
 

 
 

Fietsroute Gelderse Vallei en Grebbelinie 

 

Deze route wordt aangeboden 50|50 Hotel Belmont 

 

 
 

Start- en eindpunt: 50|50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66 in Ede 

Afstand: 39,5 km 

 

Op de rand van Veluwe en Gelderse Vallei ligt 50|50 Hotel Belmont. Een fantastische 

uitvalsbasis voor een heerlijke fietstocht. Kort na vertrek fiets je over de Goudsberg, waar het 

geografisch middelpunt van Nederland ligt. Al snel verlaat je de Veluwse bossen en fiets je 

door een open landschap met slingerende landwegen en oude boerderijen: de Gelderse Vallei. 

In Barneveld, het hart van de Nederlandse pluimveesector, kun je een bezoek brengen aan het 

Nederlands Pluimveemuseum. Vervolgens gaat het zuidwaarts en bereik je via de restanten 

van de Grebbelinie het dorp Renswoude met het bijbehorende kasteel. Een mooie  fietstocht 

door afwisselende landschappen en langs boeiende locaties. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Hotel Belmont (zie A) via de hoofduitgang en ga L op de asfaltweg. 

 

2. Na ca. 100 meter scherp R het fietspad op (Lunterse Bosweg). Na ca. 1,5 km meter ben je 

bij KP 79. 

 

3. Na KP 79 volg je KP 75 (zie B). 

 

4. Na KP 75 volg je KP 65 (zie C). 

 

5. Na KP 65 volg je KP 66. 

 

6. Na KP 66 fiets je richting KP 76. Neem na ca. 1,6 km de eerste weg L (Espeterweg). 

 

7. Aan het eind L. 

 

8. Doorrijden tot aan de voorrangsweg. Ga daar R op het fietspad langs de weg. 

 

9. Volg op de rotonde de bordjes 'Pluimveemuseum'. Het Pluimveemuseum (zie D) ligt 50 meter 

na de rotonde aan je rechterhand (Hessenweg). 



 

10. Vervolg de Hessenweg. Na ca. 1,4 km R (Vitterweg, bij de spoorwegovergang). 

 

11. Direct na de spoorwegovergang rechtdoor. 

 

12. Neem de eerste weg L (Mijllerweg). 

 

13. Neem de eerste weg R (je fietst over een erf, blijft Mijllerweg).  

 

14. Na ca. 300 meter bij het bord 'huisnummer 10 t/m 16' R aanhouden. 

 

15. Aan het eind R (Broeksteeg). 

 

16. Aan het eind de voorrangsweg oversteken en L op het fietspad langs de weg. 

 

17. Neem de eerste weg R (Buzerseweg). 

 

18. Buzerseweg volgen tot het eind. Ga daar L (Nederwoudseweg). 

 

19. Ca. 450 meter na het viaduct over de snelweg ben je bij KP 39. Volg KP 38. 

 

20. Na KP 38 fiets je richting KP 76. Na ca. 1,2 km bij je bij 'Voormalig werk aan de Daatselaar' 

(zie E). Ga door het metalen hek en dan L over het witte bruggetje. 

 

21. Volg het pad dwars door 'Voormalig werk aan de Daatselaar' en verlaat het aan de andere 

zijde via het metalen hek. 

 

22. Na ca. 1,5 km passeer je een houten slagboom. Ga direct na deze slagboom R. 

 

23. Aan het eind L op de asfaltweg. 

 

24. Aan het eind R op het fietspad langs de voorrangsweg. 

 

25. Na ca. 250 meter L bij de bushalte. 

 

26. Vóór het ijzeren hekwerk R, fiets langs de kerk. 

 

27. Na de kerk de eerste weg L (Kerkstraat). 

 

28. Houd L aan en blijf langs de bosrand fietsen (zie F). 

 

29. De asfaltweg gaat over in een grindweg. Na ca. 60 meter L het grindpad op. 

 

30. Na het houten bruggetje L op de asfaltweg. 

 

31. Op de rotonde rechtdoor (Veenweg). 

 



 

32. Aan het eind L. 

 

33. Ca. 30 meter vóórdat de weg een bocht naar R maakt, ga je L het fietspad op dat 

verscholen tussen de bomen ligt (bij het bordje 'Grebbelinie Liniedijk'). 

 

34. Na de houten slagboom R de asfaltweg op bij huisnummer 24-26 

 

35. Neem de eerste weg L (Zwetselaarseweg). 

 

36. Na ca. 900 meter R het zandpad op (vlak na een oude boerderij, bij de markering van het 

Klompenpad). 

 

37. Fiets tot het eind van het zandpad. Volg KP 77. 

 

38. Na KP 77 volg je KP 78. 

 

39. Na KP 78 fiets je richting KP 79. Blijf op de asfaltweg. Hotel Belmont ligt na ca. 100 meter 

aan je rechterhand. 

 

 

Fietsknooppuntenkaart van de omgeving 

 

 
 

 

 



 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. 50|50 Hotel Belmont 

Belmont ligt in een rustieke en bosrijke omgeving in het overgangsgebied van de Gelderse 

Vallei en de Veluwe. Met uitgestrekte bossen enerzijds en weidse akkers anderzijds ligt ons 

hotel in een landschappelijk aantrekkelijk geheel dat borg staat voor uitgesproken rust en veel 

ruimte. Belmont is geschikt als vakantieverblijf én als locatie voor het bedrijfsleven. Belmont 

is eigendom van het Leger des Heils en heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen 

worden besteed aan goede doelen. Uit solidariteit met de cliënten van het Leger des Heils 

wordt geen alcohol geschonken. Wij verwennen u graag met gezonde alternatieven. En laat u 

zich verrassen door de gastvrijheid van onze medewerkers die deels uit re-integranten bestaan. 

Voor meer informatie klik hier 

 

B. Geografisch middelpunt van Nederland 

Er bestaan verschillende manieren om het geografisch middelpunt of zwaartepunt van 

Nederland te bepalen. Je kunt dit op wetenschappelijke wijze berekenen, maar de meest tot 

de verbeelding sprekende methode is wellicht die van ir. B. Wigman, de voormalig directeur 

van de vvv in Ede. Van een lokale boer had hij vernomen dat er op de Lindeboomsberg bij 

Lunteren ooit drie zwerfkeien (zonnewendestenen) hadden gelegen die volgens de overlevering 

het middelpunt van Nederland zouden markeren. In 1965 liet Wigman op de betreffende plek 

een zwerfkei neerleggen met de inscriptie 'Middelpunt van Nederland'. Dit was een slimme zet, 

want het punt werd een toeristische trekpleister. In de jaren '80 van de vorige eeuw werden er 

twee keien bijgelegd om een idee te geven van de oorspronkelijke situatie. Overigens zijn er 

nog ministens vijf locaties in Nederland die claimen het middelpunt te zijn, een discussie die 

waarschijnlijk alleen maar leidt tot meer nieuwsgierigheid naar deze bijzondere plek. Het 

geografisch middelpunt van Nederland ligt vlak voor KP 75 aan je rechterhand. 

 

C. Gelderse Vallei 

Na KP 75 fiets je de Gelderse Vallei in. Dit is de streek tussen de Veluwe in het oosten en de 

Utrechtse Heuvelrug in het westen. Het is nauwelijks voor te stellen, maar ooit stroomde hier 

de Maas. Tijdens de voorlaatste ijstijd dwong een enorme ijsmassa vanuit het noorden de rivier 

zijn loop te verleggen. Door de stuwende kracht van het ijs ontstonden de heuvelruggen van de 

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Toen het ijs smolt, liet het een diep bekken achter dat 

werd opgevuld met zeeklei (achtergelaten door het water) en zand (achtergelaten door de 

wind). Later ontstond in dit natte gebied ook veel veen. De Gelderse Vallei staat bekend om 

zijn agrarische functie en wordt ook wel 'Food Valley' genoemd. Tegenwoordig wordt er veel 

gedaan om het oorspronkelijke karakter van de Gelderse Vallei te herstellen waardoor het een 

prachtig en door de massa nog niet ontdekt fiets- en wandelgebied is geworden. 

 

D. Nederlands Pluimveemuseum 

Een uniek museum met de complete geschiedenis van kip en ei. Beleef verleden en heden van 

de pluimveehouderij en het dagelijks leven van een kippenboer in het verleden. Met kuikens 

direct uit de oude broedmachine die je nog mag vasthouden ook. Maar ook de moderne vormen 

van huisvesting zijn er te zien. Bovendien is er elk jaar een wisselexpositie. In de uitgestrekte 

hoendertuin tonen 20 Oudhollandse rassen hun mooiste kleuren. En op de oude banken in het 

veilinglokaal kunt u met een druk op de knop een doosje eieren of een leuk souvenir kopen. 

Voor de kinderen is er een speurbrief die het voor hen ook nog spannend maakt. En in de 

ww.5050-belmont.nl


 

hoendertuin is er voor de jongste bezoekers ook nog een mooie speeltuin. 

 

E. Grebbelinie en Werk aan de Daatselaar 

De Grebbelinie is een verdedigingswerk uit de 18
e
 eeuw dat is gebaseerd op inundatie 

(onderwaterzetting). De oorspronkelijke Grebbelinie loopt van de Grebbeberg bij Rhenen tot 

aan de voormalige Zuiderzee (tegenwoordig IJsselmeer). Het doel van de linie was het 

vertragen van een mogelijke vijand, zodat voor het in stelling brengen van de meer naar het 

westen gelegen Hollandse Waterlinie meer tijd was. De Grebbelinie werd tot in de loop van de 

19
e
 eeuw onderhouden, maar in 1926 verloor het grootste deel van de linie zijn functie. Totdat 

de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Toen werd het verdedigingswerk nog één keer in stelling 

gebracht en werd er rond de Grebbeberg hevig strijd geleverd met de Duitsers, wat uiteindelijk 

niet mocht baten. Het Werk aan de Daatselaar is aangelegd in 1799 en is een restant van de 

originele Grebbelinie. 

 

F. Kasteel Renswoude 

In Renswoude fiets je rond Kasteel Renswoude dat oorspronkelijk dateert uit de 14
e
 eeuw. In 

1654 werd het versterkte huis vervangen door een landhuis in Hollands-classicistische stijl. De 

oorspronkelijke Middeleeuwse fundamenten bevinden zich waarschijnlijk nog onder het huidige 

landhuis. 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

