
 

 
 

Wandelroute Ommetje Hazenwater 

 

Deze route wordt aangeboden door Landgoed ISVW 

 

 
 

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

Afstand: 4,3 km 

 

Landgoed ISVW, het vertrekpunt van deze wandelroute, ligt aan de rand van het schitterende 

Landgoed Den Treek-Henschoten. Door dit oude landschap, op de grens van de Utrechtse 

Heuvelrug en de Gelderse Vallei, kan heerlijk worden gewandeld. De hoogteverschillen zijn 

ontstaan door de stuwende werking van het gletsjerijs tijdens de voorlaatste ijstijd (ca. 

150.000 jaar geleden). Later voerde de wind dikke lagen dekzand aan die nu nog de 

ondergrond vormen waarover je loopt. Op de zandgronden ontstonden bossen die tijdens de  

Middeleeuwen voor een groot deel werden gekapt omdat men het hout hard nodig had voor de 

bouw en als brandhout. Zo ontstonden heidevelden en stuifzandgebieden. Het Hazenwater is 

één van die heidevelden. Tijdens dit ommetje, dat in een uur te lopen is, geniet je van het 

afwisselende landschap van bos, heide en zandverstuivingen. Ook wandel je langs de 

Droogmakerij, één van de drie percelen in Landgoed Den Treek-Henschoten die nog als 

landbouwgrond in gebruik zijn. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt  

 

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 R. 

 

4. Na ca. 140 meter L over het schelpenpad langs de begraafplaats. Let op de fietsers. 

 

5. Bij P 22958 richting Den Treek. 

 

6. Bij P 23561/001 rechtdoor (zandweg). 



 

7. Je wandelt nog steeds langs het hek van de begraafplaats. Op de kruising waar het hek 

scherp naar R buigt, ga je L. 

 

8. Neem het tweede bospad L. Volg het pad langs het weiland. Blijf bij de splitsing langs het 

weiland lopen. 

 

9. Aan overzijde van het weiland staat aan je rechterhand een houten picknickbank. Ga na 

deze picknickbank R en direct L. 

 

10. Aan het eind van dit pad het fietspad oversteken en L langs de rand van het heideveld. 

 

11. Aan het eind L en na ca. 40 meter R. Blijf steeds het prikkeldraad aan je linkerhand volgen. 

Blijf ook bij de T-splitsing het prikkeldraad aan je linkerhand volgen. 

 

12. Aan het eind L het fietspad op. 

 

13. Neem het eerste pad L. 

 

14. Aan het eind het fietspad oversteken. Steek een stukje zandverstuiving over en wandel 

langs de bosrand (zandverstuiving aan je linkerhand en bos aan je rechterhand) richting de 

gebouwen die je verderop tussen de bomen ziet liggen. 

 

15. Vóór de groene afrastering L. 

 

16. Na ca. 120 meter R door het houten klaphek. Je bevindt je weer op het terrein van 

Landgoed ISVW, het startpunt van de route. 

 

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, dat voornamelijk bestond uit 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 volop ruimte voor recreatie. In het 

uitgestrekte gebied kan volop worden gefietst en gewandeld. 

 

 

 

 

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/

