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Grebbelinie en Valleikanaal
Deze wandeling loopt grotendeels gelijk op met stukken van drie verschillende
klompenpaden het Broekpad, het Oudenhorsterpad en het Dashorsterpad. Het eerste
deel van de route lopen we over de Lambargerkeerkade naar de Grebbeliniedijk langs
het Valleikanaal. Door de eeuwen heen is het Valleikanaal bij stukjes en beetjes
gerealiseerd, deels door het benutten van bestaande waterlopen, deels door het graven
van een nieuw deel. De laatste grote schakel in het Valleikanaal ten oosten van Leusden
is pas kort voor de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd. De Grebbelinie werd in de 18e
eeuw aangelegd en moest West-Nederland beschermen tegen aanvallen vanuit het
oosten door hele gebieden onder water te zetten. Rijnwater werd bij de Grebbesluis
ingelaten. Via een ingenieus stelsel van kades, stuwen en sluizen werd het water
verdeeld over een gebied tussen Rhenen en de voormalige Zuiderzee. Voor en achter
het langs het Valleikanaal opgeworpen wallichaam van de Grebbelinie werden in de jaren
1939-40 betonnen kazematten gebouwd. De meeste zijn van het type 'stekelvarken' voor
lichte mitrailleur en hebben drie, vijf of zeven schietgaten. Het kanaal zelf diende als
tankhindernis. Het tweede deel van de wandeling volgen we eerst nog de Roffelaarskade
(ook een keerkade in de Grebbelinie) en daarna blijven we steeds op de randen van bos
en boerenland. Het laatste deel van de route lopen we over Landgoed Scherpenzeel.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het parkeerterrein op Plein 1940 loop je naar de kerk. Voor de kerk ga je linksaf
in de richting van een groot hek naast huisnummer 186. (Vanaf de bushalte 'Kerk' loop je
naar huisnummer 186 en daarna ga je rechtsaf door de poort.) Je loopt een pad op langs
een bordje 'Huis Scherpenzeel'. Voor het water links aanhouden. Op driesprong
rechtdoor. Op een volgende driesprong rechts aanhouden. Direct daarna op een kruising
rechtdoor. Nu het eerste pad rechtsaf. Je hebt een weiland aan je linkerhand en je loopt
in de richting van een boerderij. Je loopt in de richting van een hek en komt uit op een
klinkerweg. Hier ga je rechtsaf. Op driesprong bij P-20087/001 rechtdoor, Vlieterweg. Op
kruising met Vijverlaan rechtdoor.
2. Aan het eind linksaf, Nieuwstraat. Nu neem je de eerste weg rechts, Holevoetlaan.
Op kruising met Hovenierslaan rechtdoor. Na huisnummer 31 aan je linkerhand ga je
linksaf, een stoeptegelpad, de Lambargerkeerkade. Bij een klinkerwegje links
aanhouden, de nu onverharde Lambargerkeerkade tussen hoge eikenbomen vervolgen.
Je kruist een brede onverharde weg en gaat rechtdoor over het dijkje. Vlak voor het
fietspad met het onverharde paadje meebuigen naar links. Je komt uit op het fietspad,
nog even rechtdoor en bij P-24234/001 ga je rechtsaf de brug over het Valleikanaal over.
3. Direct na de brug rechtsaf langs een bordje 'Grebbeliniedijk' en je volgt steeds een
onverhard pad langs het kanaal. Je kruist een asfaltweg en gaat rechtdoor over een
overstapje en langs een bordje 'Grebbeliniedijk'. Je vervolgt het onverharde pad langs het
kanaal. Je passeert een nagebouwde loopgraaf. Je loopt in de richting van een
watertoren. Je passeert een overstapje en komt uit op een asfaltweggetje. Rechtdoor
langs de watertoren. Je komt uit bij een drukke voorrangsweg. Hier oversteken en via een
overstapje weer naar de Grebbeliniedijk. Volg het pad over de liniedijk. Verderop wordt
het een bredere grasdijk. Je loopt daarna via overstapjes door een aantal weilanden
(verboden voor honden). Bij een metalen hek ga je over een overstapje heen en rechtsaf
de brug over het kanaal over.
4. Het fietspad oversteken en rechtdoor de onverharde bomenlaan in. Asfaltweg
oversteken en bij P-24230 het brede onverharde pad volgen langs een bordje
'Grebbelinie'. Je gaat via een stenen brug over een sloot heen en vervolgt het pad
rechtdoor. Aan het eind van het pad voor huisnummer 24 rechtsaf, een klinkerweg. Aan
het eind linksaf. Bij het begin van het bos aan je linkerhand linksaf over de vlonder, een
smal bospad volgen. Je passeert opnieuw een vlonder, asfaltwegje oversteken en
rechtdoor, bospaadje vervolgen. Het pad met een bocht naar rechts volgen. Aan het eind
een vlonder over en je komt uit op de Voskuilerdijk. Hier ga je rechtdoor, de geasfalteerde
Kolfschoterdijk in. Bij P-20221/001 Moorsterweg kruisen en rechtdoor de Kolfschoterdijk
vervolgen. Tegenover huisnummer 18 linksaf, een bospad langs een bordje 'Welkom
Klompenpaden' in de bosrand. Bij een bruggetje neem je het eerste pad naar rechts. Pad
met bochten volgen. Wordt verderop een breder graspad. Bij een houten schuur
(schaapskooi) rechtsaf, asfaltweg.

5. Op een kruising rechtdoor, Dashorsterweg, ook een asfaltweg. Na huisnummer 5a/4
linksaf, een karrenspoor langs een bordje 'Welkom Klompenpaden'. Je loopt tussen
knotwilgen en komt over het erf van een boerderij. Aan het eind van dit pad rechtsaf,
asfaltweg omzoomd door eiken. Aan het eind rechtsaf. Neem nu het eerste graspad
linksaf langs een houten afsluitboom en een bordje 'Landgoed Scherpenzeel'. Het eerste
pad linksaf (voor een metalen hek), een bospaadje met aan je rechterhand grasland. Dit
kronkelpaadje blijven volgen. Het paadje buigt naar rechts en gaat over een greppel. Je
houdt het grasland aan je rechterhand. Het pad komt uit op een breder graspad, hier
rechtsaf. Nu neem je het eerste bospad naar links. Je gaat door een klaphekje en houdt
direct rechts aan langs een informatiebord over Landgoed Scherpenzeel.
6. Je loopt langs een oude schietbaan. Het pad buigt aan het eind naar links en nog een
keer naar links. Daarna ga je rechtsaf een klaphekje door over een pad tussen
weilanden. Nog twee klaphekjes door en weer rechtdoor het bos in. Aan het eind
rechtsaf, een breed bospad. Op een kruising linksaf. Het bospad gaat over in een
graspad tussen weilanden. Bij boerderij aan je linkerhand rechtdoor, een smaller pad
tussen eiken. Het pad buigt naar rechts. Je komt uit op een asfaltweg. Hier linksaf en
links aanhouden onder een tunneltje door. Na het tunneltje rechtdoor langs sportvelden
en zwembad. Bij een fietspad linksaf. Aan je rechterhand een sloot. Aan het eind
rechtsaf, Marktstraat. Je komt weer uit bij Plein 1940 of de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Scherpenzeel, Plein 1940. In het weekend hier max. 2 uur parkeren.
Openbaar vervoer
Scherpenzeel, bushalte ‘Kerk’ lijn 80 en 83 vanaf station Veenendaal-De Klomp.
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
in het centrum van Scherpenzeel zijn diverse horecagelegenheden.
Honden
op een klein deel van de route langs het Valleikanaal ten noorden van de N224 door twee
weilanden zijn honden niet toegestaan.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-scherpenzeel/12826/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

