Koloniale wandeling De Bilt
Zendelingen en politici in het aards paradijs

Start- en eindpunt: De Bilt Halte Kerklaan (geregelde busverbinding Utrecht CS)
Parkeren: landgoed Sandwijck, Utrechtseweg 301 De Bilt (beperkt)
Horeca: De Bilt, paviljoen Beerschoten (weekend), het winkeltje van Oostbroek (weekend)
Lengte van de wandeling: 9, 11, 18 of 20 kilometer
GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling De Bilt
Politici en dominees met een koloniale roeping, ooit woonden ze op een van de
buitenplaatsen in De Bilt. Om afstand te kunnen nemen van het stadse leven in Utrecht of
Amsterdam bouwden voorname en vermogende Nederlanders hier vanaf de 17e eeuw
prachtige lustoorden omgeven door de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
Hierdoor ontstond langs de weg tussen Utrecht en Rhenen een lint van buitenplaatsen en
landgoederen, dat bekend staat als de Stichtse Lustwarande. Rond de Bilt heeft veel bos
plaats moeten maken voor autowegen en nieuwbouwwijken. Maar toch kunnen we, met wat
moeite, nog van de ene Biltse buitenplaats naar de andere wandelen en zo verschillende
stukken koloniaal verleden verkennen

Route

1. Sla vanaf de bushalte, met je rug naar de bus/rijweg, linksaf. De eerste afslag rechts
over de brug brengt je naar Buitenplaats Sandwijck.
2. Laat het huis Sandwijck rechts liggen en loop rechtdoor langs de schuur naar de

parkeerplaats. Aan het einde daarvan is een paneel met informatie over de
wandelroute die je op dit prachtige landgoed kunt maken. Volg de geel gemarkeerde
paaltjes die je na 2 km weer terugbrengen naar de toegangspoort van Sandwijck.
3. Sla bij de in/uitgang van Buitenplaats Sandwijck rechtsaf. Steek bij de

voetgangerslichten de drukke verkeersweg over en sla aan de overkant linksaf, het
fietspad op. Iets verderop ga je rechtsaf door het hek, het Van Boetzelaerpark.
4. Je Sla in het park op de T-splitsing linksaf en loop met een wijde bocht naar rechts om

de vijver heen die je aan je rechterhand houdt. Negeer het eerste pad naar rechts. Ga
op de T-splitsing rechtsaf. Houd de vijver nog steeds aan je rechterhand en blijf over
het hoofdpad lopen. Aan het eind van het park buig je linksaf en loop je naar de
uitgang die uitkomt op een rotonde. Ga op de rotonde min of meer rechtdoor:
Hessenweg, een winkelstraat. Op de volgende rotonde rechtdoor. Op de Y-splitsing
rechts aanhouden, daarna aan het eind van de weg weer rechtsaf: Groenekanseweg.
Bij de volgende rotonde rechtdoor de verkeersweg oversteken en de parkeerplaats
op van landgoed Houdringe.
5. Hier heb je twee mogelijkheden: de korte variant die je in 1,5 km naar paviljoen
Beerschoten brengt en de langere variant, die in 4 km naar paviljoen Beerschoten
voert. Wie hier kiest voor de korte variant mist een mooie boswandeling, maar heeft
straks meer energie over voor een rondwandeling op Vollenhoven (zie punt 9
uitbreiding).
Inkorting: Loop aan het eind van de parkeerplaats rechtdoor en volg vandaar de gele
wandeling die je naar paviljoen Beerschoten brengt. Je komt uit bij een slagboom,
met voor je een asfaltweggetje en schuin links voor je het witte paviljoen
Beerschoten. Sla hier na de slagboom rechtsaf (je laat paviljoen Beerschoten dus links
liggen). Je loopt in de richting van de parkeerplaats. Pak de verdere wandeling
hieronder op bij punt 9.
6. Wij volgen de langere variant die je in 4 km bij paviljoen Beerschoten brengt. Loop
aan het eind van de parkeerplaats rechtdoor en steek de open vlakte over (gele
wandeling). Ga aan het eind, bij een ongelijke viersprong, naar links (de gele

wandeling gaat hier rechtsaf). Je ziet een open veld aan je rechterhand. Je passeert
een klaphekje en gaat op de driesprong direct erna rechtdoor. Op de T-splitsing (met
links een ijzeren slagboom) rechtsaf. Iets verderop passeer je een ijzeren slagboom
en direct daarna sla je linksaf (bordje eigen weg). Loop achter het waterpompstation
langs.
7. Enige tijd hierna het eerste wandelpad naar rechts inslaan (op dit punt staan links
twee eikenbomen heel dicht bij elkaar). Op de driesprong (met een breder pad links)
rechtdoor. Op de viersprong rechtdoor. Op de T-splitsing naar rechts en onmiddellijk
weer linksaf. Op de volgende viersprong rechtdoor en op de viersprong daarna
linksaf. Rechtdoor en bij een viersprong met een bank rechtsaf (breed voetpad).
8. Bij de driesprong rechtdoor (een markering van de rode route volgen). Bij de
viersprong daarna nog steeds rechtdoor (je verlaat de rode route al weer). Bij de
driesprong naar rechts (paardenpad). Je komt uit bij een grote vijver. Passeer deze
linksom en neem het tweede pad links: een prachtig beukenlaantje. Net voor het
einde eerste pad links. Bij de kruising rechtdoor in de richting van het heuveltje met
de trap die je in de verte ziet. Loop rechtsom om het heuveltje met de trap en neem
het tweede pad rechts. Aan het eind op de viersprong rechtsaf over een witte brug,
links van je ligt de beeldentuin van paviljoen Beerschoten. Ga aan het eind van het
pad linksaf, de asfaltweg op die voorbij paviljoen Beerschoten voert.
9. Loop voorbij de parkeerplaats/fietsenstalling van Beerschoten. Sla bij de uitgang van
Beerschoten linksaf, de ventweg op langs de drukke verkeersweg (helaas! er is hier
geen betere wandelmogelijkheid). Na enige tijd bereik je een groot kruispunt met
wandel/fietstunnel. Maar voor je door de tunnel loopt, zie je rechts, aan de overkant
van de verkeersweg, Buitenplaats Vollenhoven liggen. Een bezoek aan het huis
Vollenhoven en de bijbehorende tuin is helaas niet mogelijk. Wel kan een
rondwandeling van ca. 2 km in het bijbehorende parkbos worden gemaakt.
Uitbreiding: steek na de fiets/voetgangerstunnel de drukke verkeersweg bij de
voetgangerslichten over en loop nog iets verder door naar links. Het groene hek met
de gouden punten links van het landhuis geeft toegang tot het landgoed. De
rondwandeling wijst zich vanzelf. Loop na de rondwandeling over Vollenhoven terug
via de voetgangerslichten naar de hoofdroute.
10. Wie de rondwandeling over Vollenhoven niet wil maken blijft via de
fiets/voetgangerstunnel rechtdoor lopen langs de drukke verkeersweg. Na enige tijd
bereiken we het witte huis aan de Utrechtseweg 31: Buitenplaats Blanda. Hierna is
een afkorting van de wandeling mogelijk.

Inkorting: Wie aan deze wandeling van 9 of 11 km voldoende heeft kan hier de bus
terug naar Utrecht CS nemen. Loop dan een stukje terug aan dezelfde kant van de
verkeersweg, net voorbij de voetgangerslichten ligt de bushalte.
11. Wie verder wil naar Buitenplaats Oostbroek loopt vanaf Buitenplaats Blanda een
klein stukje terug tot aan de voetgangers/fietsoversteekplaats. Steek over en loop
aan de overkant van de weg nog een klein stukje naar rechts. Sla linksaf, een smalle
weg in: de Schorteldoeksesteeg. Het smalle weggetje wordt even verderop een
fietspad. Op de Y-splitsing rechts aanhouden, de smalle Bisschopsweg in. Deze weg
steeds rechtdoor aflopen. Aan het eind maakt ze een bocht naar rechts. Blijf
rechtdoor lopen (de naam verandert in Bunnikseweg). Er volgt nog een bocht naar
rechts. Loop de weg af tot rechts de ingang van Buitenplaats Oostbroek verschijnt
(een rond bord links van de weg wijst het winkeltje van Oostbroek aan). Sla rechtsaf
de oprijlaan in naar Buitenplaats Oostbroek.
12. Sla op de oprijlaan van Oostbroek de eerste weg rechts in die naar de parkeerplaats
leidt. Aan het eind van de parkeerplaats linksaf. Hier begint een rood gemarkeerde
wandeling (knuppelpad) die langs het huis Oostbroek voert. Volg deze wandeling (1,5
km) die weer uitkomt op de parkeerplaats. Loop terug naar de toegangsweg en sla
dan rechtsaf.
13. Loop over de fietsbrug naar de overkant van de A28. Aan het eind van de fietsbrug
rechtdoor het asfaltweggetje volgen. Dit weggetje komt uit op een drukke
verkeersweg die je (voorzichtig!) rechtdoor oversteekt, een klein weggetje in met een
bordje 16 km. Waar het weggetje een fietspad kruist, rechtsaf het fietspad inslaan.
Aan het eind van het fietspad, op de T-splitsing, linksaf en bij de snel volgende
driesprong rechtdoor: Wilhelminalaan. Blijf deze slingerende laan volgen. Links
passeer je het gebouw waarin het KNMI is gevestigd. In 1873 werd hier Carel Wessel
van Boetzelaer geboren. Zijn vader verkocht dit landgoed (Buitenplaats ’t Klooster) in
1897 aan het KNMI. (links passeer je het KNMI-gebouw). Je komt uit op de
provinciale weg waaraan Sandwijck ligt. Wie met de bus naar Utrecht wil, steekt bij
de voetgangerslichten over en slaat linksaf. Ca. 400 meter verder ligt de bushalte
richting Utrecht. Wie geparkeerd heeft op Sandwijck steekt niet over maar slaat
direct linksaf en bereikt na 150 meter de parkeerplaats van Sandwijck.

