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Belangrijke punten in de wandelroute 
 

1. In de bocht van de weg richting Barneveld 

sneuvelde de eerste Duitse soldaat: Hubert 

Dicks.  

Een groep Duitse militairen op motoren met 

zijspan kwam naar Scherpenzeel en werd 

direct onder vuur genomen vanuit een stelling 

ter hoogte van de Eikenlaan. 

 
2.  Monument 

Het Monument op de 

hoek van 

Voorposten is 

geplaatst ter 

herinnering aan de 

2500 Nederlandse soldaten, die in de 

mobilisatie in Scherpenzeel verbleven. Op 

ongeveer 50 meter ten zuiden van het 

monument was een hindernis voor tanks 

gebouwd, een zogenaamde aspergeversperring 

(de V102, type M36). Het daarbij behorende blok 

beton zit nog steeds onder het wegdek. Op de 

hoek van Eikenlaan en Marktstraat waren aan 

beide kanten van de weg stellingen gebouwd. 

 
3. Oude Kerk 

In de Kerktoren zat in mei 1940 een Nederlandse 

militair, een waarnemer voor de artillerie. De 

Duitsers hebben de Kerktoren beschoten met 

kanonnen, en ook een aanval met vliegtuigen 

uitgevoerd. De toren en de kerk werden slechts 

licht beschadigd, in tegenstelling tot de huizen 

in de directe omgeving. Aan het eind van de 

oorlog, op 29 april 1945, hebben Nederlandse 

SS’ers de toren opgeblazen. 

 

4. Huize Scherpenzeel  

Al in de 14e  eeuw was 

er sprake van een 

versterkt huis. In de 

loop der eeuwen 

verschillende malen 

vergroot en 

aangepast. In mei 1940 werd Huize 

Scherpenzeel het hoofdkwartier van de Duitse 

227 Infanterie Divisie. Ze verbleven hier maar 2 

uur; de divisie kreeg opdracht om door te 

trekken naar het westen. Na de oorlog werd 

Huize Scherpenzeel het hoofdkwartier van de 

Canadese bevrijders. Tijdens de mobilisatie 

verbleven 160 Nederlandse soldaten in het 

koetshuis. 

 
5. Op 26 januari 1945 werd in deze omgeving een 

rijtuig beschoten door geallieerde vliegtuigen.  

Margaretha Vink, 51 jaar, uit Veenendaal, kwam 

hierbij om het leven.  In deze periode vielen de 

geallieerde vliegtuigen alle voertuigen aan. Er 

werd van uit gegaan dat het transporten waren 

van of voor de Duitsers. 

 

6. De Koepel werd in 

1865 gebouwd als 

woning voor de 

jachtopziener van de 

familie Royaards. De 

natuur is hier 

prachtig. Regelmatig laat de 

ijsvogel zich hier zien.  Het 

landhuis ligt in een bewaard 

gebleven bochtig deel van de 

oude Lunterse Beek. 

 

7. Vlak voor boerderij het Tweede Broek liep in 

1940 een tankgracht. Dit gebied was niet goed 

onder water te zetten. Om die reden  werd 

besloten een extra hindernis op te werpen in de 

vorm van een tankgracht. De Duitsers hebben 

geprobeerd hier door de Grebbelinie te breken. 

Ze zijn niet verder gekomen. 

 

8. Eerste Broek (wederopbouwboerderij). De 

oorspronkelijke boerderij werd op 10 mei 1940 

door de Nederlandse Genie opgeblazen, omdat 

hij in het schootsveld van de Grebbelinie lag. Na 

de meidagen werd hij direct weer opgebouwd, 

om in 1945 hetzelfde lot te ondergaan. Door de 

vele aanpassingen in de loop der jaren is hij 

nauwelijks nog als wederopbouwboerderij te 

herkennen. 



WANDELROUTE 
 

9. Uitkijkpost, PAG-kazemat 

Achter de Dijk treft u vlak aan de 

kant van de weg een beuk aan, die er erg 

gehavend uitziet. Dat klopt ook wel, het is de 

uitkijkpost geweest van soldaat Boivin die 

ondanks de beschietingen tot het laatste op z’n 

post bleef. 

Naast het pad een uit stekend stuk beton. Het is 

een der onderdelen van een betonnen kazemat 

voor een pantserafweergeschut (PAG).  Op de 

post van Lambalgen kunt u 

het complete stel nog 

bewonderen. 

Als u de QR-code scant, dan 

kunt u een geluidsfragment 

laten afspelen. 

 

10. Kazematten 

Langs dit gedeelte van de Linie zijn de  

kazematten (S3, of stekelvarkens vanwege de 

uitstekende pinnen) alle behouden gebleven. 

Alleen de twee stalen kazematten zijn in 1941 

door de Duitsers opgeblazen. Ook het voorveld 

vóór de oude Linie is  nog geheel zoals het in  

1940 was. 

 
11. Lambalgen, Lambalgerkeerkade 

De Lambalgerkeerkade vormde de  

waterscheiding tussen de derde en de vierde 

inundatiekom. In 1865 werd de weg 

Woudenberg-Scherpenzeel (thans de N224) 

bewust hoger aangelegd en kon zo als nieuwe 

waterscheiding tussen beide kommen dienen. 

De damsluis bij Lambalgen werd daarop 

gesloopt, een deel van de kade afgegraven. In 

2014 is de Post weer teruggebracht zoals het 

was in 1793. 

 
12. In 1940 werd Scherpenzeel beschoten door 

Duitse artillerie. Nadat de Nederlandse 

voorposten zich hadden moeten terugtrekken 

kwamen de Duitsers het dorp in. De 

Nederlandse artillerie stond op ongeveer 5 km 

afstand en nam de Duitse troepen in het dorp 

onder vuur. Heel veel huizen en gebouwen 

werden hierdoor zwaar beschadigd. Bijna alle 

woningen aan het Holevoetplein moesten weer 

opnieuw worden gebouwd. 

 

13. Aan de noordzijde van de Eikenlaan waren 

enkele stellingen. Nadat de Duitsers 

Scherpenzeel binnen waren gedrongen, 

dreigden de voorposten te worden omsingeld. 

De bezetting van een voorpost zwaaide met een 

witte vlag als teken van overgave. Een Duitse 

officier en een onderofficier lopen naar de 

betreffende stelling. Vanuit een andere stelling 

worden de beide Duitsers doodgeschoten.  De 

Duitsers waren hierover des duivels en 

dreigden een aantal Nederlandse militairen te 

executeren. 

 

Speurvraag: Hoe oud zou Margaretha Vink zijn 
als ze nu nog had geleefd?  
Het antwoord op deze vraag kunt u o.v.v. uw 
naam en adres mailen naar 
martin@ovscherpenzeel.nl of in de brievenbus 
doen op het adres Spechtlaan 4. Onder de juiste 
antwoorden wordt een slagroomtaart verloot. 
 
Deze wandelroute is mede mogelijk 
gemaakt door stichting “Grebbelinie in 
het vizier”. Vrijwilligers uit Scherpenzeel 
en Woudenberg hebben de stichting in 
2005 opgericht. Dit Educatief Centrum 
bestaat uit een expositie van wapens, uniformen, foto’s, 
films, en een veelvoud aan attributen, welke door zowel 
burgers als militairen gebruikt werden in de periode 1940 
tot 1945. Vrijwilligers vertellen het verhaal over de aanleg 
van de Grebbelinie, de gevechten rondom Scherpenzeel 
en Woudenberg en de gevolgen daarvan voor de 
bewoners van deze regio. 
Daarnaast bestaat Educatief Centrum het ook uit een 
replica van een loopgraaf (uit de periode 1939 / 1940), een 
aantal authentieke Nederlandse kazematten uit de 
Grebbelinie uit diezelfde periode en een Duitse bunker uit 
de in 1944 ingerichte Pantherstellung. Met een bezoek aan 
het Educatief Centrum steunt u de stichting en hun werk. 
www.grebbelinieinhetvizier.nl 

 
  

mailto:martin@ovscherpenzeel.nl
http://www.grebbelinieinhetvizier.nl/
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“Opdat wij niet vergeten” 

WANDELEN DOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN SCHERPENZEEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar WWW.OVSCHERPENZEEL.NL om de wandelroute te downloaden voor uw GPS-app. 

Ook kunt u bij MADVENTURE een GPS-apparaat reserveren tegen een borg van €25,00.  

Reserveer uw GPS-apparaat via info@madventure.nl of 0653555843 

 

http://www.ovscherpenzeel.nl/
mailto:info@madventure.nl

