IVN Eemland is een van de ca. 170 lokale
afdelingen van de landelijke organisatie IVN.
Haar werkgebied bestrijkt de gemeenten Soest,
Baarn, Eemnes en Bunschoten/Spakenburg. Het
omvat bossen, polders, oude bouwlanden,
heidevelden en zandverstuivingen, maar ook de
natuurlijke elementen in de bebouwde delen
van de gemeenten horen erbij. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de cultuurgeschiedenis waarmee de ontwikkeling van het
Landschap veelal nauw is verbonden.
De ca. 120 actieve vrijwilligers doen hun werk
vanuit werkgroepen. In Eemland hebben we er
zestien, ieder met een eigen taak.
De Scholenwerkgroep verzorgt lessen aan
scholieren van het basisonderwijs, zoals de
sloot- en herfstlessen.
De werkgroep Wandelingen organiseert
regelmatig wandelingen o.l.v. een IVN-gids door
een natuurgebied in de buurt.
De werkgroep Natuurpaden zet in Eemland
natuurpaden uit. Beschrijvingen van deze
wandelroutes zijn o.a. verkrijgbaar bij de WV
in Amersfoort en op de app 'IVN-routes'
De werkgroep Communicatie verzorgt de
digitate nieuwsbrief `Natuur Nabij" voor leden
en donateurs en onderhoudt de website:
www.ivn-eemland.nl. tevens zorgt het ook voor
andere vormen van publiciteit (folders e.d.)
De Vogelwerkgroep Soest bestaat uit vogelaars
die in de eigen omgeving vogels tellen en
nestkasten beheren.
De Weidevogelwerkgroep 'De Wulp' houdt
zich bezig met de bescherming van nesten van
weidevogels samen met boeren in Eemland.
Natuurwerkgroep Bunschoten verzorgt o. a.
lessen aan basisschoolleerlingen over de
plaatselijke natuur.
De werkgroep Eemnes organiseert weidevogellessen voor scholieren van het basisonderwijs
De werkgroep Duurzaamheid experimenteert
met natuurproducten in het consumptiepatroon
De werkgroep Cursussen geeft diverse
cursussen, waarvan de opleiding tot IVN
Natuurgids de belangrijkste is.
De werkgroep Excursies organiseert voor
leden, donateurs en andere belangstellenden
leerzame tochten buiten de eigen omgeving.
De Vlinderwerkgroep wil de leefgebieden van
vlinders binnen Eemland in kaart brengen.
De werkgroep Planten heeft als doel de meest
kwetsbare plantensoorten in kaart te brengen.
De
werkgroep Padden inventariseert en
beschermt jaarlijks duizenden padden op hun
tocht over wegen in de bewoonde omgeving.
De werkgroep Fotografie deelt kennis, over
professionele fotografie en voorziet de afdeling
van een unieke eigen fotodatabase.
De werkgroep Natuur en Milieubeleid heeft
als doel zicht te krijgen op, en sturing te geven
aan het natuur en milieubeleid in Eemland.
Om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen
realiseren zoekt IVN Eemland voor alle
werkgroepen vrijwilligers, mensen die het leuk
vinden om samen met gelijkgestemden hun
handen uit de mouwen te steken. Meer
informatie is te vinden op onze website en
langs die weg kunt u zich ook opgeven als lid of
donateur.
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Routebeschrijving

IVN Eemland stelt zich ten doel om mensen
en overheden meer bewust te laten
omgaan met natuur, milieu, en het (cult.
historisch) landschap in onze directe
omgeving. Ze doet dit door hiervoor
aandacht te vragen en te wijzen op de
schoonheid ervan en de
bedreigingen.
Deze fietstocht is één van de manieren
waarop we dit doen.
Op 27 april 2021 voert de ca. 35 km lange
route naar het bosgebied de Vuursche.
Deze fietstocht brengt U via de Zuider en
Noorder Eng, langs het slangenbosje en het
colensopark naar paleis Soestdijk.
Vervolgens via de Naald van Waterloo naar
Baarn. Dan naar het bosgebied de Vuursche
met achtereenvolgens de
kastelen
Groeneveld en Hooge Vuursche. Wij komen
langs de grens van de provincie Utrecht
met de provincie Noord-Holland met nog
altijd oude grens-palen. Tenslotte via het
dorp Lage Vuursche, de Vuursche steeg en
de Wieksloterweg terug naar het start-punt
de molen De Windhond op de Zuider Eng.
We wensen u een aangename en leerzame
trip.

De beschrijving staat steeds op de
rechter pagina. De bijbehorende
achtergrond informatie is op ongeveer
dezelfde hoogte op de linker pagina te
vinden.
Waar mogelijk wordt verwezen naar
de (fiets)knooppunten [—knp ..]. Ook
zat soms gewezen worden op een
ANWB-paddenstoel of -bord met
bijbehorend nummer.
De straatnamen zijn met hoofdletters
aangegeven. Start- en eindpunt van de
route is Stellingkorenmolen "De Windhond", aan de MOLENWEG 30 te Soest,
op de Zuider Eng.

Fietsen in coronatijd
U wordt verzocht de coronaregels in acht
te nemen en deze route alleen, met z'n
tweeën of in gezinsverband te fietsen,
Houdt er rekening mee dat horeca gesloten
is.

De Witte burchthoeve

Start
Met de rug naar de molen staande, de
MOLENWEG naar links inrijden. Na 500
meter de Molenstraat oversteken en ga
rechtdoor SOESTERENGWEG. U kruist
de Dalweg middels een tunneltje en
vervolgt uw weg rechtdoor; de tweede
straat links inrijden VERLENGDE TALMALAAN. Na circa 150 m het fietspad aan
de rechterkant van de weg inslaan. Met
rechts de 'Witte Burchthoeve' vervolgt
U dit fietspad over de Noorder Eng;
fietspad wordt CHALONHOF en komt uit
op de WALDECK PYRMONTLAAN. Deze
weg schuin naar rechts oversteken en
het fietspad vervolgen tot de kruising
met de KORTE BERGSTRAAT. Deze
rechtsaf inslaan; U komt uit op de
Julianalaan.

Aan de Soesterengweg staat de Witte
burchthoeve, een in de oorlogsjaren
gebouwde modelboerderij. Deze in
Limburgse stijl gebouwde boerderij is
echter nooit als modelboerderij in gebruik
geweest omdat na de oorlog op een groot
deel van de bijbehorende landerijen huizen
werden gebouwd om het woningtekort te
ledigen.
De Witte burchthoeve

-

4 -

5
De Noorder Eng
Na eerst een stukje over de Zuider
Eng gefietst te hebben komen we op
de Noorder Eng. Dit is het noordelijke
deel van de Soester Eng met als
hoogste punt de Lazarusberg. Omdat
de woningbouw zich in de vorige
eeuw nogal over dit gebied heeft
uitgebreid, resteren er nog maar een
paar flinke stukken voor agrarisch
grondgebruik.
Het Slangenbosje
Het Slangenbosje is een elzenbroekbos. Het hele jaar door stroomt zoet
kwelwater toe, dat vooral afkomstig
is van de nabijgelegen Soester Eng
(18m + NAP). In dit drassige gebied
heeft zich een bijzondere begroeiing
ontwikkeld, met veel zwarte elzen,
essen en andere vochtminnende
boomsoorten. Er komen ringslangen
voor en hazelwormen, en ook de
ijsvogel is hier gesignaleerd.

Deze naar rechts inrijden en meteen
naar links het JULIANA-PLEIN
oprijden; dan de eerste weg links, de
EMMALAAN. Op de kruising met de
BURGEMEESTER GROTHE-STRAAT gaat
U rechtsaf.
Doorrijden tot de rotonde en daarop
de vierde afslag nemen, de
INSPECTEUR SCHREUDERLAAN. Na
circa 100m bereikt u links van de weg
het slangenbosje.
Aan het einde van de INSPECTEUR
SCHREUDERLAAN gaat U linksaf, de
NOORDERWEG op, en vervolgens de
tweede weg rechts: COLENSO.
Op het kruispunt van COLENSO en de
VREDEHOFSTRAAT rechtsaf. Na circa
100 m het kruispunt recht oversteken
naar de parkeerplaats tegenover
Paleis Soestdijk en dan, aan het eind
daarvan (bij knp 65) rechtsaf de
KONINGSLAAN in.

Het Colensopark
Het Colensopark is een openbaar park
in Soestdijk Het park is ongeveer 10
hectare groot en daardoor een van de
grootste parken van Soest. Het park
heeft een bosrijk uiterlijk en er
bevinden zich 3 vijvers. Begin 19e
eeuw maakte het park deel uit van
een buitenverblijf met daarop een
villa, die vele namen heeft gehad,
waaronder Witsenburg en Schoonoord. Het was eigendom van de
Amsterdammer Jan Jacob Knuppel. In
1897 kwam de villa in eigendom van
de Rotterdammer Anthonie Crankrien.
Hij hernoemde de villa Colenso,
tijdens de tweede Boeren oorlog in
Zuid Afrika naar John William Colenso
(1814 - 1883) wegens zijn antiEngelse houding. De villa werd na de
tweede wereldoorlog afgebroken om
plaats te maken voor de Rijksstraatweg. Het Colensopark is een
overblijfsel van het buiten.

Reigernesten in het Colensopark

6

De Naald van Waterloo
Dit monument is in 1815 opgericht als
dank aan Willem II, voor het dappere
optreden in de slag bij Quatre Bras,
waar het leger van Keizer Napoleon zo
lang werd tegen gehouden, dat de
Engelsen op tijd waren om het bij
Waterloo te verslaan.
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Doorrijden tot de T-kruising met de
TORENLAAN met mooi uitzicht op de
Naald van Waterloo.

Het Baarnsche Bos
Dit bos is een historische buitenplaats,
die ooit hoorde bij de verdwenen
hofstede De Eult. Omstreeks het jaar
1640 liet de Amsterdamse burgemeester Johan Bicker (1591-1653) deze
hofstede bouwen als zomerverblijf. Het
park werd strak geometrisch ingericht
en opvolgende eigenaren zetten deze
stijl voort. Zo is er een sterrenbos, met
in het centrum een grote ronde vijver
(de grote kom), waarop acht lanen
straalsgewijs uitkomen. In 1758 kocht
Anna van Hanover, als voogdes van de
minderjarige Willem V, De Eult en werd
het terrein toegevoegd aan de buitenplaats Soestdijk.
Sindsdien zijn veel wijzigingen in de
aanleg van het park doorgevoerd
waardoor het een meer landschappelijk
karakter heeft gekregen.

De grote kom in het Baarnsche Bos

De TORENLAAN naar links vervolgen
(=richting Baarn, dus niet naar kpn 67)
Aan uw linkerhand ligt het Baarnsche
Bos.
Na de spoorwegovergang slaat u
meteen linksaf, de VONDELLAAN in. Op
de kruising met de STATIONSWEG linksaf
en direct rechtsaf het STATIONSPLEIN
oprijden. De derde weg rechts nemen:
GERRIT VAN DER VEENLAAN. Neem de
vierde weg rechts WILHELMINALAAN (dit
is de eerste straat rechts, nadat U aan
de linkerzijde een fietsbrug over het
spoor voorbij bent gereden) Rij de
WILHELMINALAAN helemaal uit tot een
T-kruising met de EEMNESSER-WEG; Ga
hier linksaf; EEMNESSER-WEG wordt VAN
HEEMSTRALAAN. Volg de weg naar
rechts CHOPINLAAN. De CHOPINLAAN
komt uit op de DRAKENBURGERWEG.
Steek deze weg over en volg het
fietspad naar links tot de rotonde. Ga
linksom! naar de overzijde van de
Rotonde en ga verder over de
parkeerplaats GROENEVELD.

Kasteel Groeneveld
Kasteel Groeneveld is een landgoed in
Baarn. Het is in gebruik als 'Buitenplaats voor stad en land' van Staatsbosbeheer. Het is ongeveer 130 ha
groot. Het park van kasteel Groeneveld werd aangelegd in Hollandse
Barokke stijl, met geometrische
vormen en imponerende oprijlanen.Toen in de 19e eeuw de Engelse
landschapsstijl opgeld deed werd het
park omgevormd met slingerende
paden, waterpartijen en heuvels. Ook
werd er een ijskelder aangelegd.
Deze wordt nu bewoond door
grootoorvleermuizen.

Volg de weg naar links. Waar deze
weg uitkomt op een T-kruising naar
rechts (nog steeds GROENEVELD)
GROENEVELD komt uit op
RIDDERLAAN. Knooppunt 22. Volg
van hieruit de route door het bos
naar knooppunt 63. U komt uit op
de HILVERSUMSESTRAATWEG.
Ga hier over het fietspad parallel aan
de HILVERSUMSESTRAATWEG naar
rechts.0 komt langs kasteel de Hoge
Vuursche.

Kasteel De Hooge Vuursche
Het eerste kasteel 'De Hooge
Vuursche' werd gebouwd rond 1780 1790 door Jacob Backer. Dit kasteel
bestaat niet meer; ook het
negentiende-eeuwse Hooge Vuursche
is verdwenen. Het huidige kasteel is
van 1912. Het werd gebouwd in
opdracht van de koopvaardijofficier
Johannes Adrianus van den Bosch en
zijn echtgenote Eduard Cuypers is de
architect. De huidige eigenaar is de
Event Company, die zich richt op
vergaderingen, feesten en recepties
tot 450 personen.

kasteel De Hooge Vuursche

Na een kleine 2 km. naar links HOGE
VUURSCHE WEG. U komt langs het
klimbos Gooi-Eemland. Na 2 km
rechtsaf ZWARTEWEG. Bij het golfterrein van de Hilversumsche Golf
Club gaat U linksaf HOLLANDSE
SLOOT. Dit is de grens tussen de
provincies Utrecht en Noord-Holland.
Er staan hier nog grenspaten. Volg dit
bospad 3 km. U passeert knooppunt
83, maar ga verder naar knooppunt 82
en 98. Hier linksaf richting knooppunt 90 VUURSE DREEF. Volg het
fietspad tot het dorp LAGE
VUURSCHE.
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De Vuursche
Het woord vuursche is waarschijnlijk
afgeleid van het middeleeuwse furst,
wat woud betekent. Van oudsher was
hier tussen Baarn, Soest, Maartens-dijk
en Hilversum een uitgestrekt bosgebied. Eeuwenlang behoorde de
Vuursche tot de woeste gronden
(heide-velden en bossen) van Baarn. In
de 17e eeuw werden delen van de
bossen en de heide door rijke
kooplieden uit voornamelijk Amsterdam aangekocht om een landgoed of
buitenplaats aan te leggen. Het is nu
dan ook een lappendeken van
voormalige landgoederen met namen
als Groeneveld, Pijnenburg, Eyckenstein, Drakenstein, Kasteel De Hooge
Vuursche en Paleis Soestdijk. Op heden
wordt het gebied van circa 1200 Ha
grotendeels beheerd door Staatsbosbeheer, al bezit ook de familie Insinger
ook nog aanzienlijke stukken van het
vroeger zeer uitgestrekte landgoed
Pijnenburg. Omdat de Vuursche een
uitgestrekt bosgebied is, komen reeën,
vossen, marters en eekhoorns voor,
alsook allerhande vogels; roofvogels,
zang-vogels (waaronder de grootste
zang-vogel de raaf), spechten en vele
andere voor.
De Grenspalen
De Hollandse Sloot is de grens tussen
de provincies Utrecht en NoordHolland. Deze grens is in de middeleeuwen zwaar bevochten. Het bleef
echter een twistpunt; zeker toen de
houten grenspalen waren weggerot. In
1719 is derhalve de grens opnieuw
vastgesteld en gemarkeerd met
hardstenen grenspalen.
Aan de Utrechtse kant hebben deze
palen het wapen van de provincie
Utrecht. Het wapen van Holland aan de
Noord-Hollandse kant. Er staan in
totaal 22 grenspalen, waarvan 7 nog uit
1719 zijn (zie foto op de omslag); de
anderen zijn replica's, die later zijn
aangebracht.

Dorpsstraat in Lage Vuursche
Hier aangekomen naar rechts. De
DORPSSTRAAT. De DORPSSTRAAT wordt
VUURSCHESTEEG. Na ±2 km linksaf:
EMBRANCHEMENTSWEG. Volg deze weg ook
±2 km. Houdt op deze weg goed rechts en
rijdt achter elkaar, want op deze smalle
weg wordt hard gereden. De
EMBRANCHEMENTSWEG komt uit op de
BILTSEWEG. Steek over bij de stoplichten
naar het fietspad aan de overzijde van de
weg en vervolg de route over het parallel
aan de BILTSEWEG lopende fietspad naar
links. Na ± 1500 m rechtsaf naar de
WIEKSLOTERWEG.
De WIEKSLOTERWEG uitrijden tot de
DOLDERSEWEG (waarbij de knooppunten 26
en 61 worden gepasseerd) en linksaf
vervolgen. Na circa 500m rechtsaf de
spoorwegovergang over en direct links de
GENTIAANLAAN inrijden. Op de T-splitsing
linksaf de FOEKENLAAN inslaan en
vervolgens het fietspad links (bij de grote
zwerfkei) nemen.Via een tunneltje onder
het spoor komen we uit op de BOSSTRAAT,
deze naar rechts vervolgen. Op de Tkruising met de NIEUWEWEG deze linksaf
inrijden en even verderop oversteken. Aan
de overkant weer linksaf slaan. Dan direct
rechts de PARKLAAN in en deze circa 100m
naar links volgen. Dan rechtsaf het RINKE
TOLMANPAD op met uitzicht op de Zuider
Eng. Aan het eind van het
RINKE
TOLMANPAD linksaf KOLONIEWEG. Waar de
KOLONIEWEG uitkomt op de MOLENWEG
scherp naar rechts en U bent weer terug bij
de molen de Windhond waar U deze
fietstocht bent begonnen.

