én omgeving

Rondje Vallei
en Heuvelrug
AFSTAND: 30 kilometer
1

TIJDSDUUR: 2 uur

Ontdek Scherpenzeel en omgeving op de fiets

Rondje Vallei en Heuvelrug
De plattegrond van deze route kunt u vinden op blz 6 & 7. Start uw route
bij Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 Scherpenzeel.
Ga over het witte bruggetje rechtsaf richting de Grote Kerk:
Knooppunt 74 – 73 – 87 – 84 – 85 – 89 – 06 – 07 – 70 – 71 – 82 – 83 –
22 – 81 – 73 – 74 – richting knooppunt 75 tot Kulturhus De Breehoek.

Tot tweemaal toe is de toren herbouwd. In 1777 werd de kerk grondig
hersteld. Een grote restauratie had vervolgens plaats in 1939. Op zondag 22
april 1945 werd de toren opgeblazen. Deze viel boven op de kerk. Daarna
volgde restauratie van de gehele kerk. Op 18 mei 1948 werd de kerk opnieuw
in gebruik genomen.
Later werd de kerk van binnen gerestaureerd. In 1996 is dit werk gereed
gekomen. Het plaatsen van vijf gebrandschilderde ramen, vervaardigd
in de periode 1995 - 1996, in het koorgedeelte, vormt de bekroning. De
kansellezenaar werd in 1647 geschonken ter gelegenheid van het huwelijk
tussen Borchard Willem van Westerholt, Heer van Scherpenzeel en Anna
Helena van Renesse. Het bevat de wapens van beide families.
Het tiengebodenbord is in 1656 vervaardigd. Er hangt nog een tweede
tiengebodenbord in de kerk. Het werd in 1714 gemaakt door J. Leenderzen.

Kulturhus De Breehoek

START

Knooppunt 74
Het kerkgebouw in het centrum van Scherpenzeel wordt reeds in de
archiefstukken van 1342 genoemd. Vanaf 1597 werd het een protestantse
kerk. Zowel in 1603 als in 1609 werd de toren door blikseminslag getroffen.

2

De Grote Ke
rk

Knooppunt 89 – Knooppunt 6
U fietst over de Monnickendijk (fietspad), grens tussen Woudenberg en
Maarsbergen. Dit dijkje werd in 1130 aangelegd door monniken van de Abdij
van Leusden. De dijk diende als basis om het gebied tussen de Monnickendijk,
Zeghedijk, Hinderdijk, Lunterse beek en de Heijgraaf bewoonbaar te maken.
De grenswal is ook de grens tussen verschillende typen landschappen: het
slagenlandschap aan de noordzijde (Woudenberg) en het kampenlandschap
aan de zuidzijde (Maarsbergen).

Uit oude kaarten bleek dat dit dijkje als weg werd gebruikt. Na herstel is het
nu weer in gebruik als fietspad. Na het oversteken van de Woudenbergseweg
Educatief Centrum Grebbelinie

fietst u via de Ringelpoel naar Landgoed Anderstein.

Knooppunt 84 – 85
U fietst langs het Educatief Centrum Grebbelinie in het vizier (Brinkkanterweg
23A). In het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel wordt
het verhaal verteld van de mobilisatie van de Grebbelinie en de meidagen van

jk
Monnickendi

1940, waarbij de focus ligt op de impact die deze gebeurtenissen hadden op
de plaatsen Woudenberg en Scherpenzeel.

In 2016 is het educatief centrum volledig verbouwd en door een enthousiaste
vrijwilligersgroep opnieuw vormgegeven. Naast een gloednieuwe expositie
behoren ook nabijgelegen kazematten en loopgraven tot het educatief
centrum.

De reguliere openingstijden zijn van april t/m oktober op dinsdag t/m
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
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Grote Kerk Scherpenzeel
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Educatiefcentrum Grebbelinie
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Monnickendijk
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Landgoed Anderstein
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Landgoed Maarsbergen
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Leersumse Veld

Knooppunt 71 -82
Landgoed Maarsbergen omvat ruim 400 hectare bos, natuur en landschap en
ruim 20 gebouwen. Onderdeel van het landgoed is de Historische Buitenplaats
Maarsbergen. Een complex van historisch gebouwde en groene monumenten,
in zijn geheel aangewezen als Rijksmonument.

Het landgoed is meer dan 125 jaar in bezit van de familie Godin de Beaufort.
Jonkheer Karel Antoni kocht het landgoed in 1882. Het kasteel wordt op nu
bewoond door de derde, vierde (van der Goes-Petter) en vijfde (van der Goes)
generatie nazaten en is niet te bezichtigen.

Landgoed Anderstein

Op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, ligt het
prachtige Landgoed Anderstein. Dit 220 hectare omvattende landgoed, biedt
een divers landschap van bossen, heide en grasland. De prestigieuze 27 hole

Landgoed M
aarsbergen

golfbaan, die 100 hectare van het landgoed bestrijkt, is geïntegreerd in het
natuurlandschap.

Door een actief beleid op het gebied van behoud en ondersteuning van de
natuur, krijgen zeldzame flora en fauna de ruimte om te floreren. Op het
landgoed staan verschillende gebouwen, waaronder de statige Villa Anderstein,
het Koetshuis, de dwarshuisboerderij, De Deel en de Stal en verschillende
stallen.
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Knooppunt 71 - 82

Knooppunt 6 – 71

Aan de oostkant van de Woudenbergseweg fietst u door het Leersumse Veld.

U volgt het eerste deel van het Let de Stigterpad, dit loopt van Maarn naar

Het Leersumse Veld ligt aan de noordkant van Boswachterij Leersum. Het

Rhenen. Het Let de Stigterpad is vernoemd naar mevrouw A.D. de Stigter-

gebied bestaat uit bos, hei en een drietal vennen. Het Leersumse Veld ligt in

Huising, oud-burgemeester van Maarn en mede grondlegger van het Nationaal

een natuurlijke laagte, die in de ijstijd is uitgesleten.

Park Utrechtse Heuvelrug, van 2003-2005 was zij de eerste voorzitter.

Door ontbossing en overbeweiding is het Leersumse Veld in de loop van de

De route laat het beste zien wat het nationale park te bieden heeft, de half

eeuwen veranderd in een stuifzand- en heidegebied, dat op natte plaatsen

verharde fietspaden voeren langs bossen, heidevelden, grafheuvels, kastelen,

ging vervenen. De vennen zijn ontstaan doordat rond de 18de eeuw veen

zandverstuivingen, vennen, uiterwaarden met rivier en vergezichten. In het

werd afgegraven voor brandstof.

midden is de route wat heuvelachtig. Het is uniek dat stuwwal en rivierdal
zo dicht bij elkaar liggen en dat maakt het Let de Stigterpad een bijzondere
fietsroute.

Leersumse Veld
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WAT KOMT U TEGEN?
Scherpenzeel heeft een groene omgeving dat zich perfect leent om Heerlijk
in te fietsen. De Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei heeft een combinatie
van prachtige natuurgebieden en culturele monumenten te bieden. Deze 30
kilometer lange fietsroute leidt je o.a. langs de volgende highlights:
»»

Historische Grote Kerk

»»

Educatiefcentrum Grebbelinie

»»

De Monnickendijk

»»

Landgoed Anderstein

»»

Landgoed Maarsbergen

»»

Leersumse Veld

ONTDEK SCHERPENZEEL
Scherpenzeel heeft een rijke historie en een minstens even rijk cultureel,
recreatief en horeca aanbod dat voor iedereen wat te bieden heeft voor een
heerlijk dagje uit. Ga naar heerlijkscherpenzeel.nl en ontdek wat er allemaal
nog meer te doen, zien, proeven en beleven is in dit veelzijdige dorp.
Beleef Heerlijk Scherpenzeel ook op

B Facebook @heerlijkscherpenzeel.
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Bekijk meer activiteiten op heerlijkscherpenzeel.nl

