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Wandeling door weteringlandschap  

Afstand: ca. 14 KM 

U loopt over bospaden (vaak modderig) en een paar asfaltweggetjes. Eén keer moet er over een 

laag hek geklommen worden. 

 

   

Kasteel Sterkenburg  Langbroekerwetering Landgoed Leeuwenburg 

1. Start de wandeling bij de uitgang aan de Bosduiflaan tegenover  

Bungalow 610. Neem het pad rechtuit het bos in. 

2. Blijf het pad volgen, houd bij splitsingen telkens rechts aan. 

3. Ga bij de slagboom rechtsaf de Brede Zandweg op. U bent nu op de Broekweg, 

hier mogen auto’s rijden. 

4. Steek de asfaltweg (de Oude Arnhemsebovenweg) over en vervolg de Broekweg 

tot deze eindigt bij de Driebergsestraatweg. 

5. Ga rechtsaf tot aan de benzinepomp. 

6. Sla linksaf de Beukenlaan in. Dit is een doodlopende weg. 

7. Ga aan het eind rechtsaf tussen de palen door en volg het bospad tot aan de 

Sterkenburgerlaan. Dit is een klinkerstraat.  

8. Ga linksaf de Sterkenburgerlaan in loop het buurtschap uit tot de haakse bocht 

naar links. 

9. Ga rechtdoor langs de slagboom om vervolgens het klompenpad nemen. 

10. Loop het einde rechtdoor een stukje over het asfaltweggetje. 

11. Ga vervolgens weer rechtdoor over het volgende klompenpad. 

12. Ga aan het einde linksaf de Langbroekerdijk langs de Langbroekerwetering. 

13. Ga bij Kasteel Sterkenburg de brug over en blijf de wetering volgen. 

→ 
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14. Ga ter hoogte van het kapelletje rechtsaf (dit was een duiventil en is nu  

omgebouwd tot woning), linksaf de houten brug over Landgoed Leeuwenburg in.  

15. Ga linksaf over het pad over de dam (niet het voetgangersbruggetje) naar de 

houten schuur. 

16. Blijf langs de schuur het bospad volgen. 

17. Aan het einde bij de T-splitsing gaat u rechtsaf, terug naar de doorgaande laan. 

18. Ga even rechtsaf, om direct linksaf de oprit met grind te nemen. 

19. Houd het onverharde pad links aan en volg dit tot de T-splitsing. 

20. Ga hier linksaf en volg dit paadje tot aan het asfaltweggetje, de Gooyerdijk. 

21. Linksaf de Gooyerdijk op tot de slagboom aan de rechter kant. 

22. Rechtsaf langs de slagboom het brede bospad. 

23. Blijf dit pad volgen. Het buigt licht naar links en wordt smaller. 

24. Steek het schelpenpad / fietspad over en vervolg het pad langs de woningen.  

25. Sla bij de Oude Rijksstraatweg linksaf. 

26. Tegenover de Vossensteinsesteeg rechtsaf het voetpad. 

27. Steek de drukke doorgaande weg over (de Driebergsestraatweg) en ga rechtdoor 

de Stamerweg in. 

28. Na ongeveer 150 meter komt er aan de linkerkant een voetgangerssluis in het 

hek.  

Let op: bukken want op gezichtshoogte loopt een draad van het hek door. Meestal is 

deze aangegeven met rood-wit afzetlint. 

29. Volg in dit gebied de paaltjes met een geel schildje met een wandelaar erop tot 

aan een meertje. Voorbij het meertje gaat de paaltjes route naar rechts. Maar verlaat 

deze route nu en loop rechtuit. 

30. Na 20 meter volgt een vijfsprong: neem hier rechtuit het smalle paadje dat 

kronkelend en golvend verder gaat tot aan het ijzeren hek. 

31. Klim over dit hek. (Rechts daarvan is een stuk van het gaas hek kapot. Hier stap 

je zo overheen zolang het niet gemaakt is). 

32. Steek de Oude Arnhemsebovenweg over en neem de Broekweg het bos in. 

33. Neem bij de slagboom links van de weg het meest linkse bospaadje en volg deze 

tot de ingang van RCN Het Grote Bos. Welkom terug! 

 

  


