
 
 

EERSTE HUIS VAN DEN DOLDER
In 1861 wordt de grindweg in gebruik genomen van de herberg Huis 
ter Heide naar de straatweg De Bilt-Soestdijk. Ook wordt midden 
op de hei een tol gebouwd om deze particuliere investering terug 
te verdienen. Op voordracht van de pastoor van Soesterberg wordt 
Christina Fox (‘vrouw Fox’) aangesteld als tolgaarder. Zij is een  
alleenstaande vrouw met vier kinderen. Haar woning is het eer-
ste huis van Den Dolder en bevindt zich op de plek waar u nu staat. 

Ondanks de tol blijft de exploitatie verlieslatend. In 1905 volgt de  
overdrachtvandewegaandegemeenteZeistenstoptdetolheffing.
Op de plaats van het oude tolhuis wordt hotel-pen sion Leeuwenhorst 
gebouwd. Leeuwenhorst wordt in 1934 ver vangen door de nieuwbouw 
van hotel Hiensch. De familie Hiensch blijft tot 1991 in de zaak. Vanaf 
dat jaar draagt het pand de naam De Egelantier.

Ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van Den Dolder in 1937  
biedt de vereniging Den Dolder Vooruit een tegeltableau in kleur 
aan. Dit tegeltableau, vervaardigd door de heer Valstar uit De Bilt, 
wordt opgenomen in de terrasmuur van hotel Hiensch. Helaas is dit  
originele tableau in de loop der tijd verdwenen. Gelukkig heeft de  
Historische Vereniging Den Dolder haar eigen 25-jarig bestaan in  
2022 aange grepen om een reconstructie te laten maken.

GENIET VAN DE CULTUURHISTORIE VAN ZEIST! WANDELEN OF FIETSEN LANGS DE MOOISTE MONUMENTEN.

Stopplaats Dolderscheweg met links de tolgaarderswoning in 1911 
(Bron: Historische Vereniging Den Dolder)

Hotel-pension Leeuwenhorst in 1916  
(Bron: Historische Vereniging Den Dolder)

Reconstructie tegeltableau door mevrouw 
De Boer van Atelier Den Dolder  

(Bron: Historische Vereniging Den Dolder)
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VAN HARTE WELKOM

Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Austerlitz vormen een prachtige 
gemeente. De naam Seijst werd al in het jaar 838 voor het eerst genoemd. Inmid-
dels heeft de gemeente Zeist een rijke geschiedenis en prachtige monumenten opge-
bouwd. De erfgoedpartners Zeist werken samen om het verhaal van Zeist onder de 
aandacht te brengen. Op www.geheugenvanzeist.nl, de website over de geschiedenis 
vanZeist,vindtufoto’s,kranten,prenten,verhalen,interviews,fiets-enwandelroutes
en alle informatie over de activiteiten van de erfgoedpartners. 
 
BORDEN MET CULTUURHISTORISCHE INFORMATIE

Dit informatiebord maakt deel uit van een serie borden bij cultuur historische beziens-
waardigheden in Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder.  
De informatie op deze borden is namens de erfgoedpartners samengesteld door 
het Zeister Historisch Genootschap, Stichting het Gilde, Historische Vereniging Den 
Dolder en de gemeente Zeist.

Het originele tegeltableau in de muur van Hotel Hiensch in 1938 
(Bron: archief familie Wentink)
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