
Lange wandeling ‘Landgoederen’

De combinatie van de klompenpaden ‘Termatenpad’ en ‘Schutpad’ levert met een kleine eigen 
toevoeging een groene wandeling op over de landgoederen Den Treek Henschoten, 
Geerenstein en De Boom. 

Lengte van de wandeling: 17 km

Start- en eindpunt: parkeerplaats Paradijsweg (bij de Treekerweg)

Bereikbaarheid startpunt
Openbaar vervoer 
Amersfoort CS – bushalte Bavoort: bus 280 of X80. Vertrek: x:12, x:17, x:42, x:47 uur. Reistijd 11 
à 12 minuten. Aanlooproute vanaf de bushalte ca. 600 m. Ga RA, Oude Rijksweg en dan LA, 
Treekerweg. Het startpunt is dan bij de eerste zijweg rechts.
Fiets
Het startpunt is ca. 5 km fietsen vanaf de Hof. 

Horeca
Na ca. 5 km (500 m buiten de route) Theeschenkerij El Dorado, Griftdijk 29, 3931 MC 
Woudenberg. T. (033) 2583847. Open vanaf 10 uur.
Na ca. 11,5 km (800 m buiten de route) Theehuis Mon Chouette, Leusbroekerweg 25B, 3831 JZ 
Leusden. T. (033) 4337409. Open vanaf 11 uur.

Routebeschrijving
In de noordwest-hoek van het parkeerterreintje begint een smal pad. Loop dit pad uit en sla aan het 
eind LA, breed bospad langs een wal. Kies op een kruispunt aan het eind van de wal het pad RD/ 
schuin links. Steek het fietspad (Ooievaarshorstlaan) over en vervolg het pad tot het eind. Sla LA, 
Houtlaan. Sla na ruim 800 m LA, onverharde weg met fietspad. Steek de Treekerweg over en ga 
RD/schuin rechts, voetpad (vanaf hier volg je de route het Termatenpad). Ga aan het eind RD, 
Vieweg en volg deze onverharde weg over ca. 850 m. tot de Rode Brug. 

Sla voor de brug RA, Griftdijk. Ga LA over de eerstvolgende brug, Zuiderbroek. (Voor een bezoek 
aan El Dorado hier rechtdoor over de Griftdijk.) Ga voorbij het huis RA en volg Zuiderbroek over 
ca. 600 m. Sla even voorbij de oprit naar een boerderij links RA het  bos in. Sla aan het eind LA en 
volg het pad met een bocht naar rechts naar de brug over het Grand Canal van landgoed Geerestein.
Steek de brug over en ga RD. Sla aan het eind LA, Stoeversteeg. Steek de (drukke) 
Geeresteinselaan over en ga RD, Nieuwe Steeg. Sla aan het eind van het pad LA, Ekris.

Sla op het volgende kruispunt RA, Groenewoudsesteeg. Ga aan het eind LA, Zegheweg. Volg de 
Zegheweg tot het eind tussen de gebouwen van een boerderij en ga dan LA, fietspad. Sla LA waar 
het fietspad naar rechts gaat, voetpad langs het Valleikanaal. Volg dit pad over bijna 1,5 km. Sla LA 
bij een bankje voor een brug. (Voor een bezoek aan Mon Chouette ga je hier rechtdoor.) Steek de 
sloot over en ga RD, een (meestal modderig) pad. Klim het talud van de spoordijk op en ga RA.

Volg het spoortracé zo’n 450 m. Sla LA langs een hek en meteen weer LA. (Hier verlaat je het 
Termatenpad en volg je het Schutpad.) Volg dit pad dat na een tijdje parallel loopt aan de 
Heiligenbergerbeek. Volg de markering van het Schutpad RA. Ga aan het eind RA, 
Leusbroekerweg. Sla na ca. 200 m LA en volg vanaf het informatiebord weer het Termatenpad. 

Volg het spoortracé over 1 km. Sla aan het eind LA, Tabaksteeg. Ga LA, fietspad langs de Rijk van 
Loenenbaan (busbaan). Steek na de bushalte over en ga RD, voetpad. Ga aan het eind RD, Kon. 

Leusden-Z_Woudenberg-Landgoederen-17km-BESCHR-JH2012B-PWR.docx 1/3



Beatrixlaan. Sla LA, Pr. Irenelaan. Steek de Arnhemseweg over bij de verkeerslichten en ga RD 
Ooievaarshorsterweg. Ga aan het eind RA, Treekerweg (hier verlaat je dus weer het Termatenpad.) 
Na ruim 600 m. ben je terug bij het beginpunt.

Achtergrondinformatie

Den Treek-Henschoten
Op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei ligt landgoed Den Treek-
Henschoten. Dit gebied beslaat bijna 2200 hectaren bos, natuur, landbouwgrond en heide. Het is het 
grootste familielandgoed van Nederland. De aandeelhouders 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. Hij stichtte het landgoed als bosbouwbedrijf. De buitenplaats was 
zijn woonhuis. 
Het landgoed hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar natuurterreinen en aan het 
stimuleren van de soortenrijkdom. Bestaande natuurgebieden worden onderhouden en nieuwe 
worden ontwikkeld. Veel van deze nieuwe natuurterreinen bieden ruimte aan de terugkeer van 
orchideeën en zeldzame moerasplanten. Ze trekken ook allerlei soorten vlinders, amfibieën, 
bijzondere vogelsoorten en reeën. 
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De houtproductie is van oudsher een belangrijk onderdeel van het beheer, maar tegenwoordig 
worden bossen op natuurlijke wijze beheerd, waardoor meer er loofhout groeit en dood hout blijft 
liggen. Ook dat is een stimulans voor de biodiversiteit in het bos. 
Bron: https://www.dentreekhenschoten.nl/ 

Geerestein
De geschiedenis van Landgoed Geerestein gaat terug tot de 14de eeuw. Het kasteel werd in z’n 
geschiedenis verscheidene malen her- of verbouwd. Het huidige uiterlijk is 19de-eeuws. Het 
landgoed beslaat 170 hectaren en bestaat uit een combinatie van bos, sloten en open weilanden die 
door een netwerk van slingerpaden en eikenlanen met elkaar verbonden zijn. Geerestein telt ook een 
aantal actieve boerderijen en tien Rijksmonumenten, waaronder het kasteel, het landschapspark en 
vier cultuurhistorische gebouwen. Het landgoed is particulier eigendom en slechts gedeeltelijk 
toegankelijk voor publiek. 
Bron: https://www.landgoedgeerestein.nl 

Valleikanaal
De aanleg van het Valleikanaal heeft de waterhuishouding van de Gelderse Vallei ingrijpend 
verbeterd. Men kan zich nauwelijks meer voorstellen dat de weilanden in Hamersveld en Asschat 
tot in de jaren ‘30 van de vorige eeuw, bijna elke winter onder water stonden. Het water van 
verschillende beken moest via de stadsgrachten van Amersfoort naar de Eem worden afgevoerd. Dit 
lukte slecht als bij noordwesterstorm het Zuiderzeewater de Eem werd opgestuwd. 
Het kanaal werd in de crisisjaren uitgevoerd als werkverschaffingsproject. Om extra veel 
werkelozen aan het werk te zetten werd het kanaal vooral met de schep gegraven. De gravers 
kwamen dagelijks per spoor uit de grote steden. Langs de spoorlijn naar Kesteren waren 
provisorische perronnetjes aangelegd. 
Bron: https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/leusden/valleikanaal 

Spoortracé
De spoorlijn tussen Kesteren en Amersfoort werd geopend in 1886 en maakte deel uit van de 
verbinding Amsterdam – Keulen. Nadat in de Tweede Wereldoorlog de spoorbrug bij Rhenen was 
verwoest, werd de lijn niet meer heropend voor reizigersverkeer. Delen bleven wel in gebruik voor 
goederenvervoer. Het traject tussen Amersfoort en Leusden staat in de volksmond bekend als de 
Ponlijn. De in Leusden gevestigde auto-importeur Pon is de belangrijkste gebruiker. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Kesteren_-_Amersfoort 

De Boom
Eind 19e eeuw kocht mr. Arnoud Jan de Beaufort land, boerderijen en woningen aan in de 
omgeving van Leusden. Het bezit groeide uit tot een landgoed van ca. 1.128 hectare. Zowel Huize 
De Boom als buitenplaats De Heiligenberg maken deel uit van het landgoed.
ln 1929 erfde dochter Anna Aleida de Beaufort ("juffrouw Annie") het landgoed. Zij bracht het 
landgoed onder in een stichting en stelde als doel: "het bevorderen van de geestelijke en stoffelijke 
belangen van personen en instellingen in de gemeenten waar het landgoed haar bezittingen heeft, 
zoals Leusden, Woudenberg, Elst en Bunschoten." Deze doelstelling is nog steeds van kracht. 
Landgoed De Boom is een afwisselend en gaaf gebleven coulissenlandschap tussen Leusden, 
Woudenberg, Achterveld en De Glind. Alle boerderijen en huizen op het landgoed zijn herkenbaar 
aan de blauwe luiken, soms met witte spiegel. In dit gevarieerde landschap met bloemrijke 
graslanden en kleinschalige begroeiing, voelen ree, das, boerenzwaluw, steenuil en ijsvogel zich 
thuis.
Bron: https://nederlandselandgoederen.nl/landgoederen/landgoed-de-boom/ 
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