
Andreas Schotel wandel- en kunstroute 

In het bosrijke buitengebied van Esbeek is een nieuwe bijzondere recreatieve attractie  ontwikkeld in de vorm van een wandel- en kunstroute, 
geïnspireerd op het werk en het leven van de Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel. Op de route ontdekt de recreant een groot aantal 
authentieke kunstzinnige en cultuur historische elementen bestaande uit levensgrote sculpturen, afbeeldingen van etsen en aquarellen, het 
zomerhuisje van Andreas Schotel enz.. De route begint en eindigt in de kern Esbeek in het Andreas Schotel museum in Schuttershof en loopt o.a. 
over het gebied van Brabants Landschap en Landgoed de Utrecht, dicht tegen de Belgische grens. Er zijn twee varianten: een route van 2,5 km en 
een van 10 km. Vooral voor kinderen is een bezoek aan het zomerhuisje een beleving. Voor liefhebbers van het populaire spel geocaching is een 
speciale multi-cache ontwikkeld die de deelnemers de verrassende combinatie van cultuur en natuur laat beleven.  

Gidsen zijn beschikbaar voor het begeleiden van groepen. Voor recreanten uit de randstad is de Rotterdammer Schotel, die de verbinding legt 
tussen de grote stad en het kleine dorp, een extra bron van inspiratie. Jaarlijks wordt op de route het kleinschalige cultuurfestival “Park en Schotel” 
georganiseerd. Afgelopen jaar werd de route bezocht door meer dan 10.000 belangstellenden. 

Filmimpressie : https://www.youtube.com/watch?v=jzvUCeB--48  

Website: www. andreasschotel.nl 

Andreas Schotel al een eeuw verbonden met Esbeek 

Het Andreas Schotel museum in het coöperatieve café Schuttershof heeft het gehele oeuvre in bezit van de Rotterdamse kunstenaar Andreas 
Schotel die ruim zestig jaar lang (1921-1984) gedurende de zomermaanden in de bossen van Esbeek woonde in een klein zomerhuisje. Het werk van 
Andreas Schotel geeft een cultureel historisch beeld van Esbeek en zijn omgeving: dorpsgezichten, landschappen, bomen, boeren en boerinnen op 
het land en op de boerderij, bosarbeiders in de bossen van landgoed De Utrecht en de Oranjebond van Orde, de ontwikkeling van de 
landbouwtechniek enz.. In het werk van de communist Schotel stond vooral de werkende mens centraal. Het oeuvre van Andreas Schotel, zowel zijn 
Brabantse als Rotterdamse werk, wordt binnen Schuttershof in een geklimatiseerd archief beheerd door vrijwilligers van de Vrienden van Andreas 
Schotel. Op de wandel-kunstroute wordt het werk van Schotel, in de omgeving waar het destijds tot stand kwam, opnieuw vorm gegeven. 

Het Esbeekse Verhaal 

Op de wandel- en kunstroute laten wij de bezoeker het “Esbeekse verhaal” beleven, door alle mooie elementen uit de omgeving en de talenten uit 
de dorpsgemeenschap bijeen te brengen. Daarbij inspireren de talrijke werken van de Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel jonge lokale 
kunstenaars om deze door middel van sculpturen vorm te geven, in harmonie met de omgeving. In een omgeving die destijds ook de inspiratiebron 
was voor Schotel. Het “Esbeekse verhaal “ is nog meer. Dat is ook het tot stand komen van het bekende coöperatieve café Schuttershof waarin het 
omvangrijke oeuvre van Andreas Schotel in een professioneel archief is ondergebracht. En het is ook de manier waarop het dorp voorloopt op het 
gebied van sociaal coöperatief ondernemerschap. Het “Esbeekse verhaal” gaat ook over landgoed De Utrecht met zijn karakteristieke gebouwen, 
zijn prachtige vennen, het bijzondere Arnoldspark en zijn fraaie golfbaan. De wandel- en kunstroute verbindt al deze elementen met elkaar. Daarbij 
pakt Esbeek de zaken coöperatief aan en is ambitieus en wil dit laten zien aan de rest van de wereld en zorgt daarmee voor promotie van de regio. 
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