Historische fietstocht

Historische fietsroute (e-Bike) 45 km
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“Historische fietsroute
De Bilt Maartensdijk”
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Van Zodde tot Pleisterplaats (ruim 45 km)
1 Bilthoven ,Gemeentehuis De Bilt:’Jagtlust’.
Het huidige gemeentehuis Jagtlust is oorspronkelijk een boerderij die behoorde bij
het klooster Oostbroek en werd al in 1573
genoemd als boerderij Uithof te Nijveen.
Honderd jaar later verfraaide Cornelis van de
Hoop het huis en kreeg het de naam ‘Jagtlust’.
Fiets richting De Bilt langs de Soestdijkerstraatweg tot de rotonde van de Groenekanseweg.
2 De Bilt, tolhuis
Aan de overzijde van de Soestdijkerstraatweg
ziet u het verplaatste tolhuisje gebouwd in
1827.
Naast deze tol kende De Bilt nog twee andere
tollen. De aanleg van bestrate wegen was een
dure zaak en je moest er dus wat voor over
hebben om snel en comfortabel te reizen.
Vervolg de Soestdijkerstraatweg tot de Looydijk. Sla hier rechts af en 500 meter links de
Nieuwstraat in.
3. De Bilt, Nieuwstraat
De Nieuwstraat is aangelegd in
1899. De oorspronkelijke bebouwing bestond uit arbeiderswoningen en winkels.
Volg de Nieuwstraat tot het eind,
sla linksaf de Burgemeester de
Withstraat in. Volg deze tot hij
Dorpsstraat wordt en fiets door tot
nummer 25.
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4. De Bilt, Dorpsstraat.
De Dorpsstraat (vroeger Steenstraat)
is één van de oudste bestrate wegen
van ons land!!
In het derde kwart van de 13e eeuw
werd door kloosterlingen een
rechtstreekse weg aangelegd vanuit de stad Utrecht naar het oosten.
Daarbij
maakten zij gebruik van een zandrug, die tussen het dekzand van de
Utrechtse Heuvelrug in het noorden
en de kleigronden van het Kromme
Rijngebied in het zuiden ligt. Deze
al van voor 1360 verharde weg (dus
de Dorpsweg) werd al snel een belangrijke verbinding naar het oosten van het land en met de Noordduitse
Hanzesteden. Het is daarmee de oudste bestrate buitenweg van Nederland.
Maar denk nou maar niet dat die weg door iedereen gebruikt mocht worden. Om schade aan de weg tot een minimum te beperken, moesten zware
karren over de zandstroken aan weerszijden rijden.
Op het kruispunt Steenstraat (Dorpsweg), Veenweg en later Achterdijk
(Burgemeester De Withstraat), ontwikkelde zich langzamerhand een kleine
nederzetting
gedomineerd door
drie herbergen,
het dorp De Bilt.
Op nummer 25
ziet u het voormalige Gemeentehuis én Postkantoor.
Keer terug en vervolg in de Dorpsstraat.
4

5. De Bilt, Ned. Hervormde kerk
Op Dorpsstraat nummer 70 ziet u de N.H kerk uit 1652. De toren is van
1839. Door de typische bouw wordt deze toren in de volksmond ook wel
De Peperbus genoemd. Het
kerkhof bevindt zich nog
steeds rond de kerk.
Na het passeren van de kerk
rechtsaf Zorgvliet inslaan
en rechtdoor rijden tot u
weer op de Burgemeester de
Withstraat bent. Aan het eind
linksaf, voorbij de rotonde
wordt deze weg Blauwkapelseweg. Fiets door tot de
Kerklaan links. Volg deze tot
de St. Michaelbasisschool.
Tegenover de basisschool vindt u de ingang van
het Boetzelaerpark. Zet uw fiets even neer en loop
het park in. Neem het eerste pad rechts:
6. De Bilt, Iers Hoogkruis
Het Iers Hoogkruis staat sinds 2013 in het park en
is opgericht ter nagedachtenis van de stichting van
klooster ‘Oostbroek’. Op het kruis staat de geschiedenis van de gemeente De Bilt afgebeeld..
Aan de overzijde van de Utrechtseweg ziet u het
landgoed Sandwijck. Het Van Boetzelaerpark is
een zogenaamde overplaats , een tuin aan de andere kant van de weg waardoor
de bewoners van het landgoed
verzekerd waren van een mooi
uitzicht.
Begin twintigste eeuw schonk
Carel van Boetzelaer de overplaats aan de gemeente en werd
er een mooi openbaar park aangelegd.
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7. De Bilt, duiventoren.
Tegenover het pad naar het Iers
Hoogkruis staat een duiventoren, gebouwd in 1832. Duiventorens vond men vroeger
bij kastelen en hoeven. Duiven
werden gehouden voor de mest
en het vlees. Lange tijd was het
houden van duiven middels het
duivenrecht streng gereglementeerd. De aanwezigheid van een
duiventoren was een teken van rijkdom.
De toren behoorde bij het vroegere landgoed Arenberg’ waarvan een deel
rond 1850 bij ‘Sandwijck, werd gevoegd, inclusief de duiventoren. Hij is
in 1976 geheel gerestaureerd en biedt momenteel weer een ‘luxe’ onderdak
aan vele duiven.
De Kerklaan terugrijden tot de Blauwkapelseweg. Hier linksaf. Biltse Rading oversteken (stoplichten), dan Voordorpsedijk nemen.
Bij Fort Voordorp , één van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
een bocht naar rechts en een bocht naar links, dan rechtsaf : Hooge Kampsepad. Tot het einde afrijden. Op de Groenekanseweg linksaf en overweg
over.
8 Groenekan, Bisschopswetering
De Groenekanseweg, voorheen de Oude
of Bisschopswetering, ligt in een van de
oudste ontginningsgebieden van de gemeente. In de 14e eeuw werd een begin
gemaakt met de ontginningen van de venen
ten noorden van de Bisschopswetering,
waardoor omstreeks het midden van de
14e eeuw de Nieuwe Wetering tot stand
kwam. Langs de Groenekansedijk en de
Bisschopswetering ontstond het gehucht
Groenekan. De Bisschopswetering was van
belang als vaar- en afwateringsroute.
Bestuurlijk vormde de huidige kern Groe6

nekan in 1625 een buurtschap van Maartensdijk,; kerkelijk , en dat is nog
steeds zo, een onderdeel van de NH-gemeente Blauwkapel-Groenekan. Het
gehucht ontwikkelde zich tezamen met de buurtschappen Achter Wetering
en Nieuwe Wetering langs de dwarsweteringen in Oostveen en bestond
voornamelijk uit boerderijstroken. De buurtschap, genoemd naar de herberg aan de Groenekansedijk, had in die periode een vrij goede ligging,
want zij stond direct in verbinding met de kernen De Bilt en Zeist.
9 Groenekan. Landschapsarchitecten, Boomspecialisten Copijn
Direct over de spoorbaan aan
de linkerkant al sinds 1763 het
bedrijf van Copijn. Landelijk bekend vanwege landschapsarchitectuur, tuinaanleg en boomkwekerijen. Op de Heuvelrug kwam/
komt deze naam veel voor bij de
aanleg van parken van de diverse
buitenplaatsen en landgoederen.
10 Groenekan. Langhuisboerderij Boschhove
Op nummer 103 (rechts) ligt de
langhuisboerderij Boschhove, uit
vermoedelijk de tweede helft van de
17e eeuw. Bij dit type boerderij liggen
het woonhuis en het achterhuis met
de stallen en andere werkruimten in
elkaars verlengde en vormen zo een
lang huis .
De boerderij werd ook wel aangeduid
als ’t Melckmeisje. Het melkhuisje ligt
rechts van de boerderij.
11 Groenekan. Huize Welgelegen
Op nummer 90 (links) ligt het pand
Welgelegen. Het werd rond 1880 ontworpen en gebouwd door de familie
Copijn.
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12 Groenekan. Huize Voordaan
Op Groenekanseweg 85 (rechts)
ziet U Huize Voordaan. In de 16de
eeuw liet aartsbisschop Frederik Schenk van Toutenburg het
jachthuis Voortaen bouwen aan de
Bisschopswetering (nu Groenekanseweg). In de 18de eeuw was
dit ontwikkeld tot landgoed met
‘heerenhuis’, bekend als Voordaan.
Tot twee keer toe werd het huis
afgebroken en opnieuw opgebouwd. In het begin van de 20ste eeuw kreeg
het zijn huidige neoclassicistische aanzien. Het terrein van de buitenplaats
volgt grotendeels de middeleeuwse, langgerekte verkaveling haaks op de
Goenekanseweg. Achter het huis ligt het landschappelijk ingerichte park
met bospercelen, enkele open weiden, vijvers en slingerpaden. De slingervijver loopt voor een deel door de, in de 20ste eeuw aangelegde villawijk
het zgn ‘witte dorp’. In deze periode liet de gemeente, zowel om de verkeersveiligheid als om de volksgezondheid te verbeteren de Groenekanseweg verbreden, riolering aanleggen en de sloot aan de zuidzijde dempen en
de bruggen over de Groenekansewetering bouwen.
13 Groenekan. Groenekanseweg 66, NH-kerk
Op nummer 66 (links) ziet u de N.H kerk. Deze
is gebouwd in 1952 met onder meer geld van
de zgn. kerkschapen. Men kocht indertijd een
lam en liet dit grootbrengen. Met het geld dat
de volwassen dieren opbrachten werd de kerk
gebouwd.
Doorrijden tot stoplichten. Op de Koningin Wilhelminaweg linksaf
14 Groenekan. Gevelsteen ‘De Groene Kan’.
Werp nog even voordat u de weg oversteekt naar de
Ruijgenhoeksedijk een blik op de gevelsteen in het
huis op de hoek met ‘de Groene Can’. Hier stond zeer
waarschijnlijk de herberg van dezelfde naam.
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Oversteken naar de Ruigenhoeksedijk. Deze volgen (dus niet meteen aan
de rechterhand het fietspad nemen; molen rechts van u houden).
15 Groenekan. Molen Geesina
Molen Geesina is oorspronkelijk afkomstig
van één van de stadswallen van Amsterdam
en op deze plaats in Groenekan opgebouwd
in 1843 onder de naam ‘De groene Kan’.
Molenaar Schuurman liet de molen in 1939
grondig herstellen met het geld van zijn
spaarzame echtgenote. Uit dank werd de
molen omgedoopt van De Groene Kan in
Geesina.
In 1998 kwam de molen, in sterk verwaarloosde staat in het bezit van de Utrechtse
Molenstichting. De molen is al verschillende
keren verbouwd en gerestaureerd.
Voor de slotgracht van fort Ruigenhoek op T-kruising bij het bord
‘Doodlopende weg’ rechtsaf.
16 Groenekan. Fort Ruigenhoek
Fort Ruigenhoek is gebouwd in
1870 en vormde een onderdeel
van de verdedigings-werken rond
de stad Utrecht in het
kader van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
Vóór het zwembad
rechtsaf het vrijliggende
fietspad nemen :Kikkerpad aan het eind linksaf :
Kooidijk.

9





17 Westbroek. Wandelende dorpen
Ongeveer vier duizend jaar geleden is ten
oosten van de Vecht onder natte omstandigheden een metersdik hoogveenpakket gevormd.
Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug bedekte het veen de dekzanden uit de ijstijd met
een laag die naar het oosten toe steeds dunner
werd. Hier en daar komt dit dekzand aan
de oppervlakte zoals in de polder De Kooij.
Archeologen vonden daar dan ook aanwijzingen dat zich hier al heel vroeg
mensen vestigde te midden van de veenwoesternij.
Tussen 1000 en 1600 is het hoogveen tussen de Vecht en ‘t Gooi in cultuur
gebracht. De ontginningen vonden aanvankelijk plaats vanuit het klooster
Oostbroek. Met lange weteringen en dijken werd het gebied ontwaterd. De
Hoofddijk (parallel aan de Vecht) werd rond 1125 aangelegd als basis van
waaruit de ontginning van het gebied in vier of vijf slagen tot aan het Gooi
kon plaatsvinden. Parallel aan de hoofddijk werden achterkaden aangelegd
met ontwateringssloten. Aan de achterkaden ontstond bebouwing en zodra
het tussenliggende gebied ontgonnen was schoof de bewoning op naar de
volgende ontginningsbasis, tot wel vijf keer toe. De gehuchten werden om
die reden dan ook ‘wandelende dorpen’ genoemd. De Bisschopswetering
met de Groenekansedijk en de Ruijgenhoeksedijk zijn achterkaden van de
tweede slag, evenals de Kooijdijk en straks ook de Westbroekse Binnenweg. Op het kaartje is goed te zien, dat de Westbroekers waarschijnlijk
sneller zijn geweest dan de Maarseveners. Deze moesten genoegen nemen
met de ontginning van de onhandige laatste taartpunt. Langs de laatste ontginningsbases ontstonden de lint- of wegdorpen Westbroek, Maartensdijk.
De Kooijdijk uitrijden.
Op T-kruising oversteken, linksaf en eerste weg
rechts de Westbroekse Binnenweg op.







           
              
          

            



           



           

      
            

           


            
          



18 Westbroek. kantoor Staatsbosbeheer
Op Westbroeksebinnenweg nr. 5 bevindt zich het
kantoor van Staatsbosbeheer, die tochten met een
fluisterboot organiseert door het petgatengebied dat
ontstond door de ontvening en dat nu het prachtige
natuurgebied van de Molenpolder vormt.
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Eerste weg rechts Nederrijnse Vaart en vervolgens rechts de Kerkdijk op.
19 Westbroek
U bevindt zich nu op de laatste ontginningsbasis waaraan dus het dorp Westbroek is ontstaan. Links achter de huizen
en boerderijen zijn nog, de voor Nederland nagenoeg unieke trilvenen of zodden te vinden: Trilveen bestaat uit een
slappe bodem van vooral graswortels.
Deze bodem drijft op het voedselarme water. Hier ontwikkelen zich zeldzame plantensoorten zoals wintergroen, ronde zonnedauw, grote ratelaar,
draadzegge, moeraskartelblad en vele orchideeënsoorten. Op ‘open tuindagen’ kunt u ze allemaal bewonderen in de educatieve moeras- en Stinzenplantentuin van de familie Baas op Kerkdijk 126. Er worden ook regelmatig wandelingen in dit gebied georganiseerd en is er een klompenpad.
Links, aan de Kerkdijk ligt de N.H.kerk.
20 Westbroek, NH-kerk
De N.H-kerk is gebouwd in 1467. De
bouw duurde maar liefst 14 jaar.
In de kerk zijn zeer goed bewaarde fresco’s aanwezig. Echt de moeite van een
bezoekje waard.
Met de kerk in de rug gezien, gaat U
linksaf, de brug over. Dit is de Dr. Welfferweg.
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21 Westbroek. Welfferweg 22, school en schoolmeesterswoning
Op de Dr. Welfferweg 22-24 ziet U de voormalige
school en schoolmeesterswoning. Vanaf 1593 werd
hier onderwijs gegeven door o.a de koster van de
kerk!
Op nummer 102 ziet u de vroegere boterfabriek
uit 1901. In 1912 werd hier een stoomwasinrichtingGRUNOgevestigd. De meisjes die er werkten
werden met paard en wagen van het station Maartensdijk gehaald. Na GRUNO vestigde zich hier de
ijzer-smeltgieterij van Van
Welschen.
U blijft de asfaltweg volgen
waarlangs aan weerszijde
de rode fietsstroken liggen.
Doorrijden via Korssesteeg
en Achterweteringseweg tot
Restaurant ‘t Braadspit. Weg
oversteken en linksaf de Koningin Wilhelminaweg opgaan.
Linksaf richting Maartensdijk.
22 Westbroek.
Buitenplaats Persijn
Zodra u de weg bent overgestoken
en linksaf gaat ziet u aan uw linkerhand de buitenplaats Persijn liggen.
De oorsprong van dit gebouw ligt
in de 17 e eeuw. Eind 19e eeuw is
het toenmalige huis afgebroken en
vervangen door een nieuw.
Bij de stoplichten rechtsaf
Maartensdijk inrijden : Dorpsweg.
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23 Maartensdijk, voormalig gemeentehuis
Maartensdijk is net als
Westbroek en Groenekan van oorsprong een
lintdorp, ontstaan aan de
laatste ontginningsbasis
van de ontginning met
lange opstrekkende verkavelingen, weteringen
en dwarssloten tot aan
het dekzandgebied in het
Noorden.
Het eigen karakter van
Maartensdijk is, van alle
kernen in De Bilt, dankzij haar religieuze orientatie, het best bewaard gebleven.
Hier ziet u direct aan uw linkerhand het voormalige gemeentehuis. Op deze
plaats stond in de 16e eeuw een hofstede, genaamd DeTolakker.
Verder rijdend kruist u de spoorbaan aangelegd in 1871.
24 Maartensdijk. Betonnen spoorbogen
Let vooral op de zeer aparte spoorbogen van de spoorbaan. Die zijn een
overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog en dit is het enige baanvak (van 12
km) in Nederland dat zo gemaakt is.
In die oorlogsperiode was ijzer schaars
en zocht men voor de portalen zijn
toevlucht tot minder schaars beton.
Maartensdijk had vanaf 1874 een eigen
halte (tot 1941). Hollandsche Rading
kreeg zijn halte in 1885 (tot heden).
Groenekan had van 1895 tot 1941 een
halteplaats.
Na het oversteken van de spoorbaan
doorrijden.
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25 Maartensdijk. Dorpsweg 38, NH-kerk
Op Dorpsweg 38 ligt de N.H.kerk. Het
is een laat-middeleeuwse kruiskerk. In
de 15e eeuw werd op deze plaats de St.
Jacobuskapel gebouwd. Deze kapel werd
bij de verbouwing in 1555 omgevormd
tot het koor van de kerk. Het schip en de
toren werden toen toegevoegd.
Achter de kerk op nummer 40 ligt de
pastorie. In 1692 brandde de toenmalige
pastorie en een gedeelte van de kerk af.
Alle doop- en lidmaatboeken gingen bij
die brandverloren. De huidige pastorie
werd gebouwd in het begin van de 19e
eeuw.
26 Maartensdijk. Dorpsweg 43 en 61,
Langhuisboerderijen
Op nummer 43 ziet u een langhuisboerderij
daterend uit de eerste helft van de 19e eeuw.
Maartensdijk. Dorpsweg 61, Langhuisboerderij ‘Oud Koddestein’.
Op nummer 61 ligt de langhuisboerderij
Oostveen (ook wel Oud Koddestein genaamd). Deze boerderij werd omstreeks
1565 al gebouwd en is daardoor een
van de oudste boerderijen van Maartensdijk.
Ga bij het witte boerderijtje op Dorpsstraat 59 rechtsaf het fietspad op naar
Hollandsche Rading.
Neem aan het eind rechtsaf de Dennenlaan. Deze uitrijden en rechtsaf de
Vuurse Dreef op.
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27 Hollandsche Rading. Grenspaal
Na ongeveer 400 meter ziet u aan de linkerkant, voor het bord ‘Einde Hollandsche
Rading, een grenspaal. En na ongeveer 200
meter weer een aan de linkerkant. U bent in
Hollandsche Rading. Rading betekent grens.
De palen duiden de grens aan tussen Holland en Utrecht. Er zijn in het verleden veel
twisten geweest over deze grens. In 1719
kwamen de Staten van Utrecht en van Holland tot overeenstemming, waarna de grens
tussen Eemnes en Loosdrecht door middel
van 23 hardstenen palen werd aangeduid.
U fietst hier in het Midden-Nederlands
zandgebied. Dit gebied is voor Nederlandse
begrippen behoorlijk rijk aan reliëf. Hier
liggen o.a. de stuwwallen van het Gooi en
de Utrechtse Heuvelrug. Deze stuwwallen werden in de voorlaatste ijstijd
(Saalien) opgestuwd. Tussen de stuwwallen liggen vlakkere gebieden met
dekzand aan het oppervlak. Dit dekzand werd tijden een zeer koude fase
van de laatste ijstijd (Weichselien) door poolwinden aangevoerd vanaf de
Noordzeebodem. Dekzandgebieden die niet zijn geëgaliseerd hebben het
uiterlijk van een lichtglooiende deken. Daartussen komen langgerekte vrij
lage dekzandruggen voor. Er is een scherp contrast in de gemeente De Bilt
tussen het zandgebied met vooral loofbossen en het veenlandschap met
weiden, vaarten en langgerekte dorpen.
Ga op de T-splitsing rechtsaf de Karnemelksweg op. Door tot paddestoel
nummer 21118. Daar rechts afslaan, richting DeBilt.
28 Hollansche Rading. Karnemelksweg 34, Bosboerderijtje
U bent nu op de Eikensteeg. Op nummer 34 (rechts) ziet u ‘Het Bosboerderijtje’ gebouwd in 1800. Het is een langhuisboerderij die mogelijk een
houten schaapskooi is geweest. Schapen die overdag op de uitgestrekte
heidevelden graasden, sliepen ‘s nachts in deze schaapskooi.
Na 1780 is de schaapskooi door de toenmalige eigenaar van Eyckenstein
Adriaan Hendrik Eyck omgebouwd tot keuterboerderij met een stenen
voorhuis voor de bewoners en een houten achterhuis voor de schapen.
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Bouwmaterialen waren in die tijd
duur. Daarom heeft Eyck tweedehands materialen gebruikt van het
landgoed Eyckenstein, dat hij in
die tijd eveneens verbouwde. Zo
zijn er bijvoorbeeld vertimmerde
zeventiende-eeuwse kruiskozijnen in de boerderij verwerkt die
vermoedelijk van Eyckenstein
afkomstig zijn en waarschijnlijk
uit de 1ste helft van de 17e eeuw
dateren! De ramen zijn in 2010
met nieuwe materialen vervangen
volgens het oude model, de oude
kozijnen zijn nog steeds aanwezig.
Ook de houten onderdelen van de
voormalige schaapskooi zijn nog terug te vinden.
Doorfietsen en op de hoek bij de Mauritshoeve rechtsaf de Dorpsweg op.
29 Maartensdijk. Landgoed Eyckenstein.
U staat bij het landgoed Eyckenstein, dat
wordt bewoond door
de familie Van Boetzelaer. Het hoofdgebouw
dateert uit 1777, maar
heeft al een veel oudere
historie. In 1777 kwam
het in bezit van Adriaan
Hendrik Eyck (vandaar
de naam). Het huis is
na 1777 regelmatig
verbouwd en vormt een
geheel, een zgn. ensemble, met het naastgelegen koetshuis uit 1845, de voormalige tuinmanswoning Klein Eyckenstein met de bijzondere dakkapel in het rieten dak, de
zichtlanen, boomgroepen en de waterpartij achter het huis.
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De provincie Utrecht is een juwelenkist vol prachtige kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Het verschil tussen een landgoed en een buitenplaats
is, dat een landgoed ook productiegronden als bossen en weilanden heeft,
terwijl een buitenplaats meer een zomerresidentie was van rijke kooplieden.
Typisch voor de provincie Utrecht is dat de buitenplaatsen geconcentreerd
voorkomen in gordels of zones op overgangsgebieden van hoge zand- naar
lage klei- of veengebieden of op de oeverwallen langs rivieren, weteringen
en wegen. Ook Eyckenstein ligt op zo’n gradientgebied, aan de doorgaande
weg en aan een belangrijke wetering.
Rij de Dorpsweg af. Even voorbij de Mauritshoeve, die vroege bij het landgoed Eyckenstein hoorde, neemt u de 1e weg rechts: Prof. Bronkhorstlaan.
Na ongeveer 250 meter (waar het fietspad vrijliggend wordt en het bord
staat ‘Fietsers daar’) steekt u de weg over en gaat u aan de linkerkant bij
de witte paaltjes, het fietspad op dat loopt langs het hekwerk van Berg &
Bosch. Aan het eind van dit hekwerk bij een kruising rechtsaf het fietspad
blijven volgen tot de provinciale weg. Provinciale weg oversteken en rechtdoor de Gerard Doulaan in.
30 Bilthoven. Huize Gaudeamus, Gerard Doulaan 21.
Op Gerard Doulaan 21 ligt Huize
Gaudeamus. (momenteel Walter
Maas Huis genoemd). Hier heeft de
componist Julius Röntgen (18551932) gewoond. Het huis is gebouwd in 1924 met een grondvlak in
de vorm van een vleugel. Let U eens
op de zeer aparte bouwstijl.
Op T-kruising linksaf:
Hobbemalaan. De Soestdijkseweg
oversteken en op fietspad rechtsaf,
1e straat linksaf: Beethovenlaan.
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31 Bilthoven.Villawijk. Amsterdamse Schoolstijl
Bilthoven-Noord is een villawijk ontstaan in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
Het vervoer verbeterde (in
1863 werd station Bilthoven
gebouwd) en de welgestelden
bouwden geen buitenplaatsen
meer om de zomer door te
brengen, maar gingen permanent, in een gezondere omgeving wonen.
Op Beethovenlaan zes en zeven ziet u twee
villa’s in de Amsterdamse Schoolstijl. L.J.H
Zonneveldt en W.A. Maas waren de architecten van huize ‘de Kloek’ met een wel zeer
aparte detaillering nl. een taps toelopende
voordeur en drie bijzondere dakkapelletjes.
De Dennenhut op nr. 7 is in 1918 ontworpen
door R.C. Rauwe, ook hier een bijzondere
voorgevel.
Op de hoek Sweelincklaan / Bachlaan
ziet u de Woudkapel in 1924 gebouwd
door architect Van Heukelom en ook
dit gebouw, u heeft het al ontdekt , in
de Amsterdamse Schoolstijl met de zo
kenmerkende bakstenen details.
De Beethovenlaan uitrijden tot de
Bachlaan, daar rechtsaf. 1e straat
rechtsaf : Haydnlaan. Op de kruising
met Obrechtlaan even links en meteen
weer rechtsaf de Palestrinalaan in.
Deze komt uit op de Gregoriuslaan.
Hier rechtsaf.
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32 Bilthoven. Gregoriuslaan 6 en 8 en R.K-kerk
Gregoriuslaan 6 en 8. R.K-kerk en
pastorie uit 1926. Pastorie en kerk
vormen één geheel. Beslist de
moeite waard om deze kerk eens
van binnen te bekijken.
Voorbij de pastorie 1e weg links
nemen, de Klaphekweg (fietstunnel). Boven gekomen de Paltzerweg oversteken en rechts afslaan.
Bij kruising oversteken en fietspad
volgen langs de Julianalaan. 1e
straat links nemen : Sperwerlaan..
Op de Sperwerlaan is de 1e straat
links de Van de Borchlaan.
33 Bilthoven, watertoren
Hier staat de 42 meter hoge watertoren. Gebouwd in 1926 door
Architect H.F Mertens. In 1971
is de baksteen verdwenen achter
een laag spuitcement met daarin
verwerkt gebroken granietkorrels.
Let op:
u moet de Van de Borchlaan niet
inrijden!
Verder op de Sperwerlaan doorrijden en na het passeren van de
Houdringeflat linksaf de Bosuillaan in.
Aan het eind naar rechts het fietspad op.
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34 Bilthoven, oude spoorbaan.
U rijdt nu op de
oude spoorbaan
Bilthoven - Zeist,
de trein reed tot
aan station Zeist
aan het eind van
de Slotlaan.
Bilthoven dankt
zijn station aan
Jonkheer Hendrik
van den Bosch,
toendertijd eigenaar van Huize
Jagtlust.
Hijzelf verhoogde zijn aandelenkapitaal in de NCS aanzienlijk en hij stond
de grond voor de bouw van het station gratis af, mits op zijn grondgebied
een halte gebouwd zou worden waar 4x per dag een trein zou stoppen zodat hij naast zijn eigen vervoer nu ook een trein tot zijn beschikking had.
Na 1½ km op de eerste verharde kruising rechtsaf : Duinweg (Bosch en
Duin). Deze gaat over in Mesdaglaan. Deze uitrijden tot de stoplichten
aan de Amersfoortseweg. Let op: niet oversteken. Rechtsaf de parallelweg
volgen.
35 Bilthoven, Huize Edelweiss
Eind 19de en begin 20ste eeuw waren Zwitserland en Oostenrijk gewilde
vakantiebestemmingen voor
de gegoede klasse. In die
tijd werd de spar in Nederland geintroduceerd om zo
een beetje in de vakantiesfeer te blijven. Ook bouwde
men zelf stot in Amsterdam
huizen in de ‘chaletstijl’.
Het huis ‘Edelweiss’ rechts
aan deze weg, laat niets aan
de verbeelding over.
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De Amersfoortseweg liep vroeger iets oostelijker. Pieter de Smeth, de toenmalige eigenaar van Vollenhoven, het huis aan het einde van de weg, heeft
in 1806 de weg laten verleggen om zo een goede zichtas te krijgen voor het
huis. Wie zou zoiets tegenwoordig nog voor elkaar krijgen.?
Aan het einde van de parallelweg, bij de Utrechtseweg, rechtsaf. Let op: u
moet dus niet oversteken, maar direct rechtsaf weer de parallelweg blijven
volgen. U ziet na enige tijd aan uw rechterhand Huize Beerschoten liggen.
De weg heet dan Holle Bilt.
36 Bilthoven, Huize Beerschoten

Het huidige huis Beerschoten stamt uit 1890. Het heeft echter al een veel
oudere geschiedenis en ontstond uit een boerderij die behoorde bij het
Vrouwenklooster. In het eerste kwart van de 12e eeuw stichtten ridders die
zich hadden bekeerd even ten Oosten van Utrecht op woeste grond de Sint
Laurensabdij. Dit klooster was al zeer vroeg een dubbelklooster met zowel monniken als nonnen. Deze situatie duurde maar tot 1139 omdat men
toen een apart Vrouwenklooster stichtte speciaal voor adellijke dames.
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De Sint-Laurensabdij had in de Middeleeuwen een belangrijke positie in
de grootschalige ontginning van de moeras- en en veengebieden ten oosten van de stad Utrecht. De abdij had door schenkingen en aankopen grote
grondgebieden in bezit gekregen. Toen het gebied dankzij de afdamming
van de Kromme Rijn door de bisschop van Utrecht ‘s winters niet meer
overstroomde, werd het vanaf 1122, ontgonnen en kon turfwinning, akkeren andere landbouw plaatsvinden en ontstonden er uithoven zoals dus
‘Huize Beerschoten’. De eerste particuliere eigenaar was Jacob Martens
die in1680 deze uithof kocht.
Doorrijden en de eerste weg rechts nemen. Er staat een bord Landgoed
Beerschoten. Begin van de Stichtse Lustwarande. Fietsers worden niet verder toegelaten dan tot de stalling bij het Bospaviljoen.
37 De Bilt. Bezoekerscentrum Utrechts Landschap
Bezoekerscentrum Utrechts
Landschap en Beeldentuin.
Het paviljoen is het voormalige koetshuis van het landgoed
en dateert uit het eerste kwart
van de 19e eeuw. Het is nu in
gebruik als informatiecentrum
van het Utrechts Landschap
voor de De Stichtse Lustwarande
Loop eens even links langs
het paviljoen en bewonder
de beeldentuin van Jits
Bakker.
Als u richting de witte
brug loopt dan kunt u
nog een blik werpen op
de vijverpartij van Beerschoten.
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Terugkeren naar de Holle
Bilt, daar rechts afslaan.
Doorrijden tot de witte
portierswoning bij de oprijlaan van Houdringe. U
kunt de oprijlaan even ingaan en huis en tuin meer
van nabijbekijken.
Rij nu verder op de Holle
Bilt naar de stoplichten Soestdijkseweg. Sla
rechtsaf en volg het fietspad ongeveer anderhalve
kilometer. Links ziet u
het huidige gemeentehuis
van de gemeente De Bilt:
Jagtlust
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Langs Zompige Zodden
en Plezante Pleisterplaatsen
Historische fietstocht van 45 km of 30 km door de kernen
Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading,
Maartensdijk en Westbroek.

Meer info:
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl
en om de papieren versie te downloaden

Waar vind je de app?
De IZI.Travel app voor je telefoon
is te downloaden in de diverse
app-stores

Online & Offline
Je kan je fietsroutes gewoon thuis
of via gratis wifi in een museum of
een café downloaden voor offline
gebruik, zonder roamingkosten!
Zelfs in de offline modus worden
de verhalen op straat via GPS
geactiveerd.

Hoe vind je de fietsroutes?
Ga naar de IZI.Travel app. en zoek
boven in het scherm naar:
“Historische fietsroute
De Bilt Maartensdijk”
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