Fietsroute (± 31 km)
Rond en in het cultuurhuis, alsmede achterliggende De Beaufortpark en daaraan liggende gemeentehuis vinden
diverse culturele en ambachtelijke activiteiten plaats.
Start fietstocht: u gaat vanaf het Cultuurhuis naar kruispunt De Poort en dan rechtsaf, Geeresteinselaan op.
Even buiten de bebouwde kom staat links kasteel Geerestein (1). Deze Ridderhofstad is het enige adelijke huis wat
over is in Woudenberg. Het landgoed was een Stichts leen en al bekend vóór 1400. Vanaf het jaar 1614 was
Geerestein een afzonderlijk gerecht. In 1812 samengevoegd met de ambachtsheerlijkheid Woudenberg. De uit
Amsterdam afkomstige Hendrik Daniël Hooft kocht in 1834 Geerestein en verbouwde het huis tot wat het nu is.
Even verder richting Amersfoort ziet u Klein Geerestein (2). U kunt hier afstappen, de weg oversteken en de
jachtkamer (ingang toren) bezichtigen.
In 1838 bouwde de Woudenbergse metselaar Van Lunteren de boerderij in opdracht van H.D. Hooft. Heel bijzonder is
het fraaie metselwerk rond de vensters. De bovenverdieping is één ruimte en wordt de jachtkamer genoemd of ook
wel de wapenkamer vanwege de vele familiewapens aan de wanden. Deze zaal is te betreden via de toren. Deze toren
is in 1849 in neo-gotische stijl bij de boerderij gebouwd. Op het platte dak bevindt zich een luidklok, eertijds in gebruik
om het personeel de melden hoe laat het was. De toenmalige heer van Geerestein had kennelijk plezier in
architectuur wat te zien is aan deze wat Engels uitziende toren en huizen en boerderijen op het landgoed.
Even op de Geeresteinselaan terug fietsen en dan linksaf het bospad in. Dit tegenover Geerestein gelegen bos noemt
men het Voorbos. Het pad komt uit op Ekris met rechts boerderij het Kerkepad. Deze hofboerderij, destijds behorend
bij Groenewoude, is in 1987 afgebrand/afgebroken en in dezelfde stijl weer opgebouwd, inclusief het merkwaardige
balkon. Ekris oversteken (let op), Groenewoudsesteeg.
Het witte pand links is het Bouwhuis van de voormalige Ridderhofstad Groenewoude (3) dat hier gestaan heeft van
ca. 1382 tot 1878. Het rechts staande monumentale inrijhek aan Ekris behoorde ook bij dit kasteel. Pad volgen en
einde linksaf Zegheweg.
Mogelijk uitstapje naar Bruinenburgersluis. Als u over de voormalige spoordijk bent links de Parallelweg in. Einde
asfalt, fiets parkeren en een paar honderd meter te voet over de dijk naar de Bruinenburgersluis. Deze is gebouwd in
1786 en maakt deel uit van de Grebbelinie. Een waterlinie bestaat uit kades, verdedigingswerken, sluizen, kazematten,
tankgreppels en loopgraven. Terug naar de spoordijk bij de Zegheweg.
Zegheweg vervolgen, wordt fietspad. Dit pad brengt u op het Schapenbrugje over het Valleikanaal. Dit is een Damsluis
(4), in 1865 gebouwd. Recht voor u ligt de Roffelaaarskade, die bedoeld was om het water van de Grebbelinie vast te
houden. Maar de route gaat rechtsaf over het fietspad langs het Valleikanaal. Voorrangsweg oversteken (let op bij het
oversteken).
Verder langs het kanaal. Rechts passeert u weer een damsluis en aan de overkant ziet u de W atertoren (5), anno
1937. Hoogte is 34,8 met een watervat van 205 m3.
Bij brug rechtsaf, Brinkkanterweg. Eerste boerderij rechts is Hoeve De Beek (6), een Rijksmonument. Vandaag open en
u kunt tegen betaling rondgeleid worden.
Blijkens een acte uit 1395 stond er toen al een boerderij met de naam “Cleijn Davelaer”. In een vrijstaande schuur is
een tentoonstelling ingericht van “Grebbelinie in het vizier”, over de mobilisatietijd en WOII. Op de liniedijk is een
gereconstrueerde loopgraaf toegankelijk.
Terug naar het Valleikanaal en rechtsaf het fietspad volgen tot de volgende brug, rechtsaf.
Na de brug treft u rechts de kortgeleden (2014) in ere herstelde ‘Post van Lambalgen’ (7) aan. Opgeworpen in 1795
en ook onderdeel van de Grebbelinie. Zie info ter plekke en vrij toegankelijk.
Even verder ziet u links een informatiepaneel over het landgoed Lambalgen. Het landgoed Lambalgen (8) is ongeveer
200 hectare groot en dateert uit de 15e eeuw.
Het heeft verschillende eigenaren gekend en sinds 1942 is de Fam. Patijn eigenaar van het landgoed. Het huis
Lambalgen is in 1953 afgebrand en nimmer herbouwd.
Te zien zijn nog twee fraaie toegangshekken. Na de bocht rechtdoor de Oudenhorsterlaan in. Rechts ziet u een
jachtopzienerswoning uit 1929. In de 14e eeuw stond op het landgoed Oudenhorst (9) een versterkte hofstede met
gracht (rechts vlak voor de op één na laatste bocht voor de tunnel).
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De weg vervolgen, onder de voormalige spoordijk door. Kort voor het einde van de weg passeert u links gemeentelijk
monument Klein Oudenhorst (10). Daarna rechtsaf, Laagerfseweg (vóór de spoorlijn Utrecht-Arnhem). Kruispunt
oversteken en eerste onverharde weg rechts (langs wit hek), Rumelaarseweg vervolgen.
U rijdt nu over het landgoed Rumelaar. Einde weg kruispunt oversteken, Rumelaarseweg vervolgen. Bij
fietsknooppunt linksaf fietspad Monnickendijk.
Dit is de oude gemeentegrens Woudenberg-Maarn. De Monnickendijk is aangelegd door Monnikken van de Abdij van
Leusden in 1130. Langs het pad treft u een informatiepaneel aan.
Einde fietspad rechtsaf Maarsbergseweg. Aan de overkant staat een voormalig tolhuis (11). Het Tol is in 1926
opgeheven. Verder ziet u langs de Maarsbergseweg vlak voor de rotonde links het terrein van het voormalig kasteel
Lichtenberg, gebouwd in de 15e eeuw. Rotonde rechtdoor langs mooie Gemeentehuis linksaf de Voorstraat.
Voorstraat volgen tot de rotonde. Hier ziet u in de etalages verschillende grote foto’s hoe de panden er 60 -100 jaar
geleden uitzagen.
Hier de rondweg oversteken (let op bij het oversteken) en rechtsaf Zeisterweg. Boerderij Nieuwenhuizen (12) (nr 57)
wordt reeds in 1443 genoemd. In 2004 geheel tot woning verbouwd. Nr 63 is een portierswoning (13) behorend bij de
voormalige villa De Heijgraeff.
Weg vervolgen. Kruispunt Quatre Bras oversteken. Rechts ligt de buitenplaats De Viersprong (14), voorheen ook wel
Constantiahoeve genoemd, naar de moeder van de bouwer, H.J.M. van Asch van Wijck. Het gebouw heeft een eigen
watervoorziening. Het heeft verschillende bestemmingen gehad, nu is het in gebruik bij communicatiebureau Hemels
van der Hart.
Het fietspad bergopwaarts vervolgen. Bij hectometerpaaltje 8,3 (langs de weg),ziet u links in het bos de Koepel van
Stoop (15). Gebouwd in 1840 door de bankier J.B. Stoop. Bij de bouw van de koepel was er nog geen bos zodat het
uitzicht op Zeist had. Het is een Rijksmonument.
Het fietspad vervolgen tot de uitspanning De Pyramide van Austerlitz.
U kunt hier afstappen en tegen betaling het Monument bezoeken.
Dit restaurant/speeltuin is genoemd naar het gelijknamige monument. De Pyramide (16) die even verder in het bos
ligt, is opgeworpen in 1804 door militairen van het daargelegen Frans-Bataafse leger o.l.v. Generaal Auguste de
Marmont. Ter ere van Napoleon werd het monument Pyramide van Austerlitz genoemd, dit naar de overwinning die
Napoleon behaalde in de slag bij Austerlitz. Het was en is nog altijd Woudenbergs grondgebied.
Terug naar de Zeisterweg en richting Woudenberg. Kruispunt oversteken Bij fietsknooppunt 15 (tegenover
Nieuwenhuizen) linksaf het bospad in (let op bij het oversteken).
De bordjes ‘93’ door het bos volgen tot aan de asfaltweg, Meent.
Hier rechtsaf. De boerderij die u net passeerde heet ’t Meentje (17), eveneens bekend vanaf de 15e eeuw. Dit is een
gemeentelijk monument.
Einde van de Meent, rechtsaf, Griftdijk. Vervolgens via de Voorstraat naar links terug naar het Cultuurhuis, het
startpunt.
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