
De Haal-op haalde ’t niet. 
Dat we middenin de vakantietijd zitten, zie je aan de vele toeristen die bepakt en bezakt door ons 

dorp fietsen of voor hun dagelijkse boodschappen de plaatselijke supermarkten bezoeken. De 

verschillende recreatieparken in Scherpenzeel en omgeving beleven hoogtijdagen. De Vereniging 

voor Vreemdelingenverkeer speelt een belangrijke rol in het wegwijs maken van de 

‘vreemdelingen’ hier ter plaatse. 

 

De VVV Scherpenzeel is bepaald geen eendagsvlieg. De plaatselijke afdeling bestaat al sinds 1900 met 

een onderbreking van een aantal jaren in de vorige eeuw. Bovenmeester Schipper van de 

Holevoetschool neemt in 1900 het initiatief tot oprichting. Schipper is voorzitter van het bestuur van 

de vereniging die dan 11 leden telt. Burgemeester Royaards is erelid net als zijn collega De Beaufort 

uit Woudenberg. De VVV beijvert zich in de beginperiode voor de verbetering van wegen. De 

verharding van de Molenweg komt in 1908 tot stand. Fietspaden aanleggen heeft prioriteit. Een 

rijwielpad naar Barneveld is tot op de dag van vandaag het zichtbaar resultaat. En ook de 

bewegwijzering in de vorm van paddenstoelen en andere richtaanwijzers is het werk van de 

vereniging aan het begin van de vorige eeuw. “Vreemdelingen  konden zoo den weg naar het dorp 

vinden en raken daarin niet opgesloten”, zo vermeldt De Holevoet in december 1925. In dezelfde tijd 

wijzen eigenhandig getekende wandelkaarten vakantiegangers de weg bij een voettocht door het 

natuurschoon rondom Scherpenzeel. Om tijdens de wandeling even te kunnen uitrusten plaatst de 

VVV banken in het buitengebied. Al vanaf het eerste uur pleit ze voor goede verbindingen van het 

openbaar vervoer. In de tijd dat er veel reizigersverkeer is van en naar station Woudenberg-

Scherpenzeel, wordt de NS regelmatig aangeschreven met het verzoek een betere verbinding te 

realiseren. Maar ook doet de VVV haar best busverbindingen te optimaliseren. 



Haal-op 

Voor het maken van een vaartocht op de Lunterse Beek koopt de VVV een roeiboot, de Haal-op. Dat 

is geen succes, omdat de waterstand van de beek ’s zomers vaak zo laag is dat varen vrijwel 

onmogelijk blijkt. In 1927 wordt het vaartuig alweer uit de vaart genomen en voor twee gulden vijftig 

verkocht. De vereniging steunt in 1929 de oprichting van IJsclub Ons Genoegen met een lening. Niet 

alles wat men bedenkt is uitvoerbaar. Door hoge kosten moet worden afgezien van een uitgave van 

een boekje over oud-Scherpenzeel. In 1935 brengt de VVV wel een gids voor gemeente Scherpenzeel 

uit waarin ze beknopt de historie van ons dorp beschrijft. De Floraliatentoonstelling van bloemen en 

planten wordt jaarlijks op initiatief van de vereniging georganiseerd. Dat geldt ook voor de autotocht 

voor oude van dagen. Vakantiegangers kunnen ansichtkaarten van Scherpenzeel naar huis sturen die 

de VVV heeft laten drukken. Ze verleent financiële steun bij de oprichting van de eiermarkt en neemt 

het initiatief voor de totstandkoming van het verzetsmonument en het aanbrengen van verlichte 

wijzerplaten op de toren. In 1950 is er een week feest in het dorp vanwege het vijftig jarig bestaan 

van de vereniging. Midden jaren zestig loopt de animo voor de VVV echter sterk terug en is het 

ledenaantal tanende, zodat in 1967 de plaatselijke afdeling wordt opgeheven. Maar niet voor lang, 

want geïnspireerd door een geweldig dorpsfeest in 1979 t.g.v. het 750-jarig bestaan van 

Scherpenzeel, blazen enkele initiatiefnemers de VVV nieuw leven in. De heroprichting vindt plaats in 

1980. Het doel is de leefbaarheid van het dorp te bevorderen en informatie te verstrekken aan 

Scherpenzelers en toeristen op het gebied van fiets- en wandelroutes en de horeca. In dat kader 

worden tochten georganiseerd, maar ook de feestmarkt en de tuinkeuringen zijn activiteiten die 

door de VVV zijn geïnitieerd. Douwe Kroodsma is van1980-1987 voorzitter. Martin Appelhof volgt 

hem op voor een periode van twee jaar. Bij de Gelderse dorpencompetitie ‘Ons dorp kan schoner’ 

verdient Scherpenzeel in 1983 het predicaat Parel van Gelderland. Een bank waarop de namen staan 

van inwoners die de leeftijd van 100 jaar hebben bereikt, staat voor het Huis in de Wei. Wim 

Schimmel is van 1990 tot 2012 voorzitter van de vereniging. De VVV heeft zich in 2007 sterk gemaakt 

voor de opening van het Toeristisch Opstappunt (TOP) aan de Nieuwstraat en heeft het mede 

mogelijk gemaakt dat er nu gekanood kan worden van Woudenberg tot Rhenen. Ook de 

klompenpaden in onze omgeving zijn op initiatief van de VVV gerealiseerd. In 2012 verandert de 

organisatiestructuur en ontstaat de promotiecommissie VVV Scherpenzeel. Door de jaren heen is er 

op meerdere plaatsen in Scherpenzeel een VVV-kantoor geweest. De laatste jaren is dat gevestigd in 

De Breehoek. Met de inzet van veel vrijwilligers kunnen toeristen en inwoners hier terecht voor 

cadeaubonnen en informatie over wat er in Scherpenzeel en omgeving valt te beleven. Sinds 1 april 

2015 is de VVV Scherpenzeel een zelfstandige stichting. De nieuwe stichting heeft een eigen bestuur 

gevormd bestaande uit Jacco Geurts, Bianca Rikels en Gerard Tekelenburg. 
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