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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Bosrijke wandeling door den Treek,  

start net buiten Amersfoort ±6,6 km.

In den Treek kan het bij mooi weer aardig 
druk zijn. Bij iets minder warm weer is het 
voor de hond fijner om te wandelen en is 
het aanmerkelijk rustiger in dit gebied. 
Honden mogen aan het begin, eind en hal-
verwege de wandeling los.

Auto: vanuit Utrecht via de A28 richting 
Amersfoort, afslag 7 Leusden, rechtsaf via 
de Randweg richting Leusden, na ±600m 
rechtsaf de Groene Zoom, na ±600m rechtsaf 
burg. De Beaufortweg, links aanhouden tot 
verkeerslichten. Heiligenbergerweg schuin 
naar rechts oversteken, Lockhorsterweg in.
Openbaar vervoer: vanuit Amersfoort met 
bus 77, 78 of 80 naar bushalte de Heiligen-
bergerweg te Leusden, iets terug lopen en 
dan naar links de Lockhorsterweg in.

De wandeling begint bij een wegversper-
ring op de Lockhorsterweg en de brug over 
de Heiligenbergerbeek te Leusden. 

Voorbij de afsluiting over de beek en dan 
direct links het bos in. Volg het water 
door het mooie open bos en laat uw hond  
lekker los. Bij een stenen brug gaan we 
via een trappetje omhoog. U komt uit bij 
een goederenspoorlijn waar doordeweeks 
tweemaal per dag een trein overheen komt. 
Steek de rails en verderop een smal brug-
getje over.

Op een smalle weg gaan we naar rechts en 
verderop met de bocht mee naar links. U 
loopt nu op een brede laan. Aan het eind 
van de laan komt u bij de Arnhemseweg. 
Lijn de hond hier beslist tijdig aan. Ga naar 
links en volg de weg ongeveer 250 meter. 
Aan het eind van een hek aan de overkant 
van de weg steekt u voorzichtig over. U 
gaat landgoed den Treek-Henschoten in.

In het bos passeren we de Kikkerhoeve en 
even verder gaat u naar links. Loop recht-
door, u verlaat de harde weg in een bocht. 
Negeer het eerste pad rechts. Links van u 
ziet u een weide. Blijf de weide volgen en 
draai niet naar rechts. Volg een smal paadje.
Bij een splitsing houden we even links aan 
en gaat u direct daarna naar rechts.

Iets verder op een breder pad gaan we naar 
rechts en direct daarna houden we links 
aan.
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Op een verhard fietspad gaan we naar 
rechts en na ongeveer 200 meter naar links.
Iets verder ziet u rechts een groot open ge-
bied. Volg het zandpad met twee bochten 
mee geheel naar boven, het veld is nog 
steeds rechts van u. Zodra u boven gekomen 
bent, loopt u links naar beneden een kleine 
zandverstuiving in. Vlak voor het volgende 
heuveltje gaan we schuin naar rechts, ste-
ken een zandpaadje over en lopen weer 
naar boven. We komen weer boven uit op 
het pad langs het hekje waar u zojuist ook 
op liep. Ga naar links en volg het pad tot u 
naar rechts kunt.

Tussen flauwe heuveltjes door loopt u het 
open gebied in. Op een kruising met een 
verhard fietspad gaan we naar rechts. We 
volgen dit pad en passeren een bosje.

Bij een groot hek gaan we naar rechts en 
kunt u het pad volgen over het parallel lo-
pende ruiterpad. 

Aan het eind van het hek komen we bij een 
bankje en gaat u naar links. Na ongeveer 
50 meter, ter hoogte van een klein heuvel-
tje, verlaat u het fietspad en gaan we naar 
rechts de vlakte op. De hond mag in dit stuk 
weer los! Steek de vlakte over en loop langs 
de royale eik aan de overkant. 

Bij een hek met daarachter lichte houten 
gebouwtjes gaan we naar rechts. Ga even 
verderop naar rechts en iets naar boven, 
houd de verstuiving aan uw rechterhand. 
We passeren een erg laag bankje. Even 
verderop komen we weer op het fietspad 
met het ruiterpad, het eind van het losloop-
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gebied. U gaat hier even naar rechts. Na 
ongeveer 50 meter gaan we schuin terug 
naar links landgoed den Treek – Henscho-
ten weer in. 

Waar we uitkomen op een fietspad gaat u 
naar rechts. Op een kruising met een smal 
paadje gaat u naar links. Via een slinger en 
een heuveltje komen we uit op een breed 
ruiterpad. U gaat hier linksaf en loopt langs 
de witte paaltjes. Loop het pad helemaal 
uit tot bij een hek. Ga hier rechtsaf en loop 
ook dit pad helemaal uit, u passeert weer 
de Kikkerhoeve.

Steek de drukke weg die we eerder oversta-
ken voorzichtig over en ga weer naar links.
Na huisnummer 11 gaan we weer naar 
rechts de brede laan in.

Volg de weg met de bocht naar links en 
ga vlak voor de brug over de Heiligenber-
gerbeek weer naar links over het smalle 
bruggetje en het spoor. Via het pad langs 
de beek komen we weer bij het beginpunt 
van de wandeling.

Bruno van Oers
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