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“Langs de grenzen van  
Den Dolder” 

Brandweerkazerne, Dolderse weg,  bij 
de ingang van de WA-hoeve, begin- 

en eindpunt van de fietsroute. 

De rechte laan (Dolderselaantje) en het perceel 
rechts is het noordelijkste grondgebied van de 
gemeente Zeist. 
Op het Nonnenland is links (op gebied van de 
gemeente Baarn) in 2005 de oude kronkelende 
waterloop weer in ere hersteld. Het weiland is 
nu een drassig natuurgebied geworden.  

Doorrijden tot tolhuis aan de Vuurschesteeg  en 
daar linksaf. 

Dit tolhuis ligt op gebied van de gemeente De 
Bilt, ook de weg naar het zuiden is in De Bilt. 
De eigenlijke grens ligt op ongeveer 100 meter 
naar het oosten. In het bos daar ligt o.a. huize 
Vijverhof (particulier). We komen langs de 
Ridderoordse bossen en langs bosgebied Splin-
terenburg.  

Soestdijkseweg oversteken en rechtsaf. Na onge-
veer 250 meter linksaf bij het restaurant Ma Cui-
sine (vroeger de Kuuk) linksaf langs de slag-
boom door het Ottolaantje in (geen naambordje).  

Eerst langs een boerderij-situatie, dan na zelf 
open doen van het hek, een kruispunt van boswe-
gen. Links, richting Soest, ligt een oude laan met 
beuken, maar we gaan rechtdoor naar Den Dol-
der. 

Naar men zegt gingen Doldenaren vroeger langs 
deze weg om in het café van toen een borreltje 
te drinken.  

We komen uit bij het hek, vanwaar we linksaf de 
Dolderseweg (parallelweg) op gaan weer terug 
naar de Brandweerkazerne, tevens het eindpunt 
van deze fietsroute. 

www.historischeverenigingdendolder.nl 

Samenstelling fietsroute: 
Flip Baay en Frits Stuurman 

Dolderse laantje 

Ottolaantje 



Linksaf Staalwijklaan op.  

Laan genoemd naar Huize Staalwijk aan de  
Biltseweg.  

Staalwijklaan verder door, linksaf en bij een mo-
dern nieuw huis weer rechts. Bij Biltseweg linksaf 
en bij de stoplichten oversteken naar Embranche-
mentsweg.  

Links in de verte ligt nu Ewijckshoeve  en dichter-
bij Prins Hendriksoord met manege binnen het hek. 
Op het terrein van Prins Hendriksoord was vroeger 
een bruggetje met witte leuningen. Het bruggetje 
lijkt vervangen te zijn door een dam met duiker. Bij 
de ingang twee stenen bollen met links de tekst 
Prins en rechts Hendriksoord. Dit huis is in particu-
lier bezit en is niet te bezoeken.  
Op dit terrein was ook de herberg die Den 
Dolder heette.  

Doorfietsen tot rechts een zijweg met slagboom 
en bord van Staatsbosbeheer: Wandeling Nonnen-
land (zeer de moeite waard om eens te doen). 

Dit is het meest noordelijke gebied van Den Dol-
der (ofwel gemeente Zeist) dat lang geleden ei-
gendom was van het Nonnenklooster uit De Bilt.  

Wat is er te vertellen?  

Te volgen weg en stoppunten  

Start: Brandweerkazerne. 

De brandweerkazerne is gebouwd in 1932 
(architect H.F. Mertens) en was vroeger het 
badhuis van de WA-Hoeve. Op zaterdag moch-
ten ook de Doldenaren er gebruik van maken. 
Dames tot 16.00 uur, daarna de heren!  

U rijdt de parallelweg op langs de Dolderse-
weg richting Soest. Dan 1e straat schuin 
rechtsaf, het Berkenlaantje in. Helaas ont-
breekt het straatnaambordje. 

Einde Berkenlaantje rechtsaf: de Boerderijlaan.  

De boerderij (architect G. van Heerde) is 
gebouwd als eerste gebouw van de WA-
hoeve in 1906, en was bedoeld voor de ar-
beidstherapie.  De zes mannen/patiënten 
sliepen op een slaapzaal en er waren twee 
begeleiders. Werken op het land was rustge-
vend. 
Later is de boerderij uitgebreid met melkstal. 

Het Berkenlaantje is ouder dan de Boerderij-
laan waar we straks op komen, het vormde 
voordat de WA-hoeve er was de verbinding 
tussen het Meerhuisje (dat stond op de plaats 
waar nu de schuur van de boerderij is) en de 
Dolderseweg. 
De huizen hebben een prachtig uitzicht op wei-
land en daar achter gebouwen van de WA-
hoeve.  Ze  zijn gebouwd voor medewerkers 
van de WA-hoeve en zijn genummerd aan de 
Dolderseweg. Aan dit laantje zijn op nr 222 
beelden van kunstenaar Ruud Zijlstra te zien.  

Daarna over het zandpad terug naar het vervolg 
van de asfaltweg (achter de 2e slagboom). De 
verharde weg gaat over in een zandpad dat naar 
rechts buigt. Zandpad volgen, het gaat linksaf 
en we rijden nu langs de vloeivelden.  

Links zien we betongoten, bijna onzichtbaar 
door mos en gras, het zijn afvalwatergoten. 
Twee ijzeren deurtjes die met een schroef 
open en dicht konden om de richting te bepa-
len waarheen het afvalwater moest lopen om 
op de akkers te komen. 

Linksaf betonfietspad op, dit pad blijven volgen.  

Dit pad naar Soest werd omstreeks 2010 aan-
gelegd met Europese subsidie. Na enige af-
stand rechts het bordje over Het Hooghe 
Huys, een pleisterplaats op Laag Hees voor 
voerlieden die met hun paard en wagen op 
weg waren naar Soest en moesten ovenachten.  

Langs prikkeldraadhek van de Ewijckshoeve, 
dit landgoed is niet toegankelijk.  

Na twee grote percelen kruisen we een strook 
grond die hoort bij de Ewijckshoeve 
(afwijkend toegangsbordje van particuliere 
landgoedeigenaren).  

Linksaf en kort daarna weer rechtsaf, betonpad 
volgen.  

Mooie beukenlaan. Deze omgeving heette Op 
Hees en ligt op het Landgoed Pijnenburg.  

We zien het monument voor de zes jonge 
bewoners van het paviljoen De Grashoek die 
in de nacht van 12 op 13 juli 1982 omkwamen 
door brand.  

Het  Meerhuisje lag vlak bij  
de huidige boerderij 

Recht door en na de Maxima-manege vóór de 
2e slagboom rechts af naar het herdenkingsmo-
nument.  

Rechtdoor, langs slagboom.  

Rechts achter de muur het volkstuincomplex 
waar vanouds allerlei Doldenaren een tuintje 
hadden. Daarna rechts de moderne paviljoens 
van Reinaerde. 

Berkenlaantje 

Ewijckshoeve 


