
Leesbaar Landschap Leusden zoekt 
naar samenhangen tussen verschillende 
aspecten in het landschap. Een 
landschap is te zien als een uitdrukking 
van natuur en cultuur in verleden, heden 
en toekomst.  We kijken steeds naar 
hetzelfde landschap, maar telkens vanuit 
een ander perspectief. Hierdoor ontstaat 
een completer en rijker beeld. Hoe beter 
deze samenhangen zichtbaar zijn, hoe 
sterker het landschap voor de bezoeker 
gaat leven.

Enthousiaste gidsen nemen u mee om u 
te vertellen over deze aspecten tijdens de 
streektoer langs Den Treek-Henschoten.

Leesbaar Landschap Leusden is een 
initiatief van de gemeente Leusden. Kijk voor meer informatie over 

al onze arrangementen op:
 www.leesbaarlandschapleusden.nl

U kunt dit arrangement boeken bij:
IJshoeve Ruitenbeek

033 - 494 04 98
06-12 965 528

www.ijshoeveruitenbeek.nl

IN EN OM LANDGOED
DEN TREEK-HENSCHOTEN

EEN (S)TREEKTOER PER LIGFIETS EN KANO

   
     

LEESBAAR LANDSCHAP   GEGEVENS

06-38 93 93 45
www.treekertreks.nl 033-28 677 03

033-4337409
www.monchouette.nl

grafisch ontwerp & fotografie
info@catouche.nl 0342-451140



U maakt als sportieve natuurliefhebber 
kennis met het ontstaan, verleden en 
heden van deze streek. 
Op een ontspannen manier peddelt en 
fi etst u door het Leusdense landschap, 
waarbij de gids u meevoert door 
“berg en dal” en u onderweg diverse 
wetenswaardigheden vertelt.

Op de grens van Utrechtse Heuvelrug 
en Gelderse Vallei ligt landgoed 
Den Treek-Henschoten. Dit gebied is 
ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd 
onder invloed van gletsjers. 

Alle kenmerkende aspecten van 
een landgoed zijn op Den Treek-
Henschoten ruimschoots aanwezig, 
zoals een landhuis met bijbehorende 
gebouwen, pachtboerderijen met 
oude akkers, bossen en uitgestrekte 
heidevelden. 

Het landgoed kent een rijke fl ora en 
fauna. Belangwekkende soorten die 
voorkomen zijn zandhagedis, ringslang, 
boommarter en ree. Ook de orchidee 
is weer terug van weggeweest.

Het gebied kent een rijke historie, 
waar de Pyramide van Austerlitz en 
grafheuvels een uiting van zijn.

Aan de oostzijde wordt het landgoed 
begrensd door de Heiligenbergerbeek, 
die tevens voor verbinding met 
landgoed Lockhorst zorgt. 

 

  
 DEN TREEK-HENSCHOTEN LEESBAAR LANDSCHAP


