
 

Koloniale wandeling Baarn: Rijk, rijker, rijkst  
 

 

 

Startpunt: Station Baarn 

Eindpunt: Station Baarn  

Parkeren: P&R Baarn  

Horeca: Baarn-dorp en Kasteel Groeneveld  

Lengte van de wandeling: 16 km 

GPX-bestand: Topo GPS koloniale wandeling Baarn 

 

 

Deze wandeling voert langs een flink aantal villa’s in Baarn en enkele landhuizen daarbuiten. 

Deze kapitale panden werden ooit gebouwd of gekocht door lieden die een fortuin hadden 

verdiend in de Nederlandse koloniën in Azië of het Caribisch gebied. Zij vestigden zich na 

gedane zaken graag in Baarn. Baarn was al sinds de 17e eeuw een plaats voor de happy few. 

Rijke Amsterdamse kooplui-regenten lieten hier landhuizen bouwen om ‘s zomers aan de 

stinkende stad te kunnen ontsnappen, van het buitenleven te genieten en natuurlijk hun 

rijkdom te etaleren. De nabijheid van het jachtslot Soestdijk – sinds 1674 in handen van de 

Oranjes – gaf Baarn bovendien extra allure.  

 



 

 

Route 

1. Met je rug naar het stationsgebouw rechts aanhoudend het Stationsplein oversteken. 

Blijf rechtdoor lopen: Koningsweg. Blijf rechtdoor lopen tot deze straat uitkomt op de 

Stationsweg. Sla deze naar links in. Vervolgens de eerste straat rechts, Javalaan. Kort 

daarna op de T-splitsing linksaf, Javalaan aanhouden. Aan deze Javalaan zijn enkele 

villa’s te vinden met koloniale wortels. Als eerste, direct links op Javalaan 3, villa 

Peking. 

 

2. Iets verder aan de linkerstraatzijde, op Javalaan 7 – herkenbaar aan twee 

smeedijzeren roodgeverfde ornamenten, villa Canton (zichtbaar als je de oprijlaan 

een stukje oploopt). Weer iets verder stond aan de rechterkant (op de plaats van en 

achter het appartementencomplex Javalaan 20) villa Java, waarnaar de Javalaan is 

genoemd. Iets verder rechts, Javalaan 24, ligt villa Madoera. Villa Madoera is het 

koetshuis van de afgebroken villa Java. Nog wat verder passeer je links de Javastraat. 

Daar staan onder andere huizen die zijn gebouwd voor het personeel van de villa’s 

Peking en Canton. Nog iets verder aan de linkerkant (Javalaan 7a/b/c) zijn het 

koetshuis en het zadelhuis van villa Canton te zien. Tenslotte is op nr. 11 de villa te 

vinden die in 1908 werd gebouwd voor de familie Stous Sloot.  

 

3. Ga aan het eind van de Javalaan linksaf en direct daarna schuin links oversteken naar 

de ingang van het Cantonspark. Loop in het Cantonspark rechtdoor (neem bij de 

splitsingen steeds de linkervork), tot aan je linkerhand de kas verschijnt, de 

zogenaamde Wintertuin. Loop bij de ‘rotonde’ rechtdoor en sla net voor de andere 

ingang van het park linksaf. Je loopt achter de Wintertuin langs terug naar de ingang. 

Bij de uitgang van het Cantonspark rechtsaf, de Faas Eliaslaan in.  

 

4. Aan de Faas Eliaslaan nr 9 vinden we Huize Schoonoord. Ook dit kapitale huis werd in 

1800 gebouwd in opdracht van Reinhard Scheerenberg. We lopen verder langs de 

Faas Eliaslaan die na een viersprong overgaat in de Kerkstraat. Aan de Kerkstraat 25 

ligt huize Maria Oord, waar de kina-specialist Karel Wessel van Gorkom jarenlang 

woonde. 

 

5. Loop de Kerkweg uit. Ze gaat over in de Dalweg. Links aanhouden bij de Y-splitsing en 

op de viersprong rechtsaf: Eemnesserweg. Op de rotonde rechtdoor: Eemnesserweg 

vervolgen. Na 100 meter linksaf een bospad in. Blijf het licht stijgende bospad 

omhoog volgen. Houd het hertenkamp aan je rechterhand. Bovenaan gekomen 

rechtsaf langs het hertenkamp en na 20 meter het tweede voetpaadje linksaf. Dit 

smalle pad voert langs een speeltuintje. Direct daarna op de viersprong linksaf het 

bospad in. Je komt uit op een verharde weg die je naar rechts inslaat: Ringweg. 

 



 

6. Na de bocht ligt op nr. 2 De Harscamp, gebouwd in opdracht van jhr. Laurens Pieter 

Dignus op ten Noort. Loop rechtdoor. Je komt uit op de Wilhelminalaan. Linksaf. Op 

Wilhelminalaan nr. 3 ligt villa Parkwijk, vanaf 1912 de residentie van oud gouverneur-

generaal Carel Herman Aart van der Wijck.  

 

7. Loop de  Wilhelminalaan verder af tot rechts een vijver verschijnt. Sla rechtsaf 

(Emmalaan) langs de linkeroever van de vijver. Net voor het einde van de vijver 

linkaf: Anna Pauwlonalaan. Op een viersprong rechtdoor. De laan eindigt op een T-

splitsing, waarbij een bospad rechtdoor gaat. Sla dat bospad in en 20 meter verder 

rechtsaf, het voetpad langs het spoor. Aan het eind komt het pad uit op een 

grasveldje. Rechtdoor de verkeersweg oversteken en dan linksaf, de koningin 

Emmabrug over. Na de brug niet het fietspad op maar het pal ernaast gelegen 

voetpad naar rechts inslaan (bord Utrechtse heuvelrug/Hooge Vuursche). Volg dit 

onverharde pad schuin naar links, negeer een afslag naar rechts. Na ruim 100 meter 

kom je bij een Y-splitsing. Kies de rechtervork en loop verder tot het eind van het 

pad.  

 

8. Sla rechtsaf en loop tot aan de zandweg met naastliggend fietspad. Ga rechtsaf in de 

richting van paddenstoel 24051 en sla daar linksaf. Je komt uit bij Bosbad de 

Vuursche, maar net voordat je dat bereikt, sla je rechtsaf, een onverharde weg met 

naastliggend fietspad in, H. Voorveldlaan. Al na 40 meter neem je het pad naar 

rechts. Op de twee Y-splitsingen hou je links aan. Je komt uit bij een hek met 

daarachter de spoorlijn. Sla hier rechtsaf (rood-witte markering). Na 300 meter 

linksaf, en neem de hoge trap over de spoorlijn. 

 

9. Aan de overzijde van het spoor linksaf. Daarna het eerste pad rechts. Rechtdoor 

blijven lopen, ook bij een slagboom met bordje scouting Buitenzorg. Rechtdoor over 

het scoutingterrein. Direct nadat je klimtoestellen (rechts) bent gepasseerd sla je 

rechtsaf, een onverhard pad met lantaarns met witte glazen bollen. Je komt uit bij 

het Kabouterhuis en loopt rechtdoor naar het oude koetshuis van villa Buitenzorg. 

Recht voor je, achter de bel, hangt een schildje van scouting Bogor. Die Indonesische 

plaats heette in de koloniale tijd Buitenzorg en hieraan ontleent de villa zijn naam. 

Loop rechts langs het koetshuis tot je de verkeersweg (asfalt) bereikt. Sla hier 

linksaf  (fietspad) en direct aan je linkerhand ligt villa Buitenzorg.  

 

10. Loop villa Buitenzorg voorbij en sla de eerste weg links in richting tuincentrum, maar 

bij de ingang van het tuincentrum rechtdoor de brede zandweg op. Na ca. 150 meter, 

waar dit pad naar links buigt, loop je rechtdoor. Als rechts het bos heeft 

plaatsgemaakt voor weiland sla je op de viersprong rechtsaf. Loop rechtdoor tot 

Kasteel Groeneveld. 

 



 

11. Na het bezoek aan Kasteel Groeneveld loop je terug richting viersprong. Sla voor de 

viersprong rechtsaf over de brug het park in. Volg het eerste pad naar rechts tot na 

de brug. Sla rechtsaf. Verderop neem je het pad naar rechts dat tussen de 

rododendrons slingert. Na het bruggetje kort rechtdoor en dan het pad rechtsaf 

volgen. Na de volgende brug de eerste afslag links. Neem op de viersprong het 

(gras)pad links. Je houdt het water aan je rechterhand en loopt het pad helemaal uit. 

Ga voor de brug linksaf en vervolg dit pad. Je kruist een asfaltweg en gaat rechtdoor 

de onverharde weg op, met rechts een fietspad. Rechts van de weg ligt de boerderij 

Oost-Indië, die voor zover bekend geen koloniale wortels heeft. Ga de 

spoorwegovergang over.  

 

12. Circa 50 meter na de spoorwegovergang sla je linksaf een bospad in, dat parallel 

loopt aan het spoor. Het pad komt uit op een fietspad bij een bank en een bosvijver. 

Je volgt het fietspad linksaf. Iets verder loopt naast het fietspad weer een breed 

(wandel)bospad. Het fietspad draait na enige tijd naar rechts weg van het spoor. Blijf 

het fietspad volgen tot je weer bij Bosbad De Vuursche uitkomt. 

 

13. Bij paddenstoel 24055/001 ga je linksaf het bospad met naastliggend fietspad op. Je 

loopt rechtdoor tot paddenstoel 24051 en slaat daar rechtsaf. Sla kort daarop het 

eerste pad naar links in. (Naast dit pad ligt een druk mountainbikepad dat je beter 

kunt vermijden). Het bredere (wandel)pad volg je tot net voor de verkeersweg. Daar 

sla je scherp linksaf, het brede bospad in. Daarna het tweede pad rechtsaf, het eerste 

pad linksaf en nogmaals het tweede pad rechts. Het pad brengt je met twee bochten 

naar het fietspad naast een verharde weg. Hier linksaf en op het kruispunt rechtdoor, 

de lange laan in die in 1904 werd vernoemd naar luitenant-generaal J.B. van Heutsz.  

 

14. Blijf aan de linkerkant van de Van Heutszlaan lopen. Op de hoek met de tweede 

straat van links, de Beatrixlaan, stond rond 1900 villa Minareta en daarnaast de 

inmiddels ook gesloopte villa Kesawan. Loop verder tot de volgende kruising met de 

Julianalaan. Hier is op de hoek nog steeds villa Medan te vinden (Julianalaan 

11).  Loop rechtdoor de Van Heutszlaan af. Net voor de spoorwegovergang ligt rechts 

Eethuys-Café De Generaal, oorspronkelijk vernoemd naar Van Heutsz. Voor het 

station sla je net voor de spoorwegovergang linksaf, een verdiepte weg die naar het 

station voert. 


