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1  Golfpark de Biltse Duinen, Bilthoven
 Hier vindt om 10.00 uur de officiële opening plaats door burgemeester  
 Sjoerd Potters. Er is een expositie van oud fotomateriaal over vooral het 
 toen nog natuurbad “de Biltse Duinen”. 
 Vanaf de golfclub rijdt u richting het centrum langs de watertoren en  
 gaat u links af de Julianalaan op; u komt dan langs de Julianaschool.  
 Links van deze school vindt u: 
2  Centrumkerk, Bilthoven

 Hier zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur toneel-, dans- en muziekoptredens.
 Vanaf de Centrumkerk vervolgt u uw route over de Julianalaan en gaat u  
 linksaf de Soestdijkseweg Zuid op. Deze rijdt u helemaal af tot de laatste 
 stoplichten vóór de kruising met de Utrechtseweg. Hier fietst u linksaf  
 de Holle Bilt op; u vindt dan op nr. 6: 
3  Beeldentuin Jits Bakker

 Hier kunt u een kijkje nemen in het kunstenaars leven van wijlen Jits  
 Bakker. Vanaf hier rijdt u de Holle Bilt verder af voorbij Beerschoten, 
 het tunneltje onder de Amersfoortseweg door en dan meteen links  
 de ventweg langs de Utrechtseweg op (dus terug richting De Bilt).  
 Bij de stoplichten steekt u de Utrechtseweg over; u bent dan bij: 
4  Landgoed Vollenhoven, De Bilt

 Hier kunt u onder andere genieten van een rondleiding door de prachtige  
 Engelse tuin. Vanaf Vollenhoven gaat u verder over de ventweg richting  
 De Bilt, de tunnel onderdoor meteen linksaf het bruggetje over de Grift  
 en weer linksaf. Bij de stoplichten steekt u de Universiteitsweg over;  
 u komt dan uit bij landwinkel “de Hooierij” op het erf van zorgboerderij  
 Nieuw Bureveld. U vervolgt uw fietstocht over de Bunnikseweg.  
 Na ongeveer zevenhonderd meter gaat u linksaf het fietsviaduct op die  
 u over de A28 leidt. Vervolgens gaat u linksaf de oprijlaan op van: 
5  Landgoed Oostbroek, De Bilt

 Hier zetelt het Utrechts Landschap. Landgoed Oostbroek heeft een eigen  
 programma met allerlei activiteiten en ook het winkeltje is open. 
 Van hieruit fietst u dezelfde weg weer terug. Wederom de Universiteits- 
 weg oversteken, de wijk Kloosterpark in, Wilhelminaweg uitfietsen,  
 over het bruggetje en bij de stoplichten linksaf de ventweg naast de  
 Utrechtseweg op. U komt dan uit bij nummer 305:  

6  Buitenplaats Sandwijck, De Bilt
 Vanaf de parkeerplaats start om 13.30 een uitgebreide rondleiding over  
 dit terrein. Fiets vervolgens even verder naar nummer 315. U treft daar: 
7  Oranjerie Sluishoef, De Bilt 

 U kunt de Oranjerie bewonderen en genieten van een kopje thee. Er is  
 immers een zogenoemde pop-up theetuin ingericht.
 Vanaf hier fietst u dezelfde weg terug, bij de stoplichten rechtsaf het  
 bruggetje over en direct de Prinsenlaan op. Aan het einde linksaf het  
 tunneltje onder de Utrechtseweg door; u komt dan uit op de Kapelweg.  
 Op het kruispunt met de Dorpsstraat gaat u linksaf de Burgemeester  
 De Withstraat op. U fietst dan langs: 
8  Dorpskerk, De Bilt

 Neem een kijkje in deze Biltse kerk en neem deel aan diverse activiteiten. 
 U vervolgt uw tocht over de Burgemeester De Withstraat tot aan de  
 rotonde met de Blauwkapelseweg. Aan uw linkerhand heeft u het  
 Van Boetzelaerpark. Hier vindt de jaarlijkse kunstmarkt van De Bilt plaats. 
 Vanaf de rotonde vervolgt u uw route over de Blauwkapelseweg tot aan  
 de Biltse Rading. Bij de stoplichten steekt u over en fietst direct rechts  
 Weltevreden op. Vervolgens bij de splitsing linksaf de Groenekanseweg 
 op. Deze helemaal uitfietsen, langs mooie boerderijen en het prachtige 
 gerestaureerde herenhuis Voordaan. De spoorwegovergang oversteken  
 (let op de betonnen spoorbogen; dit is het enige baanvak in Nederland,  
 twaalf kilometer lang van Utrecht naar Hilversum, waar deze spoor- 
 bogen te zien zijn). Bij de stoplichten even links en direct rechts  
 de Ruigenhoeksedijk op. U kunt dan aan uw rechterhand op nummer 32  
 dit niet missen: 
9  Korenmolen Geesina, Groenekan

 Deze molen is open en de molenaars vertellen u graag alles over deze  
 prachtige gerestaureerde stellingmolen uit 1843.
 Hier vandaan vervolgt u uw weg over de Ruigenhoeksedijk langs: 
10  Fort Ruigenhoek, Groenekan
 Het Fort is te bezichtigen. U fietst nu heel even terug om het Fort heen  
 en gaat dan links het Kikkerpad op. Uiteraard komt u dan uit bij: 



11  Zwembad de Kikker, Groenekan
 Het zwembad is open en er zijn mensen aanwezig die u graag informeren  
 over dit buitenzwembad. Vanaf het zwembad de Kikker fietst u verder  
 over het Kikkerpad en gaat u aan het einde linksaf de Kooijdijk op.  
 Aan het einde daarvan gaat u rechtsaf de Burgemeester Huydecoperweg  
 op. Aan het einde ziet u al snel links voor u op Kerkdijk nummer 12: 
12  NH Kerk, Westbroek
 De kerk is te bezichtigen; er zijn rondleiders aanwezig die u van alles  
 kunnen vertellen over de prachtige muurschilderingen uit 1510  
 (gerestaureerd in 1995). Vanaf de kerk gaat u over het bruggetje linksaf  
 de Dr. Welfferweg op. U gaat de eerste straat rechts de Molenweg in.  
 Aan het einde ziet u:
13  Molen de Kraai, Westbroek
 Deze molen kunt u beklimmen en de molenaars vertellen u graag het  
 bijzondere verhaal van deze molen. U fietst de Molenweg terug, aan het  
 einde rechtsaf de Dr. Welfferweg op. Links en rechts ziet u schitterende  
 boerderijen. Aan het begin op nummer 78 ‘Villa Tetterode’, gebouwd in  
 1886 als burgemeesterswoning. Op nummer 80 ‘De Blauwhoef’,  
 gebouwd in 1888 als dokterswoning. Aan het einde van de Dr. Welfferweg  
 gaat u links, volg deze weg tot aan het restaurant ‘Bij Hen’. Blijft het  
 fietspad volgen en bij de rotonde Koningin Wilhelminaweg oversteken en  
 links het fietspad op richting Maartensdijk langs de brandweerkazerne  
 en de Dorpsweg. Bij de rotonde oversteken. U komt dan bij: 
14  Voormalig gemeentehuis, Maartensdijk, 
 Niet alleen een voormalig gemeentehuis maar ook een herberg annex  
 rechtshuis: Hofstede de Tolakker genaamd. Hier kunt u genieten van  
 optredens van de Maartensdijkse toneelclub Sojater. Ook zijn er leden  
 van de Historische Vereniging Maartensdijk aanwezig om u bij te praten  
 over de historie van dit gebouw én Maartensdijk. 
 Hier vandaan fietst u de Dorpsweg op over de spoorwegovergang met  
 de bijzondere betonnen spoorbogen. Ook hier ziet u links en rechts  
 prachtige boerderijen. Rechts op nummer 38 ziet u de NH Kerk uit 1555.  
 Links op nummer 175 de tuinmanswoning van Buitenplaats Rustenhoven,  
 op nummer 187 Buitenplaats Rustenhove en op nummer 193 Eyckenstein.
 Net vóór Eyckenstein rechts vindt u bij Dorpsweg 264 het pad naar Tuinderij  
 Eyckenstein. Hier kunt u de prachtig gerestaureerde historische kassen  
 bewonderen en kennismaken met de biologische moes- en kruidentuin.  
 U vervolgt uw route over de Dorpsweg langs ‘de Mauritshoeve’ en even  
 voorbij de kruising gaat u bij paddenstoel 21406 rechtsaf de Ridderoordse  
 bossen in. U komt dan aan op de provinciale weg N234. Steek deze over  
 en fiets de Gerard Doulaan in. U vindt dan op nummer 21: 

15  Huize Gaudeamus, Bilthoven
 Dit is het muziekhuis vol verhalen. En de rondleiders vertellen deze  
 graag aan u. Er zijn rondleidingen om 11.00 –12.00 – 13.00 – 14.00 en  
 15.00 uur en aansluitend een optreden in de concertzaal.

Dit is tevens het einde van de fietstocht. We hopen dat de tocht aan uw  
verwachtingen heeft voldaan en wensen u wel thuis!
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