
 
 

Wandelroute Door de Gelderse Vallei - korte route 

 

Deze route is ontwikkeld door Waterschap Vallei & Eem 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dit is een beknopte routebeschrijving. De uitgebreide routebrochure met meer 

achtergrondinformatie en fotomateriaal kunt u aanvragen op de website van Waterschap Vallei 

& Eem: www.wve.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Prinses Irenelaan, Leusden-Zuid 

Afstand: 10 km 

 

Water maakt het landschap aantrekkelijk. Vergezichten aan oevers van meren en rivieren, 

kronkelende beken, stille vennetjes, dat alles is ondenkbaar zonder water. Water heeft ons 

land gevormd. En nog steeds is water iedere dag van vitaal belang voor wonen, werken en 

recreëren in Nederland. Daarvoor is goed waterbeheer nodig; het dagelijks werk van de 

waterschappen. Waterschap Vallei & Eem heeft een wandelroute rond Leusden beschreven (10 

of 18 km) die voert door het prachtige landschap van de Gelderse Vallei. 

 

Routebeschrijving korte route (10 km) 

• Start in Leusden-Zuid, in de Prinses Irenelaan, parkeer uw auto in de straat. 

• Volg de Prinses Irenelaan in oostelijke richting (van de N226 af). 

• Rechtsaf Prins Bernhardlaan in. 

• Linksaf (Julianalaan). 

• Rechtsaf (Tabaksteeg), het spoor over. 

• Einde van de Tabaksteeg linksaf (Hamersveldseweg). 

• Na ca. 400 m rechtsaf (Langesteeg). 

• Steek het Valleikanaal over en ga rechtsaf (paddestoel 24227), volg het fietspad langs het 

Valleikanaal. 

 

Het Valleikanaal vormt samen met de Eem de spil van het gebied van Waterschap Vallei & 

Eem. De aanleg duurde van begin jaren dertig tot 1948. Het doel was water afvoeren. Bijna al 

het water uit het omringende gebied wordt via het Valleikanaal en de Eem naar de randmeren 

afgevoerd. Voor de Grebbelinie is het gebied langs het Valleikanaal ingedeeld in 

compartimenten. Aarden wallen vormden de afscheiding tussen die compartimenten. In geval 

van oorlog kon men door stuwen omhoog te zetten het land onder water laten lopen en de 

vijand op afstand houden. 

 

 



• Bij Theehuis Mon Chouette (paddestoel 24228) rechtsaf brug over. Tegenover huisnummer 11 

linksaf het hek door en onverhard pad (Schutpad) langs de akkerrand volgen tot aan een beek 

(Oude Luntersche Beek). 

 

Het Schutpad is een eeuwenoud kerkenpad door Landgoed De Boom. Waarschijnlijk is het rond 

1600 ontstaan bij de ontginning van de natte moerasbossen aan de zuidzijde van de 

Leusbroekerweg. Bij de aanleg van Landgoed De Boom, vanaf 1879, werden aan weerszijden 

van het pad beuken geplant. Nu vormen die een fraaie beukenlaan. De naam Schutpad verwijst 

naar de Geeresteinse Schut, de stuw in de Oude Luntersche Beek waarvan de gemetselde 

kademuren nog goed te zien zijn. Tussen de hardstenen gleuven kon men met balken het 

waterpeil regelen. De Oude Luntersche Beek zorgde, voordat het Valleikanaal deze functie 

overnam, voor de afvoer van het water uit de hele Gelderse Vallei. 

 

• Rechtsaf, pad langs beek volgen. 

• Einde pad: linksaf stenen brug over en rechtsaf fietspad langs beek volgen. 

• Waar de beek onder de weg doorgaat linksaf drukke (!) weg over, Vieweg in. 

• Op splitsing van waterwegen (links loopt de Woudenbergse Grift) rechtdoor pad volgen langs 

de Heiligenbergerbeek. 

 

De Heiligenbergerbeek is een belangrijke watergang voor het gebied ten zuidoosten van 

Amersfoort. De beek zorgt voor de afvoer van overtollig water en de aanvoer van schoon 

water in de stadsgrachten. Hij is genoemd naar de Heiligenberg, een oude buitenplaats ten 

zuiden van de rijksweg A28. Het pad slingert over Landgoed Den Treek. 

Landgoed Den Treek bestaat uit bossen, moerasachtige stukken en landbouwgronden. In mei 

zien de graslanden in Landgoed Den Treek roze van de koekoeksbloemen. In de natuurgebieden 

groeien veel planten die een vochtige omgeving nodig hebben. Die gebieden zijn extra gevoelig 

voor verdroging. Het waterschap probeert op diverse manieren water langer in het gebied vast 

te houden: de vele slootjes die het gebied doorsnijden heeft het waterschap ondieper laten 

maken, zodat ze minder water kunnen afvoeren. Op diverse plaatsen zijn de slootjes 

afgedamd. Op zeven plaatsen heeft het waterschap schotbalkstuwen geplaatst: palen aan 

weerskanten van de sloot, waartussen men houten balken kan plaatsen. En op vier plaatsen 

zijn watergangen gedempt. 

 

• Voorbij huisnummer 15 rechtdoor 'Ruiterpad' vervolgen. 

• Pad komt uit op Treekerweg. Hier rechtsaf. 

• Bij paddestoel 20738 rechtsaf (Ooievaarshorsterweg). 

• Heiligenbergerbeek over, bij stoplichten voorrangsweg oversteken en u bent terug in 

Leusden-Zuid, Prinses Irenelaan. 

 

 

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

 

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

http://www.fietsenwandelweb.nl/

