
Kanorondje Amersfoort & Leusden 

Door: Peter Kuiper 

 

Amersfoort heeft mooie grachten en Middeleeuwse stadspoorten waar je onderdoor kunt varen. 
Waterpoort Monnikendam is het knooppunt van je kanoroute door Amersfoort. Om de Koppelpoort 
te bereiken moet je overdragen naar de Eem, maar het is zeker de moeite waard! Varend over de 
Beek zie je nog oude stadsmuren van Amersfoort. 

De route rondom Leusden gaat over de Heiligenbergerbeek die nog zijn oorspronkelijke karakter 
behouden heeft en het rustige Valleikanaal. Veel beken zijn in Nederland in het verleden recht 
getrokken, maar dat lot is de Heiligenbergerbeek bespaard gebleven. 

Je kunt deze twee routes goed combineren. De totale afstand wordt dan zo'n 26 km., of 23 km. als je 
in Amersfoort niet naar de Koppelpoort gaat. 

 
Online: deze routes kunnen ook online bekeken worden met meer en grotere foto’s:  
https://kanokaartutrecht.nl/amersfoort.html en https://kanokaartutrecht.nl/leusden.html  

 

Amersfoort  
Lengte: 9 km.: van punt 4 naar punt 5, een rondje door de 
binnenstad, en heen en terug naar punt 6. Je kunt de route 
uiteraard korter maken door niet overal naar toe te varen. Zie 
ook de routebeschrijving. 

Start: Parkeerplaats Gasthuislaan, met kanosteig er. Punt 6 op 
de kaart. 
Adres: Gasthuislaan 70, Amersfoort 

Overdragen: In Amersfoort moet je alleen overdragen bij punt 6 
van de Beek naar de Eem (om de Koppelpoort te zien!), en 
natuurlijk als je weer terug gaat. Je kunt hier geen rondje varen. 

Als je deze route combineert met het rondje Leusden, dan moet 
je ook overdragen bij de stuw bij punt 3 op de heen- en 
terugweg. 

Kanoverhuur: Kantje Boord ( https://www.kantjeboordverhuur.nl/ ) 
Dit mobiele verhuurbedrijf heeft de parkeerplaats aan de 
Gasthuislaan als mogelijk vertrekpunt. 
Zie ook 'Start'. 

Horeca: Restaurant Dara ( https://dara.nl/ ) bij punt 6. 
Het restaurant met terras ligt aan de noordkant van het spoor, met de kanosteiger voor de deur. 
Adres: Grote Koppel 5, Amersfoort 

Heiligenbergerbeek in Amersfoort 

Waterpoort Monnikendam 
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Kanovereniging: KV Keistad, aan de oever van de Eem. ( https://www.kvkeistad.nl/ ) 
Adres: De Stuw 1, Amersfoort  

Routebeschrijving Amersfoort: 
De nummers hieronder verwijzen naar de nummers op de kaart, op de laatste pagina.  

4: Vertrek vanaf de kanosteiger bij de parkeerplaats aan de Gasthuislaan naar links richting de 
binnenstad. Dit is de Heiligenbergerbeek door een parkachtig gebied. Na een kilometer kom je uit bij 
de Waterpoort Monnikendam bij punt 5. 

Als je deze route combineert met Rondje Leusden, ga dan, om de verbinding te maken, vanaf de 
kanosteiger bij punt 4 naar rechts tot de volgende stuw. Passeer de stuw aan de linkerkant 
(kanosteigers aanwezig). Hierna ben je op punt 3 van Rondje Leusden.  

5: Ga onder de poort door om in de binnenstad te varen. Na de poort kom je snel op een viersprong. 

Rechtdoor kom je snel uit bij de Waag. Onder de Waag 
liggen de rondvaartboten als ze niet rondvaren. De 
doorgang is in dat geval gesloten. Als de rondvaartboten 
wel varen, dan mag je ook onder de Waag doorvaren. Kijk 
wel goed uit! 

Links- en rechtsaf ga je over de singel. Als je rechtsaf gaat, 
dan mag je niet verder dan de plek waar de gracht onder 
een huis doorgaat. De doorvaart  is hier verboden. 

Als je linksaf gaat, kom je langs de Onze Lieve 
Vrouwetoren en kun je aan de andere kant van de 
binnenstad de Koppelpoort zien. Je kunt vanaf daar niet over het water naar de Koppelpoort toe, 
omdat er nog een sluis tussen ligt die niet bediend wordt. Kijk uit dat je niet door de stroom 
meegenomen wordt. De sluis wordt tevens als stuw gebruikt. Er stroomt veel water overheen. 

5 (vervolg): Komend vanuit de binnenstad, ga na de 
Waterpoort Monnikendam linksaf over de Beek richting 
punt 6. 

6: Dit is het punt waar de Beek uitkomt in de Eem. Net 
voor het einde van de Beek is een grote stuw met een 
kanosteiger aan de rechterkant. Ga lopend onder het 
spoor door, via de smalle trap waar een kanokarretje 
overheen kan. Aan de andere kant van het spoor is een 
grote steiger met een laag gedeelte voor kano's. Vanaf 
daar kun je naar de Koppelpoort varen. Neem dezelfde 
weg weer terug. 

 

Koppelpoort Amersfoort 

Onze Lieve Vrouwetoren - Langegracht 

180-graden panoramafoto: Binnenkomst Amersfoort via de Waterpoort 

https://www.kvkeistad.nl/


Rondje Leusden  
Lengte: Rondje Leusden (zonder Amersfoort) is 16 km. lang. 
Als je ook in Amersfoort wilt varen, kijk dan hier voor de route in Amersfoort. Er 
komt dan 7 tot 10 km. bij (afhankelijk of je ook naar punt 6, Koppelpoort, gaat 
of niet). 

Startpunten:  
Mogelijk startpunten van kanorondje Leusden zijn (zie de kaart): 

• Punt 1: Hagenouwselaan, Leusden 
Het startpunt is aan de noordkant (benedenstrooms) van de stuw aan de Hagenouwselaan, 
nabij de Asschatterweg, net buiten Leusden. De kanosteiger benedenstrooms ligt aan het 
Jaagpad. Parkeren kan aan het begin van de Kanaalweg aan de andere kant van de 
Asschatterweg. 

• Punt 2:Verdistraat, Amersfoort 
Waar de Verdistraat over gaat in de Verdiweg, bij de brug over het Valleikanaal, gaat een 
zandpad tot aan de stuw bij punt 2 met kanosteigers. Je zou daar kunnen parkeren, maar 
misschien wordt het zandpad afgesloten met de slagboom. Je kunt ook in de wijk parkeren. 
Vlakbij is een parkeerterrein. 

• Punt 11: Toeristisch Overstappunt (TOP) Theehuis Mon-Chouette ( https://www.monchouette.nl/ ) 
Parkeerplaats en kanosteiger aanwezig.  
Adres: Leusbroekerweg 25B, Leusden 

• Punt 12: Kanoverhuur Boerderij Berg ( http://www.kanocentrumberg.nl/ ) 
Parkeerplaats en kanosteiger aanwezig. De parkeerplaats aan de overkant van de weg, in het 
gras, is ook van Boerderij Berg. Deze mag gebruikt worden door mensen die met hun eigen 
kano of kajak komen, maar wel graag even melden dat je van de parkeerplaats gebruik wilt 
maken. De grote drijvende kanosteiger is ook van Boerderij Berg, en mag ook gebruikt 
worden. 
Adres: Langesteeg 2A, Leusden 

Overdragen: Op het rondje Leusden moet je 5x overdragen. Als je ook naar Amersfoort gaat, moet je 
2x of 4x extra overdragen. Kanosteigers zijn overal aanwezig. 

Horeca: 

• IJshoeve Ruitenbeek ( https://ijshoeveruitenbeek.nl/ ) tussen punt 7 en 8 
Kleine aanlegsteiger bij het erf. Adres: Arnhemseweg 9, Leusden 

• Theehuis Mon-Chouette ( https://www.monchouette.nl/ ) bij punt 10 
Aanlegsteiger voor de deur. Adres: Leusbroekerweg 25B, Leusden 

Routebeschrijving rondje Leusden: 
De nummer verwijzen naar de nummers op de kaart, op de laatste pagina 

1: Vertrek vanaf de kanosteiger bij de stuw aan de Hagenouwselaan met de stroom mee. Dat is in 
noordelijke richting over het Valleikanaal. Na ruim 3 kilometer ga je onder de A28 door. Dit is punt 2. 

2: Ga direct na de snelweg naar links en passeer de stuw. Kanosteigers zijn aanwezig. Vaar het 
verbindingskanaal uit tot je op de Heiligenbergerbeek uit komt. Je hebt nu een stuw aan je 
rechterhand. Dit is punt 3. 

3: Als je ook naar Amersfoort gaat, passeer de stuw, vaar verder over de Heiligenbergerbeek en lees 
verder bij de routebeschrijving van Amersfoort. Als je het rondje Leusden verder vaart vervolg je 
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weg over de Heiligenbergerbeek. Als je vanuit punt 2 komt: dat is linksaf. Als je uit Amersfoort komt: 
dat is rechtsaf. Al snel kom je bij de volgende stuw. Dat is punt 7. 

7: Passeer de stuw aan de linkerkant. Hier zijn kanosteigers 
aanwezig. Meteen hierna ga je onder de snelweg door. 
Houd na de snelweg twee keer rechts aan en vervolg je weg 
over de beek. Je gaat onder de provinciale weg door, en 
komt uiteindelijk uit bij een afslag naar rechts en een stuw 
voor je. Dit is punt 8. 

8: Passeer de stuw. Kanosteigers zijn aan je linkerhand. 
Vervolg je weg over de beek. Na nog geen kilometer kom je 
opnieuw uit bij de provinciale weg, maar nu met een hele 
lage brug. Dit is punt 9. 

9: Er is een bak aanwezig waar je je kano of kajak in kunt 
leggen, en deze bak kun je onder de brug door trekken. 
Toen ik hier in December 2021 was, kreeg ik er echter geen 
beweging in. Ik heb de klacht gemeld via 
servicedesk@vallei-veluwe.nl. Wil je dat ook doen als de bak 
niet functioneert? Vervolg je weg over de beek. Houd links 
aan. Uiteindelijk kom je uit bij een oude sluis. Dit is punt 10. 

10: Deze sluis is de Bruinenburgersluis, en is onderdeel van 
de Grebbelinie. Passeer de sluis. Kanosteigers zijn aanwezig. 
Ga na de sluis linksaf het Valleikanaal op tot aan een 
kanosteiger aan je rechterhand. Dit is TOP Theehuis Mon-
Chouette en tevens punt 11. Hier kan je het rondje Leusden 
ook beginnen. 

11: Vervolg je weg over het Valleikanaal (als je hier begint: 
vanaf de kanosteiger rechtsaf) tot aan de volgende 
kanosteiger. Dit is kanoverhuur Boerderij Berg en tevens 
punt 12. 

12: Vervolg je weg over het Valleikanaal (als je hier begint: 
vanaf de kanosteiger rechtsaf) tot aan de stuw van punt 1. 
Als je hier niet begonnen was, ga verder bij punt 1. 

 

 

Peter Kuiper – kanokaartutrecht.nl 

Ik ben benieuwd naar ervaringen met deze route!  
Reacties kun je sturen naar peter@kanokaartutrecht.nl 

 

 

 

Heiligenbergerbeek 

Bruinenburgersluis 

Valleikanaal in de ochtendnevel 
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