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De trajecten
Traject 1: Rhenen / Wageningen > Veenendaal (11-12 km, ± 3 1/2 uur)
Traject 2: Door Veenendaal (4 km, ± 1 uur)
Traject 3: Veenendaal > Scherpenzeel (7 km, ± 2 uur)
Traject 4: Rondje Leusden (16 km, ± 4 1/2 uur)
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Welkom in de Gelderse Vallei. Dit boekje bevat
4 kanoroutes tussen Rhenen en Amersfoort.
Iedere route heeft een andere lengte. Met de
kano verken je dit laaggelegen gebied tussen
de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In de
Gelderse Vallei vind je veel variatie: bossen,
landgoederen, akkers, weilanden en oude
boerderijen.
De kanoroutes volgen de Grift en het Valleikanaal. De Grift (ook
wel Bisschop Davidsgrift) is onder leiding van Bisschop David van
Bourgondië gegraven tussen 1473 en 1481 om turf te winnen in de
veengebieden ten noorden van Rhenen. Oorspronkelijk liep het kanaal
tot Veenendaal. Ten noorden van Veenendaal gaat de Grift over in het
Valleikanaal. Tussen 1935 en 1941 is dit kanaal gegraven om water
sneller uit de Gelderse Vallei te laten stromen. Daarvoor stonden
de weilanden regelmatig onder water. Het Valleikanaal en de Grift
vormen samen een blauwe ader door de groene Gelderse Vallei. Door
natuurvriendelijke oevers met riet en waterplanten hebben talloze
vogels, amfibieën en libellen hun thuis gevonden in en om het water.
Wil je meer lezen? Kijk op www.valleikanaal.nl

De Grebbelinie, verdedigen met het water
Langs het Valleikanaal ligt de Grebbelinie en al varend in je kano maak
je kennis met haar cultuurhistorie, de prachtige natuur en de toeristischrecreatieve mogelijkheden. Op de grens van de provincies Utrecht en
Gelderland slingert de Grebbelinie als een groen lint met zijn forten
en werken door de Gelderse Vallei. Deze waterlinie is in de 18e eeuw
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aangelegd om de vijand uit het oosten tegen te houden. Het is
bovendien de enige waterlinie in Nederland die ook
in de Tweede Wereldoorlog heeft gefunctioneerd.
In de eerste oorlogsdagen is hier zwaar
gevochten, met alle gevolgen voor de mensen
in het gebied. Voor een overzicht van alle
activiteiten rondom de Grebbelinie kun je een
kijkje nemen op www.grebbelinie.nl en
www.degrebbeliniebovenwater.nl
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Voor je vertrekt
Symbool verboden in te varen

Voordat je vertrekt per kano is het verstandig eerst de volgende
kanotips te lezen.

Dit bord betekent dat je hier niet verder mag

Bewegwijzering

Verder kun je borden aantreffen met de tekst

kanoën, omdat dat gevaar kan opleveren.
‘Verboden te kanoën en te zwemmen.’

Het traject Rondje Leusden is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.
Het traject tussen Rhenen en Scherpenzeel is niet bewegwijzerd.

Obstakels onderweg - stuwen en vuilvangen

Beschoeiing

In de Grift en het Valleikanaal kom je onderweg stuwen tegen. Stuwen
hebben als functie om het water langer vast te houden in hoger gelegen
gebieden. Dit voorkomt dat lager gelegen gebieden snel overstromen.
Je kunt en mag niet over de stuwen varen. Daarom liggen er gele
ballenlijnen. Je moet hier de kano uit het water tillen.

Het waterschap heeft op verschillende locaties in het Valleikanaal
oeverbescherming geplaatst op ongeveer 1,5 meter uit de waterkant.
Deze bescherming ligt onder water en is daarom niet zichtbaar, maar
met kano’s wel voelbaar. Wanneer je hier met de kano overheen gaat,
is de kans groot dat je omslaat. Blijf daarom met de kano minimaal
twee meter van de waterkant en leg alleen aan bij kanosteigers.

Hetzelfde geldt voor vuilvangen. Die liggen in juli en augustus in het
water om waterplanten, riet en grasmaaisel op te vangen. Bij de stuwen
en vuilvangen liggen steigers om de kano makkelijk over te dragen. De
exacte locaties staan aangegeven op de deelkaarten.
De stuw Pothbrug bij Woudenberg is niet passeerbaar.

Vaartijden
De gemiddelde vaarsnelheid van beginnende kanoërs is 3-4 km per
uur, van gevorderden 5-6 km. Vergeet niet ook een aantal pauzes en
het overdragen van de kano bij stuwen en vuilvangen mee te rekenen.

Vaarregels
Met een kano ben je kwetsbaar. Hou daarom rekening met andere
recreanten en het weer. Neem de volgende veiligheids- en
gedragsregels in acht:

Vaarregels
✱ Vaar altijd rechts. Hou rekening met andere watersporters, laat
tijdig en duidelijk zien wat je van plan bent en geef zoveel mogelijk
voorrang.
✱ Vanaf de leeftijd van 16 jaar is het toegestaan zonder begeleiding op
pad te gaan.
✱ Zorg dat iedereen een zwemvest draagt. Deze worden verstrekt door
de verhuurder.
✱ Blijf op veilige afstand van stuwen. Door stuwen regelt het
waterschap de waterstand. Soms zit er wel een meter verschil in
het waterpeil boven en beneden de stuw. Het waterschap heeft de
stuwen met speciale gele ballenlijnen afgezet. Je kunt en mag niet
over de stuwen varen.
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✱ Pas op voor vuilvangen. Dit zijn drijvende balken die (meestal in juli
en augustus) over de breedte van het vaarwater zijn aangebracht om
waterplanten, riet en grasmaaisel op te vangen.
✱ Laat vissers, fuiken en visnetten met rust en passeer ze op ruime
afstand.
✱G
 a alleen bij de kanosteigers aan wal.
✱G
 a bij onweer direct van het water af.
✱D
 rink géén alcohol tijdens het varen.
✱ Zwemmen in het water wordt afgeraden, vanwege de kwaliteit van
het water en de stroming.

Vriendelijke verzoeken
✱ Gedraag je als gast en bewaar de rust.
✱P
 luk of vernietig geen planten op de oevers
en in het water. Vele zijn beschermde
soorten.
✱ Laat vee met rust en voeder de dieren
niet.
✱N
 eem afval mee naar huis.
✱L
 aat muskusratvallen met rust.
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Wat doet Watersc
Waterschap Vallei & Eem zorgt voor veilige dijken, optimale
waterstanden en schoon water in kanalen, beken, sloten en
plassen. Dit doet het waterschap in het gebied van 106.000
hectare, dat ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug, de Randmeren, de
Veluwe en de Nederrijn.

Waterbeheer
Bijna al het water uit de Gelderse Vallei stroomt via de Grift en het
Valleikanaal het gebied uit. Dat is dus een belangrijke functie: het
afvoeren van water. Zonder de Grift en het Valleikanaal zou de
Gelderse Vallei regelmatig onder water staan. Als het regent, mag
niets de waterstroom tegenhouden. Het waterschap maait daarom de
oevers, zodat waterplanten geen belemmering vormen. Ook baggert het
waterschap wanneer nodig de Grift en het Valleikanaal om ervoor te
zorgen dat het diep genoeg blijft.

een stuw zwemmen. Vissen zwemmen graag stroomopwaarts om
bovenaan de beek eitjes te leggen. Hier is het water het schoonst.
Het waterschap legt twee soorten vistrappen aan, een zogeheten
vertical slot en een cascadevistrap. Een vertical slot is een
betonnen goot langs de stuw, die verdeeld is in kamers. Hiertussen
zijn openingen waar het water doorheen stroomt. Zo wordt het
hoogteverschil in stapjes overbrugd. Bij een cascadestuw stroomt het
water langs de stuw over gestapelde keien.

Natuur verbinden
De Grift en het Valleikanaal verbinden de natuur in het Eemland met
de natuur in de Gelderse Vallei. Het waterschap maakt de oevers
minder steil, zodat meer planten en dieren zich langs het water thuis
voelen. Met poelen, kleine zijarmen en bosjes worden versnipperde
stukjes natuur met elkaar verbonden. De Liniedijken en het Valleikanaal
spelen een belangrijke rol in de Ecologische Hoofd Structuur van ons
land. Zij vormen een verbindingszone waarlangs planten en dieren
zich door de Gelderse Vallei verplaatsen of verplaatst worden. Vanaf
de A12 tot aan Leusden is de Liniedijk natuurterrein en eigendom
van Staatsbosbeheer. Er geldt voor de Liniedijk een aangepaste
regelgeving. Zo is het o.a. niet toegestaan de Liniedijk te betreden
tussen zonsondergang en zonsopgang.

Meer informatie over Waterschap Vallei & Eem op www.wve.nl

Doorsnede van een vistrap

Bovenaanzicht van een vistrap

Vistrap
Alle stuwen in de Grift en het Valleikanaal zijn voorzien van een vistrap.
Die overbrugt het hoogteverschil van de stuw. Vissen kunnen zo langs
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1. Rhenen/Wage

P
1 3

Sportcafé
de Duck
Restaurant
Mucha

H

In- en uitstapplaats en parkeergelegenheid

G

 orginstelling Zideris
Z
Cuneraweg 12, 3911 RN Rhenen
Proefboerderij Ossekampen
Haarwal 3, 6709 PC Wageningen
Sportcentrum de Vallei / Sportcafé de Duck
Sportlaan 1-3, 3905 AD Veenendaal

F

Lengte traject

het waterschap 1500 liter zuurstofrijk water per seconde inlaten om het
water op peil te houden
Zideris - Hier kun je een kop koffie of thee drinken. De Theetuin
van Zideris wordt gerund door verstandelijk gehandicapten.
Het Binnenveld - Dit is een bijzonder natuurgebied. Als je goed
kijkt zie je bijzondere weidevogels. Ook tal van zeldzame insecten
leven in het Binnenveld

(11-12 km, ± 3 1/2 uur)

Informatie

E

Grebbesluis - De Grebbesluis bij Rhenen heeft een belangrijke
rol gespeeld in de geschiedenis van de Grebbelinie. Er werd zwaar
gevochten tijdens de meidagen van 1940. Bij de Grebbesluis
werd water vanuit de Rijn het Valleikanaal ingelaten om een
deel van het land onder water te zetten. De oude sluis werd
rond 1980 afgebroken en vervangen door een duiker. Deze
duiker heeft een belangrijke functie. In droge periodes kan

C

D

LEGENDA

Vispassage stuw Veenkampen - Onderweg passeer je stuw
Veenkampen. De stuw is voorzien van een vispassage. Hiermee
kunnen vissen de stuw passeren en zich stroomopwaarts verplaatsen.
Bij de stuw zijn vaak Weidebeekjuffers te zien. Ze vliegen soms bij
tientallen boven het water of ze rusten op rietstengels langs de kant. De

IN - EN UITSTAPPLAATS
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OVERDRAAGPLAATS
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Weidebeekjuffer

PARKEERGELEGENHEID

HORECA
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Weidebeekjuffers zijn zeldzaam in Nederland, omdat ze afhankelijk zijn
van zuurstofrijk en stromend water.
Windwatermolen - Een makkelijk herkenningspunt om je ook
vanaf het water te oriënteren. De windwatermolen houdt het water in de
sloot op peil.
Bennekommer Meent - Dit is een 5 hectare groot beschermd
natuurgebied in eigendom bij Staatsbosbeheer. Vanwege de bijzondere
plantengroei is de Bennekomse Meent samen met de Hel
door de
overheid tot Natura 2000 gebied verklaard. Het is het laagst gelegen
terrein in het Binnenveld (4.9 meter onder NAP). Door de lage ligging
komt veel kwelwater naar boven wat oorspronkelijk vanaf de Veluwe
komt. Dit zorgt voor bijzondere vegetatie zoals rietland, zeggenmoeras
en blauwgrasland.

Aan de Grebbeweg is door Staatsbosbeheer een terp ingericht. Vanaf
deze verhoging kun je een goed beeld krijgen van dit bijzondere
moerasgebied. Tevens staat daar een paneel met interessante
informatie over het terrein.
Ooievaar - Wie ‘s zomers goed oplet, kan ooievaars tegen
komen. Ze zitten vaak in speciaal gebouwde nesten, hoog op een
paal. In de middeleeuwen waren ooievaars niet zo uitzonderlijk als
nu. Vrijwel iedere boerderij had z’n eigen nest. Men geloofde dat de
ooievaars geluk brachten. De ooievaar beschermde de boerderij tegen
blikseminslagen en met haar klepperende geluid waarschuwde ze
voor brandgevaar. Zwarte ooievaars daarentegen waren niet welkom.
Zij brachten ongeluk en werden daarom op alle mogelijke manieren
weggejaagd.

Blauwe Hel - Dit moerasgebied van 64 hectare is ontstaan door
turfwinning. De petgaten waar het veen werd gebaggerd voor het
maken van turf werden “hellen” genoemd. Het terrein is gevaarlijk om
door te lopen. De vegetatiemat drijft als het ware op een laag water.
Stuw Veenkampen
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In- en uitstapplaats en parkeergelegenheid
 tadspark Veenendaal,
S
Groeneveldselaan, Veenendaal
Sportcentrum de Vallei / Sportcafé de Duck
Sportlaan 1-3, 3905 AD Veenendaal
Recreatieterrein de Roode Haan, Slaperdijk, Amerongen
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P
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Lengte traject
4 km (± 1 uur, geschikt voor gezinnen met kinderen)
Diverse horeca

2

Informatie

Sportcafé
de Duck

Restaurant
Mucha

1

P

Veenendaal - Veenendaal is ontstaan als veenkolonie en stond
bekend om haar textielnijverheid en sigarenindustrie. Nu is Veenendaal
een jonge, bruisende stad. Als je door de stad kanoot, kom je langs het
stadspark. Leg daar gerust eens aan. Je kunt er heerlijk voetballen of
picknicken! Midden in de stad vind je restaurant Mucha. Dit restaurant
is aan het Valleikanaal gebouwd.
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In- en uitstapplaats en parkeergelegenheid
Recreatieterrein de Roode Haan
Slaperdijk, Amerongen
Kanoverhuur Ineke Schimmel, Brinkkanterweg 20
3925 BA Scherpenzeel, ☎ 0653 - 346 651

E

De Lunterse Beek - Zoals de naam al zegt begint deze beek in
het dorpje Lunteren. Van hieruit stroomt de beek langs Renswoude om
uiteindelijk in het Valleikanaal te stromen.
Toeristisch Opstap Punt - Dit is een recreatief knooppunt met
een steiger, jeu de boulesbak, pingpongtafel en een voetbaldoel. Een
prima plek voor een picknick!

Lengte traject
7 km, ± 2 uur

Informatie
De Boerenstee /
Theeschenkerij
De Uitrusting

De Roode Haan - Dit verdedigingswerk van de Grebbelinie ligt
verborgen onder het groen. Het dankt zijn naam aan een inmiddels
verdwenen herberg. De herbergier herinnerde daarmee aan de branden
die woedden in 1629 toen Spaanse troepen huishielden in Veenendaal
en meer dan 100 huizen in vlammen opgingen. Nu is de Roode Haan
een recreatieterrein. Een mooie plek voor een picknick. Ten noorden
van de stuw zijn schotbalksponningen te zien. Schotbalken houden de
watervloed tegen als de Grebbedijk doorbreekt. De noordelijke wal
verbergt nog een kazemat. Hiervan is slechts een smalle strook beton
zichtbaar.
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Waterzuivering - Per dag maken we ongeveer 125
liter water per persoon vies. Al het vieze water, ook dat van
bedrijven en fabrieken, komt in het riool en wordt afgevoerd naar
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Vlakbij de Roode Haan ligt zo’n
installatie. Hier maakt het waterschap het afvalwater schoon en komt
het uiteindelijk in het Valleikanaal. Vissen en waterplanten kunnen
prima in dit schoongemaakte water leven, maar het is niet schoon
genoeg om te drinken.
Onderdoorgang A12 - Je vaart nu onder de snelweg A12 door.
Het viaduct is laag, pas op voor je hoofd! Met de trekstang kun je jezelf
en de kano wat makkelijker vooruitbewegen.
Natuur verbinden - zie pagina 6
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Veenendaal

Lambalgerkade - Waar de Lunterse Beek het Valleikanaal
instroomt, ligt het landgoed Lambalgen, dat al genoemd werd in de
vijftiende eeuw. De oude hofstede werd in de negentiende eeuw
vervangen door een landhuis, dat in 1953 afbrandde. Alleen de fraai
versierde hekken duiden nog op de grenzen van het landgoed, dat
enige tijd met ‘Beekhorst’ werd aangeduid. In 1793 werd de liniedijk ter
hoogte van Lambalgen omgevormd tot post. Er werd geschut geplaatst
om de Lambalgerkeerkade te kunnen verdedigen. Ook werd een
eenvoudig verdedigingswerk gemaakt achter de Lunterse Beek; een
lunet. Het landgoed is gedeeltelijk opengesteld voor het publiek.
Scherpenzeel - Dit dorp kent een lange geschiedenis over
ridders, rijke landheren en prachtige jonkvrouwen. In het dorp vind
je, naast een knus winkelcentrum, nog verschillende gebouwen die
herinneren aan die tijd, zoals de oude Hervormde Kerk en het Hooge
Huys. Scherpenzeel is ontstaan in het begin van de 13e eeuw. Huize
Scherpenzeel met haar park en vijvers gelegen in het centrum van dit
gezellige dorp, is een bezoek waard.
Hoeve de Beek - Hoeve de Beek is een
‘terug gerestaureerde’ boerderij uit 1880, in 2001
Rijksmonument geworden en in 2004 uitgeroepen tot
boerderij van het jaar in de provincie Utrecht. Hier is het
mogelijk terug te gaan naar (lang) vervlogen
tijden. Om die beleving compleet te maken
is van Hoeve de Beek een soort ‘levend
museum’ gemaakt. Vanaf de boerderij kun
je naar de liniedijk wandelen waar een
loopgraaf is nagebouwd.
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4. Rondje Leusden
C

In- en uitstapplaats en parkeergelegenheid
Kanocentrum Berg, Langesteeg 2a, 3831 RZ Leusden
☎ 033 - 494 53 52

Lengte traject

leven in de beek slakken, waterspinnen, vlokreeftjes, muggenlarven,
pissebedden en bloedzuigers. De vissoorten in de Heiligenbergerbeek
zijn onder meer het stekelbaarsje, de blankvoorn, de karper en ook het
bermpje.
Landgoed Den Treek - De naam is waarschijnlijk afkomstig van
de ‘treck’ (drift – een weg) die het vee vroeger liep vanaf Leusbroek
naar de Leusderheide. Het landhuis ligt aan de rand van de bossen.

16 km, ± 4 1/2 uur

Informatie
Natuur verbinden - Zie pagina 6.
Schammer - Dit gebied van circa 42 hectare bestaat
voornamelijk uit natuur en heeft als functie waterbergingsgebied. Door
klimaatverandering regent het langer en heviger, het waterpeil in het
Valleikanaal zal dan stijgen. Om te voorkomen dat kelders en tuinen
onder water lopen, wordt het teveel aan regenwater opgevangen in de
Schammer.

A

P
Kanocentrum Berg

D
Theehuis
Mon-Chouette

E
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Heiligenbergerbeek - Deze beek zorgt voor afvoer van te veel
water en aanvoer van schoon water in de grachten van Amersfoort.
Er leven veel verschillende waterdieren in de Heiligenbergerbeek. De
weidebeekjuffer bijvoorbeeld, een libel met donkere vleugels. Verder

2

Oude Lunterse Beek - De kanoroute over de Oude Lunterse
Beek heeft een avontuurlijk karakter door de kruising met de drukke
Arnhemseweg. Door een bakconstructie trek je de kano onder de weg
door. Pas zelf op met oversteken!
Bruinenburgersluis - Dit is een militaire damsluis in de
Grebbelinie. In oorlogstijd werd het gebied ten oosten van de
Grebbelinie onder water gezet. De Bruinenburgersluis verhinderde
dat het water via de Lunterse beek wegstroomde. De sluis ontleent
haar naam aan ‘Huise Bruinenburg’, een hofstede met een gracht en
torentje. De hofstede werd gesloopt in de 18de eeuw. Nu staat er een
boerderij met dezelfde naam.
Theehuis Mon-Chouette - Dit theehuis heeft een aanlegsteiger
voor de deur! Wil je tijdens de kanotocht een goed gevulde
picknickrugzak meenemen dan is die hier te bestellen.
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Heiligenbergerbeek Leusden
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Adressen
Kanoverhuur Berg
Kanoverhuur
Bij de volgende bedrijven kun je een kano
huren. De nummers corresponderen met de
nummers op de overzichtskaarten.

Organisatiebureau Sport Totaal
De Schutterij 17, 3905 PJ Veenendaal
☎ 0318 - 510 617
www.sporttotaal.nl
info@sporttotaal.nl

Madventure
Landaasweg 3, 3931 GA Woudenberg
☎ 033 - 286 77 03
www.mad-venture.com
info@mad-venture.com

Kanoverhuur Ineke Schimmel
Brinkkanterweg 30, 3925 BA Scherpenzeel
☎ 0653 - 346 651
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Langesteeg 2a, 3831 RZ Leusden
☎ 033 - 494 53 52
loonbedrijf.j.a.berg@hetnet.nl

XL Adventure and Events
Chromiumweg 119, 3812 NM Amersfoort
☎ 033 - 475 25 30
www.xladventure.nl
info@xladventure.nl
Voor informatie over kanovaren kun je
ook terecht bij:

Nederlandse Kanobond (NKB)
www.nkb.nl
info@nkb.nl
Beheer en onderhoud van de steigers
en routemarkering:

Recreatie Midden – Nederland
info@recreatiemiddennederland.nl
030 - 297 40 00
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Colofon
Met de kano langs de Grebbelinie is tot stand
gekomen door de volgende samenwerkende
partijen: Waterschap Vallei & Eem, Recreatie
Midden-Nederland, Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied,
Provincie Utrecht, De Grebbelinie boven
water, Projectbureau SVGV, WERV, gemeente
Wageningen, gemeente Ede, gemeente Rhenen,
gemeente Veenendaal, Nederlandse Kano Bond,
Regio VVV/RBT Vallei en Staatsbosbeheer.
De steigers en routemarkering zijn in beheer
en onderhoud bij Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied.
Tekst en redactie: Jorieke Klein Leetink, Ted de
Nijs - Waterschap Vallei & Eem
Cartografie: Mouthaan Grafisch Bedrijf
Fotografie: Manuela Groot, Ted de Nijs, Daniel
van Weelden, Peet Jansen, Aart Aalbers, Arjen
Gerritsma, Jan van Duinen
De betrokkenen bij deze uitgave kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden gehouden voor
onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze
uitgave.

De kanovoorzieningen
zijn medegefinancierd
vanuit de Europese Unie.
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn
platteland.

