


Fietsroute Koninginnedag 2003, Fietsersbond Driebergen

De Wereldwinkels van Doorn, Leersum, Wijk bij Duurstede, Zeist en
Driebergen  hebben de Fietsersbond, afdeling Driebergen gevraagd om een
aantal fietsroutes te ontwikkelen die de Wereldwinkels met elkaar verbinden.
Deze route naar Doorn is daar een eerste voorproefje van. Vanaf 17 mei 2003
(wereldwinkeldag) zijn alle fietsroutes gebundeld bij de aangesloten
Wereldwinkels verkrijgbaar. De cultuur-historische beschrijvingen zijn
vervaardigd door mw. M. v.d. Vendel-Gijsbertsen.

afstand:circa 15 km
start: Schaepmanmonument op de Hoofdstraat

Vanaf het Schaepmanmonument oversteken en linksaf de Hoofdstraat volgen.
Het park Wildbaan is het restand van de gelijknamige buitenplaats. Het
huis stond op de verhoging waar nu het fietspad naar de woonwijk
Wildbaan over gaat.

Bij de verkeerslichten rechtsaf, Korte Dreef.
Linksaf, Engweg, gaat na bochten over in Gooijerdijk.

Engweg 28 is omstreeks 1888 gebouwd is pastorie, in de chaletstijl zoals
dat in die tijd  nogal populair was. Daarnaast de Gereformeerde Kerk,
gebouwd in 1888. Eenvoudige stijl met witgeschilderde hoekblokken.

Rechts landgoed Dennenburg nu nog 19 ha. groot. Huize Dennenburg
wordt gebruikt voor besloten partijen, receptie's, bruiloften en andere
feestelijkheden (voor 25 - 300 personen). Al in 1459 werd Dennenburg
genoemd. Het huis is diverse malen verbouwd.

Engweg 50 - Boerderij uit 1876 met schaapskooi en hooiberg. 2 Ramen
aan de linkerkant van het huis zijn nepramen. Die zijn zo geschilderd. Op
deze manier bleef de symmetrie bewaard, maar de hoeveelheid
glasoppervlak was kleiner, waardoor er minder belasting betaald hoefde
te worden.

Op de Gooyerdijk staan zowel links als rechts oude boerderijen,
sommige hebben nog het bakhuis erbij. Let ook eens op de hooibergen.
De meeste hooibergen zijn vrijstaande bouwsels, maar er zijn ook
hooibergen op een schuur gebouwd. Op Gooyerdijk no. 14 De Dijckhof en
no. 18b - 20 De Hondspol werken mensen met een geestelijke handicap,
pupillen van de Ita Wegmanstichting. Op de hoek bij De Hondspol staat
nog een schaapskooi.

Asfaltweg volgen (Broekweg, Dwarsweg).

De boerderij op de Dwarsweg is van 1853, een dwarshuisboerderij. De
luiken zijn in de kleuren en het motief van Kasteel Sterkenburg
geschilderd.

Bij T-splitsing linksaf, Sterkenburgerlaan.
De boerderij op Sterkenburglaan 3 is in 1784 gebouwd en draagt de naam
Het Grote Stuk. Rechts van de boerderij het zomer/bakhuis. Voor het
woonhuis 3 linden.

Bij T-splitsing rechtsaf, Gooijerdijk.
Links op de hoek een schaapskooi die enkele jaren geleden door het
Utrechts Landschap geheel is gerestaureerd.
De boerderij op Gooyerdijk no. 22 - 22a draagt de naam Groot
Kruinesteyn en is gebouwd in 1873, zoals de muurankers aangeven. Ook
hier zijn de luiken geschilderd  in het patroon en de kleuren van
Sterkenburg.

Onverharde weg linksaf, Vossensteinsesteeg.
Links is de achterkant van de Gimborntuin, die dagelijks open is. De
bomentuin is aangelegd door de heer Gimborn, die in Doorn woonde en
eigenaar van een inktfabriek was. Er staan bomen in die als volwassen
exemplaren naar Doorn zijn gehaald. De tuin wordt nu onderhouden door
de Rijks Universiteit  Utrecht.

50m na bosrand rechts aanhouden, bord "fietspad" Molenweg.
De woonwijk links heet De Palmstad, in eerste aanleg uit 1919, gebouwd
door de woningbouwvereniging Patrimonium. Na de oorlog zijn er nog
meer woningen gebouwd.

Fietspad blijven volgen, kruispunt van onverharde wegen recht oversteken.
Als u bij de oversteek van de Moersbergselaan naar rechts kijkt, ziet u
kasteel Moersbergen. Dit kasteel is niet openbaar toegankelijk, maar in
gebruik bij het Utrechts Landschap.

Fietspad gaat over in asfaltweg, Molenweg.
Op de Molenweg en de Korte Molenweg heeft u links van u landgoed
Aardenburg, nu nog voor een deel in gebruik als Militair
revalidatiecentrum. Het huis Aardenburg staat te koop.

Rechts een oude boerderij uit 1779 met de naam Kerkegoed. De boerderij
die er eerder heeft gestaan was in het bezit van de kerk, vandaar de
naam. In 1924 is de boerderij verbouwd en is de voorgevel gewijzigd in de
huidige vorm.

Eerste weg linksaf, (Molenweg, geen naambordje), weg volgen naar rechts.



Fietsroute Koninginnedag 2003, Fietsersbond Driebergen

De Wereldwinkels van Doorn, Leersum, Wijk bij Duurstede, Zeist en
Driebergen  hebben de Fietsersbond, afdeling Driebergen gevraagd om een
aantal fietsroutes te ontwikkelen die de Wereldwinkels met elkaar verbinden.
Deze route naar Doorn is daar een eerste voorproefje van. Vanaf 17 mei 2003
(wereldwinkeldag) zijn alle fietsroutes gebundeld bij de aangesloten
Wereldwinkels verkrijgbaar. De cultuur-historische beschrijvingen zijn
vervaardigd door mw. M. v.d. Vendel-Gijsbertsen.

afstand:circa 15 km
start: Schaepmanmonument op de Hoofdstraat

Vanaf het Schaepmanmonument oversteken en linksaf de Hoofdstraat volgen.
Het park Wildbaan is het restand van de gelijknamige buitenplaats. Het
huis stond op de verhoging waar nu het fietspad naar de woonwijk
Wildbaan over gaat.

Bij de verkeerslichten rechtsaf, Korte Dreef.
Linksaf, Engweg, gaat na bochten over in Gooijerdijk.

Engweg 28 is omstreeks 1888 gebouwd is pastorie, in de chaletstijl zoals
dat in die tijd  nogal populair was. Daarnaast de Gereformeerde Kerk,
gebouwd in 1888. Eenvoudige stijl met witgeschilderde hoekblokken.

Rechts landgoed Dennenburg nu nog 19 ha. groot. Huize Dennenburg
wordt gebruikt voor besloten partijen, receptie's, bruiloften en andere
feestelijkheden (voor 25 - 300 personen). Al in 1459 werd Dennenburg
genoemd. Het huis is diverse malen verbouwd.

Engweg 50 - Boerderij uit 1876 met schaapskooi en hooiberg. 2 Ramen
aan de linkerkant van het huis zijn nepramen. Die zijn zo geschilderd. Op
deze manier bleef de symmetrie bewaard, maar de hoeveelheid
glasoppervlak was kleiner, waardoor er minder belasting betaald hoefde
te worden.

Op de Gooyerdijk staan zowel links als rechts oude boerderijen,
sommige hebben nog het bakhuis erbij. Let ook eens op de hooibergen.
De meeste hooibergen zijn vrijstaande bouwsels, maar er zijn ook
hooibergen op een schuur gebouwd. Op Gooyerdijk no. 14 De Dijckhof en
no. 18b - 20 De Hondspol werken mensen met een geestelijke handicap,
pupillen van de Ita Wegmanstichting. Op de hoek bij De Hondspol staat
nog een schaapskooi.

Asfaltweg volgen (Broekweg, Dwarsweg).

De boerderij op de Dwarsweg is van 1853, een dwarshuisboerderij. De
luiken zijn in de kleuren en het motief van Kasteel Sterkenburg
geschilderd.

Bij T-splitsing linksaf, Sterkenburgerlaan.
De boerderij op Sterkenburglaan 3 is in 1784 gebouwd en draagt de naam
Het Grote Stuk. Rechts van de boerderij het zomer/bakhuis. Voor het
woonhuis 3 linden.

Bij T-splitsing rechtsaf, Gooijerdijk.
Links op de hoek een schaapskooi die enkele jaren geleden door het
Utrechts Landschap geheel is gerestaureerd.
De boerderij op Gooyerdijk no. 22 - 22a draagt de naam Groot
Kruinesteyn en is gebouwd in 1873, zoals de muurankers aangeven. Ook
hier zijn de luiken geschilderd  in het patroon en de kleuren van
Sterkenburg.

Onverharde weg linksaf, Vossensteinsesteeg.
Links is de achterkant van de Gimborntuin, die dagelijks open is. De
bomentuin is aangelegd door de heer Gimborn, die in Doorn woonde en
eigenaar van een inktfabriek was. Er staan bomen in die als volwassen
exemplaren naar Doorn zijn gehaald. De tuin wordt nu onderhouden door
de Rijks Universiteit  Utrecht.

50m na bosrand rechts aanhouden, bord "fietspad" Molenweg.
De woonwijk links heet De Palmstad, in eerste aanleg uit 1919, gebouwd
door de woningbouwvereniging Patrimonium. Na de oorlog zijn er nog
meer woningen gebouwd.

Fietspad blijven volgen, kruispunt van onverharde wegen recht oversteken.
Als u bij de oversteek van de Moersbergselaan naar rechts kijkt, ziet u
kasteel Moersbergen. Dit kasteel is niet openbaar toegankelijk, maar in
gebruik bij het Utrechts Landschap.

Fietspad gaat over in asfaltweg, Molenweg.
Op de Molenweg en de Korte Molenweg heeft u links van u landgoed
Aardenburg, nu nog voor een deel in gebruik als Militair
revalidatiecentrum. Het huis Aardenburg staat te koop.

Rechts een oude boerderij uit 1779 met de naam Kerkegoed. De boerderij
die er eerder heeft gestaan was in het bezit van de kerk, vandaar de
naam. In 1924 is de boerderij verbouwd en is de voorgevel gewijzigd in de
huidige vorm.

Eerste weg linksaf, (Molenweg, geen naambordje), weg volgen naar rechts.



Rechts het parkbos van Huize Doorn, waar de Duitse keizer  Wilhelm de
2e heeft gewoond vanaf de eerste wereldoorlog tot zijn dood. Rechts het
huis Capannella. De naam is afgeleid uit het Italiaans en betekent Hutje.

Asfaltweg volgen naar links, Korte Molenweg.
Als u de Korte Molenweg inrijdt en rechts achterom kijkt ziet u Huize
Doorn.

Rechtsaf Dorpsstraat.
Het bos aan de rechterkant van de Dorpsstraat is het ijskelderbos, uit de
17e eeuw. In de heuvel is een ijskelder, die vroeger bij Huize Doorn
hoorde. Nu is de gemeente eigenaar. In 1991 is de ijskelder grondig
gerestaureerd. Voor de ingang is een prieel gebouwd.

Bij postkantoor linksaf (Kerklaan), parkeerterrein Albert Heijn.
Links op de hoek van de Kerklaan, het witte gebouw was tot 1909 de
Gereformeerde kerk. Het is jarenlang als gymlokaal in gebruik geweest.
Nu is het het oefenlokaal van het Rode Kruis. Recht vooruit de
Gereformeerde kerk uit 1909.

Rechtsaf Kampweg en direct rechts (Amersfoortseweg) is de Wereldwinkel
aan de rechterkant. 
Voor het vervolg van de route terug de Kampweg in. 
Kampweg helemaal uitrijden, Berkenlaan oversteken, wordt Ludenlaan.

Bij watertoren rechtsaf, Woestduinlaan.
De watertoren is in 1903 gebouwd. In 1959 werden de kantelen van de
toren gehaald, wegens instortingsgevaar.
Rechts naast de watertoren staat het pomphuis dat gelijktijdig met de
toren is gebouwd. Sinds kort zijn de watervoorzieningen in Doorn
eigendom van Hydron, daarvoor was het het kleinste zelfstandige
waterleidingbedrijf van Nederland.

Eerste weg linksaf, fietspad Oude Arnhemse Bovenweg.
De Oude Arnhemse Bovenweg kent enkele kleine hoogteverschillen, die
kunstmatig zijn aangebracht. In het verleden waren hier
onderdoorgangen voor paard en wagen om landgoederen die door de
Oude Arnhemse Bovenweg doorsneden worden met elkaar te verbinden.

Weg blijven volgen Driebergen in.
Bij verkeerslichten linksaf Traaij.
Doorrijden, aan de linkerzijde is de Wereldwinkel.
Om terug te keren naar het beginpunt de Traaij helemaal uitrijden en bij het
verkeerslicht rechtsaf, Hoofdstraat.


