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Hoeve de Beek, een terugblik 2012 - 2015  

Op dinsdag 19 mei 2015 gaf gids en vrijwilliger Martin 

Wigtman speciaal voor de leden van de schietsport-

vereniging Scherpenzeel, een rondleiding en lezing op 

Museumboerderij Hoeve de Beek aan de Brinkkanterweg. 

Eigenlijk zou dat voor elke recht geaarde Scherpenzeler 

geen nadere toelichting behoeven, maar aangezien de 

wereld groter is dan ons geliefde dorp alleen, een korte 

toelichting voor  de onwetende  buitenstaander, et alii.   

   

Anabasis, ofwel de weg erheen 

Wanneer u vanuit Scherpenzeel de N224 volgt richting Woudenberg, komt u op een gegeven 

ogenblik bij de brug over het Valleikanaal, van oudsher de Pothbrug geheten. Links rijst 

achter het geboomte de contouren van de karakteristieke oude achtkantige watertoren op; een 

bescheiden stuw reguleert schuimend het waterpeil. Aan de rechterkant van de weg wordt het 

kanaal eenzijdig afgezoomd door  een  dicht  begroeide  dijk,  die zich op de provinciale weg  

echter dood loopt.  

Neem u de moeite om uw rijtuig ergens neer te zetten – ’t weggetje naar de watertoren biedt 

daartoe voldoende ruimte -  om eens onthaast een blik langs het kanaal te werpen. Laten we 

de weg langs de stuw richting watertoren nemen. Links enige rustieke bouwsels, een houten 

vlondertje aan het kanaal voor wat kleinschalige watersport. Het verkeerslawaai vervaagt 

traag in de verte, en dan geeft een klaphek toegang tot een dijk. Een smal pad leidt uw voeten 

over de groen begroeide kruin, of ’s-winters ademverkillend mooi door de sneeuw. 

 

    
De damsluis bij de Pothbrug           Het treurige restant van een gietstalen koepel 

 

Aan de waterkant valt links na een kleine vijftig meter een merkwaardig opbollende bos 

struikgewas in het oog. Slechts een overwoekerend braambos? Bij nadere bezichtiging blijken 

zich merkwaardige betonresten onder de welige doorntakken en brandnetels schuil te houden.  

In de winter zijn de overblijfselen wat beter te inspekteren, zoals op een koude februaridag 

enige jaren her duidelijk werd. Het zijn de restanten van wat eens een kazemat was, type G 

genaamd; een kazemat met een gietstalen koepel. Vandaar die G. 

 

We staan op de oude Liniedijk uit 1745, welke zich met z’n keerkaden van Veenendaal tot 

Amersfoort uitstrekt: de oude Grebbelinie.  Voorbij Amersfoort neemt de oude Eemdijk de 

defensieve functie over. Verderop  een  op het eerste oog wat redelijker  intakte betonmassa, 

een kazemat S3, ook wel stekelvarken genaamd vanwege de uitstekende bouten aan de 

buitenzijde (voor camouflagenetten; maskering heette het toen); de 3 staat voor z'n drie 
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schietgaten. Beide zijn het kleine betonnen kazematten, welke nog in de grootste haast in de 

jaren 1939 – 1940 door een aannemer uit Amersfoort zijn gebouwd. 

Toen de bedoelingen van het naburige  ‘bevriende’ – in 1938 werd nota bene nog iemand 

veroordeeld ‘wegens belediging van’! … - staatshoofd steeds duidelijker werden, had 

generaal G.H.Winkelman in februari 1940 zeer tegen de mening van de gevestigde strategie 

in, de Grebbelinie onder de nieuwe naam ‘Valleistelling’ als de hoofdverdedigingslinie 

aangewezen. In allerijl werd de Linie hersteld en versterkt met talloze - om precies te zijn 271 

stuks - kazematten; oktober 1940 zou alles gereed moeten zijn. Maar zoals we nu weten, en 

toen pijnlijk duidelijk werd, er kwam iets tussen. 

 

 
De kazemat S3 in wintertooi, februari 2013;  een 100 meter verder gaand, rechts de toegang tot het museum, 

links het Valleikanaal, begonnen in 1938 als werkgelegenheidsprojekt. 

 

De eerste kazemat op uw weg, type G,  is niet vernield door oorlogshandelingen. Tijdens de 

bezetting is deze opgeblazen omwille van z’n gietstalen koepel. Overal verwijderden de 

Duitsers bruut het kostbare pantserstaal uit de kazematten en forten, om dat voor hun eigen 

oorlogsindustrie te kunnen hergebruiken.  Er zijn er een paar aan de verzamelwoede van de 

bezetter ontsnapt en ons intakt overgebleven, onder andere twee of drie op Fort Vechten en, 

recent (24 maart 2014) is een pracht exemplaar opgegraven op Fort Everdingen 

(www.hollandsewaterlinie.nl/).  

De koepels  waren vervaardigd van mangaanstaal met een wanddikte van 10 cm. 

 

De tweede kazemat, S3, ziet er op enige afstand nog vrij gaaf uit, maar dichterbij gekomen 

blijkt het schietgat 'verruimd'.  In ieder geval  aan de voorzijde door een treffer, maar of deze 

uit 1940 of 1945 stamt, is niet bekend. In beide perioden is bij de Pothbrug gevochten. Aan de 

achterzijde bevinden zich enige inslagen van geweerkogels, maar die kunnen even goed door 

naoorlogse aktiviteiten zijn veroorzaakt; er was onder de mensen nogal wat wapentuig uit de 

oorlog voorhanden, en dat wilde men wel eens uitproberen. In die tijd keek men niet zo nauw. 

De naburige agrariër heeft in de periode dat de Linie lag te verkommeren en in de 

vergetelheid dreigde te raken, de kazemat een nuttiger bestemming gegeven. Het gat van de 

treffer aam de voorzijde is in een stukje noeste huisvlijt wat verder uitgebikt ten einde een 

doorgang te vormen; met een uitgegraven pad aan de zijkant werd zodoende een gerieflijk 

nachtverblijf voor z'n schapen geschapen.  
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De Stichting Grebbelinie in het Vizier heeft het maar zo gelaten (althans tot voorjaar 2020). 

Op deze wijze is goed het toentertijd ingestorte ijzerwerk te zien. De sleutel van het hangslot 

biedt een eenmalige kans op een blik vanuit de binnenzijde. Het schietgat toont geen vrij 

schootsveld meer over de eens geïnundeerde landerijen. De welige begroeisels der jaren 

belemmeren nu het eens zo weidse uitzicht.  

 

     
Het 'aangepaste' frontale schietgat  van de S3         Schietopening op het noorden; tralie voor de kippen? 

 

De tralies in het midden zijn overigens ooit door de gemeente Woudenberg aangebracht om 

toegang door onverlaten te verhinderen. In die vergeten jaren werden de kazematten nogal 

eens, ook in de nachtelijke uren, gebruikt door wat men tegenwoordig vergoelijkend 

'hangjeugd' placht te noemen. Dichtlassen hielp niet, werd weer opengebroken. Vervolgens 

metselde de gemeente de openingen dicht, maar vers metselwerk heeft de onhebbelijke 

eigenschap nogal kwetsbaar te zijn; dus lagen de gaten een dag later weer open. De gemeente 

uiteraard ten einde raad, dus laat verder maar. 

De vrouwen uit de buurt waren gewoon in het seizoen de op de dijk overvloedig aanwezige 

bramen te plukken. Het geviel op zekere dag dat een dame, een struise boeredere, bij het 

plukken door 'het jeugd' werd lastig gevallen. Zij deed thuis haar beklag, waarop manlief de 

gierwagen van stal trok en de dijk op reed; de tank  was toevallig net tot de rand gevuld met 

eerste klas kalverengier, zelden zie je tegenwoordig nog zulke kwaliteit. De kazematten 

werden de een na de andere, inclusief de bewoning keurig bewerkt. Geen woorden, mar 

daden. Van de 'hangjeugd' is daarna nooit meer iets vernomen.  

Ach, ik bedoel er natuurlijk niets mee, - ik zou absoluut niet durven - maar misschien toch 

maar een ideetje? 

 

     
In de boom een uitkijkpost, in mei 1940 diep verscholen in het groen, en het geïnundeerde land waar hij ver over 

uitkeek …. het water van het Valleikanaal thans rustig en verstild binnen de oevers, voorgoed? 
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Op uw gemak langs de dijk verder kuierend, ziet u na een kleine honderd meter onder aan de 

dijk een klaphek, met een bord dat u vriendelijk uitnodigt, om eens binnen te komen wippen, 

behalve op zondag dan. 

 

De Hoeve de Beek 

Het hek geeft toegang tot een rustiek houten bruggetje over de sloot aan de zool van de dijk. 

De landelijke stilte is een verademing. Langs een zorgvuldig bemaaide en afgepaalde (schrik-

draad!, dus heren, niet achteloos tegenaan miegen) strook land komt u aan een oude boerderij, 

welke vroeger ook in het oude historische land niet opgevallen zou zijn. Niet zo vreemd want 

reeds in de 14
e
 eeuw bevond zich hier in de ruige landen een oude hoeve, volgens de 

gemeentelijke annalen ‘Cleijn Davelaer’ genaamd. (tussen haakjes, een ‘hoeve’ is eigenlijk 

een oude vlaktemaat; het schijnt zo’n 15 ha te zijn geweest). 

 

De huidige hoeve, thans bescheiden ‘Hoeve de Beek’ geheten, heeft een bewogen 

geschiedenis achter de rug. Tot 1999 werd het boerenbedrijf uitgeoefend, met zuivelmakerij 

en groentewinkel. Bij beëindiging van dit nijvere bedrijf werd naar alternatieve aktiviteiten 

gezocht, wel onder voorwaarde dat de boerderij goed bewoonbaar, maar wel zo authentiek 

mogelijk zou blijven. Dat lukte wonderwel. Begonnen werd  met quilten, vervolgens om ook 

de mannen te interesseren,  tentoonstellingen over alles in en rond de boerderij wat je je maar 

bedenken kunt. En hoe kan je in de vakantieperioden nog  beter mensen trekken dan met een 

aantal enerverende boerenmarkten: tot enkele duizenden bezoekers liepen in die 

gedenkwaardige dagen te hoop voor die evenementen. 

 

Het Museum 

    
 

In het jaar 2005 zocht men naar een nieuw onderwerp voor een tentoonstelling. Zestig jaar na 

de bevrijding lag op deze unieke lokatie het onderwerp eigenlijk wel voor de hand. Maar hoe?  

Er werden plannen ontwikkeld om een echte, natuurgetrouw, tot op de nagel nauwkeurige 

loopgraaf aan te leggen; weinigen in leven zullen zich iets dergelijks uit eigen ervaring nog 

kunnen herinneren.  

Daarnaast op de hooizolder een uitgebreide tentoonstelling van alles wat met de oorlog te 

maken heeft gehad. In samenwerking met welwillende instanties en sponsoren werden 

financiering en uiteraard de nodige vergunningen geregeld - het is immers Nederland - , en 

konden ook in de Liniedijk de eerste  ontgravingen voor de loopgraaf  plaats vinden. 

Maar de waterleiding, midden in de kruin van de dijk – in 1940 volstrekt ondenkbaar – gooide 

roet in het eten. Er mocht wel worden doorgewerkt, maar de vervaardigde  loopgraaf mocht 

niet betreden worden. ‘Stel je voor dat de leiding zou knappen, je moet er niet aan denken wat 

er dan zou kunnen gebeuren’.   
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Oorspronkelijke schets van Johan Lagerweij voor de loopgraaf (detail) 

 

Wel, als onze vroede instanties ook maar iets over de Eerste Wereldoorlog hadden geweten, 

hadden ze exact  kunnen weten wat er dan zou kunnen gebeuren; maar in die bewogen tijd 

draaide niemand, tot de heupen in het ijzige water staand, daar een hand voor om.  Bovendien 

was de Dijk nota bene ooit aangelegd om inundaties, oftewel water, binnen z'n grenzen te 

houden. 

 

De opening – vreemde benaming eigenlijk voor een toentertijd afgesloten en verboden 

loopruimte – vond in verfrissende ambtelijke eensgezindheid plaats op zaterdag  7 mei 2005  

door de gezamenlijke burgemeesters van zowel Woudenberg als Scherpenzeel.  

Buiten was alles nu gereed, binnen was de hooizolder inmiddels drastisch versterkt, 

toegankelijk gemaakt voor een groot publiek, ingericht en van vele gemakken voorzien. 

Aanvankelijk werd het museum gevuld met wat spulletjes van vrijwilligers, o.a. een prachtige 

maquette van de hand van Roel Westendorp van de strategische situatie ter plekke in 1940, 

vele schenkingen, tot het museum zijn huidige omvang heeft gekregen. De Opening – en dit 

was dan wel een echte – werd in september 2005 verricht door de oude oorlogsveteranen 

C.L.van Atten en Lt.Kol. b.d. E.H.Bongers. Ook de mannen van Scherpenzeel waren present 

in schutterskostuum en voorlaadgeweer, aldus symbool staand voor de toestand van ons leger 

in 1940. Het eigen museum was een feit.  

 

De belangstelling thans vanuit de scholen is groot. Aanvankelijk (eerste jaar) een 500 

leerlingen tot afgelopen jaar 2012 oplopend tot meer dan 1250.  

In de loop van die jaren werd de buitencollectie uitgebreid. Nauwelijks in het oog vallend 

houdt bij het toegangshek, hoog in de boom gezeteld, een uitkijkpost met klimijzers 

angstvallig het voorliggende, nog niet geïnundeerde terrein in de gaten. De loopgraaf is 

uitgebreid met een opstelling voor een pantserafweergeschut (PAG), en een enorme betonnen 

asperge heeft zijn plaats op de dijk 

gevonden.  In de winter van 2011 is de 

hooizolder weer verlaten, en hoe 

toepasselijk, heeft de collectie een 

plaats gevonden in het achterhuis (nou 

vooruit, eigenlijk de oude koeiestal in 

de nabijgelegen schuur).  

 

Dit geheel vernieuwde deel werd 

geopend door de Burgemeester van 

Woudenberg, mevrouw T.Cnossen, in 

stijl 1939, fier doch enigszins huiverig 

achter op de motor gezeten. 

De prachtige motor en militair op de 
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foto werden verzorgd door 'Nederland Paraat', een reenactment-groep met, uniek voor 

Nederland,  als onderwerp de mobilisatieperiode van 1939 - 1940. De groep richt zich vooral 

op de onderdelen infanterie en wielrijders, maar is in staat elk ander onderdeel uit die periode 

neer te zetten. 

 

Inmiddels zijn we alweer een 75 jaar na de oorlog verder. Tempus fluit. De toekomst van het 

museum ziet er ondanks wat tegenslagen in de afgelopen jaren, veelbelovend uit. Onder de 

vele bevlogen medewerkers gidst ook Martin Wigtman  de belangstellende bezoekers 

deskundig langs de beziens- en wetenswaardigheden van dit uniek stukje Linie. Ook andere 

Scherpenzeelse leden hebben hun steen(tje) bijgedragen; zo gaan er zelfs hardnekkige 

geruchten, dat een welbekende eentonslegergroene legertent van de schietvereniging 

Scherpenzeel thans ook deel uitmaakt van de museale expositie. 
 

    
Groot onderhoud loopgraaf, eind 2012 – 2013 

 

 
Met even een kleine onderbreking van het onderhoud, wanneer de weergoden zulks verordenen 

 

 

De buitenexpositie. 

De bloem van die schietsportvereniging, ssv Scherpenzeel, was deze avond, 19 mei 2015, 

naar de Hoeve getogen; dit soort uitstapjes geniet steeds weer, weer of geen weer,  grote 

belangstelling en enthousiasme. Na een korte rondblik in het museum onder een versterkende 

bak koffie, loodste Martin het gezelschap allereerst, met een schuins oog naar de dreigend 
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dichttrekkende wolkenhemel, langs de loopgraven. 'Er zijn schuilplaatsen, mocht de bui 

onverhoeds losbarsten'. Die loopgraven zijn volgens de oude tekeningen zo nauwkeurig 

mogelijk gereconstrueerd, compleet met schietgaten, schuilplaatsen en vuurbanket; de 

verdienste van het oud-verenigingslid, thans museumlid Johan Lagerweij.  

De origineelgelijke reconstruktie gaat tot in de afmetingen der krammen in de loopvlonders. 

Het houtwerk was toen, evenmin als nu, voor duizend jaar bedoeld, ook al beweerden in het 

verleden sommigen brallend anders. En het zal dan ook niet verwonderen, dat bij tijd en wijle 

groot onderhoud aan het houtwerk noodzakelijk is. Handenvol werk wederom voor onze 

hedendaagse vrijwilligers. In het najaar van 2012 werd groots aangepakt. 

 

     
Het stuk tetraëder nr.I  (rechtsonder)           en in de loopgraaf; koude handen 
 

Een onbestemd stuk beton bij de toegang tot het museumterrein blijkt een prefab element te 

zijn voor een zogenaamde tetraeder, een betonnen tankversperring. Zes stuks aan elkaar, en 

daar staat ie dan. Voor de ter zake ondeskundige zijn de elementen zorgvuldig van 1 t/m 6 

genummerd. Aan het andere eind van de loopgraaf de meer bekende versie van de tank-

versperring, de asperges, tramrails  muurvast in een blok beton gevat; een aantal blokken 

aldus aaneengekoppeld vormen een ondoordringbare barrière. Daarnaast verdient het tevens 

aanbeveling om het terrein aan de zijkanten van de versperring niet ongedekt te laten. 

 

    
De asperges staan er goed bij; in beeld gids Martin         en de bui 

 

De lage opstelruimte, met betonnen prefab voorwand, dik 50 cm, is bijzonder.  Het is een der 

onderdelen van een prefab PAG-opstelling, een pantserafweergeschut. Een gevreesd wapen, 

in staat elke toenmalige pantser te knakken.   

Hier is alleen de betonnen voorwand teruggevonden. In de Post van Lambalgen is tijdens de 

vernieuwing in 2014 een compleet stel van zo’n betonnen pag-onderkomen teruggevonden.   
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Uniek is ook de gereconstrueerde  uitkijkpost in de robuuste eik naast 

het klaphekje naar de Hoeve. Klimijzers geven toegang tot het 

wankele staketsel, van waaruit men wijd over de geïnundeerde vlakten 

uit kon kijken. Verderop naar het zuiden langs de Dijk, net vóór de 

Broekerweg, staat vlak achter de Dijk nog een originele boom, waar 

zo’n uitkijkpost in heeft gezeten.  De sporen van beschieting zijn aan 

de gehavende nog steeds kruin nog te zien.  

Toen de beuk in het voorjaar van 1940 uitbotte, bleek het de enige 

rode beuk ver in de omtrek te zijn. De uitkijkpost, soldaat Boivin, 

bleef desondanks dapper op post en overleefde de beschietingen. 

De bui begon nu dreigend donderend, droog nog,  aanstalten te maken. 

'Van een eik, neem de wijk ...',  zoals de wijze voorvaderen  eertijds al zorgzaam 

waarschuwden, en het gezelschap ijlde het pad langs de veilige geborgenheid van de Hoeve 

in. Het zijn de kerels van vroeger niet meer. De eerste aarzelende druppels probeerden hen in 

te halen.   
 

De lezing, thema Scherpenzeel, mei 1940. 

Terwijl de regen knus tikte, tijd voor een indringende terugblik naar die bewogen dagen van 

1940. Aan de hand van een diaprojektie deed Martin die bewogen dagen weer tot  in detail  

herleven. De inundaties vormden toen weliswaar een hinderpaal, maar ten zuiden van 

Scherpenzeel was een groot gedeelte dat niet onder water gezet kon worden. Datzelfde was 

ook de Duitse ‘toeristen’ al opgevallen, die zich hier eind 1939 met veel interesse kwamen 

verpozen.  En daarlangs werd dan ook in een omtrekkende beweging de aanval ingezet door 

de 227e divisie, met 16.000 man, met nog een dergelijk aantal aan ondersteunende troepen 

(genie enz.) toegevoegd.  

Vanuit Woudenberg werd Scherpenzeel door de 

Nederlandse artillerie hevig onder vuur genomen ten 

einde de invallers te verdrijven. De kanonnen stonden 

opgesteld achter de stoplijn, de dijk van de spoorlijn 

Amersfoort – Kesteren, bij de boerderijen Oude Horst, 

Davelaar, Rumelaar en Landaas. Een groot deel van het 

dorp werd bij die oorlogshandelingen verwoest.  

Zo ondergingen ook Hotel Bonte Koe en nabije huizen in 

Barneveld hetzelfde lot. Het hotel en omgeving werd 

Nederlandse stelling bij Rumelaar (JL)     echter vanuit Woudenberg beschoten; knap gericht, gezien        

                                                            de afstand van zo'n 15 km. Het doel was het hotel, naar 

verluid omdat het 't stafgebouw was van Duitse officieren.  

De Bonte Koe was tot 1940 ook het stamlokaal van de Barneveldse schietvereniging Piet 

Cronjé. Verband met de verwoesting wordt echter uitgesloten. 

Aan de Aschatterkeerkade is fel gevochten. De Zandbrinkermolen, een Duitse uitkijkpost,  na 

herhaalde pogingen geheel verwoest. De Duitse doden lagen in een woning – zorgvuldig uit 

zicht -  opgestapeld, en werden later, na de oorlog ter begrafenis naar de Duitse militaire 

begraafplaats te Ysselstein (Limburg), of naar Duitsland overgebracht.  

Toen de bewoners na de evacuatie weer in hun woning terug kwamen, werden ze soms 

geconfronteerd met tijdelijke graven van gesneuvelden in de voortuin. Scherpenzeels oud-

verenigingslid, maar ook  - wat minder bekend is -  voormalig verzetsman Jan Koudijs, velen 

uwer nog welbekend, was toentertijd belast met het opgraven van die tijdelijke bijzettingen. 

Zoals hij eens in oude herinneringen met ’n trieste blik in z’n ogen  verzuchtte,  'alleen met de 

nodige hartversterkingen vooraf kon dat werk enigszins dragelijk gedaan worden'. 
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De maestro in z'n element            …  en een kleine attentie na afloop 

 

Zeer bijzonder is het menselijke aspekt dat Martin aan de hand van een voorbeeld belichtte; 

ook van de andere kant, en wie zal hem daarom laken. Zo het lot van motorordonnans Hubert 

Dicks, gevallen für das Vaterland;  een vergeelde foto, een bidprentje, een eenvoudig kruis 

zijn de laatste getuigenissen.  

De echte winst van elke oorlog wordt overal, ongeacht de nationaliteit,  meedogenloos 

uitgeteld door de zwijgende kruizen in weer en wind, op de ontelbare kerkhoven met de 

gevoelloze monumenten, de soms ronkende doch oneindig holle teksten; ‘… slechts naakte 

namen houden we over’. En vaak dat nog geen eens. De ware slachtoffers zijn steeds weer de 

ontelbare naamloze en vergeten nabestaanden, die treurend achterblijven. 

 

 
2015, pontificaal in beeld Trees, uit het bekende naoorlogsje liedje 

 

En ondanks dat veel is onderzocht en geschreven over de lokale geschiedenis, blijven vele 

vragen nog steeds onbeantwoord, elk antwoord leidt weer tot nieuwe vragen .... wie duwt de 

golven van de zee terug, elke poging doet een nieuwe golf ontstaan.   
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Na afloop gelegenheid tot vragen  - geen, het was duidelijk  -  gevolgd door een rondblik in 

het prachtige museumpje; een juweeltje aan gedegen vrijwilligerswerk.  
 

 
Een unieke laatste blik vanuit het schietgat van de veldlegerkazemat aan de Post van Lambalgen over de 

inundatievelden ten noordwesten van Scherpenzeel; links de Liniedijk; thans is deze kazemat afgesloten 

 

 

Bronnen 

Nederland Paraat: www.livinghistory.nl 

Foto's en veel informatie: Johan Lagerweij (JL) . 

Foto's zonder vermelding, eigen archief 

 

 

 

De periode daarna. 

Na 2015 is er wel het een en ander veranderd in en op de Linie. In 2014 is onder andere het 

Bezoekerscentrum bij Fort Buursteeg geopend, het Werk aan de Daatselaar schitterend 

gerenoveerd, en in dat eigenste  jaar ook de Post bij Lambalgen teruggebracht in de oude 

toestand van 1793. En ook het museum is niet stil blijven staan.  

De voormalige stal is in eigendom  verworven, en het gebouwtje in z’n geheel gerenoveerd en 

ingericht als museum, thans deftig onder de naam ‘Eduactief Centrum Grebbelinie’, waarbij 

het accent vooral ligt op voorlichting aan schoolklassen over de oorlogsperiode. De S3-

kazemat is opgeknapt, dat wil zeggen uitgemest en het schapegat dicht gestort met beton. De 

restanten van de G-kazemat zijn vrij gegraven en bieden nu een uitstekende blik op de 

constructie van zo’n bouwwerk. 

Verderop naar het noorden, de weg Woudenberg – Scherpenzeel over, is de Duitse R703-

bunker vrij gegraven en ’s zomers met een gids inwendig te bezichtigen. Alles dank zij de 

medewerking, op de eerste plaats van vrijwilligers, daarnaast de Gemeente, maar in het 

bijzonder de juridische eigenaar van de Linie, Staatsbosbeheer. Zonder Staatsbosbeheer 

zouden geen werkzaamheden aan de Dijk mogelijk zijn. 

De andere artikelen op de site geven daar meer uitgebreid een beeld van. Het artikel ‘G-

kazemat, opgraving’ gaat in op de diverse aktiviteiten van de vrijwilligers van het museum.   

 

En nu we het toch over vrijwilligers hebben:  

“U bent van harte als vrijwilliger welkom. Wij scholen u wel bij voor het gidsenwerk”.  

 

                    Herman van Zanten,  

             december 2020 
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Het Educatief Centrum Grebbelinie, Grebbeliniemuseum 2021 

 

Openingstijden. 

Het Centrum is geopend van 1 april tot 1 

november,  op  de dinsdag, woensdag, 

donderdag,  vrijdag en zaterdag, van 11.00  

tot 16.00 uur. Andere tijden op afspraak. 

 

 

Adres:Brinkkanterweg 23A,  

3931 PJ  Woudenberg 

info@grebbelinieinhetvizier.nl 

www.grebbelinieinhetvizier.nl 

 

Routebeschrijving. 

1. Komend vanaf  Woudenberg, de N224. 

U gaat op de rotonde  met de fraaie letterbeplanting rechts, richting Scherpenzeel,  de 

Stationsweg. (Rode pijl en idem lijn op de plattegrond hieronder). 

U gaat door tot de rotonde, en dan rechtsaf, de Burgemeester Roëlllaan in. 

Vervolgens verder als onder 2.1. 

 

2. Komend vanaf Renswoude of Barneveld, N224 richting Woudenberg aanhouden. 

Bij de eerste rotonde linksaf, richting Zwarte Land. 

Weg helemaal uitrijden tot rotonde, rechtdoor de Burgemeester Roëlllaan in, 

2.1 Aan het einde van de Burg. Roëlllaan rechtsaf, de Brinkkanterweg, 

U passeert vervolgens de brug over het Valleikanaal. 

Na 200 meter ziet u aan uw rechterkant Hoeve de Beek en het Educatief Centrum 

Grebbelinie. Het Centrum beschikt over een eigen parkeerterrein. 

 

N.B. De Roëlllaan en de Brinkkanterweg zijn smalle wegen. Bij tegenliggers even rekening 

met elkaar houden. 

 

 
 Rood: vanaf Woudenberg. Zwart: vanaf Renswoude, Barneveld 

mailto:info@grebbelinieinhetvizier.nl
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Overzicht ‘rond’ het Museum 

 
 

 

Voor de wandelaars, naar Aaltje aan de Linie en  Bruinenburgersluis 
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Naar de Museumbunker Lange Steeg en naar het zuiden, naar de Liniehutten   
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de G-kazemat 2017                                                             R703, Pothbrug, 2018 

 

 

 

 
Grebbelinie in het Vziier 

Woudenberg, Scherpenzeel 


