Platteland Anders is een
initiatief van de gemeente
Scherpenzeel én een aantal
enthousiaste burgers. Zij
willen het buitengebied op een kunstzinnige en sportieve
manier op de kaart zetten en onder de aandacht brengen
bij de bewoners van Scherpenzeel en iedereen, die deze
gemeente een bezoek waard vindt.
Voor méér
informatie en
activiteiten in
2021
raadpleegt u ...
www.platteland
anders.nl
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Wie heeft daar geen zin in! Na ruim een jaar het gevoel te
hebben gehad opgehokt te zijn, willen we ErOpUit.
Buitenlucht doet ons goed. Van 29 mei tot eind oktober
staan in Scherpenzeel en daarbuiten 11 kunstobjecten,
die allemaal een gevoel oproepen van vrij zijn, vrij voelen.
De route langs de kunstwerken vindt u aan de binnenzijde
van deze folder.

Scherpenzeel, mei 2021

Deze folder is vanaf eind mei 2021 te verkrijgen bij de
VVV in Kulturhus De Breehoek en bij de receptie van
Landgoed Ruwinkel, beide in Scherpenzeel.

Het traject is 16,5 km lang en kan zowel op de fiets als
wandelend worden afgelegd. Op twee stukken is de weg
half verhard.
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Start:

Kulturhus de Breehoek
(er is ruim parkeergelegenheid)
Marktstraat 59
3925 JP Scherpenzeel
Vanaf parkeerplaats rechts het fietspad op, doorrijden tot aan de Grote
Kerk in het centrum.
Linksaf de Dorpsstraat in, deze gaat over in het Oosteinde welke u blijft
volgen tot de rotonde; hier rechtdoor.
Buiten de bebouwde kom links oversteken en de Ruwinkelseweg in.
Deze volgen, gaat over in de Heintjeskamperweg.
Einde weg oversteken en rechts het fietspad op. U komt nu langs het
biologisch bedrijf Ruimzicht waar u voor diverse versnaperingen terecht
kunt op het terras. Ook is hier een sanitaire stop mogelijk. Op zondag gesloten!
Links de Veenschoterweg op en direct na het laatste huis aan de
rechter kant rechtsaf en het half verharde pad volgen.
Einde weg links Huigenbosch.
Einde weg rechts Kolfschoten. (Bij het Rustpunt aan de rechter kant, dat
alle dagen open is, kunt u op dinsdag de Boomroute lopen).
Eerste weg links Kolfschoterdijk.
Eerste weg links Dashorsterweg.
Einde weg links Moorsterweg.
Weg blijven volgen; gaat over in Oud Willaer.
Vóór de bocht naar rechts gaat u links de fietstunnel in.
Eerste weg rechts, Eikenlaan (fietspad). Einde weg links, Industrielaan.
Bij rotonde rechtdoor oversteken, Burg. Roëlllaan.
Deze weg helemaal uitrijden tot aan Brinkanterweg, rechtsaf en direct
daarna linksaf, de Polsche Steeg (half verharde weg).
Aan het eind rechts de verharde weg op en direct vóór het Valleikanaal
links het fietspad op langs het water.
Fietspad blijven volgen tot aan verharde weg, links de Broekerweg op.
Eerste weg links, Vlieterweg en deze blijven volgen tot aan scherpe bocht
naar links (partycentrum Boschzicht). In deze bocht rechtsaf, Burg.
Royaardslaan.
Einde weg rechtsaf Dorpsstraat op.
Om de Grote Kerk heen en links af, Markstraat in.
Deze uitrijden tot u aan de linkerkant het Kulturhus weer ziet.

De lengte van de route is ± 16,5 km.
N.B.: - De route staat op het kaartje in het rood aangegeven.
- U fietst of wandelt “tegen de klok in”.
- Bij elk kunstobject staat vermeld waar u zich bevindt + een QR-code.
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= Route langs kunstobjecten

