
 

 

 

We beginnen deze rondgang langs de grens van de gemeente ten westen van de kern de Bilt, bij fort 

Voordorp. Dan volgen we de grens met de klok mee, boven Overvecht langs, naar Westbroek. 

Vervolgens noordwaarts, langs het Bert Bospad naar Egelshoek en vandaar oostwaarts naar de kern 

Hollandse Rading. Vandaar een uitschieter noordwaarts in het Maartensdijkse bos en vervolgens 

zuidwaarts naar Lage Vuursche. Dan een lang stuk zuidwaarts richting Den Dolder en Zeist tot aan de 

A28. In het meest zuidelijke deel van de gemeente ter hoogte van de wijk Brugakker in Zeist en de Uithof 

loop de grens ongeveer een kilometer oost-west om dan oostelijk van de Uithof om te buigen naar het 

noorden en langs de A28 naar het westen te buigen om vervolgens bij knooppunt Rijsweerd noordwaarts 

te buigen om een stukje de A27 te volgen. Na het kruisen van de Biltse Rading komen we terug bij fort 

Voordorp. Stapsgewijs ziet het er alsvolgt uit. 

 

1. Fort Voordorp. Hier loopt de grens langs de zuidzijde van dit in de jaren 1867-1871 aangelegde fort in 

het kader van de Hollandse Waterlinie. Op de foto links 

loopt de grens over dit wegje aan de zuidkant van de ter 

plekke smalle fortgracht. We kijken naar het westen, 

richting Utrecht. In de verte is nog net de A27 zichtbaar. 

Daarachter ligt de Utrechtse wijk Voordorp. De grens volgt 

een stukje van deze rijksweg naar het noorden om bij 

 

 

 

Groenekan links af te buigen en op een kilometer
afstand evenwijdig aan de A. Schweitzerdreef en
Karl Marxdreef door de weilanden naar het oosten
te lopen tot de burgemeester Huydecoperweg.
Ongeveer halverwege dit laatste stuk kruisen we
de Sint Anthoniedijk. Op de rechterfoto kjken we terug
in de richting De Bilt.
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2.Halverwege de Kanonsdijk/Antoniedijk, die de A. Schweitzerdreef 

verbindt met fort Ruigenhoek, kruist de grens haaks de weg. Op de foto 

links kijken we naar het westen, richting Groenekan, naar het 

heringerichte dagrecreatiepark Ruigenhoek met de Gemeente Utrecht 

rechts, en de gemeente de Bilt links van de grenslijn. Naar het oosten 

kijkende op de foto rechts doorsnijdt de grens het Gagelbos om 

daarachter uit te komen op de Burg. Huydecoperweg. Daar volgt de 

grens deze weg naar rechts, richting Westbroek. Dit Gagelbos was tot 

halverwege de jaren '90 voornamelijk landbouwgrond, maar door 

ingrijpen van 

Staatsbosbeheer is er 

een recreatiepark 

ontstaan met aan de westkant een natuurgebied. Beide 

parken zijn onderdeel van het grote Noorderpark, de groene 

buffer tussen Utrecht en Hilversum die verstedelijking van 

het gebied moet voorkomen.  

 

 

 

3. Vanaf de Burg. Huydecoperweg terug kijkend naar het 

zuidoosten, richting 

Groenekan (foto 

links) , loopt de grens 

dwars door het door 

Staatsbosbeheer 

nieuw aangelegde 

natuurgebied van de 

Gagelpolder. Vanuit 

het snijpunt met de 

Burg. 

Huydecoperweg 

volgt de grens deze 

weg noordwaarts richting Westbroek, maar buigt ongeveer een kilomer voor het dorp opnieuw 

oostwaarts, boven de Molenpolder langs, tot op de naar het zuiden lopende deel van de Kerkdijk. Op de 

foto rechts zien we deze grensweg met in de verte het dorp Westbroek, herkenbaar aan de kerktoren. 

  

 

  



4. Bij de foto linksboven staan we op het meest westelijke puntje van 

de gemeente en kijken 

westwaarts richting Oud 

Maarseveen in 

gemeente Stichtse 

Vecht. Op de foto rechts 

kijken we terug langs de 

grens naar de Burg. 

Huydecoperweg door 

het oordelijkste deel van 

de Molenpolder. Molenpolder is een 75 ha groot 

natuurgebied 

met trekgaten, 

legakkers en 

moerasbos. 

Vanaf hier loopt de grens in noordoostelijke richting, eerst de 

zuidelijke tak van de Kerkdijk volgend, daarna door het 

veengebied richting Hilversum tot aan het verlengde van de 

Graaf Floris V weg, de Kanaaldijk (foto linksonder). Dan gaat 

het via deze Floris V weg oostwaarts naar Hollandse Rading.  

5. Vanaf de Kanaaldijk in Egelshoek kijken we op de foto links naar het zuidwesten, hier loopt het Bert 

Bospad evenwijdig aan de gemeentegrens die een paar honderd meter meer westelijk door de polder 

Westbroek loopt. Het Bert Bospad voert langs de 

verschillende verlandingsstadia in de uitgegraven petgaten in 

het veenweidegebied van het westelijk deel van de gemeente. 

Op de foto rechts volgt de grens de Kanaaldijk tot deze enkele 

honderden meters verderop afbuigt naar het zuidwesten, 

evenwijdig aan het Bert Bospad. De foto onder volgt de grens 

over de Floris V weg naar het oosten, richting Hollandse 

Rading. Daar volgt de grens de abrupte overgang van het 

veenweidegebied naar bos. 

 

 

 

 

figuur 4a a  



6. Op de foto links kijken we naar het westen waar de grens over de Floris V weg en de Kanaaldijk 

loopt tot iets voorbij het begin van het Bert Bospad. Op de foto rechts kijken we naar het oosten, 

waar de grens de spoorlijn en het viaduct van de A27 kruist, vervolgens een kilometer de Vuurse 

Dreef (foto 

linksonder) volgt 

om dan naar het 

noordoosten af te 

buigen en langs 

de Hollandse 

Sloot (foto 

rechtsonder) 

evenwijdig aan de 

27 door te lopen 

tot op 250 meter afstand van de Hilversumse straatweg (N415). Vanuit dit punt in het bos loopt 

de grens nu pal 

zuidwaarts richting 

Lage Vuursche.  

 

 

 

 

 

 

7. Vanuit het bosgebied bereikt de grens via de Koudelaan (foto linksboven) Lage Vuursche (foto 

rechtsboven) en loopt iets ten westen van het dorp verder zuidwaarts door het bos. Hierbij 

worden resp. de Maartensdijkseweg en de Soestdijkseweg gekruist. De Maartensdijkseweg 

wordt gekruist naast het conferentieoord Renova (foto links), de Soestdijkseweg naast de oude 

Vuursche weg (foto middenonder). Nog steeds in zuidelijke richting lopend passeert de grens de 

overgang Handellaan naar Pleineslaan. Op de foto 

rechtsonder 

kijken we 

noordwaarts 

langs de grens  

het bos in. 

 



 

 

8. Nog iets zuidelijker en iets ten oosten van het eind van de Lassuslaan kruist de grens de spoorlijn 

om vervolgens nog steeds in zuidelijke richting door het bos door te lopen richting Zeist. Met een 

knikje aan het eind bereiken we de Amersfoortseweg (N237) op anderhalve kilometer vanaf het 

landgoed Vollenhove. 

 

 

 

 

 

 

Nu volgt een lastig parcours. Na het kruisen van de Amersfoortseweg (foto linksboven) ter hoogte 

van nummer 45 , loopt de grens door tot de noordzijde van de A28 en volgt deze westwaarts tot het 

viaduct onder de Utrechtseweg richting Zeist. Nu volgt de grens circa 200 meter de Utrechtseweg 

richting Zeist tot aan de rand van de Zeister componistenbuurt. Hier steken we de Utrechtseweg 

over (foto rechts) en gaan weer weer een stukje zuidwaards over de Noordweg (foto linksonder) 

,langs de wijken Crosestein en Vogelwijk om via een stukje over De Dreef (foto middsen) te eindigen 

bij het westelijkste puntje van de wijk Brugakker (foto rechtsonder). Vervolgens loopt hij ongeveer 

een kilometer westwaarts richting Uithof.  



 

 

9. Op dit stukje grens waar de Bisschopweg op uitkomt, passeren we de Tolakkerlaan (foto 

linksboven). Vlak voor de Uithof bereikt wordt, buigt de grens via de Bunnikseweg (foto 

rechtsboven) naar het noordwesten tot opnieuw de A28 wordt bereikt. Foto linksonder laat het 

beeld zien richting Rijnsweerd, foto rechtsonder richting Zeist. Nu gaat het pal westwaarts langs 

de noordkant van de A28 tot verkeersknooppunt Rijnsweerd. Het zuidelijk deel van de grens 

vormt een soort zak in het grensverloop waardoor het gebied van het voormalige klooster 

Oostbroek op Bilts grondgebied ligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het knooppunt Rijnsweerd volgt de grens circa een kilometer de A27 tot het viaduct met de 

Utrechtseweg (N237) Op de foto links kijken we langs het viaduct richting Rijnsweerd. 

 

10. Van dit punt buigt de grens tenslotte noordwaarts af langs de Utrechtse wijk Voordorp, het 

voormalige Veemarktterrein (foto rechts), tot de Biltse Rading. Wanneer deze wordt gekruist, volgt nog 

één keer een haakse bocht naar links en wordt het beginpunt aan de zuidzijde van fort Voordorp weer 

bereikt.  



 

 

 

                                  EINDE 

 

 

Tenslotte volgt hieronder nog een overzichtskaart van de gemeente De Bilt met daarop de 

gemeentegrens aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

 


