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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Kleurrijke wandeling over de Utrechtse Heuvelrug  

en het Leersumse veld, ± 2 uur.

De wandeling start en eindigt op de ruime 
parkeerplaats naast restaurant d‘Arthuizen 
te Leersum of vanaf bushalte de Donder-
berg. Honden mogen tijdens deze mooie 
wandeling deels los.

Steek iets rechts van het restaurant de 
drukke weg over bij het zebrapad en loop 
aan de overkant iets naar links een bospad 
op. Er staat aangegeven dat je hond hier los 
mag. We volgen de met vier kleuren gemar-
keerde route naar boven. U komt uit bij een 
Tombe. 

Houd het torentje aan uw rechterhand en 
ga via een pad met een verweerde trap, 
langs nr 1 weer naar beneden. We volgen 
nu de geel-blauwe route. Nadat u weer wat 
omhoog bent gelopen gaan we rechtdoor. 
Na een flauwe bocht komt u bij een kleine 
zandvlakte. Steek de zandvlakte over met 
een kabelbaan links van u. Weer boven 
loopt u links langs een bankje, met ’60 jaar‘. 

Op een Y splitsing houden we links aan 
(geel-blauw). Steek een mountainbikepad 
over en volg de markeringen. Even ver-
derop komt u de gekleurde markeringen 
van de Heuvelrug weer tegen. Hier gaan we 
naar links, om of over een lage slagboom. 
Steek een fiets- en ruiterpad over, u loopt 
nu landgoed Breeveld in. 

Steek na een paar honderd meter een rui-
terpad over. Ga op een kruising naar rechts 
(groen-bruin). Voor een afrastering gaan 
we even naar rechts en gaat u er via een 
overstapje overheen. We gaan een begra-
zingsgebied in waar u vee zou kunnen 
tegenkomen. Op een fietspad gaan we 
rechtdoor. Even verder loopt u langs de bos-
rand met het bos rechts van u (groen-bruin). 
Bij een slagboom links van u gaan we recht-
door (groen). Blijf de bosrand volgen tot na 
een flinke bocht. Hier gaan we naar rechts 
een breed met gras begroeid pad op. Houd 
links aan, even verderop komt u weer bij 
het open veld. 
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Ga schuin rechts een breed zandpad op. 
Passeer een fraai bankje en volg in een 
flauwe bocht het pad naar links. Ongeveer 
75 meter na een zwerfkei gaan we naar 
links, u passeert daarna weer een bankje. 

Waar u zowel links als rechts van u water 
krijgt, gaan we via een zeer smal padje naar 
links. Het water is nu aan u rechterhand. 
Volg het kronkelige en af en toe wat dras-
sige padje geruime tijd langs de grote plas. 

Aan de overkant van de plas verlaat u via 
een hekje het begrazingsgebied. Ga linksaf, 
u loopt nu op een brede zandweg (geel). 

Bij een groot hek houdt u rechts aan (paars-
bruin) en na een volgend groot hek gaat u 
naar links (rood-geel). 

Passeer een klaphekje en nr 19. Voor een 
slagboom gaan we naar rechts (groen-
bruin). Na een fietspad houdt u links aan. 
Ga ongeveer 75 meter na een bankje naar 
links. U loopt over een smal kronkelig padje 
tussen bosbessenstruikjes. Steek een bui-
gend fietspad over en houd daarna links 
aan, wederom een smal padje. Op een 
heuveltje gaan we naar rechts en via een 
overstapje over de afrastering heen. Loop 
een meter of tien naar rechts en ga dan 
naar links (geel-wit). Passeer een mountain-
bikepad en blijf deze kleuren volgen tot u 
landgoed Breeveld weer uit loopt. 

Steek een fietspad over en passeer een slag-
boom. Hier gaan we naar links, flink naar 
boven. Helemaal boven volgen we de rode 
en geel-blauwe route. Op een brede beu-
kenlaan gaat u naar rechts. Verderop kruist 
u een andere beukenlaan. Na een slagboom 
en een torentje neemt u het tweede pad 
links, dus niet het pad met de slagboom. 

Op een splitsing houdt u rechtsaan (rood). 
We lopen op enige afstand langs de bebou-
wing. Op een kruising gaat u even links en 
iets verder bij een hekje naar rechts. We 
komen weer uit bij de tombe. Loop er links 
langs en neem het padje langs het hekje 
naar beneden. 

Op een klinkerpad gaan we naar rechts. Na 
de bocht ziet u beneden de grote weg met 
iets naar rechts restaurant d’Arthhuizen.

Bruno van Oers


