
Van speelweide tot sportpark 

‘De Bree’ verwijst naar oude veldnaam 

Voor het beoefenen van je favoriete sport hoef je tegenwoordig niet ver meer te gaan. Dat was 

vroeger wel anders. Voetbalvereniging Scherpenzeel voetbalde op de Wittenberg en Valleivogels in 

het ‘Enge Bos’. Het zou tot 1958 duren voordat de eerste wedstrijden op het sportterrein aan de 

Willaerlaan konden worden gespeeld. 

 

In 1953 koopt de gemeente een stuk grond van familie Royaards om daar een zwembad en een 

gemeentelijk sportterrein te realiseren. Hoewel er een paar jaar later nog geen gras is ingezaaid, 

wordt er al wel gebruik gemaakt van de speelweide. DOTO geeft er in 1956 een 

gymnastiekdemonstratie en de Oranjevereniging organiseert er volksspelen op Koninginnedag dat 

jaar. Het terrein blijkt bovendien geschikt als landingsplaats. Op 1 juni 1956 arriveren minister-

president Willem Drees en zijn partijgenoot Anne Vondeling in het kader van een 

verkiezingscampagne met een helikopter op het gemeentelijk sportveld aan de Willaerlaan. Het jaar 

daarna wordt het terrein met afrastering gesplitst in een deel dat bestemd is voor het toekomstige 

zwembad en een deel dat als sportterrein zal gaan worden gebruikt. Halverwege 1957 wordt 

begonnen met de werkzaamheden en in 1958 wordt gras ingezaaid en een voetbalveld uitgezet. In 

1959 speelt Scherpenzeel daarop een oefenwedstrijd tegen een team van KNVB-trainers. De 

opbrengst is voor de ‘ouden van dagen’. Dat jaar wordt het nieuwe zwembad geopend. Het sportveld 

met twee houten kleedlokalen langs de Willaerlaan wordt intensief gebruikt voor allerlei activiteiten. 

De scholen geven er bij mooi weer gymlessen. In 1966 wordt langs de Eikenlaan een tweede veld 

door burgemeester Hoytema van Konijnenburg geopend als hij de aftrap verricht van de 

openingswedstrijd van Scherpenzeel (zaterdag) tegen Veluwse Boys. Caecilia betrekt in 1968 een 

nieuw oefenlokaal aan de Willaerlaan.  

Uitbreiding 



Voor de uitbreiding van het zwembad, de aanleg van tennisbanen en extra voetbalvelden koopt de 

gemeente eind jaren zestig 3 ha grond. Vanwege de hoge kosten wordt de uitbreiding in fases 

gerealiseerd. De tennisbanen worden in juni 1974 door burgemeester Heij geopend. Een paviljoen 

met kantine en kleedlokalen voor de tennissers is er dan nog niet, maar dat wordt niet veel later 

gebouwd. Het zwembad krijgt een bassin van 50 meter. In 1977 komen er drie tennisbanen bij, zodat 

de vereniging, die toen nog Badge heette en een badmintonafdeling had, in totaal vijf banen heeft. 

Tegelijkertijd is ook het clubhuis vergroot. Voetbalvereniging  Scherpenzeel opent in 1975 een 

nieuwe kantine op het sportpark, een nieuwe kleedaccommodatie is een jaar later een feit. De 

vereniging heeft dan altijd nog slechts één speelveld en één hobbelig trainingsveld. Maar daar komt 

verandering in als in 1977 met de aanleg van nieuwe velden wordt begonnen die in 1978 speelklaar 

zijn. Dan verhuist Scherpenzeel zondag van De Wittenberg naar het nieuwe sportpark.  

De Bree 

Er zijn dan in totaal vijf voetbalvelden op het sportcomplex dat pas in 1979 officieel een naam krijgt. 

Oud Scherpenzeel doet enkele suggesties en uiteindelijk wordt gekozen voor de naam ‘De Bree’ die 

verwijst naar de naam waaronder de gronden waarop het sportpark is gelegen vroeger bekend 

stonden. De schietvereniging bouwt in 1983 een prachtige kantine en een ondergrondse 

indoorschietbaan bij het zwembad. Begin juli 1985 begint hockeyvereniging De Holestick, die in 1981 

is opgericht, met de bouw van hun clubhuis op De Bree. Het is in 1986 klaar. Het seizoen 1985/1986 

start de hockeycompetitie op twee velden op het sportpark. De hockeyers hebben dan nog geen 

eigen kleedkamers op de nieuwe locatie, maar voetbalvereniging Scherpenzeel biedt de helpende 

hand en stelt kleedlokalen beschikbaar. Een eigen kleedgebouw krijgt De Holestick in 1988. 

Duivensportvereniging De Luchtpost neemt in 1988 haar intrek in het voormalige jongerencentrum 

De Joker dat daar in 1984 naast het oefenlokaal van Caecilia is neergezet. Het sportpark aan de 

oostkant van de Willaerlaan is vol, maar er is behoefte aan meer ruimte voor sportbeoefening. Die 

komt er in 1984. Dan worden er 3 voetbalvelden en een trainingsveld aan de westkant van de 

Willaerlaan aangelegd t.b.v. Valleivogels. Met het bouwen van kleedlokalen en een clubhuis wordt in 

februari 1985 begonnen. Voor het nieuwe voetbalseizoen is het nieuwe gedeelte van het sportpark 

met bijbehoren opstallen klaar. Dit gedeelte wordt aangeduid als sportpark De Bree-West, terwijl het 

‘oude’ gedeelte voortaan De Bree-Oost heet. Op 7 augustus 1985 speelt Valleivogels de 

openingswedstrijd op de nieuwe locatie tegen Feijenoord. Twee dagen later is de officiële opening 

van de nieuwe accommodatie. Paardensportvereniging De Willaerruiters verhuist ook naar De Bree-

West als hun fraaie binnenmanege en buitenbak gereed zijn. Tussen 1985 en nu is er het nodige 

veranderd: De Luchtpost bestaat niet meer en hun clubgebouw is gesloopt. Op het sportpark zijn 

meerdere kunstgrasvelden en mooie tribunes, terwijl er veel verbouwingen en uitbreidingen hebben 

plaatsgevonden. Op de oude speelweide is nu het Kidscross Bikepark en staan fitnessapparaten. 
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