
Lange wandeling Spoor en Kanaal 

Zowel de voormalige spoorlijn Amersfoort – Kesteren als het Valleikanaal vormen een 
onverharde Noord-Zuidverbinding in het zuidwesten van de Gelderse Vallei. Dit is een 
wandeling waarop je niet kunt verdwalen en die bovendien voor 90% onverhard is.

Lengte van de wandeling: 16 km

Startpunt: Bushalte Spoorlaan, Woudenberg

Eindpunt: Bushalte Bohemen, Leusden

Openbaar Vervoer
Heen
Amersfoort Centraal – Bushalte Spoorlaan, Woudenberg. Bus 80, vertrek: x:17 en x:47 uur. Reistijd ca. 
30 minuten.
Terug
Bushalte Bohemen, Leusden – Amersfoort Centraal. Bus 17, vertrek:  x:00, x:14, x:29 en x:45 uur. 
Reistijd ca. 17 minuten.

Horeca
Aan het begin van de route èn na ca. 8,5 km (500 m buiten de route): Schimmel 1885, Stationsweg 
Oost 243, 3931 EP Woudenberg. T. (033) 2861213.
Na ca. 12 km: Theehuis Mon Chouette, Leusbroekerweg 25B, 3831 JZ Leusden. T. (033) 4337409.
Na ca. 13 km: kanocentrum Boerderij Berg, Langesteeg, 3831 RZ Leusden. T. (033) 4945352.

Achtergrondinformatie

Spoorlijn Kesteren – Amersfoort
De spoorlijn tussen Kesteren en Amersfoort werd geopend in 1886 en maakte deel uit van de 
verbinding Amsterdam – Keulen. Nadat in de Tweede Wereldoorlog de spoorbrug bij Rhenen was 
verwoest, werd de lijn niet meer heropend voor reizigersverkeer. Delen bleven wel in gebruik voor 
goederenvervoer. Het traject tussen Amersfoort en Leusden staat in de volksmond bekend als de 
Ponlijn. De in Leusden gevestigde auto-importeur Pon is de belangrijkste gebruiker. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Kesteren_-_Amersfoort 

Valleikanaal
De aanleg van het Valleikanaal heeft de waterhuishouding van de Gelderse Vallei ingrijpend verbeterd. 
Men kan zich nauwelijks meer voorstellen dat de weilanden in Hamersveld en Asschat tot in de jaren 
‘30 van de vorige eeuw, bijna elke winter onder water stonden. Het water van verschillende beken 
moest via de stadsgrachten van Amersfoort naar de Eem worden afgevoerd. Dit lukte slecht als bij 
noordwesterstorm het Zuiderzeewater werd opgestuwd in de Eem. 
Het kanaal werd in de crisisjaren gegraven als werkverschaffingsproject. Om extra veel werkelozen 
aan het werk te zetten gebeurde dat vooral met de schep. De gravers kwamen dagelijks per spoor uit de 
grote steden. Langs de spoorlijn naar Kesteren waren provisorische perronnetjes aangelegd. 
Bron: https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/regio-eemland/leusden/valleikanaal 
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Routebeschrijving
Ga bij de bushalte meteen RA, voetpad. Dit pad volgt over 3,7 km het tracé van de oude spoorlijn 
Amersfoort – Kesteren. Sla aan het eind na een hek LA, Oudenhorsterpad (fietspad) overgaand in 
verharde weg, Groep. Ga voor de brug over het Valleikanaal LA, graspad langs het kanaal. Volg dit 
pad over ca. 11 km. Heb je eenmaal de bebouwde kom van Leusden aan je linkerhand,  steek dan een 
fietspad over (bij het hondenstrandje) en loop nog ca. 400 m door. Negeer de eerste trap links en sla 
LA via de tweede. Volg het voetpad RD en negeer afslagen. Sla aan het eind RA, Snoekbaars, na 10 m 
overgaand in een fietspad. Volg het fietspad met een bocht naar links. Steek de Beekridder over en 
volg het fietspad, evenwijdig aan de Middenweg. Steek de Noorderinslag over bij de rotonde en ga LA 
naar de bushalte van lijn 17. 
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