
LeusdenFit
wandelroutes

samen Leusden ontdekken!
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Meer weten over LeusdenFit?
Heeft u vragen aan een sportcoach of wilt u meer  

weten over één van de activiteiten van LeusdenFit?
Neem contact met ons op!

Leusdenfit.nl
't Erf 1

3831 NA Leusden
Tel. 033 303 44 44 (werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur)

info@leusdenfit.nl
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Ontdek Leusden
Leusden is een groene gemeente met vele mooie plekjes 

om lekker te gaan wandelen. Door de diversiteit is geen plek 

hetzelfde. Zo kan je prachtig langs het Valleikanaal wandelen of 

neem de route Burgemeester de Beaufortweg waarbij je langs de 

groene weilanden komt. Een kijkje nemen bij het nieuwe AFAS is 

ook zeker de moeite waard!

In dit boekje vindt u tien mooie wandelroutes van gemiddeld één 

uur lopen, dat neer komt op ongeveer vijf kilometer. Deze routes 

brengen u op de verschillende mooie plekjes die wij in Leusden 

hebben. De routes zijn gecombineerd met groen en de diverse 

wijken die er in Leusden zijn.

De start- en eindbestemming van de wandelroutes is bij het Huis 

van Leusden.

In dit boekje vindt u bij elke route een kaart en een 

routebeschrijving. De tijdsindicatie is gemeten voor een 

gemiddeld looptempo.

Namens LeusdenFit wensen wij u veel wandelplezier!
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Start: Huis van Leusden
•  Loop naar het oosten, richting de Burgemeester van der Postlaan 

29 m
•  Sla linksaf naar de Burgemeester van der Postlaan 116 m
•  Sla rechtsaf naar de Noorderinslag. Ga rechtdoor over één 

rotonde 494 m
•  Flauwe bocht naar links om op de Noorderinslag te blijven 71 m
•  Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Middenweg 328 m
•  Flauwe bocht naar links om op de Middenweg te blijven 150 m
• Sla rechtsaf naar de Asschatterweg 752 m
• Sla rechtsaf naar de Kanaalweg 815 m
• Sla rechtsaf richting de Waterjuffer 89 m
• Weg vervolgen naar de Waterjuffer 57 m
• Sla linksaf naar de Beekridder 80 m
• Sla rechtsaf naar de Pachter 244 m
• Sla rechtsaf naar het Jachtpad 13 m
• Sla linksaf 467 m
• Sla linksaf bij het Amstelpad 299 m
•  Sla rechtsaf naar de Burgemeester van der Postlaan 134 m
• Sla linksaf naar het ’t Erf 50 m

Je bent nu bij het eindpunt.

Wandelroute #01
Duur 51 minuten

  Scan de QR code en bekijk   Scan de QR code en bekijk 

route #01route #01 op je mobiel! op je mobiel!

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

LeusdenFit Tip
“Deze wandeling brengt u langs het 

mooie Valleikanaal die door meerdere 
plaatsen in de regio stroomt. Deze 

route is ook zeer populair bij fietsers!”

Start: Huis van Leusden
•  Loop naar het zuidwesten op De Smidse, richting het ’t Erf 262 m
• Sla linksaf richting de Burgemeester van der Postlaan 25 m
•  Sla rechtsaf naar de Burgemeester van der Postlaan. Ga rechtdoor 

over één rotonde 1,12 km
• Sla rechtsaf naar de Groene Zoom 454 m
• Sla linksaf naar de Heiligenbergerweg 707 m
• Sla rechtsaf naar de Burgemeester de Beaufortweg 572 m
• Flauwe bocht naar rechts bij de Groene Zoom 18 m
• Sla linksaf naar de Burgemeester de Beaufortweg 239 m
• Sla rechtsaf 346 m
• Sla linksaf naar de Lisidunalaan 361 m
• Sla rechtsaf naar de Hamersveldseweg 276 m
• Sla linksaf naar De Mulderij 76 m
• Sla rechtsaf richting het ’t Erf 45 m
• Sla linksaf richting het ’t Erf 24 m
• Sla rechtsaf richting het ’t Erf 40 m
• Sla linksaf naar het ‘t Erf 48 m

Je bent nu bij het eindpunt.

Scan de QR code en bekijk      Scan de QR code en bekijk      

            route #02route #02 op je mobiel!  op je mobiel! 

Wandelroute #02
Duur 57 minuten

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

LeusdenFit Tip
“Heerlijk wandelen langs de weilanden aan de 
rand van Leusden. Geniet van het mooie groen 
en wie weet ziet u veel vogels in het veld.”
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Start: Huis van Leusden
•  Loop naar het noordoosten op De Smidse, richting het ’t Erf 17 m
•  Flauwe bocht naar rechts naar het ’t Erf 54 m
•  Sla linksaf naar de Burgemeester van der Postlaan 107 m
•  Sla linksaf naar Noorderinslag 186 m
•  Sla rechtsaf naar de Hamersveldseweg 490 m
•  Sla rechtsaf naar de Tolplaats 52 m
•  Sla linksaf richting de Lijsterbeslaan 196 m
•  Sla linksaf naar Lijsterbeslaan 365 m
•  Sla rechtsaf naar de Zwarteweg 303 m
•  Sla linksaf naar de Randweg 319 m
•  Sla linksaf naar Groene Zoom 923 m
•  Flauwe bocht naar links om op de Groene Zoom te blijven 627 m
•  Sla linksaf naar de Burgemeester van der Postlaan 85 m
•  Sla linksaf richting de Landweg 34 m
•  Sla rechtsaf naar de Landweg 204 m
•  Sla linksaf naar het Meentpad 63 m
•  Sla rechtsaf richting Weesboom 141 m
•  Ga rechtdoor op de Weesboom 18 m
•  Weg vervolgen naar de Dissel 247 m
•  Ga links naar Hamersveldseweg 31 m
•  Sla rechtsaf naar het ’t Plein 168 m
•  Sla linksaf naar De Smidse 185 m

Je bent nu bij het eindpunt.

Wandelroute #03
Duur 59 minuten

  Scan de QR code en bekijk   Scan de QR code en bekijk 

route #03route #03 op je mobiel! op je mobiel!

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

LeusdenFit Tip
“TEen wandeling langs het nieuwe AFAS mag 

natuurlijk niet ontbreken. De route leidt u 
helemaal langs dit bijzondere gebouw.”

Start: Huis van Leusden
• Loop naar het zuiden op De Smidse, richting het ’t Erf 246 m
• Sla linksaf richting de Burgemeester van der Postlaan 25 m
• Sla rechtsaf naar de Burgemeester van der Postlaan 94 m
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Clarenburg 281 m
• Sla rechtsaf naar Mariënhove 246 m
• Rechtsaf naar Augustijnenhove 271 m
• Sla rechtsaf naar de Begijnhove 103 m
• Flauwe bocht naar rechts naar het Jachtpad 138 m
• Flauwe bocht naar links om op het Jachtpad te blijven 194 m
• Weg vervolgen naar  Eempad 363 m
• Sla rechtsaf naar de Middenweg 20 m
• Sla linksaf naar de Toermalijn 106 m
• Weg vervolgen naar Reigerpad 470 m
• Sla linksaf naar Asschatterweg 763 m
• Sla linksaf bij het Vlierplein 16 m
• Flauwe bocht naar rechts naar De Biezenkamp 175 m
• Sla rechtsaf om op De Biezenkamp te blijven 20 m
• Flauwe bocht naar links om op De Biezenkamp te blijven 32 m
• Weg vervolgen naar de Burgemeester de Beaufortweg 272 m
• Sla linksaf 346 m
• Sla linksaf naar de Lisidunalaan 361 m
• Sla rechtsaf naar de Hamersveldseweg 276 m
• Sla linksaf naar De Mulderij 76 m

Scan de QR code en bekijk      Scan de QR code en bekijk      

            route #04route #04 op je mobiel!  op je mobiel! 

Wandelroute #04
Duur 63 minuten

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

• Sla rechtsaf richting het ’t Erf 45 m
• Sla linksaf richting het ’t Erf 24 m
• Sla rechtsaf richting het ’t Erf 40 m
• Sla linksaf naar het ’t Erf 50 m
•  Scherpe bocht naar rechts naar De Smidse. Je 

bestemming is links 16 m

Je bent nu bij het eindpunt.
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Start: Huis van Leusden
•  Loop naar het zuiden op De Smidse, richting het ’t Erf 354 m
• Sla linksaf naar De Blekerij 101 m
• Weg vervolgen naar De Zeilmakerij 96 m
• Sla rechtsaf richting de Hamersveldseweg 55 m
• Sla linksaf naar de Hamersveldseweg 191 m
• Sla rechtsaf naar de Kuperssingel 182 m
• Sla linksaf om op de Kuperssingel te blijven 167 m
• Sla linksaf naar de Rosmolenstraat 80 m
• Sla rechtsaf om op de Rosmolenstraat te blijven 43 m
• Sla rechtsaf om op de Rosmolenstraat te blijven 200 m
• De Rosmolenstraat draait iets naar rechts en wordt Beltmolen 89 m
• Sla rechtsaf naar de Beltmolen/de Klepelhoek 46 m
• Sla rechtsaf naar de Zuiderinslag 364 m
• Flauwe bocht naar rechts om op de Zuiderinslag te blijven 
• Ga rechtdoor over één rotonde 335 m
• Weg vervolgen naar de Bavoortseweg 1,01 km
• Sla rechtsaf naar de Heiligenbergerweg 60 m
• Weg vervolgen naar de Noorderinslag 779 m
• Rechtsaf richting De Mulderij 44 m
• Sla linksaf naar De Mulderij 29 m
• Sla rechtsaf richting het ’t Erf 45 m

Wandelroute #05
Duur 55 minuten

  Scan de QR code en bekijk   Scan de QR code en bekijk 

route #05route #05 op je mobiel! op je mobiel!

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

• Sla linksaf richting het ’t Erf 24 m
• Sla rechtsaf richting het ’t Erf 40 m
• Sla linksaf naar het ’t Erf 50 m
• Scherpe bocht naar rechts richting Smidse 17 m

Je bent nu bij het eindpunt.

Start: Huis van Leusden
•  Loop naar het zuidwesten op De Smidse, richting het ’t Erf 262 m
• Loop naar het zuiden op De Smidse, richting het ’t Erf 41 m
• Sla rechtsaf naar het ’t Erf 70 m
• Sla linksaf naar De Komenij 69 m
• Weg vervolgen naar De Grutterij 91 m
• Sla rechtsaf naar het ’t Plein 100 m
• Sla linksaf naar Hamersveldseweg 31 m
• Sla rechtsaf naar de Dissel 247 m
• Vervolg weg naar de Weesboom 159 m
• Sla rechtsaf naar het Meentpad 113 m
• Ga rechtdoor op het Vlasland 145 m
• Sla rechtsaf naar de Landweg 52 m
• Sla linksaf naar Groenhouten-Noord 43 m
• Flauwe bocht naar links om op de Groenhouten-Noord te blijven 46 m
• Sla linksaf 433 m
• Sla linksaf naar de Noorderinslag 28 m
• Vervolg weg naar Heiligenbergerweg 60 m
• Sla linksaf richting de Bavoortseweg 163 m
• Vervolg  Bavoortseweg 276 m
• Sla linksaf om op de Bavoortseweg te blijven 11 m
• Flauwe bocht naar links om op de Bavoortseweg te blijven 36 m
• Weg vervolgen naar de Burgemeester van der Postlaan 90 m
• Sla linksaf richting de Landweg 34 m
• Sla rechtsaf naar de Landweg 204 m
• Sla rechtsaf naar Groenhouten-Zuid 66 m
• De Groenhouten-Zuid draait naar links en wordt het Karrepad 426 m
• Weg vervolgen naar De Blekerij 57 m
• Sla linksaf naar De Zeilmakerij 4 m

Scan de QR code en bekijk      Scan de QR code en bekijk      

            route #06route #06 op je mobiel!  op je mobiel! 

Wandelroute #06
Duur 59 minuten

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

LeusdenFit Tip
Doe een rondje bosvijver. 

• Sla rechtsaf naar De Blekerij 101 m
•  Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de 

Burgemeester van der Postlaan 291 m
• Sla rechtsaf bij de Kooikersgracht 113 m
• Sla linksaf naar de Uilenhoeve 108 m
• Sla linksaf naar de Hertenhoeve 218 m
• Weg vervolgen naar het ‘t Erf 24 m

Je bent nu bij het eindpunt.
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Start: Huis van Leusden
• Loop naar het zuiden op De Smidse, richting het ’t Erf 100 m
• Sla linksaf naar de Kooikersgracht 384 m
• Sla rechtsaf bij het Amstelpad 467 m
• Sla rechtsaf naar het Jachtpad 13 m
• Sla linksaf naar de Pachter 244 m
• Sla linksaf naar de Beekridder 80 m
• Sla rechtsaf naar de Waterjuffer 146 m
• Sla rechtsaf naar het Jaagpad 1,54 km
• Sla rechtsaf naar de Langesteeg 1,32 km
• Sla rechtsaf naar de Hamersveldseweg 995 m
•  Flauwe bocht naar rechts om op de Hamersveldseweg  

te blijven 540 m
• Sla rechtsaf naar De Librije 100 m
• Weg vervolgen naar het ’t Erf 59 m

Je bent nu bij het eindpunt.

Wandelroute #07
Duur 73 minuten

  Scan de QR code en bekijk   Scan de QR code en bekijk 

route #07route #07 op je mobiel! op je mobiel!

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

LeusdenFit Tip
“Eenmaal op de Langesteeg 

aangekomen kunt u ruim een 
kilometer lang genieten van de groene 

weilanden en de rust.”

Start: Huis van Leusden
• Loop naar het westen op het ’t Erf 35 m
• Sla rechtsaf richting De Mulderij 40 m
• Sla linksaf richting De Mulderij 24 m
• Sla rechtsaf richting De Mulderij 45 m
• Sla linksaf naar De Mulderij 76 m
• Sla rechtsaf naar de Hamersveldseweg 276 m
• Sla linksaf naar de Lisidunalaan 361 m
• Sla rechtsaf 392 m
• Sla linksaf 213 m
• Sla rechtsaf 261 m
• Sla linksaf naar de Zwarteweg 41 m
• Sla rechtsaf 206 m
• Sla linksaf 39 m
• Sla rechtsaf 560 m
• Sla rechtsaf bij het Arebos 30 m
• Sla rechtsaf naar de Wilgenlaan 245 m
• Sla linksaf naar Asschatterweg 250 m
• Sla rechtsaf naar de Middenweg 380 m
• Flauwe bocht naar links om op de Middenweg te blijven
• Ga rechtdoor over één rotonde 232 m
• Sla rechtsaf naar de Berkelwijk 313 m
• Sla linksaf 94 m
• Sla rechtsaf 139 m

Scan de QR code en bekijk      Scan de QR code en bekijk      

            route #08route #08 op je mobiel!  op je mobiel! 

Wandelroute #08
Duur 58 minuten

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

• Sla linksaf bij het Amstelpad 299 m
• Weg vervolgen naar Kooikersgracht 86 m
• Sla rechtsaf naar De Smidse 98 m

Je bent nu bij het eindpunt.
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Start: Huis van Leusden
• Loop naar het zuiden op De Smidse, richting het ’t Erf 101 m
• Sla linksaf naar de Kooikersgracht 384 m
• Sla rechtsaf bij het Amstelpad 467 m
• Sla rechtsaf naar het Jachtpad 13 m
• Sla linksaf naar de Pachter 244 m
• Weg vervolgen naar de Boswachter 79 m
• Sla linksaf naar de Cohensteeg 179 m
• Ga rechtdoor op de Rietspinner 197 m
• Ga rechtdoor op de Ruisvoorn 255 m
• Sla rechtsaf naar de Snoekbaars 110 m
• Sla rechtsaf naar de Grienden 334 m
• Sla rechtsaf naar de Goudplevier 145 m
• Sla linksaf naar de Beemden 121 m
• Sla linksaf en blijf op de Beemden 44 m
• Sla linksaf bij de Parelduiker 13 m
• Sla rechtsaf naar de Parelduiker 123 m
• Sla rechtsaf naar de Gorzen 153 m
• Sla linksaf naar de Asschatterweg 240 m
• Sla linksaf naar de Middenweg 380 m
• Flauwe bocht naar rechts om op de Middenweg te blijven 88 m
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Noorderinslag 191 m
• Sla linksaf naar de Wierickewijk 142 m

Wandelroute #09
Duur 55 minuten

  Scan de QR code en bekijk   Scan de QR code en bekijk 

route #09route #09 op je mobiel! op je mobiel!

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

• Sla rechtsaf naar het Amstelpad 132 m
• Sla rechtsaf naar de Patrijzenhoeve 92 m
• Vervolg weg riching Hertenhoeve 302 m
• Weg vervolgen naar het ‘t Erf

Je bent nu bij het eindpunt.

Start: Huis van Leusden
•  Loop naar het zuidwesten op De Smidse, richting het ’t Erf 262 m
• Ga naar rechts naar De Smidse 372 m
• Sla linksaf naar De Blekerij 105 m
• Sla rechtsaf en blijf op De Blekerij 57 m
• Weg vervolgen naar het Karrepad 460 m
• Scherpe bocht naar links naar de Groenhouten-Zuid 52 m
• Sla rechtsaf naar de Burgemeester van der Postlaan 262 m
• Sla linksaf richting het Van Eijdenhof 123 m
• Sla linksaf naar het Van Eijdenhof 83 m
• Sla rechtsaf naar Van Den Hengelplein 64 m
• Sla linksaf naar de Claverenbladstraat 20 m
• Sla rechtsaf naar de Van Den Bergstraat 134 m
• Sla linksaf naar de Kuperssingel 40 m
• Flauwe bocht naar rechts richting de Kuperssingel 27 m
• Sla linksaf naar de Kuperssingel 59 m
• Sla rechtsaf naar de Wildenburgstraat 130 m
• Sla linksaf naar het van de Lagemaathof 22 m
• Sla rechtsaf om op het van de Lagemaathof te blijven 30 m
• Sla linksaf om op het van de Lagemaathof te blijven 22 m
• Sla rechtsaf richting de Zuiderinslag 60 m
• Sla linksaf naar de Zuiderinslag 335 m
• Sla linksaf naar  Beltmolen/de Klepelhoek 46 m
• Sla linksaf naar de Beltmolen 89 m
• Sla rechtsaf naar de Rosmolenstraat 99 m
• Sla linksaf en blijf op Rosmolenstraat 106 m
• Sla rechtsaf om op de Rosmolenstraat te blijven 125 m
• Sla linksaf naar de Kuperssingel 67 m Scan de QR code en bekijk      Scan de QR code en bekijk      

            route #10route #10 op je mobiel!  op je mobiel! 

Wandelroute #10
Duur 62 minuten

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

Deze route gaat verder 
op de volgende pagina.
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• Sla rechtsaf en blijf op de Kuperssingel 61 m
• Sla rechtsaf naar de Jonker Bolpoort 92 m
• Sla rechtsaf naar de Snuifmolen 207 m
• Sla rechtsaf naar de Burgemeester van der Postlaan 282 m
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Clarenburg 515 m
• Sla linksaf naar het Munnikepad 116 m
• Sla linksaf richting het Amstelpad 33 m
• Bocht naar rechts naar het Amstelpad 117 m
• Sla linksaf richting de Patrijzenhoeve 23 m
• Sla rechtsaf naar de Patrijzenhoeve 142 m
• Sla linksaf naar de Lamshoeve 145 m
• Sla rechtsaf naar de Fazantenhoeve 23 m
• Sla linksaf naar de Reehoeve 106 m
• Sla rechtsaf naar de Hertenhoeve 139 m
• Weg vervolgen naar het ‘t Erf

Je bent nu bij het eindpunt.

Wandelroute #10 
[vervolg]

  Scan de QR code en bekijk   Scan de QR code en bekijk 

route #10route #10 op je mobiel! op je mobiel!

Begin- en eindpunt
Huis van Leusden

LeusdenFit Tip
“THalverwege deze wandeling komt u langs 

een van de bekendste autodealers van 
Nederland, genaamd Pon Dealer.”

Bekijk ons aanbod!

Ommetje van Leusden: www.groetenuitleusden.nl
Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor 
de fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt meer 
productiviteit en energie na het lopen van een 
Ommetje. Ook helpt het te onthaasten en verbetert het 
de creativiteit. De Ommetje-app helpt je daarbij.

Wandelgroepen van LeusdenFit

Dinsdag 
Onder leiding van een buurtsportcoach start er elke 
dinsdag een wandelgroep vanaf Huis van Leusden. 
Aansluitend drinken we vaak met elkaar nog een lekker 
kopje koffie.

Woensdag
Onder leiding van een buurtsportcoach start er elke 
woensdag een wandelgroep vanaf KC Antilopen. 
Aansluitend drinken we vaak met elkaar nog een lekker 
kopje koffie.

Wandel-beweeg Fit
We wandelen 15 tot 20 minuten en daarna gaan we nog 
bewegen op maat in de zaal. Speciaal voor mensen 
die het bewegen willen opbouwen onder deskundige 
begeleiding.

Walking Soccer Leusden en Achterveld
Wandelend voetbal voor ouderen (Leusden en 
omgeving). Onder leiding van de buurtsportcoach, met 
de regels die bij Walking Soccer horen. Aansluitend 
drinken we vaak met elkaar nog een lekker kopje koffie.

Heeft u vragen aan een sportcoach of wilt u meer weten 
over één van de activiteiten van LeusdenFit?
Neem contact met ons op!

Leusdenfit.nl
't Erf 1, 3831 NA Leusden
Tel. 033 303 44 44 (werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur)
info@leusdenfit.nl

Vanuit LeusdenFit zijn er verschillende activiteiten op het gebied van bewegen en 
samenkomen. Daarnaast verwijzen we ook bewoners van Leusden naar activiteiten 
die in Leusden georganiseerd worden. Hieronder vindt u enkele activiteiten.



www.leusdenfit.nl  •  info@leusdenfit.nl


