Fietsroute den Treek Amersfoort - een heerlijke fietsroute vanuit ons hotel in Amersfoort

Fietsroute den Treek start in ons hotel in Amersfoort en voert u langs Het lockhorsterbos, langs het
Valeikanaal, Woudenberg en den Treek.
Deze fiets route is ruwweg op te delen in vier delen:
Het Lockhorsterbos (Gelegen in Leusden);
12 kilometer langs het Valeikanaal (Amersfoort);
Woudenberg (Een leuk klein dorpje);
Via Woudenberg naar het bosrijke gebied Den Treek.
Totale afstand: ongeveer 40 kilometer
1. U verlaat de parkeerplaats van ‘Regardz Berghotel Amersfoort’,
en gaat rechtsaf (Utrechtseweg). Bij de 1e rotonde gaat u linksaf. ( Stichtse rotonde)
Het begin gaat minder gemakkelijk, u fiets een stukje omhoog. Het is echter wel zo dat het Regardz Berghotel
Amersfoort gelegen is op het hoogste punt van Amersfoort. Dus alles wat u hierna naar beneden fiets, moet
aan het eind ook weer geklommen worden.
2. U blijft de Stichtse rotonde volgen, u rijdt over de snelweg heen en slaat linksaf Laan 1914 in. Rijd deze weg
helemaal af. Aan het einde van de weg steekt u de weg over en slaat rechtsaf. U rijdt nu een tunnel in en komt
uit op de Dodenweg. Aan uw rechterhand ziet u restaurant Oud Leusden. Op Laan 1914 passeert u Kamp
Amersfoort.
Kamp Amersfoort
In de periode 1941 - 1945 was Kamp Amersfoort of officieel "Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort",
kortweg "PDA", een belangrijke verzamelplaats voor meer dan 35.000 gevangenen van de Sicherheitsdienst.
De plek waar Kamp Amersfoort lag kunt u bezoeken. U treft er de gedenkplaats met het bezoekerscentrum. In
de directe omgeving zijn nog enkele herinneringen aan het kamp te vinden, waaronder de schietbaan met het
monument 'Gevangene voor het vuurpeloton' of 'De Stenen Man'.
3. U fietst het viaduct over, gaat met de bocht mee naar links en blijft het fietspad een lange tijd volgen tot aan
de verkeerslichten bij de Arnhemseweg. U steekt de Arnhemseweg over en komt uit op de Lockhorsterweg. Dit
is een prachtige laan die doodloopt voor auto’s, maar niet voor fietsers. U passeert de spoorweg en het
bruggetje over de Heiligenbergerbeek.
Let op u passeert Vruchtentuin en Theehuis Den Heyligen Berg. U vindt hier ambachtelijk bereide producten
zoals jam, honing en sap. U kunt in het theehuis ook een lekker kopje koffie of thee krijgen.
Bij de verkeerslichten aan het eind van de Lockhorsterweg slaat u linksaf, het fietspad van de
Heiligenbergerweg op.
Huize de Heiligenberg
Rechts Huize de Heiligenberg. Van oorsprong is de Heiligenberg (ook wel Hohorst of Hogerhorst genoemd) een
klooster, dat tussen 995 en 1010 door bisschop Ansfridus gesticht werd. Rond 1850 is het huidige gebouw
gebouwd op dezelfde plek als het oorspronkelijke gebouw.

4. Vóór het viaduct slaat u rechtsaf, de Driftakkerweg op. u blijft deze weg volgen en fietst langs de snelweg.
(Dus links met de weg mee en niet rechts de Ursulineweg in!)
5. Uiteindelijk komt u uit bij paddenstoel 24222: vanaf hier begint het fietspad langs het valleikanaal. U slaat
rechtsaf, het heet hier het Jaagpad. Vanaf hier is het een flink stuk (ongeveer 12 km) fietsen langs het
valleikanaal. (op dit aanvankelijk smalle, later bredere fietspad kruist u verschillende wegen)
Het Valleikanaal in zijn huidige vorm werd aangelegd in de periode 1935-1941 in het kader van de
werkverschaffing: deels ter versterking van de Grebbelinie, deels ter verbetering van de afwatering van de
Gelderse vallei. Delen van het kanaal bestaan echter al veel langer, het stuk tussen Rhenen en Veenendaal
werd bijvoorbeeld al in de middeleeuwen gegraven en is sindsdien bekend onder de naam Bisschop
Davidsgrift of kortweg Grift. Ter hoogte van Woudenberg volgt het deels de vroegere loop van de Lunterse
Beek, ter hoogte van Leusden dat van de Modderbeek.
6. Bij paddenstoel 24234 verlaat u het valleikanaal en gaat u rechtsaf, de brug over en komt u op de
Lambalgseweg. Dit is het weilandengebied van de gemeente Woudenberg. Ga bij paddenstoel 23737 rechtsaf,
dus blijf de Lambalgseweg volgen.
7. Bij de Splitsing linksaf. (Brinkkanterweg)
8. Bij Paddenstoel 20374 linksaf. (Laagerfseweg)
9. Bij Paddenstoel 20375 rechts aanhouden. (Strubbelenburg)
10. Bij kruising rechtdoor. (Rottegatsteeg)
11. Bij Paddenstoel 23738 rechtsaf. (Griftdijk)
12. Bij de splitsing (Maarsbergseweg) rechts de parallelweg in fietsen.
13. Eerste weg linksaf (dus de weg oversteken) dit is de Ringelpoel. Daarna gelijk de eerste weg rechtsaf de
Slappendel. Fiets deze weg helemaal uit. Nu komt u op een vrij onoverzichtelijke situatie bij een rotonde. Aan
de andere zijde (op grote afstand recht voor u aan de overkant) ziet u aan aanwijsbord, waar de Griftsdijk
begint. Hier moet u naartoe. Ga daarom rechts de weg over, dan linksaf de weg over en dan linksaf de Griftdijk
op, die vrij snel rechtsaf verder gaat!
14. Eerste weg linksaf en blijf deze weg volgen. (Meent)
15. Na een scherpe bocht naar links gaat u bij de driesprong rechtsaf.
(Treekerweg) Aan de rechter hand zie je Huize “Den Treek”.
Den Treek is een landgoed behorende tot de Nederlandse gemeente Leusden, in de provincie Utrecht. Den
Treek wordt al in 1334 vermeld in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam is waarschijnlijk
afkomstig van van de 'treck' (drift) van het vee vanaf Leusbroek naar de Leusderheide.
16. Voorbij Huize “Den Treek” linksaf het fietspad op bij paddenstoel 20737.
17. Ga bij paddenstoel 20739 linksaf.
18. Ga bij paddenstoel 21431 rechtsaf en volg het fietspad.
19. Ga bij paddenstoel 20795 rechtsaf.
20. Ga bij paddenstoel 21696 linksaf. (Paradijsweg)

21. Sla bij paddenstoel 20741 linksaf.
22. Sla bij paddenstoel 22958 rechtsaf. Aan uw linkerhand ziet u de uitbreiding van begraafplaats “de
Rusthof”. Fiets over het viaduct. Nu ziet u aan uw linkerhand het restaurant Oud Leusden.
23. Fiets weer onder de tunnel door, waarna u op Laan 1914 terecht komt. Sla aan het einde van de weg
rechtsaf. (Stichtse Rotonde) en bij de rotonde rechtsaf. U bent weer op de Utrechtseweg.
24. Utrechtseweg voorzichtig oversteken

