
 

 
 

Wandelroute Landgoed en buitenplaats Den Treek 

 

Deze route wordt aangeboden door Landgoed ISVW 

 

 
 

Start- en eindpunt: Landgoed ISVW, Dodeweg 8 in Leusden 

Afstand: 13 km; in te korten tot 9,5 km 

 

Wie Landgoed ISVW aan de zuidkant verlaat, zal versteld staan van de uitgestrekte natuur 

waardoor eindeloos kan worden gewandeld. Na het passeren van het houten klaphek aan de 

achterzijde van het complex, bevind je je direct in Landgoed Den Treek-Henschoten. In dit 

gevarieerde gebied vind je naaldbos, loofbos, heidevelden, beken, zandverstuivingen… en dat 

alles op een centrale locatie midden in het land, onder de rook van Amersfoort. Deze 

wandelroute laat je kennismaken met het noordelijke deel van Landgoed Den Treek-

Henschoten. Je wandelt over statige boslanen, over kronkelpaadjes en langs akkers en beken 

totdat je bij buitenplaats Den Treek bent. Hier kun je de route inkorten, maar de lus van 3,5 

km rondom de buitenplaats is zeer de moeite waard. Onderweg kom je geen horeca tegen. 

 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat het witte hoofdgebouw van Landgoed ISVW. Ga L en volg de groene borden 

'wandelroute'. 

 

2. Je wandelt over een parkeerplaats. Loop aan het eind daarvan langs het gebouw 'Centrum 

voor Zelfbezinning' (aan je linkerhand). Ga even over het gras en dan L het bospad op. 

 

3. Na het houten klaphek L. Houd de groene afrastering aan je linkerhand. 

 

4. Aan het eind R op het fietspad. Na ca. 50 meter ben je bij P 20741/001. Wandel rechtdoor 

richting Den Treek (zie A). 

 

5. Loop alsmaar rechtdoor totdat je aan je rechterhand een parkeerplaats ziet liggen. Aan het 

eind van deze parkeerplaats staat een informatiebord. Loop niet richting het informatiebord, 

maar ga op de parkeerplaats direct scherp R en wandel langs de geel-blauwe markering het 

smalle pad op. 



 

6. Volg de geel-blauw gemarkeerde route (zie verklaring markeringen hieronder). Na het 

passeren van een houten bruggetje kom je na ca. 100 meter bij een kruising. Ga daar L op het 

fietspad (de geel-blauwe route gaat rechtdoor). 

 

 
 

7. Ga op de eerste kruising van fietspaden L richting het informatiebord. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Neem het pad R van het informatiebord en volg de geel-blauw gemarkeerde route (zie B). 

 

9. Volg de geel-blauwe route tot bij de witte villa van buitenplaats Den Treek. Ga na de 

slagboom L op de klinkerweg en ga direct L het fietspad op (bij P 20737). 

 

10. Neem de eerste weg L en volg de rood-geel gemarkeerde route van het Utrechtpad. 

 

11. Volg de rood-gele route tot P 22985 (bij een picknickbank). Ga daar L richting Oud-

Leusden. 

 

12. Waar het fietspad naar L buigt (het fietspad volgt het hek van de begraafplaats), ga je R 

het zand op. 

 

13. Na ca. 150 meter L door het houten klaphek. Je wandelt het terrein van Landgoed ISVW op 

en bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen 

A. Landgoed Den Treek-Henschoten 

Landgoed Den Treek-Henschoten is een zeer gevarieerd gebied van zo'n 2000 ha. en strekt zich 

uit van Oud-Leusden aan de rand van Amersfoort in het noorden tot aan de A12 bij Maarn in het 

zuiden. Het landgoed is in particulier bezit. In 1807 kocht Willem Hendrik de Beaufort 

buitenplaats Den Treek met voornamelijk bossen en landerijen. Een andere tak van de familie 

De Beaufort was al in bezit van het zuidelijker gelegen Landgoed Henschoten en in 1919 werd 

het beheer van beide landgoederen samengevoegd. Naast landbouw en bosbouw ligt de nadruk 

tegenwoordig op natuurontwikkeling en is er veel ruimte voor recreatie. In dit schitterende en 

uitgestrekte gebied kan volop worden gefietst en gewandeld. 

 

Verkorte route (9,5 km) 

7a. Ga op de eerste kruising van fietspaden niet L maar R. 

7b. Volg de rood-geel gemarkeerde route van het Utrechtpad. Lees verder bij punt 11. 



 

B. Buitenplaats Den Treek 

Op de rand van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei ligt buitenplaats Den Treek. Toen 

Willem Hendrik de Beaufort het landgoed in 1807 kocht, stond hier een 17
e
-eeuwse boerderij 

met herenkamer die door De Beaufort grondig werd verbouwd tot landhuis in neoclassicistische 

stijl. Eind 19
e
 eeuw is het huis nog eens verbouwd en uitgebreid. De Beaufort gaf ook opdracht 

tot het aanleggen van de tuinen in landschapsstijl rondom de buitenplaats. De oorspronkelijke 

lanenstructuur is hierbij voor een groot deel in tact gebleven. Het huis en de directe omgeving 

zijn niet toegankelijk voor het publiek. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

