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Deze fietspuzzeltocht is ca. 15 km lang en 

brengt u langs de mooiste plekjes van 

Scherpenzeel 

Routebeschrijving 

1. Start  in het park van Huize Scherpenzeel  

2. Met het kasteel aan uw rechterhand, fiets u het 

park uit en dan rechtsaf de Burgermeester 

Royaerdslaan op. 

Dit mooie 

gemeentehuis is in de 

oorlog geopend en het 

is een blikvanger is in 

het centrum van 

Scherpenzeel. Ruim 

veertig jaar later, in 1983 werd het gerestaureerde 

Huize Scherpenzeel in gebruik genomen als 

gemeentehuis. Nu dient het als 

appartementencomplex.  

Vraag 1: Wanneer is de eerste steen gelegd?  

3. U steekt de Dorpsstraat over en fietst de 

Lindenlaan op. 

4. Aan het einde van de Lindenlaan steekt u 

rechtover en slaat daarna rechts het fietspad 

op van de Eikenlaan. 

5. Sla aan het einde van de weg linksaf het 

fietspad van de Marktstraat op. 

Het gemeentewapen 

van Scherpenzeel 

stamt uit de riddertijd. 

De Heren van 

Scherpenzeel (veelal 

ridders) voerden ook 

lelies in hun wapen. Vandaar dat op 3 juli 1950 werd 

"goedgevonden en verstaan". Het gemeentewapen 

is tegenwoordig het herkenningsteken van de 

gemeente  

Vraag 2: Hoeveel lelies zitten er in het 

gemeentewapen van gemeente Scherpenzeel? 

6. U steekt rechtdoor de rotonde over. 

7. Bij de verkeerslichten steekt u rechtdoor over  

8. U rijdt nu op het fietspad van de 

Barneveldseweg en fietst deze c.a. 2 km. 

9. Sla linksaf de Veenschoterweg op. Direct na 

het laatste huis aan de rechterkant slaat u 

rechtsaf om het half verharde pad volgen. 

Vraag 3: Halverwege het bospad vind u aan de 

rechterkant een houtenbankje met een naam erop. 

Maak een zo lang mogelijk ander woord  van de 

letters die op het bankje staan. 

10. Sla aan het einde van de weg  linksaf  

Huigenbosch op 

11. Sla aan het einde van de weg rechtsaf  naar 

Kolfschoten. 

De werkgroep 

Plattenlandanders is 

ontstaan in 2005. Deze 

groep mensen maken 

de mooiste en 

creatiefste kunst en 

bouwwerken. Eén van 

de zichtbaarste is de Molen op de Stationsweg. Het 

laatste kunstwerk wat in 2021 is geplaatst is de 

ketting van fietsen die u aan de rechterkant ziet op 

Kolfschoten. 

Vraag 4: Hoeveel zadels ziet u op dit kunstwerk 

wat gemaakt is door plattenland anders? 

12. Ga de eerste weg links de Kolfschoterdijk op . 

Op het kruispunt 

Kolfschoten/ 

Kolfschoterdijk stijgt 

opeens een manshoge 

varkenskop uit de 

modder omhoog, en een 

eindje verderop zijn krulstaart. Uitgevoerd in dik 

plaatstaal met een roze poedercoating. 

Vraag 5: Hoe heet dit kunstwerk? 

13. Ga de eerste weg linksaf naar de  

Dashosterweg. 

Op de hoek Kolfschotendijk / Dashorsterweg  zien 

we een bord van de Fietsroutenetwerk Utrecht. 

Vraag 6: Wat staat er boven de kerk op het 

Fietsenroutenetwerkbord. 
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14. Sla aan het einde van de weg linksaf naar de  

Moosterweg. 

15. Blijf de weg volgen; gaat over in Oud Willaer. 

16. Vóór de bocht naar rechts gaat u links de 

fietstunnel in. 

Het eerste voetbalveld van 

Valleivogels was even verderop 

en was een stuk bos. Ooit 

begonnen  door een 30-tal lieden 

van goeden wil. Dit veld werd later bekend en 

berucht bij menig tegenstander. In 1951 kreeg de 

vereniging voor het eerst de beschikking over een 

heus kleedlokaal. 

Vraag 7: Hoe heette destijds het beruchte stuk bos? 

17. Ga de eerste weg rechts, Eikenlaan (fietspad) 

en sla aan het einde van de weg linksaf de 

Industrieweg op. 

18. Ga bij de rotonde rechtdoor de Burgermeester 

Roellaan op. 

19. Rijd de weg helemaal uit tot aan de 

Brinkanterweg. Ga rechtsaf de Brinkanterweg 

op en direct daarna linksaf de Polsche Steeg in 

(half verharde weg). 

20. Ga aan het eind de Nieuwstraat op (verharde 

weg) en direct vóór het Valleikanaal links het 

fietspad op langs het water. 

Ooit bestond de hele Gelderse Vallei, gelegen 

tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, uit 

adembenemend mooie blauwgraslanden. Nu is er 

voornamelijk landbouw te vinden in dit gebied. 

Vraag 8 Hoeveel kilometer is het van dit punt naar 

Leersum ? 

21. Blijf het fietspad volgen tot aan de verharde 

weg en sla linksaf de Broekerweg op. 

 

De Grebbelinie telt 

veel bunkers die in 

de Tweede 

Wereldoorlog zijn 

gebouwd. 

 

Vraag 9: Hoeveel bunkers staan er aan de kant van 

het Valleikanaal  op dit gedeelte van de fietsroute? 

22. Ga de eerste weg links, de Vlieterweg op  en 

blijf de weg volgen tot aan scherpe bocht naar 

links (Partycentrum Boschzicht). In deze bocht 

slaat u rechtsaf het park in. 

Vraag 10: Hoeveel knikkers zitten er in de pot 

achter het raam bij Partycentrum Boschzicht? 

23. U bent op het eindpunt van de fietstocht, bij 

Huize Scherpenzeel. 

 

 

De oplossingen van deze fietspuzzeltocht kunt u 

o.v.v. uw naam en telefoonnummer mailen naar 

martin@ovscherpenzeel.nl of in de bus doen op het 

adres Spechtlaan 4. Zorg dat uw naam Onder de 

juiste antwoorden wordt een slagroomtaart 

verloot. 
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