Leusden Wandelgemeente
van het Jaar 2017
DE GEMEENTE LEUSDEN IS UITGEROEPEN TOT WANDELGEMEENTE VAN
HET JAAR 2017. DE GEMEENTE IN DE PROVINCIE UTRECHT SCOORT HOOG
OP HET GEBIED VAN ONVERHARDE PADEN, CONTROLES VAN ROUTES,
VARIATIE IN HET LANDSCHAP EN EIGEN UITGEZETTE ROUTES.

leusden

Wethouder Jan Overweg van
Leusden nam de prijs, een
bronzen beeld, in ontvangst.
‘In ons wekelijks overleg met
burgemeester en wethouders
de afgelopen periode kwam
de verkiezing van de Wandel
gemeente steeds op de agenda.’
Daarmee gaf hij aan hoe de
verkiezing begon te leven. ‘Op
een gegeven moment trokken
de gemeentewerkers er steeds
vaker opuit om paden te gaan
verbeteren.’ Met het binnen
halen van de titel stelt de ge
meente extra geld beschikbaar
voor wandelpaden.

INTERNETSTEM

is van belang geweest en telde
ook mee, naast het oordeel van
de jury.

ALKMAAR
Van de Grote Drie is de geno
mineerde gemeente Alkmaar
bekend als de Kaasstad.

Alkmaar heeft veel routes in de
omgeving dankzij het wandel
netwerk Noord-Holland. De
gemeente staat ook op de kaart
door de grote Plusvierdaagse,
waar ieder jaar duizenden
wandelaars op af komen. De
185 kilometer aan wandelpaden

Tientallen gemeenten namen
deel aan de voorronde voor
de verkiezing die werd geor
ganiseerd door wandelkrant
‘te voet’. Uiteindelijk werden
Alkmaar, Apeldoorn en Leusden
genomineerd.
Kijkend naar de internetstem
men van de drie genomineerden,
kwam Alkmaar uit op 17 procent
van de stemmen. Apeldoorn
volgde met 25 procent. En
Leusden verzamelde met 58
procent meer dan de helft van
de stemmen. Deze internetstem

GEMEENTE: Leusden
PROVINCIE: Utrecht
INWONERS: 29.400
LOKALE WANDELROUTES: 31 beschreven wandelroutes
KILOMETER WANDELPAD: 275 kilometer
PERCENTAGE ONVERHARDE PADEN: 63 procent
CONTROLE WANDELROUTES: 1 keer per jaar
WANDELVIERDAAGSE: Avondvierdaagse Leusden,
Klompenvierdaagse Achterveld
GPS-ROUTES: Geocaching Stoutenburg
ROUTES OP INTERNET: www.vvvleusden.nl en de app Beleef
Routes.
THEMAWANDELROUTES: Wandelroutes voor mindervaliden,
Klompenpaden (wandelingen over boerenland en landgoederen),
Grebbelinie (via QR codes), K
 inderwandelingen (o.a. Stouten
schoenenpad Stoutenburg), Beeldenroute, F
 ilosofenpad
WANDELEVENEMENTEN: Boerenwinterwandeling, Happen
& Stappen, Leesbaar landschap Leusden (beleef de natuur
met een landschapsgids), Lichtjeswandeling in december,
Fakkeloptocht in Achterveld naar de Glind in de Vredesweek
LANGE AFSTAND ROUTES: 4

Routebeoordeling redactie

Wethouder Jan Overweg van Leusden met het beeld voor
de Wandelgemeente van het Jaar 2017

SPECIAAL VOOR WANDELAAR:
RUSTPUNTEN:
HORECA ONDERWEG:
AFWISSELING IN LANDSCHAP:
INFORMATIEPANELEN:
BROCHURE/KAART/INTERNET:
OPENBAAR VERVOER:
PARKEREN:
GESCHIKT VOOR HONDEN:
VERKEERSLUW/VEILIG:
ONTBREKEN VAN LAWAAI/STANK:

worden ieder jaar gecontro
leerd. Er zijn themaroutes,
gps-routes en het Trekvogelpad
en het Noord-Hollandpad lopen
in de buurt. Bijzonder is dat
Alkmaar lunchwandelroutes
heeft bedacht: Beverkoog en
Boekelermeer.
De mooiste route die Alkmaar
naar voren schoof loopt bij
De Rijp en Graft. Startpunt is
het fraaie raadhuis, als voor
beeld van de rijkdom dankzij
de haringvisserij in de Gouden
Eeuw, die je steeds tegenkomt
in de dorpen op deze wande
ling. De route gaat door de
Eilandspolder met veel water
voor weide- en watervogels. De
wandelaar die even het water
op wil, kan zo wegvaren in een
kano of fluisterbootje. Vanwege
het vrij hoge percentage asfalt
was de route niet e
 xclusief
voor de wandelaar, maar er
zijn wel veel cafés o
 nderweg
en er is veel afwisseling in het
landschap.

APELDOORN
De tweede genomineerde
gemeente ligt in de Veluwe:
Apeldoorn. Een flinke stad met
160.000 inwoners. De g
 emeente
10 ‘te voet’ zomer 2017

heeft enkele honderden
kilometers aan wandelpaden.
Apeldoorn staat bekend om de
zogenoemde Groene Vierdaagse
die al zeer lang bestaat. De
gemeente heeft eigen routes,
Klompenpaden en beken- en
sprengenroutes. Ook b
 ijzonder
is de Apeldoorn Wandel
Challenge, waarbij huisartsen
en fysiotherapeuten diabetes
patiënten meer laten bewegen.
De gemeente wees de Berg en
Bosroute aan als mooiste route.
Deze route maakt deel uit van
een groot wandelnetwerk en
gaat door allerlei soorten bos
sen en ook door een historisch
stadspark. De routebeschrijving
was niet overal even duidelijk
en het laatste stuk ging verhard
door de stad. De mooiste
wandelroute van Apeldoorn
eindigt door de plantsoenen en
woonbuurten met als eindpunt
het station.

LEUSDEN
Winnaar Leusden scoorde hoog
op meer punten. De gemeente
is uitgeroepen tot Wandel
gemeente van het Jaar vanwege
een groot aanbod aan wandel
routes. Leusdense routes maken
goed gebruik van de ligging op
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de overgang van de beboste
Heuvelrug naar het cultuur
landschap van de Gelderse
Vallei. De gemeente heeft 275
kilometer aan wandelpaden die
jaarlijks worden gecontroleerd.
De gemeente organiseert
een Boerenwinterwandeling,
Happen en Stappen en een
lichtjeswandeling in december.
Leusden springt er ook uit van
wege Klompenpaden, Kinder
wandelingen, een beeldenroute
en een Filosofenpad. Leusden
heeft een aantal routes voor
minder validen bedacht en
samen met een sociaal c
 entrum
heeft de g
 emeente zelfs
‘duwmaatjes’. De gemeente
Leusden verdient de titel ook
vanwege de Valleiroute met
onverharde paden door een
eeuwenoud cultuurlandschap
waar bosjes, bomenrijen,
weiden, heidevelden en akkers
elkaar afwisselen. De gemeente
biedt fraaie wandelingen door
de bossen en heide van Land
goed Den Treek-Henschoten
en bijzonder is het groene lint
van de Liniedijk dat overgaat in
het oude besloten cultuurland
schap van akkers, boerderijen
en bossen.

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN
HOTELS EN PENSIONS: 3
B&B’S: 10
APPARTEMENTEN EN VAKANTIEWONINGEN: 4
GROEPSACCOMMODATIES: 3
CAMPINGS: 2
BIJZONDERHEDEN: In de gemeente Leusden vind je een mix
van stad, bos, landelijk gebied en cultuur. In de natuurgebieden
Schammer en Bloeidaal ontdek je een grote diversiteit aan
vogels. Het familielandgoed den Treek/Henschoten is een uniek
bosgebied met een rijk dierenleven (o.a. reeën). De geschiedenis
van de Grebbelinie beleef je over de Asschatterkeerkade en
langs het Valleikanaal. In de gemeente ligt het allereerste
klompenpad: het Schutpad.
Leusden biedt routes aan voor mindervaliden. In samenwerking
met Sociaal Centrum ‘Larikslaan2’ stellen ‘duwmaatjes’ zich
beschikbaar. Ook zijn daar rolstoelen en rollators te huur. Ook de
LAW de Koninklijke Weg loopt door de gemeente.
Leusden beschikt over 3 TOP’s, (Toeristisch OverstapPunt), dus
parkeren is geen probleem.

GELOPEN ROUTE
NAAM: Valleiroute
AFSTAND: Afstand 18 (of 15) kilometer
SOORT LANDSCHAP: het groene lint van een voor
malige verdedigingslinie, oud weide- en akkerland, modern
waterbergingsgebied
PERCENTAGE ONVERHARD: 60 procent
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