Wandelroute – Utrecht/Gelderland – DR 2012.04
Deze Op Verkenning beschrijft een lijnwandeling van ongeveer 20 km met als vertrekpunt
halte Hoevelaken, Gemeentehuis of halte Stoutenburgerlaan. De wandeling gaat via het
dorp Achterveld, langs de Modderbeek en over het Kerstavondpad naar Scherpenzeel. De
verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer gelijk.

OV naar Hoevelaken en vanaf Scherpenzeel
Raadpleeg voor de verbindingen per trein en bus www.9292ov.nl of de websites van de
vervoerders:


www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Amersfoort of naar Apeldoorn.



www. syntusgelderland.nl voor buslijn 102S Amersfoort – Hoevelaken – Apeldoorn vv.



www.connexxion.nl voor buslijn 80 (Wageningen -) Scherpenzeel – Amersfoort.

Wandelroute
1. Stap uit bij halte Stoutenburgerlaan als u geen aanleiding heeft in de nabijgelegen
winkelstraat rond te kijken of bij de volgende halte (Gemeentehuis) om nog even te
winkelen. Loop in beide gevallen terug in de richting vanwaar de bus kwam en wandel de
Stoutenburgerlaan helemaal uit naar de rand van de woonbebouwing.

2. Ga op de rotonde – kruising met de Koninginneweg – RD en vervolg de wandeling over
de Stoutenburgerlaan.

3. Een viaduct voert u achtereenvolgens over de A1 en de spoorlijn Amersfoort –
Apeldoorn. Begin juni was al duidelijk te zien waar het in december 2012 in gebruik te
nemen Station Hoevelaken komt te liggen.

4. Ga vervolgens de Esvelderbeek over en loop nog steeds RD tot u bijna aan de zuidelijke
rand van een bosperceel bent gekomen en de weg een bocht naar rechts gaat maken. Ga
hier LA en vervolg u wandeling over de onverharde brede oprijlaan van het Landgoed
Stoutenburg richting boerderij Klein Niep.

5. Ga vóór de boerderij LA en volgt kort daarna de bocht naar rechts. Het bos heeft zich
intussen versmald tot een groene tunnel. Deze maakt opnieuw een bocht naar rechts.

6. Het onverharde pad komt uit op de oever van de Barneveldse Beek; ga LA en loopt met
de brede beek rechts van u tot op de T-splitsing, RA en de brug over (Emerlaarseweg).

7. Ga op de V-vormige splitsing LA (Emerlaarseweg, geasfalteerd).

8. Na 1.100m slaat u RA, een smalle asfaltweg in met de naam Jannendorp (wit/rode
markering). Deze komt in een schuine hoek uit op de Jan van Arkelweg (RA) die u door
het dorp Achterveld voert. U houdt rechts aan en u loopt RD tot net voorbij de St.
Jozefkerk. Op de kruising met de Hessenweg gaat u LA en u wandelt RD tot op de hoek
bij Cafetaria De Berken, RA (Schoonderbekerweg).

9. Na ongeveer 500m kruist de weg de smalle Modderbeek. Ga daarna direct RA en wandel
verder via het onverharde schouwpad met de beek rechts van u. Negeer de wit/rode
markering, deze gaat na de brug linksaf.

10. Op een gegeven moment hebt u links van u bos. Loop nog 50m RD en ga LA het bos in.
Ook dit bos is feitelijk een groene tunnel door agrarisch gebied. U passeert enkele
gebouwen (links). Honderdvijftig meter verder maakt het pad een bocht naar rechts, en
meteen daarna naar links. Aan de akkerrand die heel snel daarna volgt gaat u RA. Het
pad buigt daarbij naar links. Even verderop loopt weer het bos binnen.

11. Ga op de eerste splitsing RA. Verderop buigt het pad – dat zich verderop op de rand van
bos en akkerland bevindt – naar links. Eerst hebt u de smalle bosrand rechts van u,
daarna links.

12. Het pad eindigt bij een klaphek met daarop de woorden ‘De Boom’ en geeft toegang tot
een weiland; houdt de linkerkant van het weiland aan.

13. Het pad loopt over het weiland en maakt een bocht naar rechts. Links voor – direct over
het slootje links van u – ligt een particulier rustpunt: ‘koffie en thee – betalen naar eigen
inzicht’. Rondom liggen tientallen klompen om te onderstrepen dat we al enige tijd de
klompenpaden volgen.

14. U (ver)volgt het graspad met het slootje links van u en loopt langs de achtermuur van
discotheek De Klaveet. Opnieuw volgt een klaphek.

15. Na het klaphek gaat u LA tot op de asfaltweg en houdt daar links aan. Na 25 m komt u bij
een bruggetje naar rechts: dit later naar links buigend pad inslaan (klaphek). U koerst af
op het zwarthouten schuurtje met rieten dak. Vlak er voor maakt het s malle pad een
bocht naar rechts. Loop nu richting de asfaltweg – u loopt als het ware om een deel van
het schuurtje heen.

16. Vóór u de asfaltweg bereikt gaat u RA. Het smalle pad kent een paar tamelijk diepe
uitspoelgaten. Bij regenweer kan de passage lastig zijn. Tweehonderd meter verder
maakt u een haakse bocht naar rechts en loopt u richting het bos.

17. Eenmaal in dit bos houdt u op de splitsing links aan. Het bospad komt na enkele bochten
– de hoofdrichting is links – uit bij een bruggetje en vervolgens bij de Moorsterweg; RA.

18. Ga op het eerste pad LA. Dit onverharde pad bereikt al snel het bos. Houd steeds links
aan en negeer alle zijwegen en –paden die haaks rechts op het pad uitkomen.

19. Het pad gaat voorlangs een boerderij (links). Steeds RD terwijl het pad langzaam breder
wordt, u verschillende keren een metalen hekje doorgaat, en uiteindelijk uitkomt op een
verharde weg (Ringlaan).

20. Ga op de Ringlaan RA en 200m verder LA, Boshuisweg. Deze helemaal volgen. Onderweg
passeert u fruittuin Très Jolie die de naam gaf aan deze Op Verkenning. Op de kruising
RD, wederom Boshuisweg (richting kinderhospice).

21. Ga met de bocht naar rechts en weer steeds RD. Ter hoogte van boerderij met
huisnemer 17 gaat de weg over in een (soppig) graspad, opnieuw RD.

22. Ga vlak voor huisnummer 15 LA en loop langs de beek. Honderd m verder RA langs een
akker. Op een gegeven moment bereikt het modderpad het erf van een boerderij.
Vanwege de kans op besmettelijke dierziekten is er geen doorgang over het erf. Ga na
40m LA en loop via een brede onverharde oprijlaan met aan weerszijden grote
loofbomen verder. De oprijlaan komt uit op het fietspad evenwijdig aan de N802, de
Scherpenzeelseweg, RA.

23. U kunt halverwege de oprijlaan via een hobbelig onverhard pad naar rechts en bij het
bereiken van een weiland LA. Vervolgens scheidt een hoog stevig hek dit onverharde pad
van de N802. Dit harde ijzeren hek kent slechts kleine mazen en laat zich moeilijk
overklimmen. Lukt het niet: terug en aanwijzing 22 volgen.

24. Ga op de eerste verharde weg RA, Veenschoterweg. Deze weg eindigt op het erf van een
boerderij. Loop verder RD via een onverhard pad. Negeer paden en een enkele weg naar
rechts. Verderop maakt het onverharde pad een bocht naar links en bereikt met een
kleine hoek de verharde weg De Haar.

25. Niet veel verder maakt de weg een lichte bocht naar rechts. Ga hier aan de linkerkant het
onverharde Kerstavondpad in. Het Kerstavondpad gaat achter een boerderij langs en
komt uit op een onverharde weg.

26. Ga RD verder over het Kerstavondpad parallel aan de weg. Het pad maakt een bocht
naar links over een paar tegels, twee kleine veeroosters, gaat een bruggetje over en
komt uit op een bredere, onverharde weg. Op deze T-splitsing RA, Renessersteeg. De
onverharde weg komt kort daarna in een bocht uit op de verharde Renessersteeg, RD.

27. Na honderd meter volgt een onverharde bosweg naar rechts; sla deze in.

28. Neem op de hoek van een weiland het eerste pad naar links. Na het passeren van een
klaphek bent u op het terrein van de historische schietbaan en houd nu rechts aan. Links
van het pad ligt een aarden heuvel, de kogelvanger.

29. Loop RD door langs de schietbaan. Links liggen drie poortjes waar men de kogels
doorheen moest schieten. Aan het eind van de schietbaan maakt het pad twee bochten
naar links en krult als het ware om de baan heen.

30. Verlaat even verder de schietbaan door RA het klaphek door te gaan. In regenachtige
periodes is het achterliggende weiland behoorlijk modderig.

31. Veertig meter verder volgt opnieuw een klaphek en nog eens twintig meter verder gaat
RA, een breder onverhard pad.

32. Ga op de eerste weg LA en op de kruising RD. De onverharde weg komt na een bocht
naar rechts uit op de verharde weg, LA, Oud Wilaar.

33. Wandel via het fietstunneltje onder de N224 (De Dreef) door en loop RD, Wilaerlaan.
Links ligt het plaatselijke zwembad.

34. Op de kruising van de Wilaerlaan met de Eikenlaan LA en blijf vooralsnog op het fietspad
lopen. Links liggen de sportvelden.

35. Zoek ter hoogte van de tweede zijlaan naar rechts (Plantaanlaan) de huizenzijde van de
Eikenlaan op en wandel RD verder.

36. Op de T-splitsing gaat u RA, de drukke Markstraat. Loop nu alsmaar RD richting de kerk.
Halverwege passeert u een rotonde. De Markstraat komt uit op Plein 1940. Rechts ligt de
in WOII zwaar beschadigde oude kerk en links kunt u terecht voor een hapje en drankje.
De oudste delen van de kerk, het schip en de toren, zijn gebouwd in 14e eeuw.

37. Bij halte Scherpenzeel Kerk stapt u op de bus (Wageningen -) Scherpenzeel – Amersfoort
lijn 80. Om bij de halte te komen gaat u vanaf het plein richting de rijweg, Dorpsstraat.
Hier gaat u RA en wandelt de kerk in de lengterichting voorbij. U krijgt (rechts) eerst de
halte richting Amersfoort en tweehonderd meter verder (links) de halte richting
Wageningen.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.

Horeca
In Hoevelaken, Achterberg (De Roskam) en Scherpenzeel zijn enkele cafés en
eetgelegenheden. Onderweg zijn er beperkte horecavoorzieningen (particulier rustpunt
nabij discotheek De Klaveet.
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