
Lange wandeling Leusden – Hoevelaken

Vlak achter Leusden begint het afwisselende landschap van de Gelderse Vallei. Houtwallen in 
het boerenland, hier en daar een plukje bos, kronkelende beken en rustige weggetjes. De route 
loopt ‘achterlangs’ Achterveld en valt voor een deel samen met enkele klompenpaden.

Lengte van de wandeling: 14,5 km waarvan 60% onverhard.

Startpunt: bushalte Middenweg, Leusden

Eindpunt: NS-station Hoevelaken

Openbaar vervoer
Amersfoort CS – Bushalte Middenweg: bus 17, V.: x:07, x:22, x:37 en x: 52. Reistijd 18 minuten.
Station Hoevelaken – Amersfoort CS: trein, V.: x:25 en x:55. Reistijd 6 minuten of bus 102, V.: 
x:31. Reistijd 28 minuten. NB. Als de lockdown niet meer geldt, rijden er vier treinen per uur.

Horeca
Na ca. 4 km: Hoeve Groot Zandbrink, Postweg 2, 3831 SE Leusden, T. (06) 15602994   
https://www.grootzandbrink.nl/ NB. Alleen op zaterdag- en zondagmiddag open; ‘s zomers ook 
woensdagmiddag.
Na ca. 10 km: De Roskam, Hessenweg 212, 3791 PN Achterveld, T. (0342) 451223 
https://deroskam.nl/ (ca. 500 m buiten de route).

Routebeschrijving
Loop vanaf de bushalte terug naar het kruispunt en sla LA, Asschatterweg. Sla LA, Hondsdraf en 
meteen RA voetpad. Steek Wederik over en vervolg het voetpad, min of meer parallel aan de 
Asschatterweg. Kruis de Liniedijk en sla LA, ‘t Sluisje. Sla na ca. 30 m RA, brug over het 
Valleikanaal en ga RD, via een loopgraaf, de Asschatterkeerkade op. Volg het voetpad over de kade 
over ca. 1,5 km. 

Steek de Asschatterweg over en sla LA over het fietspad. Sla na ca. 1 km, tegenover huisnummer 
68, LA, via bruggetje naar onverhard pad, eerst door bos, later langs een veld. Steek de 
Asschatterweg weer over en ga RD. Volg waar de route vlak langs de Postweg loopt het 
Snorrenhoefpad (klompenpad, rood gemarkeerd) linksom over ruim 3 km tot de 
Schoonderbekerweg. Daar slaat het Snorrenhoefpad af. Ga RD, Glindhorsterpad (klompenpad, 
groen gemarkeerd). Sla na ca. 800 m LA, Helweg (Het Glindhorsterpad gaat hier naar rechts). Steek 
aan het eind de Hessenweg over en sla LA langs het fietspad. Sla na ca. 250 m RA, Klettersteeg. 

Sla na ruim 300 m in de bocht van de weg LA, onverhard ruiter- en menpad. Sla aan het eind (na ca. 
900 m) RA, Jan van Arkelweg. (Hier kun je LA voor De Roskam). Ga dan schuin LA, ‘t 
Jannendorp. Sla na huisnummer 9 LA, onverhard pad. Ga aan het eind van het weiland RA en dan 
RD, verharde weg. Aan het eind LA, Emelaarseweg. 

Ga op een driesprong na ca. 1 km RA, richting huisnummers 11 t/m 14. Steek de Barneveldsebeek 
over en sla LA, voetpad langs de beek. Neem tegenover de stuw de onverharde weg RA en volg 
deze met twee bochten naar links. Sla voor de boerderij RA. Steek aan het eind de 
Stoutenburgerlaan over en sla RA (voorzichtig: verkeer!). Na ruim 1 km bereik je Station 
Hoevelaken.
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Achtergrondinformatie
Asschatterkeerkade
De Asschatterkeerkade is een van de oudere nog bestaande elementen van de Grebbelinie. Hij stamt 
uit 1745 en is met zijn 1450 meter een van de langste keerkades van de Grebbelinie. Er zijn ook 
elementen uit de recente geschiedenis te vinden. De negen zichtbare mitrailleurkazematten 
bijvoorbeeld, die tijdens de mobilisatie van 1939-1940 zijn gebouwd. En een unieke betonnen 
tankversperring uit die tijd. Vergeefs hebben de Duitsers hier in de meidagen van 1940 geprobeerd 
de Valleistelling te doorbreken. 
Bron: VVV Leusden

Modderbeek
De Modderbeek (ten zuiden van Achterveld) is opnieuw ingericht door waterschap Vallei en 
Veluwe. Er is een veertig meter brede beekzone aangelegd die meer ruimte biedt om regenwater 
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vast te houden. Hiervoor was een vrijwillige kavelruil van verschillende grondeigenaren nodig. De 
beek is over een lengte van 5,7 km smaller en minder diep gemaakt. Hierbij zijn nieuwe bochten 
aangelegd en stuwen verwijderd. De flora en fauna langs de beek vaart er wel bij. 
Bron: Bekenstichting

Achterveld
Achterveld is een agrarisch dorp. De bevolking is overwegend katholiek, terwijl de streek verder 
voornamelijk protestants is. Als je naar De Roskam loopt, kom je langs de opmerkelijke 
neoromaanse Sint-Jozefkerk, gebouwd in 1933 naar een ontwerp van H.W. Valk (1886-1973). Het 
gebouw staat op de lijst van Rijksmonumenten. 
Bron: Wikipedia

Adam en Eva
Op Landgoed Stoutenburg, staan links van de halfverharde weg tussen de boerderij en de 
Stoutenburgerlaan twee oude eikenbomen, waarschijnlijk de oudste eikenbomen in de provincie 
Utrecht. Ze worden tussen de 750 en 350 jaar oud geschat. In de omgeving worden ze Adam en Eva 
genoemd. Volgens de verhalen komen ze uit het begin van de tijd, net als Adam en Eva.
Bron: Utrechts Landschap
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