Trage Tocht Amersfoort-Scherpenzeel
Auteur: Rob Wolfs
Heiligenbergerbeek, Valleikanaal en Landgoed Scherpenzeel
We maken een stevige lijnwandeling van Amersfoort naar Scherpenzeel door de UtrechtsGelderse Vallei. Voor de beleving van de Grebbelinie is het zeven kilometer lange traject
over de Liniedijk parallel aan het Valleikanaal hoofdbestanddeel van deze tocht. De dijk
werd in 1745 aangelegd als waterkering voor de inundatie en als verdedigbare wal. En
wie denkt dat dit lange rechte stuk saai is, heeft het mis. Het is een bijzondere ervaring
om hoog over de met bomen begroeide dijk te lopen. Exclusief als wandelaar, met mooi
zicht over het Valleikanaal en het omringende boerenland. Het karakter van de bomendijk
verandert steeds weer op een subtiele manier. Langs de stadsrand van Leusden, dicht
begroeid en meer open, hoger en lager, verschillende soorten bunkers en kazematten,
een sluisje bij de Lunterse beek en haaks op de dijk staande keerkades, Aschatterkade
en Roffelaarskade. Bijzonder is de museumbunker die van maart t/m oktober bezocht kan
worden.Maar voor het zover is lopen we eerst door het centrum van Amersfoort langs de
historische Muurhuizen en verder langs het fraaie Heiligenbergerbeekdal in de richting
van het Valleikanaal bij Leusden. Na de lange Liniedijk gaan we ter hoogte van de
Roffelaarskade van de Grebbelinie af en lopen we over onverharde paden door het
boerenland een stukje gelijk op met het Dashorstpad. Het laatste deel van de wandeling
voert over de bospaden van landgoed Scherpenzeel en een kort stukje door de
bebouwing naar het centrum van Scherpenzeel, waar we de bus pakken naar station
Veenendaal-De Klomp of Amersfoort.

versiedatum: 21-03-2019

Routebeschrijving
1. In Amersfoort neem je de uitgang Stationsplein en je gaat linksaf langs horeca onder
de galerij. Even voor het eind van de galerij meebuigen naar links richting trappen.
Trappen af en rechtsaf over het trottoir parallel aan het spoor. Op kruising linksaf spoor
over en steeds rechtdoor in de richting van de kerk. Bij de Stadsring oversteken en
richting centrum, winkelstraat, Utrechtsestraat. Bij de Varkensmarkt schuin rechts
oversteken en rechtdoor, winkelstraat vervolgen, Langestraat. Nu het eerste weggetje
naar rechts, Scherbierstraat. Op driesprong rechtdoor, Muurhuizen. Op Y-splitsing
rechtdoor, Muurhuizen vervolgen. Doorlopen tot huisnummer 43a aan je rechterhand en
dan rechtsaf, Schoutensteeg.
2. Op kruising met Zuidsingel rechtdoor, Herenstraat. Tussen stenen poorten door en
langs metalen hekken, je volgt een asfaltpad. Direct op een kruising van asfaltpaden
rechtdoor een bruggetje over. Langs metalen hekken en op het fietspad rechtsaf. Direct
bij stoplichten linksaf Stadsring oversteken. Aan de overkant rechtsaf. Bij stoplichten de
Blekerssingel oversteken. Rechtdoor langs de Stadsring en alweer snel linksaf bij een
bordje 'Heiligenbergerbeekpad'. Even daarna op driesprong van asfaltpaden heel even
naar rechts en direct weer links. Je volgt een asfaltpad langs water aan je rechterhand.
Bij de eerste brug rechtsaf de brug over.
3. Na de brug rechtsaf, Zwaanstraat. Bij de Bisschopsweg even naar rechts en na de
brug direct naar links de weg oversteken en rechtdoor het park in, asfaltvoetpad. Je komt
uit op een fietspad. Hier even naar rechts en snel links, asfaltvoetpad langs de beek
vervolgen. Op kruising met asfaltweg oversteken en rechtdoor, asfaltpad langs de beek
vervolgen. Een pad naar rechts negeren. Op kruising met Vosheuvelpad linksaf de brug
over en direct rechtsaf, wandelpad. Je komt uit voor een hek en daar ga je rechtsaf. Met
het asfaltpad meebuigen naar links. Nog een keer meebuigen naar links. Je passeert de
stadsboerderij aan je rechterhand. Je komt uit bij een zebrapad. Hier rechtsaf langs de
entree naar de Vosheuvel. Je volgt de weg tot de kruising met de Heiligenbergerweg.
4. Daar oversteken en rechtdoor, doodlopende Zwarteweg. Tussen paaltjes door en de
weg langs nieuwbouw aan je linkerhand vervolgen. Aan je rechterhand passeer je
rustpunt De Spindelaar. Waar de weg naar links buigt, ga je rechtdoor langs schuren over
een onverhard paadje. Je loopt langs geluidsschermen van de snelweg. Dit paadje
steeds maar blijven volgen tot je uitkomt voor een breed water. Hier linksaf en even
daarna rechtsaf de brug over. Na de brug rechtsaf en *onder de snelweg door. Bij een
fietswegwijzer met het stoeptegelpad naar rechts buigen richting Valleikanaal. Daar ga je
linksaf over een betontegelpad met het Valleikanaal aan je rechterhand.
5. Fietspad en asfaltweg met een slinger oversteken en bij P-72443/001 het Jaagpad
langs het kanaal vervolgen. Bij een volgende brug rechtsaf het kanaal over. Gaat over in
klinkers en kort daarna ga je schuin links, een onverhard paadje over de Liniedijk langs
de rand van Leusden. Op kruising met klinkerweg oversteken en rechtdoor, paadje over
de Liniedijk vervolgen. Bij trappetjes met het pad meebuigen naar rechts en de dijk
vervolgen. Bij stenen trappen asfaltpad en fietspad oversteken en rechtdoor de Liniedijk
vervolgen. (Hier naar links, brug over en weer naar links voor de Aschatter Keerkade.) Je
komt na ruim 800 meter uit bij een klaphekje en een fietspad.

6. Fietspad oversteken, schuin links naar een klaphekje en weer omhoog naar de
Liniedijk. Verderop loop je door het open Valleigebied. Je komt uit bij een asfaltweggetje.
Hier ga je even naar rechts en direct weer links langs de museumbunker aan je
linkerhand. Direct na de bunker weer schuin links aanhouden terug naar de Liniedijk.
Doorlopen tot een hek van gaas. Daar ga je links naar beneden en rechts via een
overstapje tussen palen door naar de brug. (Voor horeca Mon Chouette hier linksaf de
brug over.) Schuin rechts tussen 'zandzakken' door omhoog de dijk op. De Liniedijk
volgen tot een sluisje bij een zijbeek en bankje. Nu nog ongeveer 1,5 km over de dijk.
Dan ga je een overstapje over, even over de dijk en meebuigen naar links.
7. Hier ga je van de dijk af en je steekt de brug over. Aan de overkant rechtsaf over het
fietspad. (Rechtdoor zie je de onverharde Roffelaarskade.) Je volgt het fietspad ruim 600
meter tot een metalen hek en een bordje 'klompenpad'. Hier ga je links door een
klaphekje en je volgt een smal paadje tussen de velden. Dat paadje langs een houtwal en
hekjes volgen. Na het laatste hekje rechtsaf, een breder graspad. Gaat verderop over in
een karrenspoor. Doorlopen tot een asfaltweg. Daar linksaf. Waar de weg naar links
buigt, ga je rechtsaf een doodlopende weg in richting Breehoef. Asfalt gaat over in
klinkers. Rechtdoor over het erf van Breehoef. Na het erf de klinkerweg met een bocht
naar rechts vervolgen. Aan het eind bij de entree naar Hofstede Wittenberg hou je het
linkse, bredere bospad aan langs een bordje 'Landgoed Scherpenzeel'. Het pad volgen
tot een asfaltweg.
8. Daar rechtsaf en dan neem je het eerste smalle paadje het bos in langs een bordje
'Landgoed Scherpenzeel'. Dit bospaadje dat verderop breder wordt blijven volgen tot een
asfaltweg. Hier oversteken en rechtdoor, bospad vervolgen. Nu ga je op de eerste
kruising rechtsaf, eikenlaan met grasland aan je linkerhand. Op een kruising rechtdoor.
Bij een boerderij rechtdoor en even daarna met het pad meebuigen naar rechts. Je komt
uit op een asfaltweg. Hier linksaf en via het fietspad door tunneltje. Na het tunneltje
rechtdoor langs sportvelden en zwembad over stoeptegelpad aan de linkerkant. Na
metalen hekken op kruising linksaf over het fietspad aan je rechterhand een sloot. Bij de
eerste tussendoorgang rechtsaf. Klinkerweg oversteken en rechtdoor, Lindenlaan. Deze
Lindenlaan helemaal uitlopen tot de Dorpsstraat. Daar ga je linksaf. Even verder aan je
rechterhand bushalte 'Scherpenzeel Kerk' naar station Veenendaal-De Klomp. Iets
verderop aan je linkerhand de bushalte naar Amersfoort.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
19 km. Vanaf bushalte Nabuccostraat aan rand van Amersfoort 14 km, begin dan onder 4
bij *.
Startpunt
Station Amersfoort.
Eindpunt
Scherpenzeel, bushalte Kerk.
Openbaar vervoer
Scherpenzeel, bushalte Kerk, lijn 80 naar station Veenendaal-De Klomp. Aan de rand van
Amersfoort: bushalte Nabuccostraat, lijn 8 vanaf station Amersfoort.

Eten en drinken
In Amersfoort bij het station en in het centrum diverse horecagelegenheden. Onderweg
aan de rand van Amersfoort Rustpunt De Spindelaar, http://www.despindelaar.nl/rustpunt/
en langs het Valleikanaal Mon Chouette, http://www.monchouette.nl/. In het centrum van
Scherpenzeel weer diverse horeca.
Openstelling museumbunker
Museumbunker Grebbelinie: van maart t/m oktober de hele week geopend tussen 10.00
en 16.00 uur, https://www.historieleusden.nl/museumbunker.html.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-amersfoort-scherpenzeel/16900/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

Lopen langs liniesDeze wandeling maakt deel uit van de serie wandelroutes ‘Lopen
langs linies’ een project van Rob Wolfs (www.wolfswandelplan.nl) en Rutger Burgers
(www.routewerk.nl). Bij het lopen van deze dagwandelingen kunt u met eigen ogen een
stukje vaderlandse militaire geschiedenis aanschouwen. U vindt de routes verspreid over
het land. Een wandelgidsje van deze routes verschijnt in 2017 bij uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

