padje in. Halverwege een verplichte hoog-
tesprong en even verderop tijd voor pauze. 
Op een breder pad linksaf. Bij een vol-
gend hek weer naar rechts en doorlopen 
tot het volgende brede pad. Rechtdoor 
en verderop naar links. Volg het pad bij 

smaller padje van links. Bij een blauwgeel 
gemarkeerd paaltje gaat links een breder 
zandpad op. Voor een witte slagboom naar 
rechts. Steek een asfaltpad over en loop 
tussen twee picknickplaatsen door naar 
de zandvlakte schuin voor. De kiosk bij de 
speelplaats is zondags en in de zomermaan-
den geopend. Helaas kan deze gelegenheid 
niet tippen aan de kantine van K.V.N.. Laat 
het gebouwtje ongeveer 75 meter rechts 
achter en loop tussen de heuveltjes door 
naar de parkeerplaats, het begin- en eind-
punt van de wandeling. 

Wie is uitgewandeld, begrijpt dat deze 
wandeling ook in andere jaargetijden zeer 
de moeite waard is.

Bruno van Oers




