Lage Vuursche
Beatrix (1938)
Wie speciaal naar de Lage Vuursche reist om het kasteeltje van prinses Beatrix te
bewonderen, komt bedrogen uit. Een paar kilometer loop je langs een hoog hek; helaas
ontnemen de bomen het zicht op Drakesteyn. Overal hangen camera's. Toch is deze
wandeling, ook voor Oranjeliefhebbers, de moeite waard. Midden in het dorp loop je
langs een jonge koningslinde, in 2013 geplant vanwege de troonswisseling. Op het
kerkhof naast de Stulpkerk ligt prins Friso begraven. En als je 's winters vanaf zijn graf
door het hek gluurt, kun je - mits de oud-vorstin thuis is - de vlag op het dak van
Drakesteyn zien wapperen.nHet grootste deel van de wandeling gaat niet langs
koninklijke highlights, maar door het Maartensdijkse Bos en langs het Hilversumse
Wasmeer, waar je vanaf een uitzichtpunt vogels kunt gadeslaan. Het Cronebos met zijn
immens hoge douglassparren en oude beuken maakt indruk. Een groot contrast met het
drukke dorp en de vele restaurants.n
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Routebeschrijving
1. Vanaf parkeerplaats: ga RA het fietspad op, parallel aan asfaltweg (Vuursesteeg). Vóór
Pannenkoekenhuis De Vuursche Boer LA, asfaltweg (Koudelaan).
Vanaf bushalte: volg Dorpsstraat met oplopende nummering van de huizen. Direct na
Pannenkoekenhuis De Vuursche Boer RA, asfaltweg (Koudelaan).
2. Passeer het Koos Vorrinkhuis (Nivon) aan je rechterhand. Einde asfaltweg, op kruising
met P-20023/001, RA ri. Hollandse Rading. Fietspad volgen met zandpad ernaast. Eerste
pad LA, tegenover klaphekje van Koos Vorrinkhuis. Volg het wit-rood gemarkeerde
bospad steeds RD. Pad wordt smaller, zijpaden negeren. Een greppel kruisen en daarna
op kruising met smal pad RD. Het pad eindigt op een scheve kruising; hier RA, breed
bospad (wit-rood). Einde pad LA, fietspad met brede zandweg. Eerste pad RA, langs
slagboom van Utrechts Landschap. Je loopt het Maartensdijkse Bos in.
3. Op eerste kruising LA (wit-rood verlaten, gaat hier RA). Op de volgende kruising RD, pad
buigt naar rechts en dan naar links. Tweemaal RD op een kruising. Voorbij slagboom een
fietspad met ruiterpad oversteken en RD, via klaphek het begrazingsgebied in van Goois
Natuurreservaat, De Zuid (zijpaadjes negeren). Op kruising LA. Steeds RD lopen. Een
fietspad (Geneverpad) kruisen en RD. Je passeert een open veldje (met zitbank) aan je
rechterhand.
4. Voorbij het open veld ga je RA (bij betonnen paaltje met rode pijl 12). Volg nu, tot punt 6,
de rode route van het Goois Natuurreservaat (GNR). Ga op alle kruisingen steeds RD
totdat er aan je rechterhand een heideveldje ligt. Ga hier op de kruising RA, langs een
bankje.
5. Een fietspad RD oversteken en meteen daarna een ruiterpad kruisen. Neem het eerste
pad LA (rode pijl 19). Volg het smalle, slingerende bospad en de rode route. Een breder
pad kruisen en RD. Op een schuine kruising bij paaltje 23 ga je ook RD.
6. Op breed zandpad de rode route verlaten en RD (rood gaat RA), nu gele route. Waar
geel RA gaat, ga je RD, licht omhoog. Je komt uit op een fietspad langs het Hilversums
Wasmeer en gaat RA. Even later kun je LA via een klaphek naar een vogelkijkhut lopen.
Het fietspad vervolgen tot het einde. Een wildrooster oversteken en bij P-20894/001 RA,
fietspad ri. Lage Vuursche. Eerste pad LA, langs slagboom het Cronebos in.
7. Aan het eind voorbij bankje RA, brede halfverharde weg. Meteen op splitsing links
aanhouden. Je loopt door een oud beukenbos. Op kruising RD, beukenlaan volgen. Op
kruising met brede zandweg, fietspad en P-20039/001 RD, Zwarteweg ri. Lage Vuursche.
Aan je rechterhand ligt Bistro Boschoord (alleen geopend voor diner), daarna passeer je
aan weerszijden van de weg een golfbaan. Fietspad met brede zandweg RD volgen.
Voorbij een huis (links) ga je op de driesprong met P-20776/001 RD ri. Baarn.
8. Na circa 60 m, waar het open veld aan je linkerhand eindigt, RA een bospad op. Een
open veldje aan je rechterhand passeren en het smaller wordende bospad steeds RD
volgen. Op een kruising met een breder bospad (ca. 20 m naar rechts staat een paaltje
met gele kop) ga je LA. Op een kruising met houten wegwijzer RD,
Beukenwoudwandeling (geel) volgen in tegengestelde richting. Vanaf hier volg je tot punt
10 de gele paaltjes.

9. Op de kruising RA, halfverharde bosweg. Op drie achtereenvolgende kruisingen ga je
RD. Aan het eind bij een houten wegwijzer ('Beukenwoudwandeling') RA. Asfaltweg
oversteken en RD, smal pad volgen met heideveldje aan je rechterhand. Aan het eind
van het pad, bij een houten wegwijzer LA, brede halfverharde bosweg, 'verbindingsroute
Lage Vuursche'.
10. Op kruising met een ander breed pad de gele route verlaten en RD (geel gaat RA). Op
volgende kruising RD. Einde pad RA, halfverhard fietspad. Aan einde fietspad bij P20299/001 LA, asfaltweggetje. In Lage Vuursche dorp LA, langs Stulpkerk, lees verder bij
11. Je kunt de route inkorten door in het dorp schuin RA te gaan naar bushalte en
parkeerplaats.
Rondje Drakesteyn
Vanaf parkeerplaats: RA het fietspad op, parallel aan asfaltweg (Vuursesteeg). Loop het
dorp in, langs bushalte.
Vanaf bushalte: loop het dorp uit via Dorpsstraat (met aflopende nummering van de
huizen).
Passeer een kleine parkeerplaats (rechts) met koningslinde A. Meebuigen met de weg
naar rechts.
11. Je passeert de Stulpkerk B. Op de begraafplaats ligt prins Friso begraven; zijn graf is
links, helemaal achter in de hoek, tegen het hek van Drakesteyn aan.
Volg het smalle voetpad rechts van de weg; meteen na de kerk heb je het toegangshek
van Drakesteyn C aan je rechterhand. Na weer een toegangshek buigt de asfaltweg naar
links. Loop hier achter het wit-rode verkeershek langs en ga bij P-20016 RA, fietspad ri.
Baarn. Op de asfaltweg RA.
12. Na ca. 50 m scherp RA, langs bordje 'Utrechtse Heuvelrug Lage Vuursche' van
Staatsbosbeheer. Het hek, dat ook naar rechts buigt, aan de rechterhand houden. Neem
het eerste pad LA (bij rood paaltje en slagboom). Rechts in de diepte ligt een ven. Na een
houten wegwijzer volg je het pad met een bocht naar links.
13. Op de kruising RA. Steeds RD lopen totdat je uitkomt bij een klaphek. Ga het
begrazingsgebied in via het klaphek. Kort daarna verlaat je het gebiedje weer via een
klaphek. Volg het pad met aan je rechterhand een vennetje (in de diepte). Voorbij ven
buigt het pad naar rechts. Steeds RD lopen. Aan het eind, vlak vóór afrastering van
Drakesteyn, LA.
14. Meteen na 20 m RA, hek weer aan rechterhand. Je volgt nu de 300 Roedenlaan, een
brede boslaan met fietspad ernaast. Waar het hek van Drakesteyn naar rechts buigt, ga
je ook naar rechts (rood paaltje). RD lopen en de rode paaltjesroute verlaten. Waar het
hek naar links buigt, gaat het pad ook naar links. Aan het eind van het pad, vlak vóór
parkeerplaats van restaurant, LA. Na 10 m op kruising RA (of RD naar parkeerplaats).
Het smaller wordende pad komt uit op de asfaltweg, Vuursesteeg. Ga hier RA het dorp in
met bushalte.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
13 km
Inkorten
3 km: rondje Drakesteyn
10 km: rondje Wasmeer
Startpunt
Lage Vuursche, bushalte Dorp
Parkeren
P in bos aan Vuurse Steeg, zuidzijde dorp. Navigatie: Dorpsstraat 33, Lage Vuursche.
Vanuit dorp vóór bord 'einde bebouwde kom' LA.
OV
Buslijn 59 (station Hilversum-busstation Zeist), halte Dorp, Lage Vuursche
Horeca
Lage Vuursche: diverse horecagelegenheden. Onderweg alleen Herberg Boschoord,
www.herbergboschoord.nl.
Honden
Aangelijnd toegestaan, soms los (let op bordjes)
Let op
Tijdens het weekend en op feestdagen kan het erg druk zijn in Lage Vuursche
Achtergrondinformatie
A. Koningslinde
Op de hoek van de Dorpsstraat met de Slotlaan, aan de rand van de parkeerplaats, staat
een klein, jong boompje. Op het sierlijk hekje eromheen blinkt in gouden letters: 'koning
Willem-Alexander, 2013'. De koningslinde is op 30 april 2013 geplant ter gelegenheid van
de troonswisseling. Op die dag volgde koning Willem-Alexander zijn moeder, koningin
Beatrix, op. Volgens de Stichting Nationale Boomfeestdag is er om die reden in elke
gemeente van ons land een koningslinde geplant. Prins Willem-Alexander plantte zelf als
eerste een koningslinde in Den Haag.
B. Stulpkerk met graf prins Friso
Groot is het contrast tussen de drukte in het dorp en de stilte op de begraafplaats van de
Stulpkerk. In deze kerk vond op 16 augustus 2013 de besloten uitvaartdienst van prins
Friso plaats. Hij overleed op 12 augustus nadat hij in februari 2012 tijdens een
skivakantie bedolven was geraakt onder een lawine. Een reanimatie van vijftig minuten
mocht niet meer baten; hij raakte in coma en is nooit meer wakker geworden.
De dienst werd, net als bij de begrafenissen van prins Claus en prins Bernhard, geleid
door dominee Carel ter Linden. In 2004 zegende hij het huwelijk in van Friso en Mabel.
Niemand kon toen vermoeden dat Friso negen jaar later zou worden begraven. De prins
werd op de kleine begraafplaats naast de kerk ter aarde besteld. Hij ligt recht tegenover
kasteel Drakesteyn, waar de prins zijn jeugd doorbracht.

C. Drakesteyn
Oorspronkelijk was Drakesteyn een hofstede uit de 14e eeuw die werd bewoond door
Frederik van Drakenburg. In 1640 liet eigenaar Gerard van Reede het zo typerende
achthoekige en volledig symmetrische huis bouwen dat er nog altijd staat. Het
gloednieuwe huis werd door de Staten van Utrecht erkend als ridderhofstad en Gerard
werd ridder. In diezelfde tijd ontstond ook het dorpje Lage Vuursche; ridder Gerard liet er
een kerk, school, molen en herberg bouwen. Door de eeuwen heen wisselde Drakesteyn
regelmatig van eigenaar. Ook Paulus Wilhelmus Bosch, burgemeester van Utrecht, heeft
er gewoond. In 1959 verkocht zijn nazaat, Frederik Lodewijk Bosch, Drakesteyn aan
prinses Beatrix. Zij studeerde toen nog aan de universiteit van Leiden. Overigens stelde
zij de schrijfwijze nadrukkelijk vast als Drakesteyn.
Na een grondige restauratie woonde Beatrix er van 1963 tot 1981. Het is jammer dat je
het prachtige pand niet kunt zien terwijl je er in een grote boog omheen loopt. Anders had
je een torenachtig gebouw kunnen aanschouwen dat omringd is door een gracht.
Bijzonder is, dat in het pand geen gangen aanwezig zijn en dat de meeste vertrekken zijn
aangepast aan de achthoekige vorm. Slechts een enkel vertrek is rechthoekig. Het
interieur schijnt smaakvol te zijn. De bijgebouwen in het park werden ingericht als
secretariaat. Daarnaast bevinden zich in het park een 18e-eeuwse tuinmanswoning, een
ijskelder, een 19e-eeuwse kapel en een duiventoren.
In 1981 verhuisde Beatrix, die een jaar eerder koningin was geworden, met Prins Claus
en haar drie zoons naar Den Haag. Sinds begin 2014, kort na haar troonsafstand, woont
prinses Beatrix weer in Drakesteyn.

In de wandelgids 'Vorstelijk wandelen' nemen Sietske de Vet en Ad Snelderwaard je in
12 wandelingen mee rond historische plekken waar de voorouders van de koning
woonden maar ook wandelden. De gids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen
via www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

