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De Bilt

Nederlands hervormde kerk – Rijksmonument, gebouwd 1467 (Kerkdijk 12 Westbroek)
Hier vindt om 10.00 uur de officiele opening plaats.
Vanaf de kerk gaat u even links en meteen weer rechts (voor het bruggetje) de Burgemeester Huij
decoperweg op. U kunt dan meteen weer linksaf de Prinses Cristinastraat in en aan het eind van
deze straat de Westbroeksemolenweg op. Aan het eind hiervan komt u bij de korenmolen:
‘De Kraai’ – Rijksmonument Stellingmolen, gebouwd ongeveer 1840
U rijdt even terug naar de Burgemeester Huijdecoperweg en gaat deze links op. Na ongeveer 1 km
gaat u linksaf de Kooijdijk op. En na ongeveer 1250 meter rechts het Kikkerpad op en komt u bij:
Fort Ruijgenhoek – Rijksmonument, gebouwd 1870
Vanaf het Fort gaat u links de Ruijgenhoeksedijk op en na ongeveer 500 meter vindt u aan uw
linkerhand op nr. 32 de korenmolen:
‘Geesina’ Rijksmonument Stellingmolen, gebouwd 1843
U vervolgt de Ruijgenhoeksedijk tot aan de stoplichten. Hier steekt u de Koningin Wilhelminaweg over,
even naar links en bij de stoplichten rechtsaf de Groenekanseweg op. N.B. Let bij het spoorwegovergang vooral op de aparte betonnen spoorbogen, dit is het enige traject/baanvak in Nederland,
12 km lang van Utrecht naar Hilversum, waar deze spoorbogen te zien zijn! Op de Groenekanseweg
ziet u links op nr. 85 het prachtig gerestaureerde herenhuis:
Voordaan – Rijksmonument, gebouwd in 1903
U passeert de spoorwegovergang en meteen rechts ziet u op nr. 204 de begraafplaats van Groenekan.
Tegenover het industrieterrein Larenstein gaat u rechtsaf Weltevreden op. Aan het eind van de
stoplichten de Biltse Rading oversteken en de Blauuwkapelseweg op. U komt dan langs het van
Boetzelaerpark (kunstmarkt). U gaat dan bij de rotonde rechtdoor de Burgemeester de Withstraat
op en u vindt dan naast:
‘De Oude School’ op nr. 32 – Rijksmonument, gebouwd in 1652
Nederlands Hervormde kerk van de Bilt – Rijksmonument, gebouwd 1652
De kerk houdt hier de jaarmarkt en op het terrein is een kraam waar leden van de Historische
vereniging van de Bilt u alles kunnen vertellen over de geschiedenis van de Bilt/Bilthoven. Voorbij de
kerk gaat u rechtsaf de Kapelweg op, het tunneltje onder de N237 door en komt dan in de wijk
‘Kloosterpark’, gebouwd vanaf 1903. Hier zullen rondleidingen gegeven worden. U rijdt dezelfde weg
terug, rechtsaf de Dorpsstraat op en bij de stoplichten rechtdoor de Holle Bilt op. Even voor
‘de Biltse Hoek’ vindt u links op nr. 6 het Atelier van Jits Bakker. Het atelier en de tuin ernaast zijn te
bezichtigen. U rijdt weer terug naar de stoplichten en gaat rechtsaf de Soestdijkerweg Zuid op.
Na ongeveer 2,5 km gaat u (voorbij de rotonde) rechts de Julianalaan op en vindt op nr. 1 het:
Julianacomplex, flatgebouw – gemeentelijk monument
Ontworpen door architect Dudok. Hier zijn rondleidingen en er is een tentoonstelling in de Bilthovense
boekhandel. Hier vandaan gaat u terug, rechts het fietspad op, tunnel onder het spoor door en rechts
de Soestdijkseweg Noord op. U volgt deze ongeveer 1,5 km tot aan de Hobbemalaan. Hier gaat u links
de Hobbemalaan op en meteen weer rechts de Gerard Doulaan op. U vindt dan links op nr. 21:
‘Huize Gaudeamus’ (Walter Maashuis) – Rijksmonument, gebouwd 1924.
Er zijn rondleidingen en er is muziek. Vanuit Huize Gaudeamus vervolgt u uw tocht op de Gerard
Doulaan tot aan het eind en gaat dan links de Hercules Segherslaan op, langs de provincialeweg N234.
Bij de stoplichten steekt u over en komt dan op de Gezichtslaan (richting Maartensdijk). Aan het eind
van de Gezichtslaan slaat u linksaf de Dorpsweg op en vindt u rechts op nr. 193 de buitenplaats van:
Eijckenstein – Rijksmonument, gebouwd 1780/1802
De tuin is opengesteld en er zullen rondleidingen zijn. Vanaf Eijckenstein gaat u weer rechts de
Dorpsweg op. Schuin tegenover Eijckenstein ligt de tuinderij Eijckenstein met zijn gerestaureerde
kassen (Rijksmonumenten). Verder ziet u rechts op nr. 187 de schitterende buitenplaats ‘Rustenhove’
en op nr. 175 de bijbehorende tuinmanswoning. Langs de hele Dorpsweg, links en rechts, prachtige
boerderijen. Bijna op het eind op nr. 38 links ligt:

K De Nederlands hervormde kerk – Rijksmonument, gebouwd in 1555.

Vervolgens passeert u de spoorwegovergang over het baanvak met aparte spoorbogen. Vlak voor de
rotonde ziet u rechts:
L Het oude gemeentehuis van Maartensdijk – Rijksmonument, gebouwd in 1625.
Voor de rotonde gaat u links het fietspad op en ziet dan meteen links op de Koningin Wilhelminaweg
nr.1 het voormalig:
M Tolhuis, gebouwd 1830
En even verderop op nr.9:
N De brandweerkazerne met slangentoren, gebouwd 1940.
Hier worden door de Historische vereniging Maartensdijk oude films over Maartensdijk vertoond.
Dit is tevens het eindpunt van de fietsroute.
We hopen dat de tocht aan uw verwachtingen heeft voldaan.
Dank voor uw deelname en wel thuis!
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