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Wandeling  

Klompenpaden en Werkhoven 

Afstand: ca. 22 KM 

Bij vochtig weer is het noodzakelijk om deze route met goede waterdichte schoenen te lopen. 

 

   

       Landgoed de Horst         Landgoed Dennenburg  Kasteel Beverweerd 

 

1. Start de dag goed en geniet van een kopje koffie of heerlijke lunch bij ons 

restaurant.  

2. Vertrek vanaf de receptie van RCN het Grote Bos en loop langs de Hydeparklaan 

tot aan de Arnhemse Bovenweg. Hier gaat u rechts af.  

3. Na ongeveer 30 meter krijgt u aan uw linkerhand een voetgangerssluis van 

Landgoed de Horst. Ga er doorheen en loop het bospad af. Dit gaat over in een 

verharde weg.  

4. Aan het eind hiervan komt u op de Hoofdstraat. Ga rechtsaf Driebergen in.  

5. Bij de rotonde steekt u linksaf over naar de Akkerweg. Deze loopt u uit.  

6. Ga dan rechtsaf, de Engweg op. Ga na 200 meter linksaf de verharde weg langs 

de boerderij in (Het Kloosterlaantje).  

U loopt langs het Landgoed Dennenburg aan uw rechterhand. Aan het einde van deze 

weg volgt u aan uw linkerhand de muur van het voormalig klooster Arca Pacis, nu 

Herstellingsoord Daidalos. 

7. Aan de andere kant van het klooster ziet u het eerste Klompenpad tussen de 

weilanden en akkers. Volg dit pad (aan het eind een smal bruggetje) tot aan de 

Langbroekerdijk.  
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8. Hier gaat u links af en na 100 meter steekt u rechtsaf de Langbroekerwetering 

over bij een fraaie boerderij. 

U komt nu op het Landgoed Beverweerd. 

9. Volg het pad langs de Grenspalen van het landgoed en de boswachterswoning aan 

uw linkerhand. Direct hierna slaat u linksaf het voetpaadje in met de aanduiding 

‘Klompenpad’. Volg dit pad tot de 2 banken. U loopt hier rechtdoor. (Het klompenpad 

gaat over een plank linksaf).  

Bekijk het pad linksaf wel even want later komt u hier terug. Mocht het door regen te 

modderig zijn, dan is het goed om dat te weten wegens een alternatieve route. 

10. Aan het eind van het pad komt u op een verhard weggetje, de Jachtrustlaan 

(punt A). Ga hier rechts af en volg dit weggetje. Het draait uiteindelijk linksom rond het 

Kasteel Beverweerd. 

Het stromende water onder het bruggetje aldaar is de Kromme Rijn die van Wijk bij 

Duurstede naar Utrecht loopt, waar hij uitmondt in de Oude Gracht. 

11. Over het bruggetje gaat u linksaf de Beverweerdse weg in.  

Aan uw linkerhand krijgt u een mooi zicht op het Kasteel Beverweerd. Voorbij de 

bossage rechts kijkt u uit op de Molen van Werkhoven. 

 

   

    Molen van Werkhoven       Kasteel Sterkenburg  Landgoed Hydepark 

 

12. Aan het einde van de weg kruist u de N229. Maak hier gebruik van de 

voetgangerstunnel. 
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13. Loop links aanhoudend het dorp in via de Beverweerdse weg tot aan het 

Achterpad en de Brink.  

Op de Brink ligt de oude dorpskern met muziektent, pomp en grote kerk. Aan het 

Achterpad treft u een klein terrasje om even heerlijk ontspannen een kopje koffie te 

drinken.  

14. Na deze rustpauze loopt u terug langs de Beverweerdse weg. Neem echter vlak 

voor u bij de tunnel komt rechts het onverharde pad met de richtingwijzer naar de 

Veldruiters.  

15. Steek de N229 over (men rijdt hier erg hard) en loop rechtdoor het pad tussen de 

weilanden naar een smal houten bruggetje over de Kromme Rijn. Over dit bruggetje 

heen vervolgt u het smalle pad tot u weer op de Jachtrustlaan komt.  

Indien het eerder genoemde klompenpad te modderig is, slaat u nu rechtsaf. 

16. Sla links af en volg dit weggetje tot u bij het eerdere klompen pad komt.  

(punt A). Ga hier weer rechtsaf in en vervolg dit pad tot u weer bij de 2 banken bent.  

17. Ga hier rechtsaf het klompen pad op. Volg dit pad, eerst langs een sloot. Later 

loopt u door een broekbos dat na regen behoorlijk sompig ~ moerassig is. Aan het eind 

maakt het pad een scherpe bocht naar rechts en loopt u terug naar de Jachtrustlaan. 

18. Sla links af de Jachtrustlaan op. Bij de woning Jachtrust neemt u linksaf de 

Broekweg. Loop deze geheel uit. U komt nu weer bij de Langbroekerwetering.  

Net voor u deze oversteekt kunt u rechtsaf naar een terras bij een boerderij voor een 

rustieke rustpauze en het nuttigen van een kop koffie met lokale specialiteit. 

19. Aan de overkant van de Langbroekerdijk vervolgt u in het verlengde van de 

Broekweg een onverhard pad met de aanduiding Klompenpad. 

Kijk voorbij de bossage aan uw rechterhand eens naar rechtsachter. U heeft nu een mooi 

uitzicht op Kasteel Sterkenburg. 

20. Aan het einde van dit pad komt u op de Gooyerdijk/Dwarsweg bij zorgboerderij de 

Hondspol. U loopt hierlangs, waarna het onverharde pad weer verder gaat. 

21. Aan het eind daarvan komt u op de Sterkenburgerlaan. Deze loopt u uit door het 

buurtschap Sterkenburg en langs een prachtig gerenoveerd buitenhuis aan uw linkerhand 

tot de Hoofdstraat / Driebergsestraatweg. 

22. Steek deze over en sla links af.  

Aan uw rechterhand ligt Landgoed Hydepark. 
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23. Voorbij de bushalte krijgt u rechts de ingang van het Hydepark. U loopt deze 

verharde weg in. In principe heeft u geen vrije toegang, maar als gast van RCN Het 

Grote Bos mag u deze wandeling maken. 

Na ongeveer 150 meter heeft u aan uw linkerhand een prachtige doorkijk over de vijver 

naar de voormalige Oranjerie van dit landgoed.  

24. Volg de weg tot deze naar rechts draait. Ga hier linksaf langs de parkeerplaats en 

volg de weg met de draai naar rechts. Deze gaat over in een onverhard pad. Loop dit pad 

uit tot de lage bebouwing van het Roosevelthuis. Hier vindt u de uitgang aan de 

Arnhemse Bovenweg recht tegenover de achteringang van het Grote Bos.  

25. Ga deze ingang door en u bent weer terug! 

26. Duik het terras op van ons restaurant en geniet nog even na.  

  


