
 

 
 

Fietsroute Bourgondisch Fietsen | Vallei en Heuvelrug 

Geniet van het afwisselende landschap en pauzeer op bijzondere locaties.  
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 55 km 

 

De Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei zijn twee kanten van dezelfde medaille: beide 

ontstaan door het schuivende landijs tijdens de voorlaatste IJstijd. Het ene gebied werd 

opgestuwd en het andere uitgesleten. Tijdens deze prachtige fietsroute ervaar je het 

bijzondere karakter van deze twee streken: de Vallei met zijn vergezichten, beken en 

kanalen. De Heuvelrug met zijn uitgestrekte bossen, heuvels en heidevelden. Onderweg 

passeer je diverse indrukwekkende landhuizen en kastelen. Pauzeren kan bij een vijftal mooie 

gelegenheden die direct aan de route liggen. 

 

Starten en pauzeren 

A. Pannenkoekenhuis Hans en Grietje, Ruwinkelseweg 11 Scherpenzeel 

B. Leersums Laarsje, Kerkplein 6 Leersum 

C. Gasterij de Kluis, Plein 1923, 24 Doorn 

D. Restaurant-Chalet Klein Zwitserland, Traay 295 Driebergen 

E. Het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 Austerlitz 

 

De routebrochure met voordeelcoupons is binnenkort verkrijgbaar bij alle start- en 

pauzeplaatsen. 

 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting 

 

  Pannenkoekenhuis Hans en Grietje (A) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt op vakantiepark Landal Klein Ruwinkel. Volg de bordjes. 

 Vertrek: Verlaat Landal Klein Ruwinkel en ga R. → KP 80 

 

1. KP 80 → KP 74 Ga bij de kerk rechtdoor (houd de kerk aan je RH) en neem de eerste weg L 

(Burg. Royaardslaan). 

 

2. Aan het eind van de weg L. Daarna de eerste weg L (bij het bord ‘Fietspad’). 

 

3. Houd de rood-witte ANWB-paddenstoelen in de gaten. Fiets richting Amerongen tot je bij KP 

23 bent (vlak vóór de spoorwegovergang). 

 



 

4. KP 23 → KP 66 → KP 67 → KP 68 Let op: richting KP 68 blijf je op de autoweg fietsen. 

 

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal die loopt van Huizen tot Rhenen en is ontstaan tijdens 

de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. Grote ijsgletsjers die vanuit het noorden dit 

gebied binnendrongen, stuwden zand en grind op, waardoor de Heuvelrug ontstond. Tijdens de 

Late Steentijd (zo'n 10.000 jaar geleden) ontstonden heidevelden en stuifzanden door het 

kappen van vegetatie en overbegrazing. Vanaf de 19
e
 eeuw werden uitgestrekte bossen 

aangeplant. Een deel van de Utrechtse Heuvelrug is nu een Nationaal Park. 

 

5. KP 68 → KP 69 Fiets vervolgens rechtdoor (Scherpenzeelseweg) tot aan de kerk van Leersum 

(achter de muziekkapel). 

 

  Leersums Laarsje (B) 

  Pauzeren/eindigen: Bij de kerk van Leersum aan je LH. 

 Vertrek: Verlaat het Leersums Laarsje en ga L. 

 

6. Steek bij de verkeerslichten de voorrangsweg over en ga rechtdoor (Kerkweg). Aan het eind 

van de Kerkweg R (De Kikvors).  Aan het eind van De Kikvors R aanhouden (Nieuwe Steeg). 

 

7. → KP 11 → KP 10 → KP 8 Vervolgens rechtdoor en deze weg volgen tot het eind 

(Buurtweg, gaat over in De Beaufortweg). 

 

8. Aan het eind van de De Beaufortweg R (Langbroekerweg). Kruising met verkeerslichten 

oversteken. Let op: bij de kruising mogelijk een korte omleiding voor fietsers. 

 

  Gasterij de Kluis (C) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt 150 m na de kruising met verkeerslichten aan je RH. 

 Vertrek: Verlaat De Kluis, ga R en direct weer R (Acacialaan). Lees verder bij 10. 

 

9. Neem na de kruising met verkeerslichten de eerste weg R (Plein 1923). 

 

10. Na ca. 200 m L (Oude Woudenbergseweg). R aanhouden en aan het eind L (Bergweg). 

Rechtdoor bij het bord ‘Doodlopend’. 

 

11. De Bergweg gaat na de twee keien over in een asfaltweg. Blijf rechtdoor fietsen. Steek aan 

het eind de voorrangsweg schuin over (Julianaweg). 

 

12. Direct na het pleintje de eerste weg R (Wilhelminaweg, gaat over in Tromplaan). 

 

13. Aan het eind van de Tromplaan R (Austerlitzseweg). 

 

14. Aan het eind rechtdoor op het fietspad. Blijf dit fietspad volgen tot het eind. 

 

15. Bij ANWB-paddenstoel 20591 L richting Driebergen. 

 

16. Tegenover de ingang van camping ‘Het Grote Bos’ R. → KP 4 

 

 

 



 

  Restaurant-Chalet Klein Zwitserland (D) 

  Pauzeren/eindigen: Ligt bij KP 4 aan de overzijde van de weg. 

 Vertrek: Verlaat Klein Zwitserland en ga L. → KP 16 

 

17. KP 4 → KP 16 → KP 3 Let op: In Austerlitz blijf je rechtdoor fietsen op de Oude Postweg (de 

route naar KP 3 maakt hier een haakse bocht naar R). 

 

In 1804 zijn 18.000 Franse soldaten gelegerd in een kamp op de uitgestrekte heide bij Zeist. Ze 

zijn in afwachting van een aanval op Engeland, maar die aanval komt niet en de soldaten 

vervelen zich. Om zijn manschappen bezig te houden en uit ijdelheid laat generaal Marmont 

een piramide bouwen. Het kamp ontwikkelt zich tot een dorp en wordt na een overweldigende 

overwinning van Napoleon bij het Tsjechische Austerlitz naar deze plaats vernoemd. 

 

18. Volg na de bebouwde kom van Austerlitz de groen-witte wegwijzer ‘Beauforthuis’ (Oude 

Postweg).  → KP 1 

 

  Het Beauforthuis (D) 

  Pauzeren/eindigen: Het Beauforthuis ligt langs de voorrangsweg aan je LH. 

 Vertrek: Verlaat Het Beauforthuis, ga L en direct R (voorrangsweg oversteken). → KP 1 

 

19. KP 1 → KP 2 → KP 93 → KP 94 

 

Bij KP 94 ligt buitenplaats Den Treek. Toen Willem Hendrik de Beaufort het landgoed in 1807 

kocht, stond hier een 17e-eeuwse boerderij met herenkamer die door De Beaufort grondig 

werd verbouwd tot landhuis in neoclassicistische stijl. Eind 19
e
 eeuw is het huis nog eens 

verbouwd en uitgebreid. De Beaufort gaf ook opdracht tot het aanleggen van de tuinen in 

landschapsstijl rondom de buitenplaats. De oorspronkelijke lanenstructuur is hierbij voor een 

groot deel in tact gebleven. Het huis en de directe omgeving zijn niet toegankelijk voor het 

publiek. 

 

20. KP 94 → KP 13 → KP 86 → KP 87 → KP 84 → KP 81 → KP 73 

Let op: L aanhouden bij ANWB-paddenstoel 23743/001 (bordje ontbreekt waarschijnlijk). 

 

21. KP 73 → KP 74 → KP 75 → KP 80 Lees bovenaan verder. 

 

 

 

Starten en pauzeren  

A. Pannenkoekenhuis Hans en Grietje 

Ruwinkelseweg 11 Scherpenzeel ∙ 033 2777771 ∙ www.pannenkoekenhuis-hans-en-grietje.nl  

Gelegen in de Gelderse Vallei op Landal Klein Ruwinkel. Na een fietstocht geniet u van een 

overheerlijke pannenkoek in ons restaurant of op ons zonnige terras. Kinderen kunnen zich 

vermaken in de speeltuin die naast de dierenweide ligt. Diverse horeca aanwezig. 

 

B. Leersums Laarsje 

Kerkplein 6 Leersum ∙ 0343 453967 ∙ www.leersumslaarsje.nl 

Het pannenkoekenhuis heeft binnen 82 zitplaatsen en buiten een gezellig terras met 40 

zitplaatsen. De pannenkoeken worden met de hand bereid waardoor de kwaliteit erg hoog is. 

 

http://www.pannenkoekenhuis-hans-en-grietje.nl/
http://www.leersumslaarsje.nl/


 

C. Gasterij de Kluis 

Plein 1923, 24 Doorn ∙ 0343 410057 ∙ www.gasterijdekluis.nl 

Gasterij de Kluis is de gelegenheid waar jong en oud een kopje koffie of thee drinkt, al dan 

niet met een taartje of een broodje vers van de bakker. Na de fietstocht dineren kan natuurlijk 

ook. Geniet extra van het unieke Sam-Sam-concept. 

 

D. Restaurant-Chalet Klein Zwitserland 

Traay 295 Driebergen ∙ 0343 510165 ∙ www.kleinzwitserlanddriebergen.nl  

Klein Zwitserland ligt in een bosrijke omgeving op de Utrechtse Heuvelrug. Ideaal om eens te 

genieten van een goede kop koffie met huisgemaakte apfelstrudel of een heerlijke lunch/diner. 

 

E. Het Beauforthuis 

Woudenbergseweg 70 Austerlitz ∙ 0343 491 858 ∙ www.beauforthuis.nl  

Het sfeervolle theatercafé van Het Beauforthuis is alle dagen geopend en heeft een volledig 

biologische kaart. Het is gevestigd in een voormalig kerkje in de bossen van Austerlitz (bij 

Zeist). 

 

 

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.gasterijdekluis.nl/
http://www.kleinzwitserlanddriebergen.nl/
http://www.beauforthuis.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

