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Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte De Poort
Geeresteinselaan 15
3931 JA Woudenberg
Coördinaten: 52°4’59” N   5°24’52” E

Horeca:
In centrum

Onderweg geen horeca

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1501/1192

1. Loop tussen huisnr 7 en 9 de Middenstraat in en blijf deze 
volgen, rechts ziet u een kerk. 30m na huisnr 56 op kruising LA 
(Burgwal, staat wat verderop). Volg rechterbocht van daar dan 
bomenrijke brede weg (wordt Voorstraat), loop aan rechterkant. 
Over Griftdijk rotonde links van u passeren en strak vóór vaart-
brug RA, brede grasbaan met links vaart, blijf daar flink stuk 
langs. Na stukje halfverhard pad LA, brugje over, en wederom LA, 
asfaltwegje stukje terug. Na bord Woudenberg op 1e straat RA 
(Meent). Na ca 1km, in sterke rechterbocht bij lantaarnpaal 0285, 
LA, halverharde landweg met slagboom en gelijk enkel bochtje. 
Na 200m, bij boshoek (daar wordt landweg graspad), RA! dat bos 
in, brede ruiterweg met rechts wandelstrook, rechts ziet u gras/
akkerland. Na linkerbochtje, bij hoek van dat grasland, op kruising 
LA, brede halfverharde weg. Na 100m op 1e kruising RA (Land-
goed Den Treek-Henschoten). Na 200m op 1e boswegenkruising 
RA. Blijf bosweg flink stuk volgen, negeer linkerpad en bocht naar 
links. Bij hekwerk (met daarachter uitzichtpunt met bank!) dalen-
de rechterbocht volgen, loop pad uit, links ziet u even een ven.

2. Aan einde (dat is na rechte beukenlaan) LA, grassige  
bosrandweg. Aan einde bij akkerhoek (naar links is hek waar u 
niet doorheen mag) RA. Na 100m, op hoek van weiland, LA, ook 
grassige bosrandweg met rechts dat weiland.  

Na het wat rustige deel van dit dorp wandelt u over een grasweg en  
een enkel asfaltwegje het prachtige Landgoed Den Treek-Henschoten in.  
Daar kuiert u niet alleen over brede boswegen maar ook over stille slinger-
paadjes door de rafelige randen van bos-, heide- en kleinschalig akkerland-
schap. Door het romantische Landgoed De Boom wandelt u flinke stukken 
langs de prachtige, meanderende Heiligenbergerbeek (bekend van de 
gelijknamige NS-wandeling). 

Het laatste deel van deze route loopt over een brede bomen- en struiken-
rijke dijk (zijnde een voormalig spoortracé) en een enkele asfalt-, land- en 
bosweg door Landgoed Geerestein. Daar uitkomend bent u weer vlot bij  
de bushalte.
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Na 500m, even voor sterke 
linkerbocht, RA richting groot 
pluimveebedrijf De Hoevelaar 
(wandelaars worden hier ge-
doogd), wordt na stukje asfalt 
halfverharde weg en bijna aan 
einde weer asfalt langs wat 
huizen, samen ruim 1km.  
Op kruising LA, asfaltweg.  
Na 300m, tegenover oprijweg  
van Manege Groenewoude RA, 
bosrandpad Landgoed Geerestein. 
Na een kleine km op fietspad 
langs drukke weg LA. Bij rotonde 
RD naar bushalte 200m verderop.

Na ca 200m in flauwe linkerbocht grassige bosrandweg naar 
rechts negeren! 100m daarna op Y-splitsing rechts aanhouden, 
eikenlaan met links greppel en wal. Waar u rechts van u grasland 
gaat passeren wordt pad smaller, maakt linkerbocht en wordt smal 
bosrandpad met rechts gras/akkerland. Blijf dit duidelijke pad nog 
ca 1km volgen: pad maakt verderop rechterbocht, gaat daarna 
over vergrast heideveldje en duikt weer bos in waarin u op krui-
sinkje RD gaat. Bijna aan einde op Y-splitsinkje van smalle bos-
paadjes links aanhouden en na 10m op rulle ruiterweg RA. Na ca 
200m maakt ruiterweg haakse rechterbocht (daar komt van links 
grassige weg) en na 30m linkerbocht, deze linkerbocht NIET 
volgen maar daar RD! Waar bosweg grassiger wordt ziet u rechts 
gras/akkerland. Na 500m en wat bochten aan einde op asfaltweg 
LA. Kort daarna, 30m na huisnr 2, RA, halfverharde, lange rechte 
landweg met gelijk links megastallen. Na 1km aan einde LA, 
landweg met rechts vaart en daarachter bos. Aan einde RA, brug 
over (Vieweg), loop bochtige asfaltweg van bijna 1km uit. Aan 
einde drukke Arnhemseweg RD overstekend verder gaan over 
grasstrook tussen Heiligenbergerbeek (l) en die drukke weg (r), 
volg verderop fietspad langs die weg.

3. Schuin tegenover koetshuis LA en brug met smeedijzeren hek 
van Landgoed De Boom over (het linkerhek is gedeeltelijk te 
openen) en gelijk RA, pad strak langs andere kant van Heiligen-
bergerbeek. Blijf pad (met onderweg geel/rood-markeringen) 1½ 
km volgen. Pad maakt in begin wat bochtjes langs/in buurt van 
die beek, daarna volgen wat bochten door stuk bos, na lang recht 
stuk volgt linkerbocht met daarna links gras/akkerland. Daarlangs 
lopend, 100m na slagboom, RA (geel/rood) en na 10m nog een 
keer RA (ook geel/rood), brede bomen- en struikenrijke dijk, 
zijnde een voormalig spoortracé. Loop dit (1½ km) uit: onderweg 
brede betonbrug over (geel/rood gaat hier naar links, dat doet u 
niet!), laatste stuk is breder en minder 'bossig'.  
Aan einde op asfaltwegje RA. Aan einde daarvan ook RA.  
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