Rondwandeling

2,6 km

1.

Vanaf het theehuis loopt u links het
fietspad op.

Waar vroeger de stallen van de boerderij waren is
nu theehuis Monchouette.

2.

Bij de Leusbroekerweg gaat u rechtsaf de
brug over,

3.

Dan gaat u gelijk linksaf de dijk op. ( even
over het hekje klimmen ) U blijft op de dijk
lopen totdat u bij een hek komt.

4.

Hier gaat u de sluis over en volgt u het
pad naar rechts.

Voor 1935 konden de beken al het water van de
Heuvelrug niet verwerken en stond dit gebied vaak
blank. Dit gebeurde vaker, als verdediging tegen
de vijand. Denk aan ‘de Grebbelinie’
De laatste jaren heeft het Valleikanaal er een
functie bij gekregen: het verbinden van natuur.
Veel planten en dieren vinden het prettig om langs
of in het water te leven. Het Valleikanaal verbindt
als een soort groen/blauw lint de natuur in het
Eemland met de natuur in de Gelderse Vallei.

5.

U ziet hier een trapje naar beneden met
een loopbruggetje over de sloot,
vervolgens loopt u rechtsaf langs het
water tot de volgende brug.

6.

Bij deze brug gaat u rechtsaf.

Dit is één van de mooiste punten van de
Grebbelinie: de Bruinenburgersluis.
In de onmiddellijke nabijheid ligt een grote Duitse
bunker (type R 703).
De Lunterse Beek gaat westelijk over in de
Heiligenbergerbeek, die het regenwater van de
Heuvelrug via Amersfoort naar de Eem voerde.
Het Valleikanaal heeft na 1935 die functie
overgenomen.
U loopt over een voormalige spoordijk. De lijn
Amersfoort – Kesteren.

7.

8.

Halverwege dit pad verlaat u de dijk en
volgt het pad onder / naast de dijk.
Aan het eind van dit pad komt u weer op
een verharde weg. U gaat rechtsaf.

9. U volgt de weg tot u aan het theehuis .
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