WELKOM
Op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de
Gelderse Vallei ligt familielandgoed Den Treek-Henschoten.
Den Treek-Henschoten is één van de grootste particuliere
landgoederen van Nederland. Dit uitgestrekte, afwisselende
gebied met bossen, landbouw en heide beslaat ca. 2200
hectare, waarvan zo’n 60 kilometer aan ruiterpaden.
De knooppunten op de ruiterpaden zijn voorzien van
herkenbare nummers die terug te vinden zijn op de topografische kaart op de achterzijde van deze folder.

TE GAST OP HET LANDGOED
Wilt u in het belang van de flora en fauna op het landgoed
de volgende gedragsregels in acht nemen tijdens uw
bezoek:
• Het landgoed is uitsluitend toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.
• Ruiters die zich zonder ruiterkaart of zich buiten de
verplichte ruiterpaden op het landgoed bevinden,
zijn in overtreding en riskeren een boete.
• Gebruik van wandel- en fietspaden is niet toegestaan.
Dit voor ieders veiligheid. Tevens wordt u gevraagd om
wandelaars en/of fietsers stapvoets te passeren.
• Van de ruiter wordt verwacht dat hij/zij zich op het
landgoed als gast gedraagt, zorgvuldig omgaat met de
aanwezige vegetatie en geen dieren verontrust. Het
aanrichten van schade aan de flora en het verontrusten
van de fauna zijn strafbare overtredingen.
• Loslopende honden mogen u niet vergezellen.
• Te paard het landgoed bezoeken, gebeurt geheel op
eigen risico. Het landgoed aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid ingeval van persoonlijke ongevallen
of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
Mede namens de natuur alvast bedankt voor uw
medewerking en veel plezier toegewenst.
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Om van deze ruiterpaden gebruik te maken, dient u in
het bezit te zijn van een ruiterkaart. Deze ruiterkaart kunt
u kopen voor een dag, een week, een maand, zes maanden
of een jaar. De ruiterkaart biedt gelegenheid om tussen
zonsopgang en zonsondergang op de daartoe aangelegde
ruiterpaden te rijden.
Bij bestelling van een ruiterkaart voor een jaar ontvangt u
een penning. Deze penning dient op een goed zichtbare
plaats aan het hoofdstel van uw paard(en) bevestigd te zijn,
wanneer u het landgoed bezoekt. Dit herkenningsteken
dient als bewijs van betaling voor de toezichthouders.
Nadere informatie over het landgoed en over de mogelijkheden om er paard te rijden, is te vinden op
www.dentreekhenschoten.nl.

RUITERKAART VERPLICHT
Ruiterkaarten zijn eenvoudig online te bestellen op
www.ruiterkaarten-dentreekhenschoten.nl.
Uw bestelbevestiging is tevens uw ruiterkaart. Zorg dat u in
het bezit bent van deze bevestiging en uw legitimatiebewijs
wanneer u het landgoed te paard bezoekt. Toezichthouders
kunnen hiernaar vragen. Dagkaarten zijn tevens verkrijgbaar bij Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23 in
Woudenberg.
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