Bekenroute van station Hoevelaken naar kasteel Stoutenburg

Beschrijving van de Wandeling
Van station Hoevelaken lopen we naar beneden
(naar het Zuiden) en slaan rechts af langs de Esvelderbeek over de Koedijkerweg [A] (links lopen).
Bij de stuw [B], waar de Esvelderbeek naar links
buigt, volgen we het Klompenpad. Bij de monding
in de Barneveldse beek scherp links het pad langs
deze beek. We steken het water twee keer over en
komen bij de stuw in een nieuw natuurgebiedje [C]
met een visstrap. Vervolg het pad, over de knuppelbrug (infopaneel) naar de slagboom en de Stoutenburgerlaan.
Ga vlak vóór het asfalt, links af en volg het voetpad
door de berm en even verderop langs de rand van
het weiland. Aan het eind daarvan rechtsaf het
bruggetje over en meteen rechtdoor de brede zandweg op naar de fraaie boerderij die je in de verte
ziet liggen. Halverwege deze laan voorbij een afsluithek, zie je twee enorme eiken die héél oud zijn
en de naam Adam en Eva hebben gekregen. Zoals
je ziet kunnen ze wel een steuntje gebruiken.
Vervolg vóór de boerderij het zandpad naar links
en buig mee naar rechts. Je loopt nu over een fraaie
houtwal. Alle kans dat je verderop, in het weiland
reetjes ziet van het aangrenzende rustgebied. Vergeet niet de magnifieke beuk (rechts bij het weiland) te groeten. Volg de houtwal naar rechts[D],

zo kom je bij (alweer) een stuw in de Barneveldsebeek. Daar ga je rechts, passeert een afsluitboom, rechtdoor (aan de ander kant van de beek
zie je nieuw natuurgebied en nieuwe landgoederen) tot aan het Ossendrijversbruggetje [E].
Hier gaan we links het bruggetje over en langs
een smal paadje langs de Haarbeek tot aan het
asfalt van de Emelaarseweg [F]. Ga weer links
lopen. Tot vlak voor de bocht naar links. Daar
zie je rechts weer het bordje van het Klompenpad. Ga dat in en volg het smalle paadje, langs
bamboe en over een afwateringssloot. Bij die
sloot begint het landgoed Stoutenburg. Ga rechtdoor over de houtwal. Mee naar links. (Aan de
andere kant van de sloot liggen de moestuinen
van het Franciscaans Milieuproject en de speelweide bij de paddenpoel.) Rechtdoor het pad
oversteken en langs een greppel, naar de parkeerplaats van het Koetshuis. Dat is op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag geopend voor info en een verfrissing.
Links ligt de Stoutenburgerlaan. Daar stopt op
werkdagen overdag op het halve uur de buurtbus
509 die je terugbrengt naar station Hoevelaken.
Je kunt ook lopen. Twee kilometer over de fraaie
laan. Veel natuurplezier!

