
In het voetspoor van Maurits Jacob Eyck  

Wandelen over Landgoed Eyckenstein  

 
 



Vooraf 

Het Online Museum De Bilt presenteert met trots deze wandelroute over landgoed 
Eyckenstein. Tijdens de wandeling van vier kilometer passeert u een aantal 
opvallende landschaps- en andere monumenten.  

Het Online Museum volgt hiermee het spoor van Maurits Jacob Eyck van 
Zuylichem, die zich begin negentiende eeuw op zijn landgoed ook al 
bezighield met het ontwerpen van wandelroutes langs bijzondere 
objecten. Voor meer specifieke informatie kunt de website raadplegen: 
www.onlinemuseumdebilt.nl zoekfunctie:  Eyckenstein.  

 

Samenstelling: Anne Doedens, redactie: Veroniek Clerx 

 

 

 

 

Ter oriëntatie bij de kaart 
 

 

Aan het begin van de Eikensteeg (Eijkensteinsesteeg)  vindt u de 
Mauritshoeve, adres Maartensdijkseweg nr. 9-11. Deze boerderij werd in 
1877 gebouwd als zogenoemde Langhuisboerderij. Het gemeentelijke 
monument is nu een restaurant. De gevelsteen vermeldt de tekst: ‘M.A.F. 
Eyck tot Zuylichem 1 mei 1877. Aan de linkerzijde staat een zomerhuis  dat 
ook uit 1877 dateert. De voorgevels van boerderij en  zomerhuis zijn fraai 
met windveren gedetailleerd. Het zomerhuis is zeldzaam in zijn type.  

 
 

 

 
 

De Mauritshoeve en zomerhuis (Foto Anne Doedens.) 

http://www.onlinemuseumdebilt.nl/


 

Het ‘Grote Huis’ Eyckenstein  

Aan de Dorpsweg in Maartensdijk ligt het landhuis Eyckenstein, het ‘Grote 

Huis’. dat stamt uit de zeventiende eeuw. Begin 19e eeuw schreef Maurits 
Jacob Eyck hierover: ‘Te midden der voorgevel wierde ene statig portaal van 4 
jonische kolommen opgerigt waardoor de ingang der vestibule en den bovenkamer 
beschut [is] voor de zon en regen en den bewoner uitlokt van dit portaal gebruik 
te  maken om aldaar te gaan zitten als hebbende men aan alle zijden een schoon 
uitzigt.’  
 

 
 
Hofstede Eyckenstein in de zeventiende eeuw (Collectie Eyckenstein.)  

 

 
 
Het herbouwde Eyckenstein in de 19e eeuw.  
(bron: Online Museum De Bilt.nl)  



 

De wandeling  bij de  kaart  

 

De tocht begint bij Boerderij Eyckenstein op nummer 1 en u wandelt via 
nummer 2 naar nummer 3. Op deze locatie zou in vroeger tijden de 
hofstede Tolboomhuis hebben gestaan.   

Bij de vijver gaat u linksaf. Voordat u de zogenaamde Zinksloot oversteekt 
heeft u door de bomen naar het zuiden toe, een prachtige doorkijk op het 
Grote Huis, en in de verte een  gerestaureerde brug.  

Deze Zinksloot, ook wel Kanaal genoemd werd eind 18e eeuw in opdracht 
van Maurits Jacob Eyck gegraven.  

 

 
 
Afgebeeld is de Gotische Brug op het terrein van Eyckenstein. De tekening is van 
Maurits Jacob Eyck van Zuylichem. (Nationaal Archief Den Haag, inventaris 
collectie Eyck van Zuylichem,  nr. 179.) (Foto: Anne Doedens.)  
 

Naar het noorden toe ziet u de voortzetting van de zichtlijn vanuit het 

Grote Huis, met aan het einde het Boetzelaersveld. Het beste uitzicht 
daarop hebt u ter hoogte van de letter B op de kaart.  



 

Daarna gaat  u richting nummer 4. Langs dit brede pad liggen de restanten 
van de Zinksloot. Het pad splitst zich na enkele minuten wandelen in 
tweeën. U steekt de Zinksloot schuin over, gaat rechtsaf, en vervolgt aan 
de andere kant van de weg de sloot naar het noorden.  

 

Deze Zinksloot, die zich uitstrekt over de gehele lengte van het landgoed 
Eyckenstein werd tweehonderd jaar geleden gegraven voor de afvoer van 
grond, veen  en turf en de aanvoer van mest. De turf werd per trekschuit 
over de Zinksloot vervoerd naar de Praamgracht. Die laatste stroomt, in 
afgeslankte vorm, nog steeds voorlangs het Grote Huis en parallel aan de 
Maartensdijkse Dorpsweg.   

 

 

De Zinksloot (Foto: Anne Doedens)  
 

 

Naast de Zinksloot zijn nog steeds de sporen van het jaagpad te zien en de restanten 
van een passeerhaven voor de schuiten. (Zie de foto hieronder)  

 



 

 

De passeerhaven. (Foto: Lex van Boetzelaer)  
 

Op nummer 5. daar waar de Zinksloot het fietspad met een knik kruist, is 
wederom het Boetzelaersveld goed te zien.   
 

 

 

Boetzelaersveld (foto: Vrienden van Eyckenstein)  

 



 

Vervolgens leidt de wandeling naar nummer 6, het Boschboerderijtje.  Op 
de plaats van dit boerderijtje stond in de 17e eeuw waarschijnlijk een 
schaapskooi. Na de afbraak werd het boerderijtje een eeuw later 
opgetrokken met sloopmateriaal van de schaapskooi en van de hofstede 
Eyckenstein, de voorganger van het huidige  Eyckenstein. 

 

 

  

Het Boschboerderijtje (Foto: Anne Doedens)  

 

De letter A geeft aan waar ooit de boerderij de Koekoek gestaan moet 
hebben. Ooit lagen er nog vier hofsteden op het landgoed Eyckenstein: 
Tolboomhuis, Morgen, Middag en Avond.    

 

 

De Koekoek (bron: Online Museum De Bilt)  



De wandeling gaat verder naar nummer 7 , de grafkelder van  Eyckenstein.  

 

 

 

Hierboven een vroeg 19e eeuwse tekening de grafkelder, die gedurende het 
leven van  Maurits Jacob Eyck van Zuylichem werd gebouwd. (Nationaal 
Archief Den Haag, inventaris collectie Eijck van Zuylichem, nr. 179 ) 

Tussen twee pilasters is een stalen toegangshek. De bodem van de 
grafkelder ligt een meter onder de begane grond en bestaat uit twee ruimtes. 
In de achterste  ruimte bevonden zich drie gedenkstenen en in de voorste 
acht. De foto hieronder toont de grafkelder vandaag de dag. (Foto: Anne Doedens)  

 

 



Na nummer 7 leidt de weg zuidwaarts, tot het eerste pad rechts, om 
dan verder te gaan, naar nummer 8. In 1811 liet Eyck dwars over de laan 
vanaf de Eikensteeg naar de grafkelder aan de  Ridderlaan de Folly van Pan 

aanleggen.  

Vanuit deze verdwenen ‘tempel’ kon men in vier richtingen wandelen. Pan 
was de Griekse god  van het woud en van de herders met hun kudde. In 
het  landschap is bij het toegangspad bij nummer 8 alleen nog een 
overwoekerd pad in noordelijke richting te zien. Er wordt gewerkt aan het 
opnieuw zichtbaar maken van de restanten, om de Folly op moderne wijze 
in het landschap op te laten gaan.  
 

 
 

Vervolgens loopt u terug naar Boerderij Eykenstein op nummer 1.  Hier eindigt de 
wandeling.  
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