
Lange wandeling De Ronde van Leusden

We lopen vlakbij Amersfoort – en toch gaat zeker twee derde van de tocht over 
onverharde paden. De hoofdmoot wordt gevormd door de liniedijk die langs de 
bebouwde kom van Leusden loopt en grotendeels de loop van het Valleikanaal volgt. Na 
een doorsteek via Leusden Zuid lopen we langs de rand van de Treek en door het 
Lockhorsterbos terug.

[eerder gelopen op 2 juli 2020, JH] 

Startpunt: Parkeerterrein bij Stadsboerderij De Vosheuvel aan de Heijligenbergerweg.

Lengte van de wandeling: 16 km

Horeca
Na ca. 7,5 km Kanocentrum Boerderij Berg (http://www.kanocentrumberg.nl/)
Tegen het eind van de wandeling Theetuin De Heyligenberg 
(http://www.theetuinheyligenberg.nl/)

Routebeschrijving
Steek de Heijligenbergerweg over bij het voetgangerslicht. Ga LA en meteen RA, Zwarteweg. 
Loop in de bocht van de weg RD, smal pad. Volg dit pad tot het eind bij het Valleikanaal. Ga 
LA en dan RA de brug over en meteen weer RA onder de snelweg door. Volg het pad zo dicht 
mogelijk langs het Valleikanaal tot de eerstvolgende brug (Horsterweg). 

Ga de brug over en sla meteen LA, smal paadje tussen de kanaaldijk (Liniedijk) en de huizen. 
Blijf dit pad volgen, zo dicht mogelijk langs het kanaal. Daal na de tennisbanen af naar de 
weg, sla RA en een paar meter verder LA en volg weer de Liniedijk, nu met bebouwing aan 
beide kanten. Steek de Havezathelaan over en blijf steeds de Liniedijk volgen. Na het 
oversteken van de Asschatterweg loopt het pad weer vlak langs het Valleikanaal. Na 2,5 km 
kun je het kanaal oversteken naar Boerderij Berg.

Steek vanaf Boerderij Berg de brug weer over en loop RD, Langesteeg. Sla aan het eind LA, 
Hamersveldseweg. NB. Druk verkeer! Sla na 400 m (na de veevoerhandel) RA, Tabaksteeg. 
Steek de busbaan over en volg de Tabaksteeg eerst naar links en dan naar rechts. Ga 
rechtdoor, Koningin Beatrixlaan en dan LA Prinses Alexialaan. Steek de Arnhemseweg over 
en ga RD Ooievaarshorsterweg. 

Volg deze weg tot de Treekerweg en ga RA. Sla LA bij een slagboom na ca. 160 m. Volg dit 
pad langs de bosrand over ca. 250 m en sla dan scherp RA, breed zandpad langs een wal. Aan 
het eind LA, Paradijsweg. Steek de Buurtweg over en ga RA tegenover huisnummer 6. Houd 
links aan tussen de huizen (richting N.). Neem het eerste zijpad RA en volg dit steeds in 
Noordelijke richting tot het eind. Sla RA. 

Steek de Arnhemseweg over (voorzichtig!) en ga op de ventweg LA. Ga na 250 m. RA, 
Ruitenbeeklaan. Neem na de bocht een smal voetpad LA. Steek een sloot en het Ponlijntje 
over en daal aan de andere kant af naar de oever van de Heijligenbergerbeek. Volg de oever 
tot de Lockhorsterweg. Sla RA. Bezoek desgewenst de Theetuin de Heyligenberg. 
Aan het eind van de Lockhorsterweg  bij het stoplicht LA, Heiligenbergerweg. Na het viaduct 
over de snelweg ben je terug bij het startpunt. 
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Achtergrondinformatie

Valleikanaal 
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/leusden/valleikanaal 
Grebbelinie
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/eemland/de-grebbelinie 
Landgoederen Den Treek en De Boom
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/leusden/landgoederen 
Ponlijntje
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/leusden/het-pon-lijntje
Lockhorsterbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lockhorsterbos 
De Heijligenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligenberg_(landgoed) 
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