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Lengte route: rond de 10 km; duur afhankelijk van stop- en rusttijden: 3 à 4 uur 
 

Sommige delen van de route zijn erg hobbelig, hier is de aanbevolen snelheid max. 2,5 km p.u. 
Deze gedeelten worden in de routebeschrijving aangegeven. 

 
Onderweg zijn er géén toiletten, dus vóór u op pad gaat: eerst naar de W.C.!!! 

 
 
In de bijlage leest u bij de groen gemerkte routenummers (W..) informatie (“weetjes”) over het 
gebied 

 
v Neem extra warme kleding mee. Vooral op het open veld kan het behoorlijk 

koud zijn. 
 

v Aanbevolen voor de meelopende wandelaar: doe wandelschoenen of laarzen 
aan. 
 

v Huisdieren zijn niet toegestaan op deze route. 
 
 

v In het broedseizoen van 15 maart – 1 augustus blijft de scootmobielroute 
toegankelijk, maar is het natuurgebied gedeeltelijk afgesloten. 
 

 
 

              
 

Leersumse Veld 
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Routebeschrijving: 
 

1. Vanaf de receptie: volg de borden “richting Veld F t/m P” en passeer de rood/witte slagboom W1. 
Na ± 100 meter laatste toiletgebouw! Deze weg blijven volgen. 

2. Ga voor de houten dwarsbalk “geen doorgang” linksaf het bospad op.  
 

3. Meteen 1e bospad rechts W3. 
 

4. Ga bij T-splitsing linksaf.  
 

5. Na 20 meter meteen rechts het pad langs het prikkeldraad volgen W5. 
 

6. Volg dit pad, u komt langs een kaalkap W6 (aan uw rechterhand, inmiddels staan er jonge 
dennen).                           Hobbelig stuk, aanbevolen snelheid max. 2,5 km/ 
 

7. Op de T-splitsing rechtsaf.  
 

8. Eerste pad links Hobbelig stuk, aanbevolen snelheid max. 2,5 km/h  W8     
 

9. Volg het pad tot aan de bosvijver  W9  W10 en sla rechtsaf. 
In de bocht zoveel mogelijk rechterkant aanhouden over het gras i.v.m. mulle ondergrond. 

 
10. Bij de T-splitsing weer links. 

 
11.  Dan passeert u aan uw linkerhand een heideveld.  

 
12.  Bij de T-splitsing ziet u links een gekleurd paaltje van Molecaten mascotte Caatje, maar slaat u 

rechtsaf. 
 

13.  Bij de eerstvolgende Y-splitsing vervolgt u de weg naar links.  
Bochtig stuk met flinke helling na overgang Ginkelduin-SBB Leersumse Veld, 

 aanbevolen snelheid max. 2,5 km/h 
 

Vanaf grens Ginkelduin/Staatsbosbeheer: 
 

14. Aan het einde van dit pad slaat u rechtsaf: Dit is een lastig begaanbaar stukje paardepad  
 

15. Direct daarna weer linksaf. Volg dit pad, mijdt de zijpaden (schrik niet van links langsvliegende 
mountainbikers) tot u na een bocht naar rechts (T-kruising) bij een breed beheerpad komt met een 
verhard fietspad. Dit is de Heulweg. 
 

16. Hier links afslaan en het fietspad volgen W17.  
 

17. Na ca. 250 meter passeert u een veerooster. Volg het fietspad tot aan het volgende veerooster. 
 

18. Sla vlak hiervoor rechtsaf.  
 

19. Ga bij het eerstvolgende pad linksaf.  
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20. Ga op T-splitsing rechtsaf  

 
21. Bij de volgende T-splitsing, waar u rechts het broedgebied ziet, gaat u linksaf W22. 

 
22. Bij het bankje linksaf en het pad volgen richting de Veldschuur van Staatsbosbeheer (links van u 

passeert u het toegangshek naar het Breeveen) tot het ijzeren toegangshek. 
 

23. Sla ca. 10 meter vóór het ijzeren toegangshek rechtsaf (scherpe bocht). 
 

24. Sla vóór het eerstvolgende klaphekje rechtsaf, u volgt vanaf hier een deel van het rolstoelpad van 
Staatbosbeheer W24. 

 
25. Na de ‘Steen van Mariken’ slaat u linksaf. Het pad voert u hier tussen de eerste en de tweede plas 

door W25. 
 

26. Aan het einde van dit pad gaat u door het klaphek en slaat u rechtsaf. Blijf vanaf hier de rood/gele 
paaltjesroute volgen. Rechts ziet u de Derde Plas. 

 
27. Aan uw rechterhand komt u langs de vogelkijkhut W27. Blijf de rood/gele paaltjes volgen. 

 
28. U gaat rondom de 3e Plas en passeert aan uw rechterzijde een veekraal (verzamelplaats voor de 

koeien) W28. Volg de rood/gele paaltjes, u passeert aan uw rechterzijde een zogenaamde 
natuurakker ter grootte van een paar voetbalvelden. 
 

29. In de eerstvolgende bocht, met de natuurakker  W29  nog net aan uw rechterzijde, linksaf slaan.  
Dit pad kennen we van de heenweg. 

30. Volg het pad met de bocht naar links, mijdt zijpaden tot u op een T-splitsing komt. Hier slaat u 
rechtsaf: weer dat lastige stukje paardenpad!  

31. Na ca. 30 meter direct weer linksaf. Dit is het bekende smalle bospaadje met steile delen, waar u 
vaart moet maken om de helling op te komen. U komt na ongeveer 100 meter weer op Landgoed 
Ginkelduin. 

32. Ga op T-splitsing rechtsaf. 
 

33. Op de volgende T-splitsing nogmaals rechtsaf, volg de weg, steek een ruiterpad over en ga steeds 
rechtdoor.  

34. Na de houten slagboom gaat u linksaf en volgt het pad W34. 
35. Bij de houten slagboom rechtdoor. 

 
36. Bij een oude schuur (schaapskooi) W36 rechtsaf langs de bosappartementen van Molecaten Park 

Landgoed Ginkelduin. 
 

37. Aan het einde van deze weg ziet u rechts de midgetgolfbaan en links de hertenkamp. 
38. Voor u ligt het hoofdgebouw. U rijdt langs de wasserette terug naar de receptie. 

 
We hopen dat u heeft genoten van de route over Landgoed Ginkelduin en het Leersumse Veld . 
Laat ons gerust weten wat u van de route vond. Namens team Molecaten Park Landgoed 
Ginkelduin, Staatsbosbeheer en Dorpsnetwerk Leersum wensen we u nog een prettige dag. 


