Etappe 4 Bushalte Kerkstraat Renswoude – Bushalte Griftdijk Maarsbergen
Loop vanaf de bushalte naar het toegangshek van de kasteeltuin. Ga vóór het hek RA
richting Koepelkerk en loop links om de kerk heen over het klinkerpad. Na de kerk LA. De
klinkerweg wordt een asfaltweg langs de rand van het park. Blijf de asfaltweg met bochten
volgen. Je komt langs een kippenboerderij. Aan het eind van de asfaltweg RD het bos in. Na
ong. 80 m. RA (Klompenpaden). Op T-splitsing RA langs een houten afsluitboom. Bij de
asfaltweg LA. Blijf de asfaltweg volgen richting Scherpenzeel. Net vóór een boerderij met
machinebedrijf Exalto RA de liniedijk op om even een kijkje te nemen bij de damsluis over de
Luntersche Beek bij het Werk aan de Engelaar (400 m.)
Loop weer terug naar de weg, steek deze over en ga RD over de liniedijk. Volg deze lange
dijk en ga bij de asfaltweg RA. Je komt uit op een voorrangsweg. Hier LA, Heuvelsesteeg. In
de bocht naar links, bij P-20731 RA, De Groep. Het asfaltweggetje buigt naar rechts en wordt
een betonfietspad. Op splitsing bij P-23730 LA, Broekweg. Ga na de brug over het
Valleikanaal RA de liniedijk op. Bij de asfaltweg (Lambalgseweg) LA en even daarna RA
door de voetgangerssluis.
De route loopt over het fraai gerestaureerde verdedigingswerk Post van Lambalgen
evenwijdig aan het Valleikanaal. Voor een mooi uitzicht kun je bij het bankje ervoor kiezen
bovenop te gaan lopen. Na een overstapje kom je uit op een asfaltweg met rechts een witte
brug. Ga hier LA. Je passeert Educatief Centrum Grebbelinie.
Bij P-23732 RD, de Brinkkanterweg vervolgen. Op T-splitsing LA, Laagerfseweg. Bij de Ysplitsing rechts aanhouden, Strubbelenburg. Op kruising bij een geitenboerderij RA,
Rumelaarseweg. Bij P-22803 LA, fietspad over de Monnickendijk. Loop dit fietspad helemaal
uit tot de bushaltes aan de Maarsbergseweg.

