
RONDWANDELING LANDGOED NIMMERDOR
Bomen en lanen met een rijk verleden

De rondwandeling (ongeveer 5 km) is op diverse punten te starten of op te pakken.
Voor aansluiting op wandelingen vanuit Den Treek, kunt u starten bij punt 1.
Op de ingangen aangegeven met P kunt u parkeren en de rondwandeling oppakken.
Op punt 2 kunt u het bosgebied verlaten in aansluiting op wandelingen door de stad Amersfoort.

Startpunt 1 is op de Leusderweg net na het viaduct onder de A28 rechtsaf.  
• U loopt tussen het oude manege terrein en de afrit A28 het bos in.
•  De wandelaar moet door de jonge lindelaan lopen, die eindigt op een T-splitsing. Op de T-splitsing links. De lindelaan is onder-

deel van de Middenlaan, vroeger de verbinding tussen het oude landhuis en de kerk in Leusden-Zuid. 
• Eerste pad rechts. Door de brede laan passeert u een scheef gegroeide vliegden.
• Rechtdoor, via de Eikenlaan, de oude noordkant van het sterrenbos, naar de kruising met het fietspad. 
•  Rechtsaf en weer de eerste rechts. Deze beukenlaan is de oude middenas van het sterrenbos. Op de 6-sprong ziet u duidelijk 

de oude diagonalen. 
• U neemt de eerste diagonaal links. Aan het einde rechts de Middenlaan op. 
•  De eerste links en het pad vervolgen, een klein stukje over de jonge eikenlaan en de eerste weer rechts, door het naaldbos. 
•  Aan het einde van het naaldbos komt u bij het open veld, met langs de snelweg een poel, afgeschermd met beplanting. Het 

open veld was ooit een akkertje.
• U loopt schuin in de richting van de rustplek met bankje. 
•  Even links en gelijk weer rechts de Middenlaan op. Helemaal aan het einde op de T-splitsing naar rechts, pad tot het einde 

vervolgen. Aan de andere kant  van de berm ziet u het Anne Frank schilderij van een onbekende kunstenaar. 
• Teruglopen in tegenovergestelde richting tot voorbij de splitsing waar u net vandaan kwam. 
• Het eerste pad links. Hier kunt u ook het bos verlaten door rechtdoor te gaan en langs de tennisbaan te lopen.
•  Door het naaldbos vervolgt u de route en neemt de tweede rechts. U blijft dit pad volgen en passeert tweemaal een vier-

sprong en eenmaal een driesprong. 
•  Aan de linkerkant is een aangelegde poel. U neemt de eerste links. Aan het einde bij de T-splitsing kunt u het bos aan de rech-

terkant verlaten naar de Keesomstraat.
• Om de route te vervolgen slaat u links af het fietspad op. 
• De eerste rechts. U vervolgt het pad en passeert 3 kruisingen.
• Aan het einde op de 5-sprong kunt u rechts het bos verlaten richting de sportvelden.
• U loopt rechtdoor. Aan het einde op de T-splitsing rechtsaf. Doorlopen tot u het viaduct weer ziet. 
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