Venster op de Vallei
Fietsroute van 14 km met routebeschrijving

In Bloeidaal en De Schammer is in 2007
en 2011 het oorspronkelijke landschap
van de Gelderse Vallei hersteld. Hier
ontwikkelen zich, aan de rand van de stad
Amersfoort, bloemrijke hooilanden,
rietlanden en moerasbossen. Via de
Barneveldse Beek worden deze
natuurparels verbonden met de natuur

op Heerlijkheid Stoutenburg, een
eeuwenoud landgoed dat verbonden is
met de geschiedenis van Amersfoort.

Start- en eindpunt:

vestigde in 1259 een ‘stoute burcht’ aan de
oostgrens van bisdom Utrecht. De bisschop
van Utrecht wilde beschikking hebben over
dat kasteel. In ruil daarvoor verleende hij
stadsrechten aan Amersfoort. Heerlijkheid
Stoutenburg is in eigendom en beheer van
Utrechts Landschap.

Infocentrum Koetshuis Stoutenburg,
Stoutenburgerlaan 4, 3835 PB Stoutenburg.
In het infocentrum vind je informatie over
wandel- en fietsroutes. Het vormt tevens het
vertrekpunt van diverse excursies.

Deze fietstocht brengt je door een
afwisselend landschap vol zichtbare en
onzichtbare historie.

Openbaar vervoer
Het is mogelijk om de route te starten vanaf
Station Hoevelaken. Fiets vanaf het station in
zuidelijke richting over de Stoutenburgerlaan
tot aan de Koedijkerweg. Hier sla je rechtsaf
en pak je de route op vanaf punt 5.

Routebeschrijving:
Ga linksaf de Stoutenburgerlaan op. Bij de
T-splitsing linksaf (Hessenweg). Na ca. 700 m
linksaf (Emelaarseweg).

1. IJstijd
Heerlijkheid Stoutenburg
Ooit was de Heerlijkheid Stoutenburg een
uitgestrekt landgoed met daarop een
machtige burcht. Deze burcht stond op een
strategische plek: ten oosten van Amersfoort,
waar diverse beken uit de Gelderse Vallei
samenkomen. De Heer van Amersfoort
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De bodem van de Gelderse Vallei is in de
voorlaatste ijstijd opzij geschoven door een
grote ijstong. Dat is nu nog te zien aan
glooiingen in het landschap. De ijstong liet een
laag leem achter, waar de Gelderse Vallei het
natte karakter en de vele beken en
veengebieden aan te danken heeft. Toen het
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ijs was gesmolten heeft de wind brede bulten
en richels van dekzand afgezet. Dat zijn de
hogere delen waar je overheen fietst. De oude
boerderijen en akkers lagen op de dekzandruggen. De lage delen overstroomden in de
winter regelmatig. Op deze plekken lagen
bloemrijke natte hooilanden. Tegenwoordig is
het gebied zo ver ontwaterd dat tot aan de
beek maïsakkers zijn aangelegd.

paaigebied. Rond de vistrap zijn extra
inhammen, poelen en natuurlijke oevers
aangelegd om de omgeving voor paaiende
vissen en andere waterdieren te verbeteren.

In de S-bocht bij Emelaarseweg 9 en 10, het
bordje volgen met de tekst ‘11-12-13-14’ en
linksaf slaan. Direct na de Barneveldse Beek
linksaf het zandpad op. Volg de beek. Bij de
stuw rechtsaf het bos in.

5. Bloeidaal

2. Bloemrijke hooilanden
Je fietst door prachtige eikenlanen achter
Heerlijkheid Stoutenburg. Hier is op
voormalige graslanden een afwisseling van
bosjes en bloemrijke hooilanden teruggebracht. In deze omgeving heb je de meeste
kans om reeën te zien.
Volg het pad tot aan boerderij de Korte
Niep en sla linksaf. Hier volg je de laan in het
verlengde van deze boerderij.

3. Adam en Eva
Bij het toegangshek van het landhuis, staan de
zogeheten Adam en Eva-bomen. Dankzij
intensieve boomchirurgie staan deze eeuwenoude bomen er nog. Achter de bomen ligt het
Engelse Werk, een vijverpartij die is aangelegd
in de Engelse landschapsstijl. Aan de
rechterkant liggen natte elzenbroekbossen.
Bij de verharde weg, op de T-splitsing
linksaf (Stoutenburgerlaan). Na ca. 100 m fiets
je dwars over het kasteelterrein van voormalig
Kasteel Stoutenburg.
Links zie je nog een stuk gracht van de eerste
drie kastelen. De Stoutenburgerlaan loopt
dwars over de fundamenten van deze
kastelen.

4. Stuw met vistrap
In de Barneveldse Beek ligt een stuw met
vistrap. Zonder vistrap kunnen vissen niet
tegen de stuw opzwemmen naar hun
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Fiets terug in noordelijke richting. Na ca. 1
km kom je bij de Esvelderbeek. Na de beek,
vóór het viaduct over de A1 en het spoor, sla je
linksaf (Koedijkerweg).

Na ca. 1,5 km kom je bij Bloeidaal. Hier is het
oorspronkelijke landschap van de Gelderse
Vallei hersteld. Waar maïsland en grasland
met één of twee soorten grassen
domineerden, is nu een prachtig natuurgebied
ontstaan. In de lage delen komt grondwater
aan de oppervlakte dat eeuwen geleden op de
Veluwe in de grond is gezakt. De met mest
verzadigde toplaag is afgegraven waardoor er
een bloemrijk hooiland is ontstaan met
dotterbloemen, echte koekoeksbloemen en
orchideeën. Op de zandkopjes heeft zich
droog grasland ontwikkeld. Bloeidaal is
belangrijk voor het waterbeheer: bij hevige
regenval mag dit gebied onder water lopen,
zodat Amersfoort droge voeten houdt.
Volg het fietspad door Bloeidaal. Volg bij
het derde bruggetje het fietspad naar links.
Steek de doorgaande weg over en vervolg het
fietspad door De Schammer.
Tip! Landwinkel en kaasboerderij De
Kopermolen, Hessenweg 2, Stoutenburg. Hier
kun je terecht voor verse streekproducten. Op
het (overdekte) terras serveren ze koffie, thee,
huisgemaakte taart en lunch.
www.landwinkelkopermolen.nl
Neem op het fietspad door De Schammer
de eerste afslag naar links, waar je de brug
over de Barneveldse Beek overgaat.

6. Barneveldse Beek
Deze beek voert overtollig regenwater uit de
Gelderse Vallei af. Bij hevige regenval treedt
de Barneveldse Beek soms ver buiten zijn
oevers. De oevers van de Barneveldse Beek
zijn natuurvriendelijk ingericht.
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Volg het fietspad dat verschillende bochten
maakt. Bij de T-splitsing rechtsaf.

7. De Schammer
In natuurgebied De Schammer hebben zich
rietlanden, moerasbosjes en bloemrijke
hooilanden ontwikkeld. Net als Bloeidaal heeft
De Schammer een waterbergingsfunctie. De
gemeente Leusden beheert het recreatieve
deel van De Schammer, met picknickweides
en ruiterpaden.
Bij de volgende T-splitsing rechtsaf. Dan de
eerste afslag linksaf. Bij T-splitsing linksaf. Aan
het eind van dit fietspad kom je uit op de
Hessenweg. Sla hier linksaf en volg het
fietspad langs de Hessenweg.

Tip! Pluktuin Stoutenburg, Stoutenburgerlaan
6, Stoutenburg. In het oude bakhuis zit een
gezellig theehuis met terras. Tevens verkoop
van boerenschepijs.
www.pluktuinstoutenburg.nl

Bescherm natuur en erfgoed
Utrechts Landschap beschermt natuur en
erfgoed in de provincie Utrecht. Dat kunnen
wij niet zonder úw steun. Help mee en word
Beschermer op www.utrechtslandschap.nl.
© Utrechts Landschap
Maart 2019

Op de T-splitsing in Stoutenburg rechtsaf
(Hessenweg). Na ca. 700 m linksaf
(Stoutenburgerlaan). Na ca. 500 m bent je
weer terug bij het beginpunt.

-3-

Fietsroute ‘Venster op de Vallei’, www.utrechtslandschap.nl/routes

