
Doortraproute   Start: Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59, 
3925 JP Scherpenzeel 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt 

1. Rechtsaf naar de rotonde, steek deze 
rechtdoor over. U fietst de nieuwbouwwijk in 
(Renes).  

2. Voor de Sionkerk rechtsaf en volg de 
roodkleurige weg. 

3. Vervolg rechtdoor, bij drempel en einde 
woonerf (’t Boschstuk) rechtdoor naar het 
volgende woonerf (Leidjeskamp). 

4. Na de drempel linksaf straat in met bord 
doodlopende weg.  

5. Voor de woontoren (Burg. Kortesingel),  
tussen de paaltjes door rechtsaf  
het fietspad op. 

6. Einde fietspad rechtdoor. 

7. Einde weg linksaf (Druivenkamp). 

8. Einde weg (Druivenkamp) rechtsaf  
Dorpsstraat in. 

9. Bij de kruising links aanhouden, en na 
ongeveer 100 meter ter hoogte van de kerk 
linksaf door het grote zwarte hek met ijzeren 
spijlen (Huize Scherpenzeel). Fietsen is hier 
toegestaan.  

10. Fiets over het grindpad en sla aan het einde 
linksaf. U fietst achter Huize Scherpenzeel 
langs. 

11. Volg het brede pad langs de bomen en  
blijf rechtdoor fietsen. Aan het einde van 
het pad is een tweede zwarte hek. 

12. Na het hek direct rechtsaf de klinkerweg op 
(Boslaan). 

13. Aan het einde van de klinkerweg bij het 
bord Einde fietsstraat rechtsaf en direct 
linksaf (bij de ANWB- paddenstoel), 
Koepellaan.  

14. Volg Koepellaan langs weilanden en langs 
een speeltuin. 

15. Op de eerste kruising na de speeltuin 
linksaf (voor voormalige boerderij) 
(Nieuwstraat).  

16. Volg deze weg, de bebouwde kom van 
Scherpenzeel uit.  

17. Voor de witte brug rechtsaf het  
Jaagpad op, langs het Valleikanaal.  
Volg nu 84 .   

18. Bij 84  naar 87 .  

19. Bij 87  naar 73 .  

20. Bij 73  links de Dorpsstraat in. 

Bezienswaardigheden
Op deze route fietst u letterlijk tussen 
de provinciegrenzen van Utrecht en 
Gelderland door. Aan de ene kant 
treft u ontspanning en natuur. Aan de 
andere kant indrukwekkende kastelen 
en buitenplaatsen. Huis Scherpenzeel 
is hier een mooi voorbeeld van. Via 
het Valleikanaal meandert u verder. 
Onderweg kunt u eventueel nog de 
Post van Lambalgen bezichtigen. Aan 
de noordkant kunt u de Glinstertuin 
aandoen. Het gebied van De Glind 
herbergt vele mooie schatten en paden. 

Opletpunten
Routepunt 9: 
Kruising en naar links richting Huize 
Scherpenzeel oversteken kan druk zijn. 
Routepunt 18: 
Vlak voor 87  oversteek provinciale weg. 
Advies: neem de tijd.
Routepunt 24: 
Let op: de rotonde bevat geen twee
richtingen fietspad. Dus u moet de 
rotonde helemaal rond om op het fietspad 
aan de linkerkant van de weg te blijven.

Scherpenzeel 19 km



21. Derde weg linksaf, Lindenlaan. 

22. Einde weg rechtsaf fietspad langs  
de Eikenlaan. 

23. Einde weg linksaf tweerichtingenfietspad 
aan de linkerkant van de Markstraat.  
 
U nadert nu het startpunt, de route  
heeft echter nog een tweede lus. 

24. Bij de rotonde rechtdoor.  

25.  Volg 75 .  

26. Bij 75  naar 03 . 

27.  Bij 03  rechtsaf naar 43  (Goorsteeg). 

28. Bij 43  richting 42  (de route gaat  
niet helemaal naar dit knooppunt)  
(De Haar).  

29. Rechtsaf de Boshuisweg in. Dit is richting 
de Glinstertuin (bord staat verderop).   
Deze weg (Boshuisweg) is uitsluitend 
toegankelijk voor bestemmingsverkeer.    

30. Op kruispunt linksaf richting het zwembad. 

31. Einde weg bij het bord van de bebouwde 
kom De Glind naar rechts voorrangsweg op. 

32. Volg het vrijliggende fietspad richting 11  
(maar de route gaat niet helemaal naar dit 
knooppunt) 

33. Eerste weg rechtsaf Burgstederweg (voor 
fietsers is deze weg niet doodlopend).  
Punt met mogelijkheid om iets te drinken  
te kopen. 

34. Aan het einde met de weg mee links afbuigen 
(voor de boerderij langs) dan rechtsaf het 
fietspad op, volg 4 km het fietspad naast de 
provinciale weg tot u weer in Scherpenzeel bent.  

35. Op de rotonde rechtsaf en u bent terug bij  
het startpunt.

Horeca & Rustpunten
In de omgeving van de Marktstraat 
en de Dorpsstraat zijn diverse 
horecagelegenheden. Of bezoek een 
van de vele uitspanningen aan het 
Valleikanaal. Ook in de noordelijke 
omgeving van Scherpenzeel is 
genoeg te ontdekken. Op de route ten 
Noorden van Scherpenzeel zijn vaak 
stalletjes langs de weg te vinden met 
lokale producten. Bij punt 33 aan de 
Burgstederweg is een rustpunt hier 
kunt u iets te drinken te kopen en 
natuurlijk even pauzeren.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.
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Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.
Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

Over de Fietsersbond
De Fietsersbond zet zich in voor veilig en 
comfortabel fietsen en levert daarmee een 
bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief 
Nederland én aan  fiets geluk voor iedereen! www.fietsersbond.nl


