
Een schitterend panorama
Uitzichtpunten op de Heuvelrug (Utrecht en het Gooi)

opdrachtgever Provincie Utrecht, afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd (ECV)
auteur Hans Zijlstra
begeleiding Roland Blijdenstijn
kaarten Jeroen Smal (team GIS)
datum 1 december 2009



Inhoud   2

 Voorwoord 3

I Inleiding 4
1.1 Inventarisatie 4
1.2 Definities 5
1.3 Onderzoeksgebied 7
1.4 Deelgebieden 8

II De transformatie van de Heuvelrug 9
2.1 Algemene ontwikkeling 9
2.2 De beleving van het hoogteverschil 12

III De ontdekking van het uitzicht 14
3.1 Voorbeeld uit het buitenland 14
3.2 Het particuliere genot 18
3.3 Wachtposten aan de rand 22

IV Uitzicht als attractie 23
4.1 Het gemeenschappelijke vergezicht 23
4.1.1 De heuvels in 23
4.1.2 Bakens aan de horizon 29
4.1.3 Het militaire schouwspel 31
4.1.4 Houten en ijzeren torens 32
4.2 Het stedelijke panorama 33
4.2.1 De Heuvelrug als vestigingsplaats 33
4.2.2 Uitbreiding van de bebouwing 37
4.2.3 Bouwen op de berg 39
4.2.4 Een fijnmazig netwerk 42

V De versmalling van het blikveld 45
5.1 Het veranderende uitzicht 45
5.2 Obstakels in beeld 47
5.3 Functieverandering 50
5.4 Deelgebieden 50

VI Samenvatting 55

 Bijlagen 57
 Kaarten 57
 Literatuur en bronnen 67
 Matrix uitzichtpunten Utrechtse Heuvelrug 71
 Verantwoording 74

 Inhoud



Voorwoord   3

Een levend panorama
In het tijdperk van televisie en Internet lijkt uitzicht een categorie uit het verleden. Wie heeft een 
uitzichttoren nodig als je via Google maps exact kan zien waar je je bevindt? Waarom zou je een 
uitzichttoren in hemelsnaam beklimmen? 
Geen beeldscherm kan echter op tegen het fysieke zicht op de omgeving. Vanaf het hoogste punt 
kan je stad en land het beste beleven. Staande op de Doornse uitzichttoren De Kaap is het zicht 
over de Utrechtse Heuvelrug ronduit indrukwekkend. In een oogopslag zie je niet alleen de uitge-
strekte bossen maar ook het rivierengebied, kerktorens, dorpen en steden. Een levend panorama. 

In het kader van het AVP-programma ‘Heel de Heuvelrug’ heeft de Provincie Utrecht een concept 
gebiedsvisie voor de Heuvelrug, inclusief het Gooi, opgesteld als opmaat voor een gebieds- en 
uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Naast recreatie en natuur is cultuurhistorie als 
speerpunt vastgesteld. Voor ieder aspect is een deelvisie opgesteld. De cultuurhistorische visie is 
gereed. (zie www. heeldeheuvelrug.nl)

Als uitwerking van de deelvisie ‘cultuurhistorie’ is in de Cecilia-verklaring van november 2008 
voorgesteld een Heuvelrug-breed project te starten onder de noemer ‘uitzichtpunten op de 
Heuvelrug’. Deze uitzichtpunten kunnen bijdragen aan een versterking van de natuurbeleving 
in het overwegend uit bos bestaande heuvelruggebied. De inventarisatie van historische 
gegevens vormt een van de bestanddelen voor verdere beleidsontwikkeling voor wat betreft de 
cultuurhistorie in relatie tot natuur en recreatie.

Negentiende en twintigste-eeuwse reisgidsen vormen een belangrijke bron voor het onderzoek 
naar uitzichtpunten. De schrijvers van wandelgidsen, toeristengidsen en andere beschrijvingen 
nemen ons als het ware bij de hand bij de ontdekking van het uitzicht vanaf de Utrechtse 
Heuvelrug en de Gooise heuvels. We zien door hun ogen hoe het landschap en de bebouwde 
omgeving in de afgelopen 200 jaar veranderde. Rond 1960 houdt hun bijdrage echter op: dan zijn 
veel van de bestaande uitzichten verdwenen. Voor de resterende uitzichtpunten is het devies: ga 
het panorama vanaf de ‘bergen’ vooral zelf beleven.

Voorliggend onderzoek is door mij uitgevoerd in opdracht van de Provinciale afdeling Economie, 
Cultuur en Vrije Tijd (ECV) onder begeleiding van Roland Blijdenstijn. Ik hoop hiermee een eerste 
aanzet te geven voor een betere beleving van de Heuvelrug en een verdere uitwerking voor het 
project Uitzichtpunten op de Heuvelrug.

Hans Zijlstra
Utrecht, december 2009

 Voorwoord



Inleiding   4

Uitzicht is in een vlak land als het onze geen vanzelfsprekend gegeven. Het open karakter van het 
polderland biedt weliswaar ruimte voor fraaie vergezichten, maar aan de horizon doemen steevast 
obstakels op. Het zicht wordt beperkt door bebouwing, door een rivierdijk of een laan met bomen. 
Een gering hoogteverschil kan al een aanzienlijke verruiming van het uitzicht betekenen. De 
Utrechtse Heuvelrug en het Goois Natuurreservaat vormen daarom een geschikt vertrekpunt voor 
een onderzoek naar uitzichtpunten.

1.1 Inventarisatie
Op de Utrechtse Heuvelrug hebben in het verleden diverse uitzichttorens en belvedères gestaan, 
waarvan het grootste deel in de afgelopen honderd jaar verdwenen is. Daarnaast kende de heuvel-
rug een reeks natuurlijke uitzichtpunten, zoals de Amerongse Berg en de Grebbeberg. Onderzoek 
naar deze uitzichtpunten heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is het vanuit historisch 
opzicht interessant om na te gaan waar de uitzichtpunten zich bevonden, wat de aard van het 
uitzichtpunt was en wat de toeschouwer vanaf een bepaald punt kon zien. Ten tweede kan 
dergelijk onderzoek materiaal aandragen voor een te voeren discussie over mogelijk herstel van 
uitzichtpunten. 

Vóór 1850 was uitzicht vanaf de Utrechtse Heuvelrug haast een vanzelfsprekendheid. De heuvel-
rug was nog grotendeels kaal en de bebossing stond uitzicht op naastgelegen gebieden – de 
Gelderse Vallei, het rivierengebied, de toenmalige Zuiderzee – nog niet in de weg. De bebouwing 

I Inleiding

‘De Rotonde, de Tafelberg en de Belvedère van het 
hotel Larenberg wedijveren in de schoonheid van het 
panorama, dat zij te aanschouwen geven.’

J. Craandijk, Wandelgids door de schoonste streken van Nederland, 1892

Blaricum Panorama vanaf de Tafelberg, 

ansichtkaart ca. 1920
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bleef beperkt tot de lager gelegen dorpskernen, zodat huizen op de heuvels het uitzicht niet 
belemmerden. Tot 1900 bood de heuvelrug op verschillende plaatsen nog steeds een riante blik op 
de omgeving. Daarna ontnamen de oprukkende bebouwing en het groeiende geboomte wandelaar 
en fietser langzamerhand het zicht. Op enkele geïsoleerde plaatsen bleef het uitzicht gehandhaafd, 
zoals op de Amersfoortse berg en vanaf de Graftombe van Nellesteyn. Een enkele uitzichttoren 
bleef overeind, zoals de Kaap in de Kaapse bossen bij Doorn. In 1960 zijn de meeste in de negen-
tiende eeuw bekende uitzichtpunten verdwenen.

Natuurbeleving
Mogelijk herstel van uitzichtpunten betekent geen terugkeer naar de oude situatie. Daarvoor is er 
in de afgelopen honderd jaar in het gebied te veel veranderd. Niet alleen is de bebouwing sterk 
toegenomen, zijn er snelwegen bijgekomen en is veel van het openliggende terrein ingevuld, ook 
de waardering voor de natuur is sterk gewijzigd. De Utrechtse Heuvelrug staat tegenwoordig 
bekend als een uitgestrekt bosgebied waarin reeën, boommarters en in de toekomst mogelijk ook 
edelherten zich thuis voelen. De bedoeling van deze inventarisatie is dan ook om te laten zien wat 
uitzicht kan toevoegen aan de beleving van natuur en landschap. Ga op de top van de Graftombe 
van Nellesteyn staan en je overziet niet alleen de Heuvelrug – Amersfoortse berg, Darthuizerberg 
– maar ook de wijde omgeving, tot Utrecht en Tiel aan toe. De verwevenheid van de bestaande 
bebouwing met de natuur en het landschap wordt dan in een klap duidelijk. Dit draagt bij aan de 
beleving van de eigen omgeving. 
Daarnaast hebben uitzichtpunten een educatief aspect. Wie wil uitleggen wat de positie is van 
de heuvelrug in het Utrechtse landschap doet er goed aan een van de resterende uitzichtpunten 
op de heuvelrug te beklimmen. Vanaf de Pyramide van Austerlitz is niet alleen goed te zien 
tot hoever de beboste heuvels zich uitstrekken maar ook hoe snelwegen, bedrijventerreinen en 
buitenwijken ingrijpen in het natuurlandschap. De grote uitdaging voor stedenbouwers, planners 
en natuurbeheerders wordt daarmee duidelijk.

1.2 Definities
De definitie van uitzichtpunten hangt nauw samen met de beleving van het panorama in 
de achttiende en de negentiende eeuw. Heuveltoppen werden in die periode als natuurlijke 
uitzichtpunten ontdekt. Opvallende voorbeelden hiervan zijn de Grebbeberg (Rhenen) en de 
Tafelberg (Blaricum). 
Rond 1800 zouden we de hele heuvelrug als uitzichtpunt kunnen aanmerken. De heuvelrug 
bestaat dan uit een reeks vrijwel kale heuvels die ieder voor zich uitzicht op de omgeving bieden. 
Op kaarten uit die tijd worden slechts enkele van die heuvels met naam en toenaam weergegeven. 
Het heuvelruggebied wordt bijvoorbeeld omschreven als de Amersfoorder Bergen, zonder aandui-
ding van specifieke hoogtepunten. In 1900 is de situatie wat dat betreft aanzienlijk veranderd. Op 
de topografische kaart 1905 worden diverse heuvels aangeduid, zoals de Paasheuvel bij Remmer-
stein, de Koerheuvel bij Rhenen en de Trompenberg bij Hilversum. Vergelijking met de beschrij-
vingen in wandel- en reisgidsen laat zien welke heuveltoppen door tijdgenoten als uitzichtpunten 
werden beschouwd. Dit betekent dat een hoog punt in de gemeente Laren als het Sint Janskerkhof 
niet als uitzichtpunt wordt aangemerkt en de Larenberg wel. Op die berg stond namelijk het 
bekende Paviljoen Larenberg, met een uitzichttoren van 35 meter hoogte.
De groeiende belangstelling voor natuur en landschap gaf in de loop van de negentiende eeuw 
aanleiding tot vestiging van een grote diversiteit aan grotere en kleinere uitzichtpunten. Eigenaren 
van landgoederen zetten theekoepels op hooggelegen plaatsen en later verschenen diverse houten 
en metalen uitkijktorens. Rond 1900 was er een veelheid aan punten die als uitzichtpunten 
kunnen worden aangemerkt. Van de stuifheuvels in het Zeister Bos tot de koepel Bella Vista 

De Kaap

Toren van Nellesteyn 
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bij Valke veen. Daarnaast waren er andere bouwwerken die hun populariteit deels te danken 
hadden aan het uitzicht ter plaatse. Dat geldt bijvoorbeeld voor hooggelegen uitspanningen 
als Het Berghuis bij Amerongen en een kuuroord als De Trompenberg bij Hilversum.
Ook het militaire landschap leverde zichtpunten op die in reisgidsen werden aangeduid. De 
zogenaamde Eiffeltoren in Kamp Zeist trok de aandacht van het publiek, al was deze toren 
uiteraard niet vrij toegankelijk. Het begin jaren 1980 in gebruik genomen uitzichtpunt Spotter’s 
Hill bij Soesterberg was dat wel. Ook dergelijke zichtpunten betrekken wij in dit onderzoek.
Als uitzichtpunten beschouwen we dus:
- natuurlijke uitzichtpunten (heuveltoppen)
- kunstmatige uitzichtpunten: uitzichttorens, brandtorens, luchtwachttorens, koepels,
 villa’s met uitzichttoren, verdedigingswerken (walburg).
In de lijst met uitzichtpunten (bijlage) zijn alle uitzichtpunten bijeengebracht onder de noemer 
‘signaleringspunten’. Hierdoor was het mogelijk om ook Het Berghuis en andere gelegenheden die 
niet specifiek voor het uitzicht gebouwd zijn in de lijst op te nemen.
Zichtassen van landgoederen maken geen deel uit van het onderzoek, tenzij ze door wandelaars 
nadrukkelijk in hun parcours zijn opgenomen, zoals bepaalde sterrenbossen. Het uitzicht vanaf 
de Amerongse berg is onlosmakelijk verbonden met het ter plaatse aangelegde sterrenbos, ook 
bekend als de Manege. Sterrenbossen als onderdeel van een jachtgebied behoren tot de vroegste 
uitzichtpunten op de Heuvelrug. 
Sommige uitzichtpunten hadden in opeenvolgende perioden verschillende functies. Zo begon de 
bekende Tafelberg bij Blaricum, een natuurlijke verhoging in het landschap, haar carrière in de 16e 
eeuw als baken voor schepen op de Zuiderzee. Eind negentiende eeuw werd deze berg kunstmatig 
verhoogd, en begin twintigste eeuw werd er een kleine uitzichttoren op gebouwd om over het bos 
heen te kunnen kijken. Een dergelijke functieverandering is eveneens onderwerp van dit onderzoek.
Ten slotte worden in deze inventarisatie zogenaamde oriëntatiepunten genoemd, dat wil zeggen 
kerktorens of opvallende landschapselementen die regelmatig terugkeren in beschrijvingen van 
het uitzicht. De Domtoren is hiervan het bekendste voorbeeld. Ook galgenbergen, watertorens, 
windmolens en zendmasten kunnen als oriëntatiepunten dienen. Deze elementen vormen 
een essentieel onderdeel van het cultuurlandschap op de Heuvelrug zoals dat in de afgelopen 
tweehonderd jaar heeft vorm gekregen. Ook deze punten zijn terug te vinden in de bijlage.

Periode
Het tijdvak 1800 tot 1960 is de kernperiode van het onderzoek. In die periode werd de heuvelrug 
ontdekt als woongebied voor rijke stedelingen en als toeristische bestemming voor wandelaars en 
reizigers. De belangstelling voor het panorama vanuit landschappelijk oogpunt is dan het opval-
lendst, zodat we van een bloeiperiode van de uitzichtpunten kunnen spreken. Na 1800 werden de 
meeste theekoepels op heuvelachtig terrein geplaatst en aan het einde van de negentiende eeuw 
ontstonden de meeste uitzichttorens.
Uit de periode voor 1800 zijn echter ook punten aan te wijzen die op enigerlei wijze als uitzicht-
punt of waarschuwingspunt hebben gefungeerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de tafelbergen in 
het Gooi en bij Rhenen, waarvan het gebruik uit de vroege Middeleeuwen dateert. Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat de walburg op de Heimenberg, de tegenwoordige Grebbeberg, rond 
het jaar 700 is aangelegd.(1) Dergelijke uitzichtpunten met een langere voorgeschiedenis worden 
eveneens in dit onderzoek betrokken.
Ook na 1960 is er op enkele plaatsen nog steeds sprake van herkenbare uitzichtpunten. Dat is 
bijvoorbeeld het geval op de Grebbeberg. Daarnaast worden bestaande of verdwenen uitzicht-
punten herontwikkeld. De herinrichting van de zandgroeve bij Kwintelooijen is daarvan een 
mooi voorbeeld. Na 1960 kunnen uitzichten op de heuvelrug echter niet meer concurreren met 
de  panorama’s die Nederlanders op hun bezoeken aan andere Europese landen krijgen voor-
geschoteld. Sinds kort is er wat dat betreft sprake van herwaardering.

Bijlagen
De bijlagen omvatten een kaart met uitzichtpunten, een literatuurlijst en een overzicht van het 
gebruikte bronmateriaal. Ter vereenvoudiging van het kaartbeeld zijn de punten op de kaart 
verdeeld in de drie eerder genoemde categorieën: heuveltoppen, signaleringspunten en oriënta-
tiepunten. De categorie signaleringspunten omvat alle hierboven aangeduide kunstmatige uit-
zichtpunten, evenals hooggelegen kuuroorden en restaurants. Het bronmateriaal bestaat voor een (1) Bultje-van Dillen, 2008, pagina 36



Inleiding   7

belangrijk deel uit reisgidsen, plaatsbeschrijvingen en kaartmateriaal uit de periode 1750 tot 1960. 
In de bijlage ‘Matrix uitzichtpunten’ treft u een lijst aan met de voor dit rapport geïnventariseerde 
uitzichtpunten.

1.3 Het onderzoeksgebied: de Utrechtse Heuvelrug
 en het Gooi
Het begrip Utrechtse Heuvelrug is niet eenduidig. Doorgaans wordt onder de heuvelrug verstaan 
de beboste stuwwallen en de bijbehorende uitlopers tussen de plaatsen Baarn en Rhenen. Dit is 
de geografische begrenzing zoals die gebruikt is in Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de 
Provincie Utrecht. Het heuvelruggebied omvat in deze visie het hele gebied tussen de plaatsen 
Baarn en Lage Vuursche, in het noorden, en het zuidoostelijk gelegen Rhenen. Binnen dit gebied 
vallen de gemeenten Baarn, De Bilt, Soest, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Rhenen, en verder de 
zuidpunt van de gemeente Amersfoort en een deel van de gemeente Leusden.
Voor het onderzoek naar uitzichtpunten is het heuvelruggebied enigszins opgerekt ten opzichte 
van het gebied dat is beschreven in Tastbare Tijd. Voor deze uitbreiding zijn twee redenen aan te 
wijzen. 
In de eerste plaats houdt het geheel van heuvels en stuwwallen die 150.000 jaar geleden in 
deze contreien ontstaan zijn niet op bij Baarn. Rond Hilversum, Laren en Blaricum zijn heuvels 
opgeworpen die naar hun aard en het tijdstip van ontstaan overeenkomsten vertonen met de 
Heuvelrug. Uit de negentiende-eeuwse reisliteratuur blijkt bovendien dat wandelaars en reizigers de 
heuvels in het Gooi beschouwden als integraal onderdeel van de ‘woeste natuur’ in het midden van 
het land. Uitzichtpunten storen zich in heden en verleden niet aan provincie- of gemeentegrenzen. 
Tot aan de kust van het IJsselmeer, tussen Huizen en Naarden, bevonden zich in het verleden hoger 
gelegen uitzichtpunten die we voor dit onderzoek tot het heuvelruggebied rekenen. Deze punten 
liggen weliswaar op het grondgebied van de provincie Noord-Holland, maar zijn geografisch gezien 
verbonden met het heuvelruggebied.
Ook de wens om natuurgebieden via groene corridors met elkaar te verbinden noopt tot een 
bredere definitie van het heuvelruggebied. Het Goois Natuurreservaat geeft uitdrukking aan dit 
streven via het ‘uitvoeringsprogramma noordelijke heuvelrug’. De tocht met een schaapskudde 
in de herfst van 2007 over de kam van de heuvelrug, van de Grebbeberg tot het Gooimeer (Oud-
Valkeveen), mag in dit verband als exemplarisch gelden.

Samenvattend omvat het onderzoeksgebied de Utrechtse Heuvelrug en delen van Het Gooi: dat 
wil zeggen het geheel van beboste stuwwallen en heidegebieden tussen de plaatsen Hilversum, 
Huizen en Laren – aan de noordwestkant – en Rhenen – aan de zuidoostkant. Dit Heuvelrug-
gebied omvat de volgende onderdelen:
> het Gooi
> de Vuursche

Uitzicht Kwintelooijen 
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> Hart van de Heuvelrug (gebied tussen Amersfoort, De Bilt, Soest, Zeist)
> Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De exacte begrenzing van het heuvelruggebied is weergegeven op de kaart (bijlage 1).

1.4 Deelgebieden
Tijdens het onderzoek bleek dat de uitzichtpunten onder te brengen waren in een aantal 
deelgebieden. Deze deelgebieden weerspiegelen de ontwikkeling van het heuvelruggebied in de 
afgelopen tweehonderd jaar, vooral op het gebied van toerisme en recreatie.

Van Oost naar West gaat het om de volgende concentraties van zichtpunten: 
> Rhenen-Grebbeberg (Elsterberg, Laarsenberg, Koerheuvel, Plantage Willem III)
> Amerongen-Leersum (Amerongse berg, Hazenberg, Lombok, Toren van Nellesteyn, 

Darthuizerberg)
> Doorn-Maarn (Zonheuvel, Kaapse Bos)
> Amersfoort (Amersfoortse berg)
> Zeist-Driebergen-Austerlitz-Soesterberg
> Baarn (Maarschalksbos, Badhotel, villa’s met uitzicht)
> Hilversum (Trompenberg, Zwaluwenberg, Hoorneboeg, Hoogt van ’t Kruis)
> Laren-Blaricum-Huizen (De Rotonde, Tafelberg, Larenberg, Gooise Tafelbergen).

Bij Rhenen heeft het uitzicht vanaf de vroege Middeleeuwen tot in het recente verleden een rol 
gespeeld. De strijd om de Grebbeberg in de meidagen van 1940 is een onderdeel van het collec-
tieve nationale geheugen. Als recreatief uitzichtpunt is de berg tegenwoordig nog van grote bete-
kenis. Restauratie van de walburg heeft daar in grote mate toe bijgedragen. 
In dorpen als Doorn, Leersum en Amerongen trok het uitzicht al in de eerste helft van de 
negentiende eeuw de aandacht, onder andere door attracties als de Toren van Nellesteyn en het 
Zwitsersche Huis. Eind negentiende eeuw werd het uitzicht hier een factor van betekenis voor 
de groeiende toeristenstroom. Diverse theekoepels en uitzichttorens boden in deze omgeving 
een fraai uitzicht over het centrale heuvelruggebied. In de jaren dertig verschenen hier bovendien 
brandtorens in de droge naaldbossen. 
In Baarn en Hilversum lag de nadruk op de vestiging van rijke Amsterdammers in villaparken. Het 
beeld van deze plaatsen wordt wat het uitzicht betreft bepaald door villa’s met uitzichttorens, 
jachthuizen op hooggelegen punten en kuuroorden. 
Amersfoort ten slotte, is een verhaal apart. Het uitzicht had hier een herkenbare uitwerking op een 
deel van de bebouwing vanaf het einde van de negentiende eeuw (Bergkwartier). In die periode 
was het uitzicht veranderd van een particulier voorrecht tot een gemeenschappelijk beeld van het 
landschap op de Heuvelrug. Een beeld dat in hoge mate bepaald werd door toenemende bebos-
sing met naaldbomen en zich uitbreidende bebouwing.

Mooi Gooi – Tafelberg, ansichtkaart ca. 1890

Uitzicht Grebbeberg 
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‘Hier zag ik de schoonste gezichten die gij u verbeelden kunt; voor mij 
lagen vette, vruchtbare bouw- en weilanden; hier zachtrijzende heuvels 
met verschillend koren bezaaid; daar in een slingerend dal, op een 
kleine, maar vette weide grazende koeien, wier geloei verdubbeld tot
mij kwam’

Elisabeth Maria Post, Het land, in brieven, 1788

II De transformatie van de Heuvelrug

2.1 Algemene ontwikkeling
De Heuvelrug is in de afgelopen 200 jaar volledig van gedaante verwisseld. We kunnen van een 
transformatie spreken die zich niet beperkt tot de periode na 1900. De eerste kenmerkende elemen-
ten in deze transformatie zijn de aanleg van landgoederen en de bebossing in de periode 1800-1900. 
Volgende elementen zijn dorpsuitbreiding, wegenaanleg en verdergaande bebossing in de periode 
na 1900. Na 1960 krijgt de Heuvelrug te maken met versnelde bevolkingsgroei en verstedelijking. In 
het onderstaande komen de belangrijkste gevolgen van deze veranderingen voor het uitzicht aan de 
orde.

Voor de beschrijving van de veranderingen op de Heuvelrug hanteren we drie ijkpunten: de jaren 
1800, 1900 en 1960. Rond 1800 is de Heuvelrug nagenoeg kaal. In 1900 is het gebied al grotendeels 
bebost en vinden de eerste grote uitbreidingen van dorpen en steden plaats. Vanaf 1960 krijgt de 
verstedelijking grote gevolgen voor het aanzien van het hele gebied. Voordat we de periode na 1800 
bespreken enkele opmerkingen over de tijd die daaraan vooraf ging.

Stuwwallen
De stuwwallen die samen de Utrechtse Heuvelrug vormen zijn ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, 
het Saalien, circa 150.000 jaar geleden. In die tijd was een groot deel van het huidige Nederlandse 
grondgebied bedekt met poolijs. Door het vooruit schuiven van de ijsmassa’s ontstonden de stuw-
wallen. Tussen Zeist en Rhenen bevindt zich een vrijwel aaneengesloten stuwwal met opvallende 
hoogtepunten als de Darthuizerberg, de Amerongse berg en de Grebbeberg. In noordelijke richting 
liggen kleinere heuvels bij Baarn, Soest en de Hooge Vuursche. 
Onderweg voerde het landijs grote stenen mee, waarvan enkele exemplaren bewaard zijn geble-
ven. Voorbeelden daarvan zijn de Amersfoortse kei, de Doornse kei en de kei bij Lage Vuursche. 
Tijdens het terugtrekken van het landijs ontstonden smeltwaterdalen, die ook tegenwoordig nog te 
herkennen zijn. Zo zijn er aanwijsbare smeltwaterdalen op de Darthuizerberg, de Grebbeberg en bij 
Plantage Willem III. Bij Leersum onstond een groot gat in de stuwwal op de plaats van de huidige 
Woudenbergseweg (N226). Deze passage is ook bekend als de Darthuizerpoort of het Gat in de 
Berg.
Ook in het Gooi ontstonden tijdens het Saalien enkele kleinere stuwwallen. De opvallendste van 
deze stuwwallen zijn de stuwwal van Hilversum en de stuwwal met de dorpen Laren, Blaricum en 
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Huizen. Bij het terugtrekken van het landijs werden de toppen van enkele heuvels in deze contreien 
afgeplat, wat later de benaming tafelbergen deed ontstaan. De Gooise stuwwallen sluiten via het 
deelgebied de Vuursche aan op de stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug. 

Bebossing
In de vroege Middeleeuwen moeten grote delen van het onderzoeksgebied nog bebost zijn geweest. 
Aan het eind van de Middeleeuwen is van het oorspronkelijke bosareaal echter weinig over. Over-
begrazing en houtkap zijn de voornaamste oorzaken voor het verdwijnen van de zogenaamde 
oerbossen.
In het Gooi was al begin 16e eeuw het grootste deel van de bebossing verdwenen. Alleen ten zuiden 
van Hilversum bevond zich nog een deel van het ooit uitgestrekte Goyerbos. Uit de afleiding van 
enkele dorpsnamen weten we dat zich daar in de Middeleeuwen in ieder geval nog bos bevond, al is 
het niet mogelijk om precies aan te geven hoe oud het bos ter plaatse was. De plaatsnaam Laren zou 
afgeleid zijn van ‘lare’ (‘intensief gebruikt bos’) en ook de plaatsnaam Bussum (‘bij de bosjes’) zou 
zijn terug te voeren op de aanwezigheid van bos (2). Zuidelijker op de Heuvelrug bevonden zich aan 
het eind van de Middeleeuwen nog oude boskernen bij Amerongen en bij Leersum.
Door de ontbossing kreeg de wind vrij spel in het zanderige heuvelruggebied. Waar de heide de 
grond niet vasthield ontstonden uitgestrekte stuifzandgebieden, waarvan op enkele plaatsen nog 
delen zichtbaar zijn. Opvallende stuifduinen zijn nog aanwezig in de omgeving van Soest (Lange 
Duinen). Op diverse plaatsen verwijzen benamingen nog naar deze zandduinen, zoals de Treeker-
duinen, de Biltsche Duinen en de Binnenduinen (Henschoten). Ten oosten van Hilversum herinne-
ren de Witte Bergen nog aan daar ontstane stuifzanden.
Tussen 1750 en 1800 kwam de herbebossing van de Heuvelrug op gang. Aanvankelijk concentreerde 
de bebossing zich rond bestaande en nieuw aangelegde buitenplaatsen en landgoederen. Zo ont-
stonden er parkbossen bij kasteel Amerongen (eind 18e eeuw), Sparrendaal (1754) en de buitenplaats 
De Eult bij Baarn (1640-1753). Dit laatste bos vormde de basis voor het Baarnse Bos dat in de negen-
tiende eeuw landelijke bekendheid genoot (3). Bij oudere landgoederen was sprake van zich uitbrei-
dende park- en bosaanleg, zoals bij Slot Zeist (1680) en Beek en Rooyen (1730), waarvan de aanleg 
de basis vormde voor het latere Zeister Bos. Ook Zuylestein (Leersum) (1630) en Soestdijk (1650) 
dienen in dit verband genoemd te worden. Bij Doorn werd in deze periode een begin gemaakt met 
de aanleg van het zogenaamde Kaapse Bos.

1800
Ondanks de aanwezigheid van enkele loofbossen bood de Heuvelrug rond 1800 een grotendeels 
kale indruk. Eikenhakhout en heide vormden de voornaamste bestanddelen van de begroeiing. Het 
eikenhakhout, dat om de zeven of acht jaar gerooid werd, diende als brandstof en tevens als grond-
stof voor leerlooierijen. De Amersfoortse berg was bijvoorbeeld met dergelijk hakhout begroeid. Op 
diverse plaatsen was de heide door schapen weggevreten zodat kale stuifduinen waren ontstaan. In 
de ogen van veel tijdgenoten waren deze woeste gronden van weinig nut. In 1809 besloot koning 
Lodewijk Napoleon om deze gronden vrij te geven voor aankoop door ondernemers. Na 1822 
verkocht koning Willem I bovendien stukken grond die tot dan toe eigendom waren van de Staat. 
Dit opende de weg voor ontginningsactiviteiten van landbouwvernieuwers die de zandgronden in 
gebruik wilden nemen.
Na 1800 gingen een aantal grootgrondbezitters over tot grootschalige herbebossing om de woeste 
gronden productief te maken. Bij Driebergen ging P.J. van Oosthuyse over tot de aanplant van naald-
bomen op het door hem aangekochte landgoed Sparrendaal (Noordhout). Op een hoger gedeelte 
van de Heuvelrug, bij het buurtschap Austerlitz, legde de Amsterdamse bankier J.B. Stoop de basis 
voor een nieuw landgoed. In de nabijheid daarvan bevond zich het landgoed Den Treek, met hei-
develden die door Willem Hendrik de Beaufort ontgonnen werden. Verder liet d’Amblé bij Zeist 
op grote schaal bomen planten. Bij Leersum werd door C.J. van Nellesteyn een begin gemaakt met 
grootschalige herbebossing. De Boomberg aan de westkant van Hilversum werd vanaf 1831 beplant.  
Naast de herbebossing met naaldbomen werden vooral na 1850 ook loofbomen aangeplant op 
gronden bij de buitenplaatsen op de Heuvelrug. Rond 1885 bestond 50% van het bosareaal op de 
Utrechtse Heuvelrug uit naaldbomen. De wet voor de verdeling van de zogenaamde marke-gronden 
(1886) zorgde ervoor dat de laatste restanten van de gemeenschappelijke gronden in handen kwa-
men van gemeenten of particulieren, die deels overgingen tot bebossing. Het hout dat de bosbouw 
opleverde werd onder andere gebruikt voor telegraafpalen en als stuthout voor de Limburgse mijnen.

(2) Zeiler, 1994
(3) Blok, 2007, pagina 78 e.v.
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Landgebruik
Ondanks de herbebossing bleven in de negentiende eeuw nog grote delen ‘woeste gronden’ over. 
Echt nutteloos waren deze gronden overigens niet. De woeste gronden waren al eeuwenlang als 
gemeenschappelijke gronden in beheer bij zogenaamde marken, organisaties van boeren en andere 
belanghebbenden. Vragen over het eigendom van de gemeenschappelijke gronden leidden dan ook 
tot conflicten. Dat was vooral het geval in het Gooi, waar de Erfgooierskwestie - ook na de heidever-
deling in 1843 -aanleiding gaf tot verhitte discussies.
Op deze woeste gronden, die voor een groot deel uit heide bestonden, lieten schapenboeren hun 
schapen lopen. De schapen zorgden voor de mest die samen met afgestoken plaggen gebruikt werd 
om de landbouwgronden te verrijken. Zo ontstonden de zogenaamde engen of essen, hoger gelegen 
landbouwgronden die nog op diverse plekken op de Heuvelrug herkenbaar zijn. Het brinkdorp 
Hilversum was in de negentiende eeuw volledig omringd door deze engen. Bij de Laarsenberg te 
Rhenen is de Rhenense es nog zichtbaar – ‘laar’ of ‘laer’ is Middelnederlands voor open plek in 
het bos - en de Soestereng is als onbebouwde grond herkenbaar binnen de bebouwde kom van 
Soest. Ook de Huizer eng is als natuurgebied nog goed aanwijsbaar in het landschap. Van de 
schapenteelt op de Heuvelrug zijn behalve de herstelde schaapskooi bij Blaricum vooral de routes – 
de zogenaamde schaapsdriften – bewaard gebleven.
Naast de schapenhouderij vormde akkerbouw een omvangrijk bestanddeel van de landbouwactivi-
teiten. Op de relatief voedselarme grond werden gewassen geteeld als rogge, haver, gerst en boek-
weit. Dat laatste gewas komt al sinds de 14e eeuw in deze contreien voor en zorgde in het voorjaar 
met de witte bloemen voor opvallende kleuraccenten in het landschap. Tot 1890 – als de boekweit-
teelt verdwijnt – beschrijven diverse wandelaars de opvallende aanwezigheid van dit gewas op de 
Heuvelrug. Door het verdwijnen van de boekweit werd ook de bijenhouderij getroffen, aangezien de 
bijen op de geurige witte bloemen afkwamen.
De tabaksteelt nam tot 1890 een opvallende plaats in op de landbouwgronden bij dorpen als 
Amerongen en Elst. Door de komst van goedkope Amerikaanse tabak ging de plaatselijke industrie 
uiteindelijk ten onder. De aanleg van Plantage Willem III bij Elst was een laatste poging om de plaat-
selijke tabakscultuur te redden. Oude tabaksschuren in de genoemde dorpen getuigen nog van het 
bestaan van de tabaksteelt in deze omgeving.
Met de introductie van de kunstmest rond 1890 kreeg tevens de schapenhouderij een klap. De 
schapen waren niet langer nodig als producenten van mest en de concurrentie van wolexporterende 
landen als Schotland en Engeland groeide de Gooise en Utrechtse producenten boven het hoofd. 
Hoewel het areaal aan heidegronden tot 1940 nog omvangrijk bleef nam de economische waarde 
ervan snel af. 

1900
Rond 1900 was het Heuvelruggebied al flink van aanzien veranderd. Dorpen als Baarn, Hilversum 
en Zeist waren in omvang toegenomen en grote delen van het gebied waren bebost geraakt. Het 
uitzicht was echter nog op veel plaatsen onaangetast. In 1888 hadden treinreizigers vanaf station 
Bilthoven nog zicht op de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Ook de Koepel van Stoop, 
een koepel in de bossen bij Austerlitz, bood begin twintigste eeuw nog een fraai uitzicht op de 
omgeving.
De verbetering van de infrastructuur maakte het gebied rond 1900 veel beter toegankelijk dan een 
halve eeuw tevoren. De eerste stappen hiertoe waren al begin negentiende eeuw genomen door 
de verbetering van bestaande wegen. Zeist werd beter bereikbaar door de bestrating van de Biltse 
straatweg (vanaf 1816). Hilversum kreeg een betere verbinding met de buitenplaatsen van rijke 
Amsterdammers te ’s Graveland door de bestrating van de ’s Gravelandseweg (1826). Het heuvelrug-
gebied werd als geheel beter ontsloten met de komst van de spoorwegen na 1845. Door de aanleg 
van de spoorlijn Utrecht-Arnhem werden dorpen als Zeist en Driebergen aanzienlijk beter bereikbaar. 
Amersfoort kreeg een station in 1863, al zou het nog enkele decennia duren voordat deze stad een 
populaire toeristische bestemming en vestigingsplaats werd. Het vorstelijke Baarn, dat in 1874 een 
station kreeg, had tot eind negentiende eeuw de voorkeur van toeristen en reizigers. Ook Hilversum 
werd door de aanleg van de Oosterspoorlijn beter bereikbaar. De bevolking van Baarn begon in 
deze periode te groeien door de vestiging van welgestelden die het wonen in de natuur ontdekten, 
met als gevolg de bouw van villa’s in de omgeving van het station. Na 1883 werden ook de dorpen 
oostelijker op de Heuvelrug – Doorn, Leersum, Amerongen – beter bereikbaar door de aanleg van 
tramlijnen. 
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De grootste veranderingen in het heuvelruggebied volgden in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw. 
In de eerste plaats werden op enkele hogere delen villawijken gebouwd. De gemeente Hilversum 
liet al vanaf 1875 villa’s bouwen op de Trompenberg en in het nabij gelegen Nimrodpark. Daarnaast 
ontstond villabebouwing op de heuvel die bekend stond als ’t Hoogt van ’t Kruis. Amersfoort liet 
ondertussen haar oog vallen op de Amersfoortse berg, waar eind negentiende eeuw een begin werd 
gemaakt met de aanleg van het Bergkwartier. Zeist begon na de voltooiing van het Wilhelminapark 
met de aanleg van het Lyceumkwartier (1905). Ook kleinere gemeenten bouwden woonwijken om 
bewoners van buiten aan te trekken. Bij Maarn ontstond in 1924 een tuindorp voor de arbeiders die 
werkzaam waren in de Zanderij.
De Heuvelrug raakte in deze periode in trek als vestigingsplaats voor herstellingsoorden en vakantie-
kolonies. Volgens de heersende opvattingen had de gezonde boslucht een heilzame werking op ver-
zwakte stedelingen en ‘bleekneusjes’. Als een van de eerste instellingen op dit gebied ontstond al in 
1875 het kuuroord Trompenberg te Hilversum. In Zeist ontstond in 1903 het Christelijk Sanatorium.
Het toerisme nam na 1900 flink in omvang toe. Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer maakten 
de bezoekers wegwijs met wandelgidsen en toeristenkaarten. Grote aantallen pensions ontstonden 
in de relatief kleine dorpen op de Heuvelrug. Doorn beschikte in 1929 over 87 hotel-pensions en 
bracht een speciale pensiongids uit voor de bezoekers. In de jaren 1930 ontstonden nieuwe recrea-
tieve voorzieningen, zoals de natuurzwembaden bij Huizen, Doorn en Baarn.

1960
Na de tweede wereldoorlog raakten veel buitenplaatsen en landgoederen in verval. Sommige land-
goederen waren al voor de oorlog bebouwd met villa’s. De eigenaren konden het onderhoud van 
de landhuizen en de bijbehorende gronden niet meer opbrengen en sommigen van hen zagen villa-
parkverkaveling als inkomstenbron. De resterende huizen kwamen in handen van zorginstellingen of 
werden omgebouwd tot kantoor.
Het autoverkeer nam vanaf de jaren 1950 snel toe – in 1957 werd de snelweg Utrecht-Arnhem 
geopend - maar de grootste cesuur ligt toch rond 1960. Vanaf dat jaar zorgden wegenaanleg en 
woningbouw voor vergaande verstedelijking van delen van de Heuvelrug. Amersfoort, Zeist en 
Hilversum namen in omvang toe maar ook de kleinere dorpen dijden uit. Tegenwoordig zijn Laren en 
Blaricum aan elkaar vastgegroeid en de afstand tussen de bebouwde kom van de plaatsen Huizen, 
Bussum en Naarden is gering. Tussen deze plaatsen bevinden zich de laatste delen van de uitge-
strekte Gooise heidevelden, doorsneden door wegen, zoals de snelweg A1.
Momenteel is er sprake van een precair evenwicht tussen bevolkingsgroei en bedrijvigheid aan de 
ene en natuur en recreatie aan de andere kant. Het heuvelruggebied is een gebied met uitgestrekte 
bossen – vooral aan de zuidoostkant – en heidevelden, vooral in het Gooi. Het meest uitgestrekte 
heideveld, de Leusderhei, is in gebruik als militair oefenterrein. De militaire functie (vanaf 1886) heeft 
er wel voor gezorgd dat de heide hier gehandhaafd kon blijven.
De laatste jaren spannen diverse organisaties – natuurbeheerders, particuliere grondeigenaren, 
provincies en gemeenten – zich in om de versnippering van natuur en landschap tegen te gaan. 
Herstel van uitzichtpunten kan hiertoe bijdragen.

2.2 De beleving van het hoogteverschil
Hoewel de Heuvelrug in de voorbije eeuwen van aanzien veranderde bleven de hoogteverschillen 
kenmerkend voor het gebied. De beleving van het hoogteverschil verloor echter aan intensiteit. Een 
heuvel van 50 meter legt het wat betreft aantrekkingskracht nu eenmaal af tegen een Alpentop of 
een andere buitenlandse natuurattractie. In de periode voor 1900 hadden de heuvels echter nog 
genoeg te bieden voor toeristen en dagjesmensen. Voor de bewoners zelf vormden de heuvels een 
dagelijkse realiteit die onder andere blijkt uit de namen die zij aan de heuvels gaven.

Naamgeving
Diverse toponiemen duiden op het heuvelachtige karakter van het landschap. De benaming 
Driebergen is een directe verwijzing naar de heuvelachtige omgeving van dit dorp. Soesterberg geeft 
aan dat deze plaats is aangelegd bij de Soesterberg, een heuvel ter hoogte van De Stompert. De 
naam Hilversum (Hilvertshem, ‘huis tussen de heuvels’) wijst er op dat de hoogteverschillen door de 
vroegere bewoners van dit dorp zeer bewust ervaren werden.
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Op enkele plaatsen houdt de naamgeving verband met een Germaanse godheid. De benamingen 
voor de Donderbergen bij Leersum en Rhenen zijn terug te voeren op de Germaanse god Donar. De 
namen van enkele heuvels rond Rhenen duiden op bewoning uit de periode die vooraf ging aan de 
Karolingische tijd. De Grebbeberg stond tot begin negentiende eeuw bekend als de Heimenberg en 
‘heimen’ zou via ‘heem’ te herleiden zijn tot het verhaal van de Vier Heemskinderen, een verhaal uit 
de Merovingische periode. De Koerheuvel werd al rond 700 als wachtpost (coer) aangeduid.
Sommige namen duiden op het religieuze belang van een heuveltop. Op de Heiligenberg bij 
Amersfoort stond ooit het klooster Hohorst dat rond het jaar 1000 was gesticht door de Utrechtse 
bisschop Ansfridus. In de 17e eeuw ontstond hier een buitenplaats met de naam Heiligenberg. De 
Monnikenberg bij Hilversum was vanouds de vestigingsplaats van een klooster. Tegenwoordig 
bevindt zich daar het klooster ‘Stad Gods’. 
Andere benamingen verwijzen naar de (her)bebossing van de Heuvelrug. De benaming Laarsenberg 
is afgeleid van het middeleeuwse ‘laar’, wat lege plek in het bos betekent. Sparreboomse berg duidt 
op de aanplant van naaldbomen in de negentiende eeuw. Ook de Hilversumse Boomberg verwijst 
naar de aanplant van bomen (vanaf 1831). 
Hoezeer de herbebossing op de heuvels de aandacht trok blijkt uit enkele toponiemen in de Kaapse 
bossen bij Doorn. De benaming Kaapse bossen is terug te voeren op de familie Swellengrebel, die 
in de achttiende eeuw vanuit Zuid-Afrika naar Doorn kwam. Uit correspondentie van de familie-
leden blijkt dat zij het uitzicht in de richting van de Amersfoortse berg vergeleken met het zicht op 
de Zuidafrikaanse Tafelberg. Tijdens wandelingen op de hoogten ten noordoosten van Doorn had 
Helena Swellengrebel zicht op plaatsen als Tiel en Amerongen. Later doken in de Kaapse Bossen nog 
enkele exotische benamingen op. De aanduiding Noordkaap aan de noordkant van het bos wijst er 
op dat dit gedeelte van de Kaapse bossen als een afgelegen plek, ver van de bewoonde wereld werd 
ervaren. De exotische benaming Otaheite is een verwijzing naar het eiland Tahiti dat door James 
Cook in de jaren 1770 was ontdekt. ‘Otaheite’ wordt al door Christemeijer in een van zijn reisgidsen 
vermeld (1837) (4). Het punt bood de wandelaar een mooi panorama over het landschap met de 
plaatsen Amersfoort, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg.

Zichtlanen
Ook zichtlanen in dorpen op de Heuvelrug konden uitzicht bieden op een specifiek onderdeel van 
de omgeving. Torenlanen werden zo genoemd omdat ze zicht boden op kerktorens van dorpen of 
steden in de buurt. 
In de nabijheid van de Zonheuvel (Doorn) liepen twee lanen die een fraai uitzicht te bieden hadden. 
De ene laan stond bekend als de Torenlaan, de andere als de Domlaan. Dergelijke benamingen treffen 
we ook in andere plaatsen op de Heuvelrug aan, bijvoorbeeld te Hilversum (Boomberg). De Toren-
laan tussen Laren en Blaricum bood uitzicht op de kerktorens van genoemde plaatsen. In Baarn is 
een Torenlaan aanwezig die van oorsprong een zichtas vormde van het landgoed De Eult naar de 
dorpskerk. Ook het Laantje zonder Eind in Zeist stond ooit bekend als Torenlaan, omdat de laan 
zicht bood op de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort (5). In Baarn is een Domlaan die net als de 
Doornse Domlaan zicht bood op de Domtoren.

Uit deze voorbeelden blijkt dat de beleving van de hoogteverschillen op de Heuvelrug al in vroegere 
tijden deel uitmaakte van het dagelijkse leven van de bewoners. De ontdekking van de Heuvelrug als 
bestemming voor wandelingen en dagtochten vond echter pas plaats in de achttiende eeuw. Voor-
beelden uit het buitenland vormden daarbij een belangrijke inspiratiebron.

(4) Christemeijer, 1837
(5) Visser, 1988, pagina 129. Zie ook Zeist en de 

Stichtsche Lustwarande, ca. 1930, pagina 74-75
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3.1 Voorbeeld uit het buitenland
In zijn gids uit 1847 stak G.C. Haakman de loftrompet over zijn woonplaats Rhenen. Hoewel het 
stadje zelf volgens hem niet bijzonder aantrekkelijk was, was de omgeving dat wel. Haakman was 
getroffen door het natuurschoon rond Rhenen, dat volgens hem de vergelijking met het buitenland 
goed kon doorstaan. Hij beklaagde zich erover dat de meeste reizigers de plaats links lieten liggen 
en liever doorreisden naar Gelderland of langs de Rijn verder trokken naar Zwitserland. Wat de 
reiziger op zijn tocht langs de Rijn zag – met naaldbomen begroeide bergen, rotspartijen en 
glooiende oevers – kon hij ook bij Rhenen aanschouwen. In het klein weliswaar, maar toch.

Grebbeberg
Rhenen was op dat moment een onaanzienlijk plaatsje dat haar geringe faam deels ontleende aan 
het verleden. In de 16e eeuw was de calvinistische koning Frederik V van de Palts naar Rhenen 
gevlucht om te ontkomen aan de woede van zijn katholieke tegenstrevers. Pal naast de Cunera-
toren had hij een paleis gebouwd, dat bekend stond als het Winterpaleis. Voor zijn jachtpartijen 
maakte de gevluchte koning gebruik van de Grebbeberg en omgeving en daartoe liet hij bovenop 
de berg een jachthuis en een stenen tafel plaatsen. De stenen tafel of Koningstafel diende om na 
de jacht in de open lucht de maaltijd te gebruiken. De zogenaamde Koningstafel werd in de vol-
gende eeuwen een gezocht uitzichtpunt voor de wandelaars en reizigers die wel de moeite namen 
om Rhenen aan te doen. De populariteit van het punt blijkt uit de serie achttiende-eeuwse pren-
ten van Jan de Beyer waarop het uitzicht vanaf de berg is weergegeven. De Beyer tekende onder 
andere een vergezicht met daarop de Cuneratoren en de Domtoren te Utrecht. Rond de Konings-
tafel waren zeven Linden geplant maar verder was de Grebbeberg in de 17e en de 18e eeuw vrijwel 
boomloos. Het uitzicht vanaf de berg was dan ook grandioos. De natuurlijke vormgeving van de 
berg droeg daar het nodige aan bij. Door het landijs was hier een relatief hoge stuwwal ontstaan 
die aan de zuidkant door de rivier was afgesleten. Aan de rivierzijde rees de berg steil omhoog 
tot het hoogste punt op circa 50 meter, waar de restanten van de Koningstafel tegenwoordig nog 
zichtbaar zijn. Het geheel deed voor bezoekers in de achttiende eeuw buitenlands aan.

Bergen
De aantrekkingskracht van heuvels en ‘bergen’ was in het achttiende-eeuwse Nederland in 
zekere zin nieuw. De heuvelachtige zandgronden in het midden en het oosten van het land 

III De ontdekking van het uitzicht

‘Heuvels met bevallige schakeeringen van boom- en 
heestergroepen, bloembedden en heerlijke waterpartijen 
geven de gewenschte afwisseling en ’t is moeilijk te 
denken, dat hier eene eeuw terug nagenoeg alles nog 
woeste heide was’

G.A. Evers, Geïllustreerde gids voor de omstreken van Utrecht, 1911

“.. menig een, die gevoel voor het ware 

schoon bezit, en met een onpartijdig 

oog deze streken bewandelde, heeft niet 

kunnen weigeren toe te stemmen, dat hij 

de Duitsche Rijntafereelen, welke hij in het 

groot aanschouwd had, hier in het klein 

terug vond.” 

J. Haakman, Rhenen en omstreken, 1847
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waren nog nauwelijks in cultuur gebracht en landgoederen waren er nog relatief weinig in deze 
streken. Uitzonderingen daarop waren de landgoederen van Baron van Spaen (Rosendael) en 
CJ van Nellesteijn (Broekhuizen). Van Spaen maakte als een van de eerste landeigenaren op 
ingenieuze manier gebruik van de hoogteverschillen op zijn grondgebied in de buurt van Arnhem. 
Buitenlandse voorbeelden, verzameld tijdens zijn reizen door Europa, dienden hem daarbij tot 
inspiratie.
Ook de schilderkunst leverde voorbeelden op van bergachtige streken die binnen het bereik van 
Nederlandse reizigers lagen. Het schilderachtige Bentheim was al in de zeventiende eeuw een 
geliefde bestemming voor reizigers vanuit Holland. Jacob van Ruijsdael schilderde het kasteel 
met veel fantasie vanuit verschillende standen waardoor het hoogteverschil spectaculair verbeeld 
werd. Het uitzicht vanaf het kasteel speelde in deze weergave echter nog geen rol. Het zou tot 
eind achttiende eeuw duren voor het uitzicht als categorie een belangrijke rol ging spelen bij de 
beleving van hoogteverschillen hier te lande. Cruciaal daarbij was de opkomende belangstelling 
voor Zwitserland.
De Zwitserse Alpen waren eeuwenlang als een barrière beschouwd op de route naar Italië. Han-
delaars, kunstenaars en diplomaten trokken noodgedwongen de Alpen over op weg naar het land 
waarvan de naam voor hen een magische klank had. In de zeventiende eeuw begon de waardering 
voor het berglandschap echter te groeien. Reisbeschrijvingen maakten gewag van adembene-
mende natuurtaferelen. Dergelijke beschrijvingen drongen ook in Nederland door. In navolging van 
Engelsen, Duitsers en Fransen trokken Nederlanders langs de Rijn richting Zwitserland. Sommigen 
kwamen niet verder dan de Harz of de Eiffel, anderen reisden verder naar Zuid-Duitsland of recht-
streeks naar de Alpen. Bij thuiskomst werkten zij hun aantekeningen in sommige gevallen uit tot 
een reisgids die de ervaring van het berglandschap toegankelijk moest maken voor de thuisblijvers. 
Mr. F.H.C. Drieling publiceerde in 1833 een beschrijving van zijn Zwitserse reis bij de Utrechtse 
uitgever Van der Monde (6).

Romantische natuurbeleving
De belangstelling voor de Zwitserse Alpen sloot goed aan bij de romantische natuurbeleving in 
Nederland aan het begin van de negentiende eeuw. In beschrijvingen van het eigen land werd 
steeds vaker de nadruk gelegd op hoogteverschillen, ‘romaneske partijen’ en schilderachtige 
landschappen. In het onontgonnen heuvelgebied in het midden van het land vonden reizigers 
de woeste buitenlandse natuurtaferelen in het klein terug. Aanvankelijk richtte de aandacht zich 
hierbij vooral op de Veluwe en op het Gooi. Het Gooi werd al in de achttiende eeuw bezocht door 
reizigers die belangstelling hadden voor het heuvellandschap. Een beschrijving van Hilversum uit 
1770 vermeldt de heuvels rond Hilversum en de fraaije en aangename verschietgezigten (7). Ook 
de Leeuwenberg bij Naarden en de Trompenberg bij Hilversum stonden al in de achttiende eeuw 
bekend als uitzichtpunten. Admiraal Cornelis Tromp had al omstreeks 1675 te ’s Graveland een 
buitenhuis (Trompenburgh) laten bouwen en wandelde naar de berg om van het uitzicht op de 
Zuiderzee te kunnen genieten. Boven op de berg, die destijds bekend stond als Hooge Dreuvik, 
liet hij ter beschutting enkele bomen planten. Een eeuw later trokken wandelaars steeds verder de 
Heuvelrug op tot aan Rhenen toe. Enkele opvallende uitzichtpunten trokken daarbij de aandacht 
van het publiek.
Vooral de Grebbeberg was een aantrekkelijk reisdoel. Haakman had met zijn natuurminnend oog 
vanaf de Grebbeberg een fraai uitzicht op het rivierengebied met de Rijn, de Maas en de Waal. 
Tot de aantrekkelijke aspecten van dit landschap behoorden ook de kerktorens van Tiel en andere 
plaatsen in de Betuwe. Aan de andere zijde van de Heuvelrug, bij het onaanzienlijke boerendorp 
Laren, bevond zich een andere berg die door wandelaars en binnenlandse reizigers werd bezocht. 
Deze Tafelberg was een heuvel van slechts een meter of 10 hoog. Ondanks de geringe hoogte 
bood de Tafelberg echter een uitstekend zicht op de omgeving, tot aan Amsterdam toe.

(6) Drieling, 1833
(7) Beschryving van Hilversum, 1770
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Tafelbergen
De Tafelberg behoort tot de reeks Gooise tafelbergen, een groep heuvels die uit de laatste ijstijd 
stammen en waarvan de toppen zijn afgeplat. Haar naam ontleent de Tafelberg echter niet zozeer 
aan dat gegeven als wel aan het feit dat er al in de achttiende eeuw een oriënteringstafel op de 
berg is geplaatst. Fragmenten van deze oriënteringstafel worden bewaard in het Goois Museum te 
Hilversum.
Het moet deze tafel geweest zijn die J.B. Christemeijer zag bij zijn bezoek aan de Tafelberg in 
1836. In zijn wandelgids beschrijft hij tot in detail het uitzicht vanaf de berg. Na lyrische opmer-
kingen over de natuur in het Gooi roemt hij het uitzicht op de Zuiderzee, dat volgens hem verge-
lijkbaar was met het uitzicht over de Noordzee vanaf de duinen bij Haarlem. Deze referentie geeft 
het belang van de Tafelberg als uitzichtpunt wel aan, want de Haarlemse kuststrook stond met 
haar buitenplaatsen destijds hoog aangeschreven.
De Tafelberg stond bekend als het ideale uitzichtpunt voor reizigers die van het uitzicht op de 
Zuiderzee wilden genieten. Volgens Christemeijer kon de berg de vergelijking met de Grebbeberg 
zeker doorstaan. De schrijver meende dat je het beste ’s morgens vroeg om een uur of half tien 
van het uitzicht kon genieten. Rond dat tijdstip was door de lage zonnestand het contrast tussen 
licht en donker het sterkste en kon je beter genieten van het schilderachtige in het landschap. 
Hiermee toont de schrijver zich bij uitstek een exponent van de romantische natuurbeleving. 
Ook in zijn beschrijving van het uitzicht komt dit naar voren. Zo zag hij lagchende heuvels 
en dalen en akkers, met kostelijk graan en veldgewas. Verder geeft de schrijver een lange 
lijst van plaatsen en kerktorens die hij vanaf de Tafelberg waarnam. Vanaf de Tafelberg waren 
volgens hem goed zichtbaar de dorpen Blaricum, Laren, Hilversum, ’s Graveland, Kortenhoef, 
Loosdrecht, Baarn, Soest, Maartensdijk en Westbroek. Verderop ziet hij Utrecht, Amersfoort, 
Nijkerk, Putten, Harderwijk. En verder Amsterdam, Marken, Edam en Monnickendam. De Tafelberg 
stond in Christemeijer’s tijd ook bekend als de Kooltjesberg. Deze benaming verwees naar een 
eerder gebruik van de heuvel als signaleringspunt voor de schepen op de Zuiderzee. Aan op de 
Kooltjesberg ontstoken vuren konden de schepen zien waar ze zich bevonden. De benaming 
Kooltjesbos is in later tijd van dit gebruik overgebleven. 

Naast deze twee ‘bergen’ aan de rand van het heuvelruggebied ontstond in het centrale heuvel-
ruggebied in 1804 een derde uitzichtpunt. De Frans militairen van generaal Marmont bouwden 
hier in 30 dagen een aarden Pyramide met op de top een houten obelisk. De Pyramide was echter 

‘Maar wat zegt ge van dien aanblik over 

de Zuiderzee? Op dit oogenblik is de 

geheele waterspiegel door de zon verlicht, 

en vertoont zich hier en daar als vloeijend 

zilver. Ziet ge daar ginds die witte zeilen?’

J.B. Christemeijer, Landelijk schoon in het Stichts en in 

deszelfs omstreken, 1836

De Tafelberg bij Blaricum, aquarel van Jan van Ravenswaaij, 1815
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niet primair bedoeld als uitzichtpunt maar als gedenkteken. Marmont liet deze piramide aanleg-
gen ter ere van Napoleon Bonaparte en ter herinnering aan zijn tijdelijke legerkamp op de plek 
van het gehucht Austerlitz. De Pyramide was dus eerder bedoeld als referentiepunt, een punt om 
naar uit te kijken, dan als uitzichtpunt. Op de vrijwel boomloze heide was het gedenkteken van 
veraf zichtbaar. De publieke belangstelling voor de Pyramide was vanaf de bouw groot. Belangstel-
lenden verzamelden zich rond het Franse legerkamp om de manoeuvres te volgen. Een jaar na de 
bouw werd het gedenkteken toch al als uitzichtpunt gebruikt. Volgens een beschrijving uit 1816 
hadden bezoekers vanaf de top van de Pyramide uitzicht op ‘de voornaamste steden van het land’, 
op de Noordzee en op de Zuiderzee.

In deze beginperiode was de Pyramide als uitzichtpunt geen lang leven beschoren. Na het vertrek 
van de Franse troepen in 1813 werd het onderhoud al gauw een probleem. In de richting van 
Rhenen ontstond echter rond deze tijd een ander uitzichtpunt dat algauw door wandelaars werd 
ontdekt. De bovengenoemde CJ van Nellesteyn liet in de jaren 1818-1819 bij zijn landgoed Broek-
huizen, naar een ontwerp van de bekende tuinarchitect J.D. Zocher jr., een grafmonument bouwen 
dat tevens als uitzichttoren dienst deed. Voor die tijd was dat geen vreemde combinatie, want het 
landschap riep bij uitstek gedachten op over de vergankelijkheid van het aardse bestaan. De graf-
tombe geldt dan ook in combinatie met de uitzichttoren als een goed voorbeeld van de romanti-
sche belangstelling voor natuur en landschap aan het begin van de negentiende eeuw (8). Zowel 
het memento mori als de voorliefde voor het Hollandse landschap kwam in de diverse functies van 
de toren tot uiting. Bezoekers konden vanaf de belvedère uitkijken over een gevarieerd landschap 
met dorpen en kerktorens te midden van heuvels, bossen en rivieren. De gevarieerde ‘stoffering’ 
van het landschap bood ‘zinneprikkelingen’ voor de romantische geest van reizigers en wande-
laars. In 1858 was het monument als uitzichtpunt al zo bekend dat J.L. Terwen er aandacht aan 
besteedde in zijn algemene beschrijving van het koninkrijk Holland (9).

Chalets
Terwen noemde in zijn boek ook een andere attractie, die enkele jaren tevoren gereed was geko-
men. Van Nellesteyn had al in 1792 een gedeelte van de Darthuizerberg opgekocht met de bedoe-
ling om er een huis te bouwen. Hij woonde op dat moment op het landgoed Broekhuizen maar 
wilde voor zijn zoon een nieuwe woning neerzetten. Aan de voet van de berg, vlakbij het dorp 
Leersum, liet hij in 1820 Nieuw Broekhuizen bouwen, dat tegenwoordig bekend is als Dartheide. 
Enkele jaren daarvoor, rond 1815, had hij hoger op de berg een uitspanning laten bouwen. Dit zou 
de geschiedenis ingaan als Het Zwitsersche Huis.
De Zwitserse inspiratie kwam in de stijl van dit huis tot uiting. Het Zwitsersche Huis had twee ver-
diepingen, met een balustrade op de eerste verdieping en een groot overstekend dak, kenmerken 
die men destijds als Zwitsers typeerde. De balustrade was vanaf de begane grond via een buiten-
trap bereikbaar. De Zwitserse inspiratie voor dit huis was niet alleen ingegeven door de hoogte 
waarop het huis zich bevond. Het uitzicht vanaf het huis, over het landgoed Broekhuizen richting 
het rivierengebied, trok bijzonder de aandacht. Volgens een beschrijving uit 1842 hadden bezoe-
kers vanaf de eerste verdieping van het huis zicht op het Overkwartier, de Betuwe en een deel 

“Binnen de piramide klom men door 

middel van een trap tot in den top op, en 

aldaar vergastte zich het oog op een 

vergezigt eenig in zijne soort, want men 

ontdekte van dáár, door middel eener 

gewone verrekijker, de voornaamste 

steden van het land; het gezigt wordt 

aan den gezigteinder door de Noord- en 

Zuiderzeeën bepaald.” 

Maaskamp, E., Merkwaardige gezigten, gebouwen, 

monumenten en standbeelden in de noordelijke 

provintien van het koningrijk der Nederlanden, 

Amsterdam 1816

(8) Groningen, 1999, pagina 267-269 
(9) Terwen, 1858, pagina 147

‘Camp de Zeist’, met Pyramide,

aquatint Otto Howen, 1807 



De ontdekking van het uitzicht   18

van Noord-Brabant (10). De aanplant van naaldbomen op de Darthuizerberg om het stuifzand vast 
te houden versterkte de associatie met het Alpenland nog eens. In 1837 stond het huis volgens 
Christemeijer al tussen hoge sparren, die het zicht kennelijk nog niet in de weg stonden.
Op de hele Heuvelrug was de herbebossing in de eerste helft van de negentiende eeuw voor de 
tijdgenoten een bijzonder verschijnsel. Ook op andere plaatsen verschenen Zwitsers uitziende 
chalets op de Heuvelrug. Enkele daarvan werden zo gebouwd dat bezoekers optimaal van het 
uitzicht konden genieten. Maar de bouw van chalets was niet alleen een uiterlijke navolging van 
het Zwitserse bergland. Ook de idee van de zuivere Zwitserse natuur en de gezonde berglucht 
vond hier weerklank.

Voordat de trek naar de zandgronden in de negentiende eeuw goed op gang kwam konden wan-
delaars en reizigers dus al op enkele plekken van het uitzicht genieten. Zij ontdekten het plezier 
van een onverwacht zicht op de omgeving vanaf een heuvel van geringe hoogte. In eerste instan-
tie was deze ervaring slechts voor een kleine groep mensen weggelegd. Na 1850 zou een grotere 
groep belangstellenden het landschap op de Heuvelrug gaan verkennen.

3.2 Het particuliere genot 
Genieten van het uitzicht was aanvankelijk slechts voor enkelen weggelegd. Alleen de 
welgestelden konden het zich veroorloven om een dagtochtje per koets naar de Tafelberg te 
maken of een kopje thee te gaan drinken in het Zwitsersche Huis. Zij ontdekten de schilderachtige 
kant van het heuvellandschap en de mogelijkheden die de het landschap voor de aanleg van 
landgoederen. Een aantal van hen besloten om er een buitenhuis te bouwen voor een verblijf in de 
zomermaanden.
In de achttiende eeuw waren al opvallende buitens gesticht, zoals Sparrendaal en Vollenhove. Na 
1800 bouwden de rijken uit Amsterdam en Utrecht grotere aantallen zomerhuizen op de grens 
van de Heuvelrug en het laaggelegen polderland. De eerste landgoederen verschenen bij De Bilt 
en Zeist. Na 1845 vestigden de rijken zich ook in verderop gelegen dorpen die door de aanleg van 
spoorlijnen beter bereikbaar werden. Langs de straatweg van Utrecht, via De Bilt naar Doorn ont-
stond een lint van meer of minder opvallende landhuizen en buitenplaatsen. In 1837 beschreef 
J.B. Christemeijer het gebied ten oosten van Utrecht al als het lustoord tusschen Amstel en 
Grebbe. Ook in het Gooi vestigden zich diverse landeigenaren. Zo ontstonden tussen Naarden 
en Huizen de buitenplaatsen Drafna en Flevorama. De laatste buitenplaats had, zoals de naam al 
aangeeft, uitzicht op de Zuiderzee.
Bij de aanleg van de buitenplaatsen volgden de eigenaren in grote lijnen hetzelfde plan. De lager 
gelegen gronden op de buitenplaatsen werden ingericht als weilanden en akkergrond, de heuvels 
werden gebruikt voor de aanleg van parken en bospercelen. Voor het ontwerpen van parken 
riepen de landeigenaren de hulp in van landschapsarchitecten die werkten volgens de principes 
van de zogenaamde landschapsstijl. Deze uit Engeland overgewaaide stijl was zeer geschikt voor 
het heuvelachtige terrein op de Utrechtse Heuvelrug. In de landschapsstijl stond het gebruik van 

“Gelijktijdig ziet men, ter linkerzijde, op 

den Darthuizerberg, tusschen het hooge 

sparrenbosch, een, in den Zwitserschen 

trant gebouwd, huis tevoorschijn treden. 

In de geheele lengte van dit huis bevindt 

zich eene bovenzaal, omringd van eene 

buitengalerij; alwaar familiën ontvangen 

worden, die onder het genot van de 

vaderlandsche pijp en een geurig kopje 

thee, of van een verkwikkend glas 

wijn, zich in de vrije natuur wenschen te 

verlustigen.” 

J.B. Christemeijer, Het lustoord tusschen Amstel en 

Grebbe, 1837

‘Het Zwitserse Huis’, kleurenlitho, 1865

(10) Monde, 1842, pagina 310
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hoogteverschillen, de aanleg van slingerende paden en waterlopen en het creëren van verrassende 
doorkijkjes centraal. Op heuveltjes in de landschapstuinen werden dikwijls theekoepels geplaatst.
Theekoepels zijn geen negentiende-eeuwse uitvinding. In de 17e eeuw plaatsten rijke Amsterdam-
mers al theekoepels bij hun buitenhuizen te ’s Graveland en langs de rivier de Vecht. Dat het 
verschijnsel koepel in de negentiende eeuw was ingeburgerd blijkt onder andere uit een passage in 
de Camera Obscura waarin de verteller verhaalt over het verblijf in een koepeltje in de tuin van een 
vriend. Hij had veel zin in bier of wijn maar ondanks de hitte en de vermoeidheid moest hij in de 
brandendhete koepel thee drinken (11). 
Doorgaans werden koepels aan de waterkant geplaatst of op zo’n plek in het terrein dat de gebrui-
kers ervan redelijk zicht hadden op de omgeving. Op de Utrechtse Heuvelrug en in Het Gooi 
werden koepels op hoger gelegen punten geplaatst om maximaal profijt te hebben van het hoogte-
verschil. In het gebied ten oosten van Zeist boden de heuvels uitzicht op de Gelderse Vallei en het 
vlakke land in de richting van de Rijn. Bij Baarn was het uitzicht vooral gericht op de Zuiderzee, 
het huidige Gooimeer.
Op de Darthuizerberg werden drie koepels geplaatst waarvan er nog een resteert in de nabijheid 
van het huis Dartheuvel. Deze van oorsprong achttiende-eeuwse koepel is in 1904 geplaatst op 
een hoogte van circa 30 meter boven N.A.P. In Baarn verschenen enkele koepeltjes met uitzicht 
op zee. Bij het landgoed Schoonoord hoorde onder andere een koepel in Chinese stijl die uitzicht 
bood op de Zuiderzee en over land in oostelijke richting tot aan Amersfoort. 
In enkele gevallen lieten landeigenaren eerst een landgoed aanleggen, met als trefpunt een koepel 
of een jachthuisje, voordat ze overgingen tot de bouw van een landhuis. Kennelijk vonden deze 
opdrachtgevers de ligging van het landgoed zo belangrijk dat het huis nog wel even kon wachten. 
Deze werkwijze werd bijvoorbeeld gevolgd bij de aanleg van één van de laatste grote buitenplaat-
sen op de Heuvelrug, het Huis te Maarn, aan het begin van de twintigste eeuw. Na de aanleg van 
het landgoed werd eerst een theehuis geplaatst. Pas daarna ging men over tot de bouw van het 
eigenlijke landhuis. Ook bij Heidestein (Driebergen) liet de opdrachtgever, De Wetstein Pfister, 
eerst zijn landgoed inrichten voordat hij het bijbehorende huis liet optrekken. Rond een kunstma-
tige vijver op het landgoed werd een aarden wal opgeworpen met doorgangen in de vorm van tun-
neltjes. Deze tunneltjes werden afgezet met kunstrotsen om het bergachtige effect te versterken. 
Het theehuis in chaletstijl bovenop de omwalling bood een onbelemmerd zicht op de omgeving.
De Amsterdamse bankier J.B. Stoop liet in de jaren 1837-1840 een koepel bouwen op een heuvel 
tussen Austerlitz en Woudenberg, op een steenworp afstand van de Pyramide van Marmont. In 
de nabijheid liet Stoop een jachthuis bouwen, dat bekend is geworden als het Berghuis. Beide 
bouwwerken waren bedoeld als eerste aanzet tot de vorming van een groot landgoed maar Stoop 
besloot later om op een andere plek een huis te bouwen, het huis Molenbosch aan de rijksstraat-
weg bij Zeist. De koepel ging aldus onder de benaming Koepel van Stoop een eigen leven leiden. 
Halverwege de negentiende eeuw was het uitzicht vanaf deze koepel riant te noemen. Wandelaars 
hadden nog goed zicht op de Gelderse Vallei en de stad Utrecht met de Domtoren (12). Begin twin-
tigste eeuw was dit uitzicht nog grotendeels in tact. In zijn Nieuwe Groote Gids van Zeist merkt 
Jan Kraal op dat de koepel op den top van den heuvel... een schoon uitzicht bood. Kennelijk was 
de hoogte van de bomen in het Austerlitze bos op dat moment nog niet zodanig dat het uitzicht 
verloren was gegaan. Rond 1914 was de Dom vanaf de koepel ook nog zichtbaar (13). In deze jaren 
bleek de koepel een tentoonstelling over houtvesterij te bevatten die niet vrij te bezichtigen was. 
Bezoekers konden voor de sleutel terecht bij de boswachter. De koepel en het Berghuis waren 
toen eigendom van jonkheer De Beaufort, die het bosgebied vanaf 1908 liet beheren door de NV 
Woudenbergsche Bosch- en Landexploitatiemaatschappij. De naam van Stoop bleef echter aan de 
koepel in het bos verbonden.

Lustwarande
Het jachthuis (Berghuis) van Stoop was niet het enige in zijn soort. Al was de ligging bovenop 
een heuvel moeilijk te overtreffen. Alleen het jachthuis van de Amsterdammer Hendrik van Hengel 
(Hilversum) kon er enigszins mee wedijveren. Dat huis in chaletstijl was dan ook voorzien van 
een uitzichttoren en stond bekend als Belvedère. Naarmate de bebossing op de Heuvelrug toenam 
raakte het gebied steeds meer in trek als jachtterrein. Vooral de landeigenaren die zich na 1850 
steeds grotere stukken land toe-eigenden lieten hier en daar jachthuisjes bouwen. Bij de buiten-
plaats De Lockhorst (Amersfoort) verscheen na 1850 een jachthuis in chaletstijl. De historie van de 
Heuvelrug als jachtgebied gaat echter verder terug.

(11) Camera Obscura van Hildebrand,
 heruitgave 1968, pagina 68
(12) Lägers, 2003, pagina 39
(13) Feith, 1914, pagina 28

Koepel van Stoop 

Berghuis

De Wulperhorst, jachthuis in chaletstijl 
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Jachtpartijen als vorm van recreatie vonden op de Heuvelrug al in de Middeleeuwen plaats. Het 
jachtgebied van de Utrechtse bisschop omvatte het heuvelruggebied tussen Zeist en Rhenen. 
In de zeventiende eeuw waren gedeelten van het gebied bekend als Rysenborghs warande en 
de warande van Moesbergen. De benaming warande herinnert aan het gebruik van de destijds 
beboste gebieden als jachtterrein. Warande is afgeleid van het Franse ‘garer’ (bewaren) en sloeg 
oorspronkelijk op een terrein waar de jacht op konijnen was voorbehouden aan de kasteelheer. In 
bredere zin duidt het woord op een al dan niet omheinde bewaarplaats voor het wild. In de negen-
tiende eeuw werd het hele gebied ten oosten van Utrecht aangeduid onder de verzamelnaam 
Stichtse Lustwarande. Een benaming die deels verwees naar de jacht maar vooral naar de buiten-
huizen die rijke Amsterdammers en Utrechters lieten bouwen.
Uitzicht speelde bij de jacht zeker een rol. De Gooise tafelbergen werden vermoedelijk door jagers 
benut om het wild op te sporen. De benaming Warandebergen voor de heuvels tussen Blaricum 
en Huizen is van dit gebruik overgebleven. Het opvallendste overblijfsel van vroegere jachtpartijen, 
de Koningstafel op de Grebbeberg, bood uitstekend zicht op de omgeving. Daarnaast legden 
sommige landeigenaren zogenaamde sterrenbossen aan met lanen die zicht boden door het bos. 
Dergelijke bospartijen met stervormig lanenpatroon zijn afkomstig uit de klassieke Franse tuinstijl.
Oorspronkelijk waren sterrenbossen niet speciaal bedoeld voor een bosrijke omgeving. Diverse 
sterrenbossen op de Heuvelrug dateren dan ook uit de periode die aan grootschalige bebossing 
vooraf ging, vooral uit de zeventiende en de achttiende eeuw, de periode van vestiging van de 
eerste grote buitenplaatsen. Sterrenbossen of jachtbossen werden aangelegd bij Zuylestein te 
Leersum (1630), Slot Zeist (1680), Kasteel Amerongen (1700), Sparrendaal te Driebergen (1754), 
Soestdijk (1650), De Eult bij Baarn (1745) en Drakestein/De Vuursche (1650-1700). Op de Focoldus-
heuvel bij Kasteel Maarsbergen (1656) ontstond een stervormig lanenpatroon met uitzicht vanuit 
een koepel op de heuvel. In het Gooi werd een sterrenbos aangelegd bij de buitenplaats Flevorama 
bij Naarden.
Een van de functies van het sterrenbos was om het wild te kunnen afschieten bij het oversteken 
van een van de zichtassen. Deze functie komt goed tot uitdrukking bij de begin twintigste-eeuwse 
aanleg op het landgoed Den Treek. Hier was in die periode sprake van beginnende bebossing met 
naaldbomen. Ook de bekende Manege bij Amerongen, van oorsprong een sterrenbos bij het gelijk-
namige kasteel, leverde zichtlanen door het bos waardoor jagers de overstekende herten en reeën 
in het vizier konden nemen. Het rond 1700 aangelegde jachtbos van de buitenplaats Zuylestein, 
bekend als het Wafelijzer, is tegenwoordig nog goed herkenbaar. 

Villabouw
Behalve bij de bouw van landhuizen werd ook bij villabouw rekening gehouden met het zicht 
op de omgeving. Particulieren konden daarmee maximaal profiteren van de mogelijkheden die 
het reliëf in deze omgeving te bieden had. Vanaf 1870 raakten plaatsen als Baarn en Hilversum 
steeds meer in trek als vestigingsplaats voor Amsterdammers die hun villa’s bouwden op de 

Wafelijzer, prent van D. Stoopendaal, ca. 1712
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hoger gelegen delen van deze dorpen. Met de aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874 werden deze 
dorpen vanuit Amsterdam veel beter bereikbaar. In Baarn verrees een station met een koninklijke 
wachtkamer.
Sommige nieuwe bewoners lieten hun behuizing zelfs voorzien van een uitkijktoren. Vooral in 
Hilversum en in Baarn en omgeving zijn daarvan een aantal opvallende exemplaren terug te vinden. 
Rijke Amsterdammers die zich na 1874 in Baarn vestigden konden maximaal profiteren van het uit-
zicht in de richting van de Zuiderzee door een toren aan hun villa te bevestigen. Het hoogteverschil 
van 15 meter tussen de Baarnse stuwwalheuvel en het laagland in de richting van de zee leverde al 
een behoorlijk uitzicht op. Plaatsing van een toren betekende nog een aanzienlijke verruiming van 
het uitzicht voor de bewoners.
In de rond 1880 aangelegde Wilhelminalaan treffen we enkele bijzondere exemplaren aan van villa’s 
met een toren. In 1894 werd aan deze laan een villa herbouwd die aanvankelijk op de hoek van de 
Eemnesserweg en de Veldstraat stond. Deze villa Liliane was voorzien van een uitkijktoren. De in 
1904 gebouwde Jugendstil-villa Wilhelminalaan 12 beschikte over een grote hoektoren. Bovenop 
deze toren stond vroeger een houten uitkijktoren die uitzicht bood tot op de Zuiderzee (14). Ook de 
villa Baarnsteyn op de hoek van de Stationsweg en de Prins Hendriklaan was voorzien van een uit-
zichttoren. Deze villa uit 1878 in Italiaanse neorenaissancestijl is in 1969 afgebroken en vervangen 
door een verzorgingsflat. In de nabijheid van Baarn kreeg het in 1911 in neogotische stijl gebouwde 
landhuis De Hooge Vuursche een uitzichtoren.
Ook in Hilversum speelde het uitzicht op de Zuiderzee een rol bij de bouw van enkele grote villa’s. 
Zo liet B.W. Blijdenstein in 1881 een villa met een ronde uitzichttoren bouwen aan de ’s Grave-
landseweg (15). Aan de noordkant van Hilversum was op dat moment nog nauwelijks sprake van 
bebouwing. De aanleg van het eerste Hilversumse villapark op de Trompenberg zat het uitzicht hier 
nog niet in de weg. Deze villa Vogelenzang werd rond 1935 afgebroken om plaats te maken voor 
villabouw.
Het is echter vooral aan de zuidkant van het dorp dat het uitzicht bij plaatsing van villa’s een rol 
speelde. Op heuvels als de Zwaluwenberg, de Monnikenberg en de Hoorneboeg verschenen in de 
negentiende eeuw koepels en markante buitenplaatsen. Het gebruik van de chaletstijl vormt een 
indicatie voor de beleving van het landschap in deze omgeving. Bij ’t Hoogt van ’t Kruis verscheen 
in 1870 een door de architect G.B. Salm ontworpen chalet dat een fraai uitzicht op de omgeving 
bood. G.E. Noorman liet in 1878 op de Hoorneboeg de villa Hilveroord bouwen, een villa met 
belvédère die een riant uitzicht bood op de Loosdrechtse plassen (16). Begin twintigste eeuw ble-
ken villa’s met uitzichttoren in Hilversum nog steeds populair te zijn. De Hilversumsche Courant 
plaatste advertenties voor villa’s aan de Witte Kruislaan, compleet met serre, balkon en uitzicht-
toren (17).
Aan de andere kant van de Heuvelrug, bij Doorn, ontstond in 1872 de villa Nieuw-Sterkenburg, 
die tegenwoordig bekend is als Beukenrode. Deze villa was eveneens in neorenaissance stijl op-
getrokken en was voorzien van een uitzichttoren met bovenop een loggia (18). De villa ligt op een 

(14) Gaasbeek, 1994, pagina 496
(15) Koenders, 2001, pagina 95
(16) Abrahamse, 2000
(17) Hilversumsche Courant, 12-06-1906
(18) Groningen, 1999, pagina 139-140

Villa Liliane, Wilhelminalaan 9 Baarn, 1883

Villa Wilhelminalaan 12 Baarn, 1904
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kunstmatige heuvel en biedt ook tegenwoordig nog uitzicht in de richting van de straatweg. In 
Zeist beschikte de Villa Blanda tot circa 1950 over een belvedère.

Theekoepels en villa’s met uitzichttorens maakten het uitzicht nog niet tot een gemeenschap-
pelijke ervaring. Gedurende een groot deel van de negentiende eeuw bleef het een voorrecht van 
enkelen om over het groeiende geboomte heen te kijken. Parallel aan de vestiging van rijke villa-
bewoners ontstonden echter nieuwe mogelijkheden. Koepels werden opengesteld als theehuis, 
café-restaurants ontstonden op hoger gelegen plaatsen en vanaf 1890 verschenen de eerste vrij-
staande uitzichttorens. Hiermee kwam de ervaring van het uitzicht, en daarmee de beleving van 
het landschap, binnen het bereik van een breder publiek.

3.3 Wachtposten aan de rand 
Naast het particuliere genot was uitzicht ooit een bittere noodzaak. Uitzicht is eeuwenlang een 
militaire aangelegenheid geweest. Goed zicht op de naderende vijand was van strategisch belang. 
Toch speelde het militaire uitzicht op de Heuvelrug lange tijd een ondergeschikte rol. De reden 
daarvoor is dat de Heuvelrug nauwelijks bewoond werd en in militair opzicht niet erg interessant 
was. In de Frankische periode ontdekten de plaatselijke bewoners echter al dat een hooggelegen 
punt niet alleen uitstekend te verdedigen was maar ook goed zicht bood op de bewegingen van de 
vijand.
In de zevende eeuw trokken Frankische bewoners zich terug op de Grebbeberg als verdediging 
tegen aanvallen van de Friezen. Op het hoogste punt van de berg - tot begin twintigste eeuw 
bekend onder de naam Heimenberg – legden zij rond 700 een ringvormig verdedigingswerk aan, 
een zogenaamde walburg. Restanten van deze walburg zijn nog herkenbaar in het bos aan de 
oostkant van de Grebbeberg. Een recente restauratie heeft de dubbele omwalling hersteld.
Walburgen zijn vroeg middeleeuwse verdedigingswerken met als basis een aarden omwalling. 
De Nederlandse variant wordt wel vergeleken met het zogenaamde Engelse hillfort: een aarden 
versterking op een heuvel. Dergelijke burgen vormden een toevluchtsoord op het moment dat 
vijanden naderden (19). Vergelijkbare burgen zijn aangetroffen bij Putten en bij Doorwerth (Duno). 
De Rhenense burg is een halfrond verdedigingswerk met een dubbele aarden omwalling. Uit recent 
onderzoek is gebleken dat de walburg is aangelegd tussen 650 en 710 (20). Het is aannemelijk dat de 
aanleg van de burg het werk is geweest van een Frankische elite waarvan sporen zijn teruggevon-
den, zoals het genoemde vorstengraf. Bij Remmerden zijn sieraden aangetroffen die de aanwezig-
heid van een rijkere bovenlaag aannemelijk maken. De burg zou dan zijn aangelegd door Frankische 
leiders vanwege hun strijd tegen de Friezen. Vermoedelijk werd de burg niet alleen als verdedigings-
linie gebruikt maar ook als centrum voor religieuze en andere bijeenkomsten. In de jaren tussen 
1030 en 1220 moeten er nog aanpassingen zijn verricht aan het verdedigingswerk. 
De nabij gelegen Koerheuvel heeft vermoedelijk in de Middeleeuwen eveneens als uitzichtpunt 
dienst gedaan. ‘Coer’ of ‘Coere’ zou in het Middelnederlands uitkijkpost of wachtpost betekenen (21). 
In 1993 is bij archeologisch onderzoek op de Koerheuvel een vorstengraf met een urnenveld aange-
troffen. Dit vorstengraf is gedateerd op de jaren 425-750. De aanwezigheid van deze hooggelegen 
graven geeft het belang aan van de Koerheuvel in de vroege Middeleeuwen. Kennelijk was het de 
bedoeling dat de graven vanaf lager gelegen gebieden gezien konden worden. 
Op andere plaatsen op de Heuvelrug zijn geen sporen gevonden van vergelijkbare uitzichtpunten. 
Toch weten we dat de bewoners zich in de prehistorie op de hogere gedeelten terugtrokken. De 
aanwezigheid van vele grafheuvels, zowel bij Hilversum en Laren als in het oostelijke heuvelrugge-
bied (Leersum, Amerongen) vormen het bewijs voor hun aanwezigheid. De tafelbergen in Het Gooi 
hebben in het verleden mogelijk gediend als signaleringspunt met het oog op naderende vijanden.
In de negentiende eeuw zou de militaire aanwezigheid op de Heuvelrug aanzienlijk worden uitge-
breid. In 1804 ontstond een Frans legerkamp op de heide bij Zeist en later werd hier een legerkamp 
gevestigd voor de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het gebruik van de heide als 
oefenterrein werd in latere decennia nog aanzienlijk uitgebreid. Rond 1900 was een militair complex 
ontstaan waarvan enkele opvallende punten de aandacht trokken van het groeiende aantal toeristen 
en dagjesmensen (zie ook paragraaf 4.1.3.).

(19) Hegener, 1995, pagina 69
(20) Bultje-van Dillen, 2008, pagina 36 e.v.
(21) Bultje-van Dillen, 2008, pagina 26

Walburg Grebbeberg 
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4.1 Het gemeenschappelijke vergezicht 

4.1.1 De heuvels in
Mede door de toegenomen aandacht voor natuur en landschap was begin negentiende eeuw op 
de Heuvelrug een bescheiden stroom van wandelaars en dagjesmensen op gang gekomen. Te 
voet of in rijtuigen bewogen zij zich door een glooiend landschap voor zomaar een tochtje of 
een bezoek aan een van de bekende uitzichtpunten. In de loop van de eeuw zou deze stroom 
langzamerhand groter worden. 
Aanvankelijk richtte de aandacht van de wandelaars zich op enkele herkenbare hoogtepunten. 
De Pyramide van Austerlitz trok vanaf de bouw in 1804 een aanzienlijk publiek dat behalve 
voor de Pyramide zelf ook belangstelling had voor de manoeuvres van het leger in Kamp Zeist. 
Daarnaast ging de aandacht uit naar de straatweg van Utrecht via De Bilt naar Zeist. Langs deze 
weg ontstonden de eerste buitenplaatsen die de basis vormden voor de Stichtse Lustwarande. 
In het Gooi bewogen de wandelaars zich vanaf de buitenplaatsen te ’s-Graveland langs de 
’s-Gravelandseweg naar het brinkdorp Hilversum. In Baarn ging de aandacht uit naar het fraaie 
18e-eeuwse Baarnse Bos.
Ook het dorp Zeist werd al gauw een geliefde bestemming. Vooral na de bestrating van de Biltse 
straatweg trok een groeiende stroom bezoekers richting dit dorp. Een van de geliefde bestemmin-
gen was het Zeister Bos, dat begin negentiende eeuw ontstaan was uit delen van het landgoed 
Beek en Rooyen. Het bos bestond voornamelijk uit heuvels stuifzand met een aanplant van den-
nenbomen. Hoog waren deze heuvels overigens niet. De Stuifheuvel, het hoogste punt in het bos, 
kwam niet boven de 9 meter. Toch fungeerden de heuvels in het bos tot in de twintigste eeuw 
als uitzichtpunt. Uitzichttorens waren er niet nodig. Een reisgids uit 1911 merkt hierover op dat 
de zandheuvels, die deels nog kaal en onbegroeid waren, goed uitzicht over het bos boden (22). 
Ondanks de geringe hoogte gaf de heuvelachtige aanblik samen met de uitheemse dennenbos-
sen aanleiding tot de benaming Klein Zwitserland. Op een van de heuvels werd een uitspanning 
gebouwd in Zwitserse chaletstijl. Vanaf dit huis hadden bezoekers vrij uitzicht over het bos. Het 
huis had een rieten dak en een balustrade die men langs twee buitentrappen kon bereiken. De 
boswachter verkocht er melk voor de liefhebbers. Het Zeister Bos was een van de eerste plekken 
waar natuur, buitenlucht en uitzicht over de omgeving grotere groepen bezoekers trokken.

IV Uitzicht als attractie

‘Over den heuvelrug heen zien wij ver de Veluwe in. 
Zuidelijk liggen voor ons de vlakke kleilanden. Noordelijk 
werpen wij een blik op de Zuiderzee. De toren van 
Amersfoort vlakbij, de dom van de grijze Bisschopsstad 
wat verder af, verheffen met verschillende andere torens 
hunne tinnen boven de bosschen uit. Witte, kronkelende 
voetpaden verdeelen de paarsche heide, die zich aan den 
gezichtseinder in een grijzigen nevel oplost.’

Gids voor de Stichtsche Lustwarande, 1906 

(22) Evers, 1911, pagina 27

Een beschrijving van het Zeister Bos:

“Groepen van eerwaardig hout wisselen 

de jongere aanplantingen af en de 

vele zandheuvels, geheel begroeid 

of soms kaal, vormen eene andere 

aantrekkelijkheid, vooral omdat ze vaak 

uitzicht over een fraai boschgedeelte 

geven.”. 

Evers, GA., Geillustreerde gids voor de omstreken van 

Utrecht, Dordrecht 1911
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Verder op de Heuvelrug bleef de belangstelling aanvankelijk gering. Dorpen als Doorn, Leersum 
en Amerongen lagen te ver af van de bewoonde wereld om grote aantallen bezoekers te trekken. 
De aanleg van tramlijnen vanaf de jaren 1880 zou daar verandering in brengen. Ook grote delen 
van het Gooi moesten in deze periode nog ‘ontdekt’ worden. Een dorp als Laren was tot 1870 een 
kleine agrarische gemeenschap. De schilder Mauve, die het heidelandschap beroemd zou maken, 
streek pas in 1885 definitief in Laren neer. Het Gooi als geheel werd wel beter bereikbaar na de 
aanleg van de Oosterspoorlijn in 1874.

Uitspanningen
Om in de behoeften van de groeiende stroom bezoekers te voldoen ontstonden op verschillende 
plaatsen café-restaurants of theehuizen. Het waren eenvoudige gelegenheden waar je thee of melk 
kon drinken en waar je in sommige gevallen kon genieten van het uitzicht. 
Oorspronkelijk lagen uitspanningen dikwijls naast doorgaande wegen. Ze dienden primair als een 
punt waar de paarden konden uitrusten en de reiziger eventueel met verse paarden verder kon trek-
ken. Vandaar het woord uitspanning. In de negentiende eeuw zijn in het heuvelruggebied diverse 
van dergelijke uitspanningen terug te vinden. Zoals de uitspanning Groeneveld aan de Amsterdam-
sestraatweg te Baarn, en de herberg Oud Londen aan de Woudenbergseweg te Zeist. Bij Bussum 
bevond zich Jan Tabak, een gelegenheid die ook tegenwoordig nog een begrip is.
Particulieren – landeigenaren of restauranthouders – bouwden tevens uitspanningen in het lan-
delijke gebied om tegemoet te komen aan de wensen van wandelaars met oog voor natuur en 
landschap. Het Jagershuis in het Zeister Bos was rond 1860 al een bekende pleisterplaats voor 
liefhebbers van een boswandeling. Voor degenen die het wat hogerop zochten, op de hellingen 
van de heuvels bij Hilversum en Laren, bij Leersum en Amerongen, kwamen er gelegenheden 
die luisterden naar schilderachtige namen als het Berghuis of het Zwitserse Huis. Het Berghuis te 
Amerongen werd vanaf het einde van de 19e eeuw een belangrijk attractiepunt op de Amerongse 
berg. Het huis dateerde uit omstreeks 1780 en was gebouwd in opdracht van Lady Athlone
(Anna Elisabeth Christina van Reede). In de nabijheid liet zij een theekoepel plaatsen met de be-
naming Le Colombier (duivenhuis). Tot 1940 was er nog sprake van een onmetelijk vergezicht 
vanaf het Berghuis (23).
Daarnaast stelden particulieren hun koepelvormige bouwsels open voor een breder publiek. Ten 
oosten van Hilversum stonden in de negentiende eeuw enkele koepels die toegankelijk waren voor 
wandelaars en dagjesmensen. Zo liet Johannes Ruijs tussen 1850 en 1870 een koepel bouwen op de 
Zwaluwenberg, bij Hollandsche Rading, die bekend stond als de Koepel van Ruijs. Deze koepel is in 
1880 afgebrand. Op de plaats van de koepel verrees een theehuis dat in 1914 werd vervangen door 
de nog bestaande villa. Op de noordelijker gelegen Monnikenberg stond in de negentiende eeuw 
eveneens een koepel of belvédère.
Bij Blaricum verrees al in 1835 een theekoepel die later als Paviljoen de Rotonde bekendheid genoot. 
Dit ronde gebouw telde vijf verdiepingen en was voorzien van een koperen overkapping (24). Het 
gebouw fungeerde als theekoepel en als uitzichtpunt. Volgens de wandelende dominee J. Craandijk 
strekte het uitzicht vanuit deze koepel zich omstreeks 1892 uit tot Amsterdam, Harderwijk en 
Utrecht. De Utrechtse Domtoren was vanaf het Paviljoen goed zichtbaar. Craandijk omschreef het 
uitzicht vanaf het paviljoen als misschien het schoonste en het rijkste in verscheidenheid van 
ons gansche vaderland (25). Behalve de genoemde plaatsen en diverse dorpen in Noord-Holland 

(23) Francken, 1938, pagina 51
(24) Dokkum, 1921, pagina 114
(25) Craandijk, 1892, pagina 9

Koepel Bella Vista, ansichtkaart, 1910
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viel hem vooral de afwisseling in het panorama op, met uitzicht op bossen en heidevelden, 
in cultuur gebrachte gronden en de Zuiderzee. Andere reisgidsen vermelden uitzicht op de 
plaatsen Blaricum, Eemnes, Baarn, Soest, Soestdijk en De Vuursche, in de directe omgeving, 
en verder op Naarden, Muiden, Muiderberg – half verscholen achter de Crailosche bossen – en 
Amsterdam. Ook de Pyramide van Austerlitz was vanaf het paviljoen te zien. Blink beschrijft in 
zijn Wandelingen het uitzicht op de Blaricummer en Huizer Eng, op Amstelland en Waterland, 
Utrecht, de Veluwe en de Zuiderzee.
De vermaardheid van het paviljoen valt af te lezen aan de status van de bezoekers. Zowel Konin-
gin Anna Paulowna, de vrouw van Koning Willem II, als de latere Koningin Sophie kwam er ge-
regeld op bezoek. Kennelijk was het paviljoen na 1850 zelfs enige jaren bezit van de Oranjes. Dat 
moet dan geweest zijn tot circa 1900, toen het paviljoen voor het eerst als café werd aangemerkt.

Kuuroord
Op korte afstand van de Rotonde verrees in 1875 een hotel dat het uitzicht expliciet gebruikte als 
lokmiddel voor toeristen. Paviljoen Larenberg werd voorzien van een 35 meter hoge uitkijktoren. 
In het Gooi zijn de hoogteverschillen geringer dan op de Heuvelrug. Hoger dan 35 meter zijn de 
heuvels hier niet en wellicht dat de bouwers van Paviljoen Larenberg er daarom voor kozen om bij 
hun hotel een extra hoge uitzichttoren te bouwen. Het hoogste punt van de Larenberg, waarop 
het paviljoen verrees, mat al 32 meter, zodat een totale hoogte van 67 meter boven NAP werd 
bereikt.
Het was vooral de combinatie van natuur en landschap aan de ene kant, dorpen en kerktorens aan 
de andere kant, die het uitzicht vanuit het paviljoen zo aantrekkelijk maakte. De zichtbare aan-
wezigheid van de bebouwing maakte het uitzicht juist zo afwisselend. Het zicht op de Zuiderzee 
voegde hier nog een extra dimensie aan toe.
De uitkijktoren of belvedère Larenberg werd gebouwd in Chinese stijl, vermoedelijk onder invloed 
van de Parijse wereldtentoonstelling van 1900 (26). In Baarn bevonden zich rond die tijd ook 
enkele op de Chinese stijl geïnspireerde bouwwerken, de huizen Peking en Kanton. Het paviljoen, 
inclusief de toren, werd grotendeels opgetrokken uit Amerikaans grenen in opdracht van de 
Amsterdamse houthandelaar Desmonds. 
Naar analogie van Kurhaus de Trompenberg bij Hilversum kreeg Paviljoen Larenberg een functie 
als kuuroord en hotel. De gezonde Gooise lucht moest vooral Amsterdammers voor een verblijf 
naar de Larenberg trekken. Het succes bleef echter aanvankelijk uit. Het hotel wisselde in de jaren 
na 1881 dan ook verschillende malen van eigenaar. Vermoedelijk lag Laren op dat moment nog te 
excentrisch voor het groeiende toeristenpubliek. Pas na 1891 werd Paviljoen Larenberg alsnog een 
bekend hotel annex kuuroord, eerst in handen van de Larense ondernemer Jan Hamdorff en daarna 
onder de Amsterdammer Jan Dalloyaux. 

Het uitzicht vanaf De Rotonde bij Blaricum 

in 1905:

‘Richt uw blik dan eerst naar het 

zuidoosten, daar loopt de weg tusschen 

het hooge geboomte met een kleine 

wending regelrecht op Laren aan. Hoe 

schilderachtig ligt dit dorp met zijn fraaie 

tuintjes en zijn veelkleurige villa’s aan 

onzen voet. De toren en de molen steken 

maar even boven het rustige landschap 

uit. Achter Laren verheffen de torens van 

Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort en 

Eemnes hunne spitsen hoog in de lucht; dit 

alles wordt belijnd door de rivier de Eem, 

die door de weilanden heenslingert, om in 

de Zuiderzee uit te monden.

In het oosten rijst achter golvende 

korenvelden het dorp Blaricum op met 

zijn kerktorens. Op den achtergrond 

in ’t zonlicht glinsteren de golfjes der 

Zuiderzee; we kunnen daar de Huizer 

botters in het ruime sop zien varen.

In het noorden rijst de Tafelberg op, 

welks glooing met jeugdig kreupelhout 

is begroeid; daarboven verheft zich de 

toren van Huizen; terwijl het landschap ook 

aan deze zijde door de Zuiderzee wordt 

bespoeld.

In het noordwesten wordt het uitzicht 

belemmerd door de bosschen van 

Larenberg en Crailoo; in het westen 

hebben we een fraai boschgezicht met de 

torens van Bussum en ’s Graveland en den 

watertoren van eerstgenoemde gemeente 

op den achtergrond. Meer zuidwestwaarts 

rust ons oog op de Gooische heide 

tusschen Bussum en Hilversum, 

welke door de lijn van de Holl. Spoor 

doorsneden wordt. Eindelijk zien we in het 

zuiden de torens van Hilversum en den 

Trompenberg, ja zelfs den Utrechtschen 

Dom.’

Rijk, J.A. de, Wandelingen door Gooi- en Eemland en 

omgeving, Hilversum 1905

(26) Valk, 1999, pagina 7

Paviljoen Larenberg, litho 1886
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Wandelparken
Om tegemoet te komen aan de behoefte tot verpozing van het publiek stelden eind negentiende 
eeuw enkele grootgrondbezitters hun parken open. Koepels of theehuizen in deze parken konden 
daardoor eveneens uitgroeien tot bekende uitzichtpunten of pleisterplaatsen.
Een van de eerste voorbeelden daarvan bevindt zich heden ten dage nog bij station Driebergen-
Zeist. 
De heer Willink, voormalig eigenaar van de buitenplaats Beerschoten, liet zijn landgoed in 1887 na 
aan de gemeente Driebergen met de opdracht om er een openbaar wandelpark van te maken. Als 
centraal punt in het park werd in 1889 op een heuvel een hardstenen koepel geplaatst waarvan de 
vorm geïnspireerd is op de Temple d’Amour van Marie-Antoinette, de echtgenote van Lodewijk 
XVI, in de tuin van het Trianon.
Bij Leersum ontstond eind negentiende eeuw het landgoed Lombok. In opdracht van de eigenaar, 
H.G. van Dam, werd dit landgoed als wandelpark opengesteld voor het publiek. Het landgoed 
strekte zich uit ten noorden van de straatweg naar Rhenen en ten oosten van de Maarsbergseweg. 
De noordelijke begrenzing lag bij de huidige Utrechtse Baan. Als onderdeel van het landgoed 
liet Van Dam in 1904 op 30 meter boven N.A.P. een kleine koepel bouwen. Deze koepel staat in 
reisgidsen vermeld als de Bergkoepel Lombok of de Peperbus. Een toeristengids uit 1904 vermeldt 
dat wandelaars vanaf de koepel een fraai uitzicht hadden over Leersum en het rivierengebied, 
met dichtbij de uiterwaarden van de Rijn en in de verte de Waal en de Maas. Momenteel staat de 
Peperbus in de tuin van de villa aan de Lomboklaan nummer 35 en is de koepel niet vrij toegan-
kelijk. Het uitzicht is door het opgroeiende geboomte verdwenen. Behalve de genoemde koepel 
liet Van Dam op zijn landgoed ook een uitzichttoren, de zogenaamde Uilentoren, plaatsen. Deze 
bevindt zich tegenwoordig nog aan het eind van de Lomboklaan.
In Baarn ontstond het bekende Maarschalksbos dat vanaf de jaren 1920 een bekende attractie was 
in het dorp. Op deze lokatie aan de Eemnesserweg stond vroeger een theekoepel van de familie 
Van IJsendijk. Het betrof een vierkant gebouwtje met een begane grond en een verdieping met 
balustrade. Het bos dat nu bekend staat als het Maarschalksbos werd tot begin twintigste eeuw 
het boschje van IJsendijke genoemd, naar de toenmalige eigenaar. In 1919 stond mej. J.M.F. van 
IJsendijk het bos af aan de gemeente. De theekoepel van de familie stond op een heuvel in het 
bos en bleef gehandhaafd tot de bouw van een ziekenhuis rond 1970. Vanuit het theehuis had-
den bezoekers uitzicht over de polders tot aan de Zuiderzee (27). In de jaren 1930 werd in het 
Maarschalksbos een uitzichttoren gebouwd om over het groeiende geboomte en de uitbreidende 
bebouwing heen te kunnen kijken.

Uitzichttorens
Naarmate de bebossing toenam boden koepels geen garantie meer op wijdse vergezichten. Vanaf 
de jaren 1890 bouwden particulieren daarom uitzichttorens voor de bezoekers van bossen en 
wandelparken. De groei van het toerisme maakte uitzichttorens tot een dankbare investering. Na 
1890 bezochten toenemende aantallen wandelaars en dagjesmensen de beboste heuvels op de 
Heuvelrug. Het particuliere genot van theekoepels en buitenplaatsen maakte langzamerhand plaats 
voor het gemeenschappelijke vertier rond bekende attracties en uitzichtpunten.(27) Pluim, 1924, pagina 229

Koepel Kurhaus Trompenberg Koepel Eemnesserweg Baarn, foto ca. 1910-1915
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De belangstelling voor het uitzicht op de Heuvelrug in deze periode sloot aan bij de bredere 
aandacht voor het panorama in Nederland en daarbuiten. Het spectaculairste voorbeeld van een 
uitzichttoren was natuurlijk de in 1889 gereedgekomen Eiffeltoren te Parijs. De populariteit van het 
panorama bleek echter ook uit attracties dichter bij huis. Het Panorama Mesdag opende haar deu-
ren in 1881 en ook in andere plaatsen ontstonden geschilderde panorama’s op groot formaat, zoals 
het Panorama Leidsche Plein waarin de stad Amsterdam was afgebeeld. De publieke belangstelling 
voor deze panorama’s viel aanvankelijk echter tegen. Kennelijk ging er niets boven het echte beeld 
van de natuur en het met kerken ‘gestoffeerde’ landschap, zoals dat zich toonde aan bezoekers 
van de Heuvelrug, de Veluwe of het Gooi. Ook militaire gedenktekens en oefenterreinen maakten 
deel uit van dit landschap.
Uitzichttorens ontstonden vooral in het heuvelruggebied ten oosten van Zeist. In Zeist zelf boden 
de stuifheuvels lange tijd voldoende uitzicht om uitkijktorens overbodig te maken. Pas kort na 
1900 verscheen in deze omgeving een uitzichttoren op een 16 meter hoge kunstmatige heuvel 
op het landgoed Zandbergen. Deze ‘toren’ was in feite een verhoging van een in 1897 aangelegd 
waterreservoir op het landgoed (28). Verderop de Heuvelrug, bij Driebergen, Doorn en Leersum, 
werden vanaf eind negentiende eeuw wel uitkijktorens geplaatst. De combinatie van een toene-
mende toeristenstroom, groeiend geboomte en particulier initiatief gaf hier de doorslag. Het reliëf, 
bij Amerongen oplopend tot 69 meter boven N.A.P., maakte uitkijktorens tot een dankbare toeris-
tische investering.
Een succesvol voorbeeld van een uitzichttoren stond in het Kaapse Bos (Doorn). 
Eigenaar van de Kaapse Bossen was op dat moment de familie Van der Lee. Al voor 1885 had deze 
familie in het bos op een hoogte van 40 meter boven N.A.P. een koepel laten plaatsen. Deze koe-
pel lag aan de rand van een open plek in het deels uit naaldhout en deels uit loofhout bestaande 
bos. Rond 1890 verkeerde de koepel in vervallen staat. Vermoedelijk werd het uitzicht toen al 
deels belemmerd door het opschietende geboomte. Van der Lee besloot daarom om zuidelijker 
op de berg, op een hoogte van circa 30 meter, een houten uitkijktoren te bouwen. Deze toren 
werd Houten Kaap genoemd en stond aan het eind van een zichtlaan van het buiten Schoonoord, 
die later bekend stond als de Kaapweg, een vrij stijle, woeste weg (29). In 1925 kon de toren al 
niet meer beklommen worden. Staande op de grond naast de toren had de wandelaar echter nog 
steeds een fraai uitzicht op de Betuwe.
De Houten Kaap was toen al vervangen door een nieuwe uitzichttoren, de IJzeren Kaap. Deze 
toren werd iets noordelijker dan de Houten Kaap geplaatst. Deze toren had drie verdiepingen en 
75 treden. Het uitzicht werd in een gids van de plaatselijke boekhandelaar Ruitenbeek gedetailleerd 
weergegeven. Het kaartje met het Panorama vanaf de Kaap, bij helder weer vermeldt onder 
andere de kerktorens van Utrecht, Vleuten, Harmelen, Baarn, Eemnes, Hilversum, Amersfoort, 
Tiel, Zoelen en Zaltbommel. Verder waren de Pyramide van Austerlitz en de spoorbrug bij 
Culemborg zichtbaar. Rond 1970 liet de gemeente Doorn de Houten Kaap afbreken. Alleen de 
betonnen fundamenten van de toren werden gehandhaafd. De IJzeren Kaap werd vervangen 
door een houten toren, die in 2005 werd afgebroken. Het nieuwste exemplaar is geplaatst door 
Natuurmonumenten en is met 25,6 meter een van de hoogste uitkijkpunten in de omgeving.
Met spectaculaire nieuwe attracties als de Kaap trokken de dorpen op de Heuvelrug een groeiend 
aantal bezoekers naar zich toe. In de periode 1880-1920 ontstond een gemeenschappelijk 
ideaalbeeld van het landschap met zandheuvels, naaldbomen en uitzichtpunten. Als 
gemeenschappelijke referentie werd teruggegrepen op de Zwitserse inspiratiebron uit de eerste 
helft van de negentiende eeuw.

‘Vol afwisseling zijn de tallooze paden over 

dezen dicht beboschten heuvelrug, die 

zich tot Rhenen toe uitstrekt en van waar 

de oude houten toren De Kaap vroeger, en 

thans de ijzeren Belvédère een prachtig 

panorama schenken.’

 J.W. Kraal, Gids van Zeist en de Stichtsche Lustwarande, 

Zeist, 1933

(28) zie Rhoen, 1997 
(29) Gids voor Doorn, 1925, pagina 22

Houten Kaap, foto 1920-1925

Panorama vanaf De Kaap, bij helder 

weer, Gids voor Doorn, 1924-1925

IJzeren Kaap, foto 1930-1934 
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Zwitserse mode
De Zwitserse mode uit deze periode kwam tot uiting in de bouw van huizen met elementen uit 
de chaletstijl in plaatsen als Baarn, Hilversum, Zeist, Driebergen en Doorn. Het chalet Heideveld 
uit 1892-1895 aan de Soestdijkerstraatweg is een zuiver voorbeeld van deze stijl. Ook het Baarnse 
Badhotel en het Kuroord Trompenberg bij Hilversum werden deels in chaletstijl gebouwd. Dat 
deze gebouwen op hoger gelegen punten zijn gebouwd is dan ook geen toeval. Medici propageer-
den in deze periode de heilzame werking van de buitenlucht, vooral de gezonde droge lucht op de 
Heuvelrug, en bevalen een verblijf in een kuuroord of herstellingsoord op de Heuvelrug van harte 
aan.
Daarnaast kregen populaire bestemmingen in het landschap de benaming Klein Zwitserland. 
Op de Heuvelrug duidde deze benaming doorgaans op de aanwezigheid van met naaldbomen 
beplante heuvels. Op andere plaatsen in Nederland werd de benaming Klein Zwitserland ook 
gebruikt voor een bebost gebied zonder noemenswaardige hoogteverschillen (30). Op de Heuvel-
rug verrezen juist in deze gebieden houten of ijzeren uitzichttorens die uitzicht boden over grote 
delen van de deels beboste heuvels.
Op enkele plaatsen vinden we deze combinatie van zandheuvels, naaldbomen en uitzichttorens 
terug. Een deel van de Amersfoortse berg werd rond 1900 aangeduid als Klein-Zwitserland. In dit 
met jonge naaldbomen beplante gebied werden enkele uitzichttorens geplaatst die in westelijke 
richting uitzicht boden op de heidevelden bij Soesterberg en op de Dom te Utrecht. In Driebergen 
verrees een uitzichttoren pal naast het restaurant met de naam Klein-Zwitserland. Deze uitkijk-
toren met een hoogte van circa 20 meter staat afgebeeld op foto’s uit de jaren 1930 en 1940. 
J.W. Kraal meldt in een reisgids uit 1933: vanuit den stalen, absoluut veiligen uitkijktoren kan 
men uren in den omtrek zien. Het uitzicht was in de jaren 1930 ook vanaf de heuvels in het bos 
bij de uitkijktoren overigens nog riant. De omgeving bestond uit stuifduinen waarvan er een als 
uitzichtpunt werd benut. De uitkijktoren Klein Zwitserland staat nog aangegeven op Ruitenbeek’s 
Wandel- en Fietskaart circa 1950. 
Andere vermeldingen van de benaming Klein Zwitserland waren voor 1940 terug te vinden 
te Rhenen (Grebbeberg), ten zuiden van Hilversum (landgoed Zonnestraal) en in het eerder 
genoemde Zeister Bos. De plaatsing van chalets bij deze gebieden versterkte de Zwitserse associatie 
nog eens. Aan de zuidkant van de Amersfoortse berg, bij de ingang van het populaire Lockhorster 
bos, werd een jachthuis in chaletstijl omgevormd tot uitspanning (Hertekop) (31). Als laat voorbeeld 
van een theehuis met Zwitserse connotatie verscheen in 1932 het Chalet St. Helenaheuvel op de 
Zonheuvel bij Doorn. Feitelijk is de benaming chalet de enige verbinding met het Alpenland, want 
de architectuur vertoont geen overeenkomsten met traditionele chalets. Het uitzicht vanuit de 
bovenzaal van dit chalet was echter ronduit spectaculair. De koepelzaal was voorzien van grote 
ramen die uitzicht boden over de Kaapse bossen en delen van de Betuwe.

Schoolreisjes
Vanaf de jaren 1920 groeiden enkele beeldbepalende uitzichtpunten op de Heuvelrug zelfs uit tot 
regionale attracties van formaat. De Pyramide van Austerlitz beleefde een tweede jeugd nadat 
jonkheer J.B. de Beaufort, de eigenaar van de bossen rond Den Treek, in 1894 de restauratie van het 
gedenkteken ter hand had genomen. In de jaren die volgden werd de Pyramide een geliefde bestem-

(30) uitgebreide informatie over vernoemingsnamen 
bij Rentenaar, 1984 

(31) Amersfoort als woonplaats, 1914, pagina 57

Uitkijktoren Driebergen 

Badhotel Baarn, ansichtkaart ca. 1905-1915

Hertekop, jachthuis ‘De Lockhorst’, 

ansichtkaart ca. 1905-1930
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Het ‘allerschoonst panorama’ vanaf de 

Pyramide:

 ‘Over den heuvelrug heen zien wij ver 

de Veluwe in. Zuidelijk liggen voor ons de 

vlakke kleilanden. Noordelijk werpen wij 

een blik op de Zuiderzee. De toren van 

Amersfoort vlakbij, de dom van de grijze 

Bisschopsstad wat verder af, verheffen met 

verschillende andere torens hunne tinnen 

boven de bosschen uit. Witte, kronkelende 

voetpaden verdeelen de paarsche heide, 

die zich aan den gezichtseinder in een 

grijzigen nevel oplost.’ 

Gids voor de Stichtsche Lustwarande, 1906

ming voor schoolreisjes uit heel Nederland. In 1910 werd een kiosk geplaatst voor kaartverkoop en de 
verkoop van versnaperingen. Vanaf 1925 werd een speciale bus vanaf Zeist ingezet om de bezoekers 
naar het monument te brengen. De uit de periode 1879-1882 daterende uitspanning groeide uit tot 
een waar attractiepark.
Ook het in de jaren 1917-1918 gebouwde Belgenmonument ontwikkelde zich tot een populaire 
bestemming voor schoolreisjes. Het monument was gebouwd door in Nederland geïnterneerde 
Belgische militairen als dank voor de in oorlogstijd verleende gastvrijheid. In 1918 was bij het 
monument al een oriënteringstafel geplaatst met de punten die in de omgeving te zien waren. Op 
dat moment had men nog een goed uitzicht op de stad Amersfoort en over de hei in de richting 
van Zeist en Utrecht. Dit uitzicht bleef zeker tot de jaren 1930 gehandhaafd. Een onderschrift bij een 
krantenfoto uit 1930 vermeldt een heerlijk panorama. In 1937 werd bij het monument een mozaïek 
geplaatst met aanduidingen van zichtpunten.

4.1.2 Bakens aan de horizon
Vanaf de uitkijktorens op de heuvels hadden de toeristen op de Heuvelrug rond 1900 zicht op 
een gevarieerd landschap met heuveltoppen, bossen, heidevelden en met eikenhakhout begroeide 
hellingen. Tussen deze natuurlijke elementen bevonden zich de woongebieden waaronder plaatsen 
met kleinstedelijke allure als Zeist, Amersfoort en Hilversum. 
In dit door de mens vormgegeven landschap waren geloof en dood eeuwenlang duidelijk aanwezig. 
De opvallendste elementen in dit panorama waren de kerktorens van dorpen en steden in het 
gebied. Als oriëntatiepunten vormden de kerktorens een essentieel onderdeel van het uitzicht dat 
in reisgidsen en wandelgidsen werd beschreven. Daarnaast waren er restanten over van macabere 
oriëntatiepunten als de galgenbergen, waar geëxecuteerde misdadigers werden tentoongesteld. 
Hoewel ze in 1795 door de Fransen bij decreet waren afgeschaft is de naam galgenberg op diverse 
plaatsen blijven voortleven.

Galgenbergen
Galgenbergen bevonden zich buiten een dorp of de stad op een hoger gelegen punt, zodat voor-
bijgangers de lijken van de geëxecuteerden goed konden zien. Op de galgenberg stonden door-
gaans een galg, waar meerdere lijken aanhingen, en een rad voor geradbraakte slachtoffers.
Galgenbergen op de Utrechtse Heuvelrug bevonden zich bij Amersfoort, Rhenen, Amerongen 
en Leersum. In Leersum lag de galgenberg ten noorden van de straatweg naast de huidige 
Lomboklaan (32). Het Galgenbos in de nabijheid van de Uilentoren herinnert aan de Leersumse 
galgenberg. De galg was opgericht in opdracht van de Hoge Heerlijkheid Leersum en Zuylestein, 
die over de hoge jurisdictie beschikte, dat wil zeggen het recht om de doodstraf toe te passen. 
Te Amerongen bevond zich een galgenberg ten zuiden van de straatweg naar Rhenen. De galg 
die hier stond werd later verplaatst naar de Elsterberg, waarvan een deel later bekend stond als 
het Galgenbos. Bij de verplaatsing zijn delen van de fundamenten achtergebleven. Rhenen had 
meerdere galgenbergen, waarvan er zich een bevond ten westen van de Donderberg. Uit de 
benaming van hedendaagse bospaden is de route naar de galgenberg soms nog af te lezen. Dwars 
door het bos op de Sparreboomsche berg loopt nog de Galgenweg in de richting van Amerongen. (32) Blankestijn, 1999, pagina 69

Belgenmonument

Oriënteringsmozaïk Belgenmonument 
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Alleen in Amersfoort is de galgenberg nog aanwezig. De plek op de Amersfoortse berg werd in de 
negentiende eeuw een toeristische trekpleister. In toeristengidsen wordt de Galgenberg als zoda-
nig aangeduid en hetzelfde is het geval op toeristenkaarten uit het begin van de twintigste eeuw. 
De Galgenberg maakt onderdeel uit van het gebied Klein Zwitserland en bevindt zich ten oosten 
van de Utrechtse weg. De ligging aan deze route garandeerde vroeger dat voorbijgangers de ten-
toongestelde lijken goed konden zien. De in 1653 aangelegde Amersfoortse weg voerde pal langs 
de Galgenberg. Op de Galgenberg stond ooit een stenen galg met drie Griekse zuilen die verbon-
den waren met ijzeren stangen om de lijken aan op te hangen. In 1770 bleek dat de stenen galg in 
verval was geraakt en besloot de vroedschap op enige afstand van de weg een nieuwe houten galg 
te plaatsen. In een verder verleden bevond zich op de plaats van deze galgenberg vermoedelijk een 
prehistorische grafheuvel (33).

Kerktorens
Kerktorens waren de bakens in het religieuze landschap. In de torens hingen de kerkklokken waar-
mee de bevolking naar de kerk werd geroepen. Daarnaast werden torens gebruikt als gevangenis, 
zoals nu nog zichtbaar is aan het cachot in de kerktoren van Amerongen. Ook de toren van de 
Doornse Maartenskerk werd voor dit doel gebruikt. In sommige gevallen fungeerden kerktorens als 
uitzicht- of verdedigingstorens voor militairen. De Domtoren gaf de Utrechtse bisschop de ge-
legenheid om zich bij naderend gevaar terug te trekken in een verdedigbare ruimte.
Na het vertrek van de Fransen in 1813 zijn de meeste kerktorens in handen gekomen van de over-
heid. Plaatselijk kon de functie van de torens nadien verschillen. In enkele torens werden brand-
slangen en ander brandweer-materiaal opgeslagen, zoals in de Cuneratoren te Rhenen. De Onze 
Lieve Vrouwetoren te Amersfoort werd in 1802 uitgekozen als middelpunt voor de Rijksdriehoeks-
meting. Het middelpunt van de twee coördinaatassen (x- en y-as) lag precies op de plaats van de 
kerktoren. Door de afstand tot deze coördinaatassen te bepalen kon van elk punt in Nederland 
nauwkeurig de positie worden vastgesteld (zie ook paragraaf 4.2.4.).
Na de oorlog werd een enkele kerktoren als uitzichttoren opengesteld voor het publiek. Dat was 
het geval bij de toren van de Oude Kerk in Soest. Vanaf de toren hadden bezoekers in 1948 
zicht op delen van Eemland en ’t Gooi en de plaatsen Hilversum, Eemnes, Baarn, Spakenburg 
en Amersfoort. Ook de Pyramide van Austerlitz en de Domtoren waren vanaf de toren te zien. 
Tegenwoordig kunnen enkele beeldbepalende kerktorens in het onderzoeksgebied beklommen 
worden. Dit betreft de Domtoren, de Onze Lieve Vrouwetoren en de Cuneratoren. Deze kerktorens 
bieden een wijds uitzicht over de Heuvelrug.
Op het Cunerabergje bij Rhenen stond tot 1550 een kapel die voor de Reformatie een belangrijk 
religieus oriëntatiepunt vormde. De kapel maakte deel uit van de jaarlijkse processie ter ere van de 
Heilige Cunera die in de vierde eeuw door verwurging om het leven was gekomen. Het Cunera-
bergje is tegenwoordig een aantrekkelijk uitzichtpunt met zicht op het rivierengebied.(33) Jelgersma, 1978, pagina 76 

‘Op den toren van Rhenen had ik gestaan 

en de verten gezien, en mijn hart had 

naar de verte getrokken en naar de roode 

luchten in ’t Westen’,

Nescio, Titaantjes, 1914

Galgenberg Amersfoort 
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4.1.3 Het militaire schouwspel
Naast de kerktorens maakten ook militaire elementen onderdeel uit van het landschap op de 
Heuvelrug. Bezoekers van de Heuvelrug kregen zicht op oefenterreinen, kazernes en delen van 
het vliegveld Soesterberg. De militaire aanwezigheid bleef weliswaar deels verborgen voor het oog 
van het publiek maar enkele opvallende onderdelen ervan trokken na verloop van tijd een schare 
nieuwsgierigen. Soesterberg groeide na 1930 uit tot een publiekstrekker van formaat.

De Heuvelrug was eeuwenlang strategisch niet erg interessant geweest. Het rivierengebied ten 
zuiden van de heuvelrug was een groter obstakel dan de relatief lage zandheuvels zelf. Kastelen 
en woontorens uit de Middeleeuwen staan dan ook vooral in het vlakke polderland ten zuiden van 
de Heuvelrug. Ook de in de 18e en 19e eeuw aangelegde verdedigingslinies bevinden zich buiten 
het eigenlijke heuvelruggebied. De forten en inundatiezones van de Hollandse waterlinie liggen 
ten westen van de heuvelrug. In de Gelderse vallei, ten oosten van de heuvelrug, bevindt zich 
de Grebbelinie, waarvan de aanleg halverwege de achttiende eeuw is begonnen. Deze verdedi-
gingslinie was gericht op aanvallen vanuit het oosten. Het bekendste onderdeel van deze linie, de 
Grebbeberg zelf, is het enige militaire uitzichtpunt dat in deze context van belang is. De aarden 
bastions van de linie bevinden zich in de uiterwaarden onderaan de Grebbeberg. Tot 1940 heeft de 
berg dienst gedaan als militair uitzicht- en verdedigingspunt. Tijdens de slag om de Grebbeberg in 
de meidagen van 1940 werden de naderende Duitse troepen in het oog gehouden vanuit de stel-
lingen op de berg.
Vanaf 1804 werd de Heuvelrug echter stapsgewijs in gebruik genomen als grootschalig militair 
oefenterrein. De eerste aanzet daartoe deden de Franse troepen onder leiding van generaal Mar-
mont, die in 1804 de bekende Pyramide liet bouwen op de kale vlakte bij het gehucht Austerlitz. 
Na het vertrek van de Fransen ontwikkelde het legerkamp in de nabijheid van de Pyramide van 
Austerlitz zich in 1813 tot een semi-permanent legerkamp, het zogenaamde Kamp van Zeist. Dit 
legerkamp trok de aandacht van de groeiende stroom dagjesmensen die zich te voet of per rijtuig 
langs de straatweg in de buurt van Zeist bewogen. Op andere plaatsen werden in deze periode 
enkele opvallende militaire gedenktekens geplaatst. Op de Heuvelrug treffen we geen triomfbogen 
aan maar wel voorbeelden van ‘naalden’ of ‘pilaren’ ter herinnering aan militaire verrichtingen. Bij 
Paleis Soestdijk staat de Naald van Waterloo, een stenen obelisk ter herinnering aan de krijgsver-
richtingen van kroonprins Willem II in de veldslag bij Quatre Bras. Deze naald is in 1818 geplaatst. 
Ook bij Amerongen is een dergelijk gedenkteken opgericht. Lady Athlone, de toenmalige bewoon-
ster van Kasteel Amerongen, liet in 1815 op de Amerongse berg een zuil oprichten als dank voor 
de behouden terugkeer van haar zoon, die bij Waterloo had gevochten (34).
Het Kamp van Zeist stond ook begin twintigste eeuw nog steeds in de belangstelling van het 
publiek. Rond 1900 werd in het kamp een uitkijkpost geplaatst die bekend stond als de Eiffeltoren. 
De stalen constructie deed kennelijk denken aan de gelijknamige toren in Parijs maar was uiteraard (34) Blijdenstijn, 2008, pagina 25

Gedenkteken Amerongen, Kolom Lady Athlone
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niet opengesteld voor het publiek. Jan Kraal noemt de toren in zijn Nieuwe Groote Gids van Zeist 
uit 1907 dan ook vooral als aandachtspunt (35). Vanaf 1910 ging de aandacht van toeristen vooral 
uit naar het nieuwe vliegveld Soesterberg. Aanvankelijk was de betekenis van dit militaire vliegveld 
nog gering maar vanaf de jaren 1930 trokken de vliegbewegingen meer en meer bekijks. Onderde-
len van het vliegveld werden als vaste referentie in beschrijvingen van het uitzicht opgenomen. In 
beschrijvingen van U.M.O. fietstochten uit de jaren 1930 wordt bijvoorbeeld de lichttoren, die als 
baken dienst deed voor naderende vliegtuigen, nadrukkelijk genoemd (36). Rond 1980 ontwikkelde 
de Spottershill bij De Stompert zich tot het uitzichtpunt bij uitstek voor vliegtuigspotters. Talloze 
liefhebbers hebben vanaf de ruim 32 meter hoge heuvel aankomst en vertrek van F16’s en andere 
militaire vliegtuigen gevolgd.
Halverwege de twintigste eeuw leverden militaire activiteiten een bijzondere variant van sig-
naleringspunten op. In de jaren 1950 richtte Defensie in heel Nederland luchtwachtposten in. 
De Koude Oorlog was in volle gang en de posten dienden als observatiepost om laagvliegende 
toestellen te signaleren. In totaal ontstonden in heel Nederland 276 luchtwachtposten: 139 in de 
vorm van betonnen torens en de rest als uitkijkposten op bestaande gebouwen. De luchtwacht-
posten werden al in de jaren 1960 overbodig na verbetering van het radarsysteem. In de provincie 
Utrecht stonden een tiental luchtwachttorens, waarvan drie op de Heuvelrug (Rhenen, Leersum, 
Soesterberg). Deze torens zijn in de afgelopen decennia ontmanteld. Alleen van de toren op de 
Vlasakkers (Soesterberg) zijn de fundamenten bewaard gebleven (37).

4.1.4 Houten en ijzeren torens
De uitzichtpunten op de Heuvelrug rond het jaar 1900 hadden een gevarieerde vormgeving. Het 
opvallendst waren de vorm van de Pyramide van Austerlitz en het Belgenmonument te Amers-
foort. Geen van beide waren als uitzichtpunt gebouwd maar vanaf de twintiger jaren vormde het 
uitzicht wel een belangrijk deel van hun aantrekkingskracht. Uitzichttorens en koepels zijn te 
verdelen in enkele types maar ook hier zijn er opvallende uitzonderingen.

Het begrip koepel slaat op kleine vrijstaande bouwwerken met een recreatieve functie. Ze 
waren in gebruik als theehuis voor de eigenaren van een landgoed of als ontmoetingsplaats 
voor wandelaars. Koepels waren er in vele soorten en maten. Van de achtkantige koepel bij de 
buitenplaats Schaerweyde te Zeist tot ronde exemplaren als de Koepel van Stoop. Ronde koepels 
konden wat omvang en afwerking betreft aanzienlijk verschillen. De Peperbus bij Leersum was een 
klein exemplaar dat vooral opviel door de bepleistering met kiezelcement. De Koepel van Ruysch 
(Hilversum) was aanzienlijk groter en was als ontmoetingsplaats opengesteld voor wandelaars 
en dagjesmensen. Met het oog op het uitzicht waren enkele opvallende koepels voorzien van 
een verdieping. Met vijf verdiepingen was de Rotonde bij Blaricum een forse koepel te noemen. 
Ook de koepel in het Maarschalksbos (Baarn) had een verdieping waardoor de bezoekers zicht 
hadden op de Zuiderzee. Het woord koepel moet ook in dit geval niet letterlijk worden genomen, 
aangezien het een rechthoekig bouwwerk betrof. Veel van de koepels doorstonden overigens de 
tand des tijds niet omdat ze grotendeels uit hout waren opgetrokken. 
Uitkijktorens waren in steen, hout of in ijzer opgetrokken. Een zeer opvallende uitkijktoren was 
de toren bij het hotel annex kuuroord De Larenberg. De vorm van deze houten toren was geïn-
spireerd op een Chinese Pagode. Andere toeristische uitzichttorens werden aanvankelijk eveneens 
in hout uitgevoerd. Door de snelle ontwikkeling van de machinale houtbewerking na 1890 kon 
men boomstammen eenvoudig verwerken tot rondhout dat geschikt was voor de bouw van uit-
zichttorens. Het groeiende bosareaal in de omgeving stond garant voor de beschikbaarheid van 
goed bewerkbaar naaldhout. Hierbij speelde ook de omstandigheid mee dat landgoedeigenaren 
snel hout konden leveren voor een geplande uitzichttoren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de 
bouw van de toren in het Maarschalksbos te Baarn in de jaren 1930. Deze toren werd grotendeels 
in hout uitgevoerd, bovenop een betonnen fundering. Het rondhout voor de toren was afkomstig 
van het Domein Soestdijk en het landgoed Pijnenburg.
Nadeel van houtens torens was dat regelmatig onderhoud nodig was. Op de Amersfoortse berg 
bleek al rond 1920 dat onderdelen van houten torens aan vervanging toe waren. Gietijzer, zoals 
gebruikt voor de bouw van de Parijse Eiffeltoren, was een goed alternatief. Toch is slechts in een 
enkel geval van dit materiaal gebruik gemaakt. Zo werd de Doornse Houten Kaap in 1907 ver-
vangen door een ijzeren exemplaar. Ook de uit de jaren 1930 daterende brandtoren bij de Lage 

Uitzichttoren Maarschalksbos 

(35) Kraal, 1907, pagina 160
(36) Kraal, 1933, pagina 8
(37) Volkers, 2006, pagina 134

Fundamenten Houten Kaap 
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Vuursche was van ijzer, evenals de toren in Ouwehands Dierenpark. IJzer was echter duur, zodat 
herbouw van torens op financiële bezwaren stuitte. De uitkijktoren bij de renbaan op de Larense 
heide, die in 1914 door het bestuur van de renbaan was verkocht, werd in 1918 als oud ijzer te 
koop aangeboden (38).

Het uiterlijk van de na 1890 gebouwde uitzichttorens komt grotendeels overeen. De torens had-
den een eenvoudige opengewerkte constructie met een of meerdere platforms voor de bezoekers. 
Vanuit hedendaags oogpunt was de beveiliging minimaal. De toegang tot de torens op de Amers-
foortse berg was met een eenvoudig hangslot afgesloten. Balustrades rond de uitkijkplatforms 
bestonden uit een enkele dwarsbalk die voor kleine kinderen geen bescherming bood.
De hoogte van de torens verschilde wel aanzienlijk van plaats tot plaats. De toren in het Maar-
schalksbos te Baarn was met 40 meter een opvallende verschijning. In de meeste gevallen haalden 
uitzichttorens deze hoogte niet. De IJzeren Kaap bij Doorn mat ongeveer 20 meter en dat lijkt voor 
de Heuvelrug een gangbare afmeting. Ter vergelijking: op de Kwakkenberg bij Berg en Dal, ten oos-
ten van Nijmegen, stond in de jaren 1920 een uitzichttoren van 24 meter. De houten uitzichttoren 
die in de jaren dertig op de Tafelberg bij Blaricum verrees was met 10 meter een klein exemplaar.
Zowel houten als ijzeren uitzichttorens werden gebouwd op een betonnen fundering bestaande 
uit vier betonblokken. In enkele gevallen zijn deze betonblokken nog aanwezig, zoals bij Doorn, 
waar de fundering van de vroegere Houten Kaap nog aanwezig is. Ook brandtorens werden op 
een dergelijke fundering geplaatst.
Bij toeristische uitzichttorens werd in enkele gevallen een kiosk gebouwd waar bezoekers limo-
nade en snoepgoed konden kopen. De gemeente Amersfoort verpachtte torens aan particulieren, 
die de entreegelden inden en de bijbehorende kiosk beheerden. Het is niet bekend of het houten 
gebouwtje onderaan de toren in het Maarschalksbos ook diende als kiosk. Vermoedelijk was dit 
alleen bedoeld om de toegang tot de wenteltrap af te grendelen.

4.2 Het stedelijke panorama
Vanaf 1875 begon de bevolking in enkele plaatsen op de Heuvelrug duidelijk te groeien. Populaire 
dorpen als Baarn en Zeist kregen als eerste te maken met bevolkingsaanwas door vestiging van 
welgestelden die neerstreken in fraai ontworpen villaparken. Er werden speciale commissies inge-
steld om reclame te maken voor deze dorpen als vestigingsplaats. Kort daarna begon ook de groei 
van Amersfoort en Hilversum vorm aan te nemen. Deze plaatsen zouden in de twintigste eeuw 
uitgroeien tot kleinstedelijk formaat, wat aanzienlijke consequenties had voor de planning van 
nieuwe villaparken en woonwijken. In beide plaatsen speelde het uitzicht een rol bij de inrichting 
van de bebouwde omgeving.

4.2.1 De Heuvelrug als vestigingsplaats 
Met de toename van het aantal bezoekers, en de groei van de bevolking, werd reclame na 1890 
een factor van economisch belang. Met kernwoorden als natuur, ruimte en uitzicht trokken de 
gemeenten Zeist, Amersfoort en Hilversum potentiële nieuwe bewoners aan. De gezondheid van 
het buitenleven werd in alle gevallen benadrukt. Het aangename wonen in de natuur stond in de 
beeldvorming lijnrecht tegenover het verblijf in de als steeds ongezonder beschouwde grootstedelijke 
omgeving.

Gezondheid
Uitzicht maakte in deze jaren deel uit van een natuurbegrip dat steeds vaker geassocieerd werd 
met gezondheid. De droge zandgronden op de heuvelrug werden met de boslucht als bij uitstek 
gezond beschouwd. De kersverse VVV’s op de Heuvelrug maakten rond 1900 volop gebruik van 
het krachtige verbond tussen natuur en gezondheid. Dat je in deze omgeving ook nog de hoogte 
op kon zoeken was een bijkomend voordeel. Het natte laagland had een slechte reputatie als 
ziekteverwekker.
Artsen schreven zieken met longklachten of lichamelijke vermoeidheid een verblijf in Zwitser-
land voor om in de ijle lucht met zicht op de bergen van hun kwalen te genezen. Davos werd 
een bekende bestemming voor Nederlanders die een gezonde omgeving zochten om van tbc te 
genezen. Andersom kwamen kuuroorden ook in Nederland zelf van de grond. Zoals het eerder (38) Bussumer Courant, 19-01-1918 
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genoemde Kurhaus Trompenberg, dat op een hoogte van circa 40 meter lag, en het Badhotel te 
Baarn waarvan nog een toren bewaard is gebleven. In Amersfoort prezen brochures vestiging 
op de berg aan omdat de omgeving daar geheel malariavrij was (39). Een aanbeveling die niet 
alleen op ex-Indië-gangers was gericht. In Nederland was malaria in deze periode geen onbekend 
verschijnsel.

Reclame
In de jaren 1890 verschenen de eerste commissies op het toneel die tot doel hadden om nieuwe 
bewoners naar de zich langzaam uitbreidende dorpen te trekken. Deze reclamecommissies waren 
aanvankelijk het resultaat van particulier initiatief. Ze luisteren bijvoorbeeld naar de benaming 
commissie ter verfraaiing en werden niet zelden geleid door hoteleigenaars, zoals de uitbater van 
Figi te Zeist, die economisch belang hadden bij de komst van toeristen en nieuwe bewoners. De 
Vereeniging tot verfraaiing van de gemeente Baarn werd bijvoorbeeld opgericht in 1887. In de 
jaren 1890 ontstonden ook de eerste VVV’s, zoals de VVV Zeist (1894) en de VVV Amersfoort.
Het aantal gidsen voor toeristen nam in deze periode sterk toe. In de meeste gemeenten ver-
schenen beschrijvingen van de aantrekkelijke aspecten van de directe omgeving, vooral in de 
gemeenten die al in de belangstelling stonden bij bezoekers, zoals Baarn, Zeist en Amersfoort. 
Gidsen werden dikwijls uitgebracht door plaatselijke boekhandelaars, zoals Ruitenbeek te Doorn 
en J. Kraal te Zeist. In de meeste van deze gidsen uit de periode 1890-1940 komt het uitzicht op 
specifieke plaatsen aan bod. Voor Amersfoort is dat het uitzicht vanaf de Amersfoortse berg, voor 
Doorn bijvoorbeeld het uitzicht vanaf de Zonheuvel en de Kaap. De combinatie van gezonde lucht 
en fraaie vergezichten werd bij uitstek geschikt geacht om dagjesmensen en nieuwe bewoners 
naar de Heuvelrug te trekken.

Wandelkaart van Gooiland,

A. Braatensiek, ca. 1900

Gids voor Doorn 1924-1925 

(39) zie Amersfoort als woonplaats, 1914
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Fietskaart van Gooi en Eeemland, ANWB 1925

Ook particuliere ondernemers haakten aan bij het beeld van de gezonde natuur op de Heuvelrug, 
zoals C.W. Ouwenhand, die een uitkijktoren liet bouwen in zijn dierenpark. Het ongezonde imago 
van fabriekswerk hoefde hierbij geen beletsel te zijn. Christoph Pleines ontwikkelde voor Zeep-
fabriek De Duif een bijpassend beeldmerk – een duif – waarmee de fabriek ver buiten de provincie 
bekend raakte. Pleines liet op alle mogelijke manieren reclame maken voor zijn producten, onder 
andere door een boekwerk uit te brengen met de titel De Zeepfabriek in beeld. Om het beeldmerk 
ook bij de treinreizigers onder de aandacht te brengen liet hij op 30 meter afstand van de spoorlijn 
Utrecht-Amersfoort in 1919 de zogenaamde Duiventoren bouwen. Deze in baksteen uitgevoerde 
22 meter hoge toren fungeerde tevens als uitzichttoren. Het fabrieksterrein zag er vanaf de toren 
uit als een mengeling van nijverheid en natuurschoon door de combinatie van fabrieksgebouwen 
en berkenbomen. 
Naast de wandelgidsen verschenen ook in toenemende mate toeristenkaarten. Ook de kaarten 
waren dikwijls van de hand van plaatselijke boekhandelaars of andere specialisten, zoals de 
Amsterdammer A. Braakensiek. Op deze kaarten staan bezienswaardigheden aangegeven, evenals 
panorama’s vanaf hoger gelegen punten. Fiets- en wandelroutes wonnen aan populariteit. De 
Gooise wandel- en fietsvereniging zette al begin twintigste eeuw diverse routes uit. Ook de fiets-
routes van de in 1918 opgerichte UMO (Utrecht met omstreken), werden in de decennia voor de 
tweede wereldoorlog een begrip.

Wandelroute
In 1914 was de Heuvelrug als wandel- en fietsgebied al zo bekend geworden dat de ANWB er 
een uitgebreide routebeschrijving aan wijdde. De in 1883 opgerichte ANWB, aanvankelijk onder 
de benaming Nederlandsche Velocipèdistenbond, legde in haar beginjaren de nadruk op fiets- en 
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wandeltochten. Hoewel de auto een steeds grotere plaats ging innemen binnen de activiteiten 
van de A.N.W.B. Toeristenbond, zoals de organisatie vanaf 1904 heette, bleven de wandeltochten 
populair. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het niet meer mogelijk om wandel-
tochten in het buitenland uit te zetten. De bond besloot daarom om nieuwe binnenlandse routes 
uit te zetten. Voor het uitzicht is de eerste Bondswandelroute uit 1914 van grote betekenis. Deze 
route van Amsterdam naar Arnhem liep langs een groot aantal uitzichtpunten en panorama’s op 
de Heuvelrug. Wandelaars op de nieuwe route kwamen via ’s Graveland op de Kerkbrink te Hil-
versum en betraden daarna het heuvelruggebied. De route voerde verder via De lage Vuursche en 
Den Dolder naar Zeist en van daar naar de Pyramide van Austerlitz. Via Maarn en Doorn ging het 
vervolgens over de kam van de Heuvelrug richting Leersum en Rhenen. De totale afstand bedroeg 
150 km (40). Het deel van de route in het centrale heuvelruggebied, vanaf de Pyramide, is op een 
kaart van boekhandelaar J. Ruitenbeek uit 1928 weergegeven.

“Wandelweg” van de ANWB (1914)
> Panorama Piramide
> Panorama De Hoogt
> Panorama Clubhuis De Uitkijk
> IJzeren Belvedère De Kaap
> Darthuizerberg
> Panorama Oriënteertafel ANWB
> Uitzichttoren Lombok Panorama’s
> Leersumse heide: Panorama’s
> Hoogstraat (koepels)

Uit de routebeschrijving (1914) blijkt dat naast de hierboven genoemde oriënteertafel van de 
ANWB op meerdere plaatsen oriënteertafels waren aangebracht. Op de Pyramide bevonden zich 
twee oriënteertafels (noordwest en zuidoost) en langs de wandelroute ten zuiden van Maars-
bergen stond er één opgesteld. Ook op de Uitkijktoren Van Dam te Leersum (Uilentoren) was 
aangegeven wat bezoekers vanaf de toren konden waarnemen. Naast deze in de routebeschrij-
ving genoemde exemplaren bevonden zich mogelijk nog oriënteertafels voor de wandelaars in 
het Kaapse Bos, op de Darthuizerberg en bij de Donderberg te Leersum. Hiervan is alleen het 
exemplaar van de Darthuizerberg bewaard gebleven (41). De gevolgde route geeft wel aan dat het 
uitzicht in 1914 een centrale rol vervulde bij de beleving van het heuvelruggebied. Ook na de 
Eerste Wereldoorlog bleef dit nog enige tijd het geval. Vermoedelijk begon de populariteit van de 
wandelroute voor 1940 af te nemen.

ANWB-route, 1914 

‘Wie van wandelen houdt, doet ’t best 

den wandelweg van den Toeristenbond 

A.N.W.B. te volgen, die even voorbij 

Doorn, links van den straatweg, naar den 

heuvelenrug leidt en met groote zorg 

is gekozen door de mooiste bosschen 

en langs die hoogten, waar de fraaiste 

vergezichten worden genoten’

Dicke, W.H.J., Utrecht, uitgave Nationale Bond voor 

Vreemdelingenverkeer in Nederland, Utrecht 1915

(40) Feith, 1914, pagina 8-9 
(41) Deze oriënteertafel wordt bewaard in het archief 

van de ANWB. Mededeling van Hans Buiter.
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Werkverschaffing
Eind jaren twintig was het beeld van de Heuvelrug als een gezonde woonomgeving stevig geves-
tigd. Het uitzicht bood bij uitstek de mogelijkheid om de gezonde natuur onder de aandacht te 
brengen van het publiek. Toen de economische crisis toesloeg bleven gemeenten zich inspannen 
voor handhaving van het uitzicht. Werklozen werden ingezet bij het herstellen van bestaande 
uitzichtpunten of het vormen van nieuwe punten. In de eerste plaats werden enkele bestaande 
heuvels in de jaren 1930 verhoogd. Daarnaast werden door gemeenten nieuwe uitzichttorens 
voorzien. Van één uitzichttoren is bekend dat de bouw daadwerkelijk in het kader van de werkver-
schaffing is uitgevoerd. 
De Sijsjesberg bij Huizen werd in deze jaren opgehoogd. Later werd ter plaatse een zwembad 
aangelegd. Ook de Stuifheuvel in het Zeister Bos werd verhoogd. De Commissie van Openbare 
Werken van de gemeente Zeist stelde in 1934 voor om de Stuifheuvel op te hogen en er een 
uitkijktoren op te bouwen. Deze uitkijktoren zou toeristen en dagjesmensen aantrekken en zou 
tevens dienst kunnen doen als brandtoren. Vanwege de kosten van de bouw van de toren, geschat 
op fl. 2000,-, besloot de gemeente echter niet tot de bouw van de toren over te gaan. De Stuif-
heuvel werd wel verhoogd. In 1936 besloot de gemeenteraad om de heuvel een maximale hoogte 
van 9,5 meter te geven. Voor de uitvoering van dit project werden werklozen ingezet (42).
Enkele jaren daarvoor had de Leersumse gemeenteraad zich gebogen over de kwestie van het 
uitzicht vanaf het voormalige landgoed Lombok. Dit landgoed was als openbaar park in beheer 
bij de gemeente en daarbij hoorde ook het onderhoud van de bestaande uitzichtpunten: de Toren 
van Nellesteyn, de Peperbus koepel en de Uilentoren. Vooral de laatste dreigde door zijn geringe 
hoogte in de nabije toekomst aan betekenis in te boeten. De gemeente overwoog daarom om een 
nieuwe uitzichttoren te bouwen die het panorama op de omgeving in de volgende decennia zou 
garanderen. Van de bouw van deze uitzichttoren is het echter nooit gekomen.
Te Baarn werd de geplande bouw van een uitzichttoren in deze jaren wel uitgevoerd. In 1937 
beraadde de gemeenteraad zich over mogelijk uit te voeren werkverschaffingsprojecten. In verband 
daarmee liet de raad haar oog vallen op het Maarschalksbos, waar al een populaire theekoepel 
stond. In november van dat jaar stelde het College van B&W voor om een eenvoudigen rustie-
ken uitzichttoren te bouwen op het hoogste punt van het Maarschalksbos. De gemeente zorgde 
zelf voor een ontwerp van de toren, waarvan de bouwkosten, inclusief de loonkosten, werden 
geraamd op fl. 4820,-. Een rekensom leerde dat de toren de gemeente in werkelijkheid echter aan-
zienlijk minder zou kosten. Van de totale loonkosten van circa fl. 3.000,- zou de gemeente 
fl. 1850,- terugkrijgen als besparing op de werkloosheidsuitkeringen. In maart 1938 werd de uit-
zichttoren uiteindelijk gebouwd.
In Amersfoort werd een uitzichtheuvel aangelegd op het grondgebied van het voormalige land-
goed Birkhoven. De gemeente besloot in 1934 om Birkhoven als openbaar wandelgebied in te 
richten. Als onderdeel daarvan werd een bosvijver gegraven, een uitzichtheuvel opgeworpen en 
een openluchttheater gebouwd. In 1937 werden deze attracties toegankelijk gemaakt voor het 
publiek. Enkele jaren later werd aan deze voorzieningen een bosbad toegevoegd. Te Soesterberg 
werd in deze jaren een wandelpark aangelegd met een uitkijkpunt. Naast het uitzicht op plaatsen 
als Hilversum en Amersfoort vormde het zicht op het vliegveld een belangrijke attractie.

De activiteiten rond uitzichtpunten in de jaren dertig wijzen erop dat gemeenten het belang van 
het uitzicht voor het toerisme erkenden. Klachten over het afnemende toerisme in deze periode 
noopten plaatselijke overheden tot inspanningen. De bouw van uitzichttorens bood tevens de 
gelegenheid om de groeiende groep werklozen aan de slag te houden. Ook andere vormen van 
recreatie hadden de aandacht van de plaatselijke overheid. Dat gold vooral voor het zwemmen. In 
de jaren 1930 werden in het kader van de werkverschaffing onder andere het genoemde zwembad 
op de Sijsjesberg, het Soester natuurbad en het natuurbad Woestduin te Doorn aangelegd. Ook 
het Henschotermeer werd in deze periode uitgegraven. Het uitzicht vormde dus slechts een van 
de mogelijkheden voor de werkverschaffing in deze jaren.

4.2.2 Uitbreiding van de bebouwing
De bevolkingsgroei eind negentiende eeuw betekende dat gemeenten zich actief met de vormge-
ving van de bebouwing moesten gaan bezighouden. Landschapsarchitecten werden ingeschakeld 
om aantrekkelijke villaparken te ontwerpen bij De Bilt, Zeist, Baarn en Hilversum. Door aankoop 

Soesterberg’s laatste creatie op 

verfraaijngs-gebied bestaat in een, 

zich rechts van den weg naar Soest 

uitstrekkend Wandelpark met rustieke 

wegen en paden en een uitkijktoren met 

schitterende vergezichten op Hilversum, 

Baarn, Amersfoort, Soesterdal, het 

Vliegveld en – stelt U eens voor, dat dit 

niet eens zoo ware! – : op het plaatselijke 

Natuurbad!

Francken, A.W., Van Bosch en Hei en Zonneschijn. Per 

NBM door Neerland’s schoonste dreven, 1938

(42) Gemeentearchief Zeist,
 historisch-topografische atlas
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van landgoederen verwierf de gemeente Zeist de grond die nodig was voor villabouw. Bij Amers-
foort vormde de doorbraak van de middeleeuwse omwalling de eerste aanzet tot stadsuitbreiding.

In de negentiende eeuw werden de middeleeuwse verdedigingswerken op veel plaatsen in Neder-
land afgebroken. Militair gezien waren de muren en de bastions van weinig betekenis meer en liet 
de staat van onderhoud te wensen over. De wallen zaten de stadsuitbreiding bovendien danig in 
de weg. De burgerij in een stad als Utrecht kreeg bovendien meer behoefte aan verfraaiing van de 
stadsrand. Het slechten van de omwalling bracht daarnaast een aanzienlijke verruiming van het 
uitzicht met zich mee.
De bekende landschapsarchitect J.D. Zocher legde in de eerste helft van de negentiende 
eeuw stadsparken aan op de plaats van de middeleeuwse omwalling in de steden Utrecht en 
Amersfoort. Zocher, die ook betrokken was bij de aanleg van diverse landschapsparken in de regio, 
paste de principes van de landschapsstijl toe bij de ontwerpen voor de stadsparken. Afwisselende 
boomgroepen, doorkijkjes en slingerende voetpaden zetten de toon. Door de ‘natuurlijke’ aanplant 
van struiken, bomen en heesters moest het erop lijken dat stad en platteland ongemerkt in elkaar 
over liepen. Het uitzicht op het platteland maakte de wandeling van de deftige stadsbewoners tot 
een aangename ervaring. In Amersfoort werd in de jaren 1822-1843 een gedeelte van de omwalling 
heringericht. Aan de noordkant bleef de Koppelpoort gespaard.
Tot 1800 breidde de stad Amersfoort zich nauwelijks uit buiten de omwalling. De eerste echte 
uitbreiding richtte zich rond 1875 op de hoger gelegen gronden aan de zuidwestkant van de stad. 
De beboste streken op en rond de Amersfoortse berg boden een aantrekkelijke woongelegenheid 
voor liefhebbers van rust, natuur en ruimte. Het uitzicht vanaf de berg trok in deze jaren steeds 
meer de aandacht en zou uiteindelijk een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van het zoge-
naamde Bergkwartier.
Hilversum, het huis tussen de heuvels, bleef lange tijd een dorp binnen de begrenzing van de 
omringende landbouwgronden, de zogenaamde engen. Aan de kant van ’s Graveland, waar de 
buitens van rijke Amsterdammers zich bevonden, vond vanaf 1831 de eerste grote uitbreiding van 
het dorp plaats (Boomberg). Enkele decennia later volgde het ruim opgezette villapark Trompen-
berg, korte tijd later gevolgd door de bouw van andere villaparken aan de noordkant van het dorp 
(Nimrodpark, Kannesheuvelpark). Bij de aanleg van deze villaparken werd rekening gehouden met 
zichtassen en doorkijkjes, zodat de bewoners zouden kunnen profiteren van het reliëf. Ook aan de 
zuidkant van Hilversum werd bij de aanleg van villaparken rekening gehouden met zichtlijnen 
(’t Hoogt van ’t Kruis). De bekende stadsarchitect W.M. Dudok was vanaf 1915 bij veel van de 
Hilversumse uitbreidingsplannen betrokken. Het door hem ontworpen raadhuis werd voorzien van 
een toren die als uitkijktoren was opengesteld voor het publiek.

Watervoorziening
Om de villabewoners van schoon water te voorzien was de aanleg van een waterleiding geen 
overbodige luxe. De cholera-epidemieën die in de loop van de eeuw vooral steden als Utrecht en 
Amersfoort hadden geteisterd noopten gemeentebesturen tot het nemen van maatregelen om 
de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren. Een aantal gemeenten besloten een eigen drink-
watervoorziening aan te leggen. Daartoe lieten zij monumentale watertorens bouwen die als 
oriëntatie punten een herkenbaar onderdeel zouden gaan vormen van het bebouwde landschap op 
de Heuvelrug. Enkele watertorens werden in een later stadium omgevormd tot uitkijktoren en open-
gesteld voor het publiek.
De oudste watertoren in het gebied dateert uit circa 1680 en staat in het park bij het voormalige 
Paleis Soestdijk.
Uit het tijdperk voor de grootschalige aanleg van waterleidingen zijn watertorens op landgoederen 
bekend. Op het landgoed Hydepark (Doorn) werd in de jaren 1886-1888 een watertoren opgetrok-
ken. Bij andere villa’s ontstonden torenvormige bouwsels die dienden als waterreservoir. Dat is 
bijvoorbeeld het geval bij de Constantia Hoeve (Woudenberg).
Vanaf 1880 verschenen watertorens in grotere aantallen op de Heuvelrug. Dit hield verband met de 
aanleg van de drinkwatervoorziening en de komst van pompstations, zoals het pompstation van 
Soestduinen. De stad Utrecht kreeg haar water rechtstreeks uit Soestduinen, in andere plaatsen 
werden watertorens gebouwd ter ondersteuning van een netwerk van waterleidingen. Deze water-
torens werden op hogere delen gebouwd om voor voldoende druk op de waterleiding te kunnen 
zorgen. Zeist kreeg een watertoren in 1896, Hilversum in 1893. Het na 1874 snel groeiende villadorp 

Watertoren Hilversum 

Raadhuis te Hilversum
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Baarn kreeg in 1903 een eigen watertoren. De gemeentes Doorn en Amersfoort lieten een eigen 
waterleiding aanleggen en bouwden watertorens respectievelijk bij Woestduin (1902) en op de 
Amersfoortse berg (1910).
Al in de jaren dertig besloot het provinciale waterleidingbedrijf Noord-Holland om een watertoren 
gedeeltelijk open te stellen voor het publiek. Dit betrof de door de Larense architect Wouter 
Hamdorff ontworpen watertoren langs de Rijksweg bij Laren. Dat daar behoefte aan was bleek 
uit de krantenberichten waarin lezers een pleidooi hielden voor uitkijkpunten in het Gooi (43). 
In navolging van de toren van het door Dudok ontworpen Hilversumse raadhuis zou ook de 
watertoren een uitzichtfunctie moeten krijgen. Het is niet bekend hoe lang de watertoren deze 
recreatieve functie heeft gehad. Op de Koerheuvel bij Rhenen verrees enkele jaren later een 
watertoren. Bij deze watertoren werd een hotel-restaurant gebouwd met een wijds uitzicht op de 
omgeving. Dit hotel-restaurant bleef in bedrijf tot 1989. De watertoren werd in 1995 omgebouwd 
tot appartementencomplex.
Schoon water vormde een niet onbelangrijk element in de reclame van heuvelruggemeenten. 
Ook elektrische straatverlichting werd een argument om nieuwe kapitaalkrachtige bewoners aan 
te trekken maar aanvankelijk lag de nadruk op helder water en schone lucht. Rond 1900 was de 
gezondheid van het buitenleven minstens zo’n sterk argument als de nadruk op comfort en goede 
treinverbindingen. Uitzicht vormde de ultieme beloning voor degenen die zich te midden van de 
gezonde natuur op de Heuvelrug vestigden. De stad Amersfoort maakte gebruik van deze sterke 
associatie van natuur, uitzicht en gezondheid.

4.2.3 Bouwen op de berg
Vanaf 1890 nam de gemeente Amersfoort in omvang toe. Voor uitbreidingsplannen keek de 
gemeente ook naar de Amersfoortse berg, die tot dan toe nauwelijks ontgonnen was. Niet alleen 
de fraaie natuur rond de stad en de gezonde droge lucht moesten kapitaalkrachtige nieuwe bewo-
ners aantrekken. Ook het uitzicht speelde bij de ontwikkeling van het Bergkwartier een belangrijke 
rol. Het uitzicht werd gepropageerd als een van de grote voordelen van wonen op de berg.

In de zeventiende eeuw had de berg voor Amersfoort nog allerminst de waarde die hij twee-
honderd jaar later zou krijgen. Wel bevond zich daar sinds 1652 de Utrechtseweg – verderop 
Amersfoortseweg geheten -, die de verbinding vormde met de Biltse straatweg. De berg stond 
als uitzichtpunt bekend maar de andere kant van de stad, met de bedrijvigheid langs de rivier de 
Eem trok meer de aandacht. Op het grote schilderij van Withoos in museum Flehite is de stad dan 
ook vanuit de noordoostkant afgebeeld. Centraal staan de verdedigingswerken, de kerken en de 
bedrijvigheid in en om de stad. De berg is op de achtergrond afgebeeld, als het decor waartegen 
de activiteiten in Amersfoort zich afspelen.
In de beschrijving van Amersfoort door Van Bemmel uit 1750 speelt de berg een opvallender rol. 
Van Bemmel gaf een uitgebreide beschrijving van de berg, waarvan de hellingen beplant waren 
met eikenhakhout. De schrijver benadrukte de gezonde ligging van de stad, een gegeven dat bij de 
promotie van de stad na 1900 een voorname rol zou spelen. De inwoners van de stad konden een 
hoge leeftijd bereiken, omdat de lucht er fris en gezond was (44).

Op kaarten van de provincie Utrecht staan de ‘bergen’ van de Heuvelrug steevast afgebeeld als 
Amersfoorder bergen, ten teken dat de berg bij Amersfoort de toon aangaf. Als bestemming voor 
wandelaars en reizigers speelde de berg rond 1850 echter nog geen rol van betekenis. Aan die kant 
van de stad bevonden zich slechts heidevelden en met eikenhakhout begroeide heuvels. In de 
eerste helft van de negentiende eeuw was Amersfoort vanuit toeristisch oogpunt nog nauwelijks 
ontdekt. Wandelaars en reizigers gaven de voorkeur aan de Stichtse Lustwarande en eerder 
genoemde trekpleisters als de Pyramide van Austerlitz en het dorp Zeist. Met de aanleg van de 
Centraal Spoorweg in 1864 verbeterde de bereikbaarheid maar dat betekende niet dat het publiek 
in grote aantallen toestroomde. Veel Amsterdammers gaven nog de voorkeur aan Baarn en de 
directe omgeving. Pas na 1890 trok de belangstelling voor Amersfoort aan. Craandijk schreef in 
1888 over Amersfoort als een liefelijke landstreek met heuvels, bossen en fraaie vergezichten. De 
natuurliefhebber Craandijk kon zijn hart ophalen aan de berg en de nabije omgeving. Het uitzicht 
was nog nergens aangetast en huizen stonden er nog niet. Op eikenhakhout na was de berg nog 
kaal (45).

“De stad ligt in ene zeer lustigen en 

vermaakelijken oort, aan den voet van een 

grooten en hoogen Berg, bekent onder de 

naam van den Amersfoorder Berg, van 

waar zig een heerlijk en genoeglijk gezigt 

vertoond, niet alleen over het aangenaame 

van lommerrijke Bosschen, Plantagien en 

Landeryen, die hier als zo veel Perken en 

andere overheerlijke gezigten, zig opdoen, 

maar ook in ’t beschouwen van een groote 

menigte van verre en nabij gelegene 

Dorpen, aanzienlijke Huizen en Plaatsen, 

welker gezigt zich uitstrekt, zelfs tot over 

de Zuider-Zee.”

A. van Bemmel, Beschryving der stad Amersfoort, 1750

Berghotel Amersfoort met uitkijktoren,

ansichtkaart ca.1920-1940 

(43) Bussumer Courant 12-08-1933
(44) Bemmel, 1750, pagina 3
(45) Craandijk, 1888, pagina 145-150
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Bergkwartier
Vanaf eind negentiende eeuw werd de ontwikkeling van het Bergkwartier ter hand genomen. Om 
het uitzicht zoveel mogelijk in tact te houden werden tuinarchitecten ingeschakeld voor het eerste 
ontwerp van de nieuwe villawijk op de berg. De gemeente had al in 1876 grote stukken grond 
verkocht aan een exploitatiemaatschappij die binnen bepaalde grenzen zelf de gelegenheid kreeg 
om bouwprojecten te ontwikkelen. Voor hun ontwikkelingsplannen hanteerden de projectontwik-
kelaars de uitgangspunten van de Engelse landschapsstijl. Er werd ruimte gelaten voor verrassende 
doorkijkjes en dito vergezichten. Toch duurde het nog wel enkele jaren voordat het aantal huizen 
begon toe te nemen. Aanvankelijk bleef de bebouwing beperkt tot enkele grotere villa’s.
In de gidsen voor toeristen die in deze periode werden uitgegeven neemt het uitzicht op de berg 
een opvallende plaats in. In 1904 werd het uitzicht op het Kamp van Zeist, Soesterberg, Wallen-
burg en de Pyramide aangeprezen. Andere gidsen benadrukten de grote verscheidenheid aan 
uitzichtpunten. Men had niet alleen uitzicht vanaf het hoogste punt van de berg maar ook tijdens 
de wandeling bergopwaarts. Het uitzicht beperkte zich niet tot de Heuvelrug, ook Eemland kwam 
goed in beeld. Vanaf de Ansfriduskerk kon men aan de ene kant de bossen van Nimmerdor en 
Den Treek zien en aan de andere kant de Zuiderzee. Zelfs de antennes van het Radiodorp - Radio 
Kootwijk - op de Veluwe waren zichtbaar.
Het Berghotel aan de Utrechtseweg en de bijbehorende theetuin vormden vanwege het uitzicht 
een aantrekkelijke bestemming voor uitstapjes. Het in 1903 vernieuwde hotel was voorzien van 
een uitkijktoren met ruim uitzicht op de omgeving. Een gids uit 1927, uitgegeven ter gelegenheid 
van de Olympische Spelen, roemde het schitterend panorama vanaf de theetuin (46). Vlak bij het 
berghotel bevond zich het uitzichtpunt dat als het schoonste uitzicht van Nederland werd aan-
geprezen. Dit was het uitzicht vanaf de Galgenberg, die ook bekend stond als de Zeven Boompjes. 
In 1929 werd op de plaats van de theetuin, pal naast de Galgenberg, het zogenaamde Berg-
paviljoen geopend.
De bestuurders van de gemeente was de kwaliteit van het uitzicht vanaf de berg allerminst ont-
gaan. Bij de verdere ontwikkeling van het Bergkwartier werd rekening gehouden met het zicht op 
de omgeving. De villawijk moest ruim opgezet worden en er was geen plaats voor fabrieken en 
horecagelegenheden anders dan het Berghotel. Zogenaamde ‘bergservituten’ moesten garanderen 
dat particulieren zich aan de regels hielden. Ook de in 1912 ingestelde Reclamecommissie, die de 
stad Amersfoort als woonplaats moest aanprijzen, benadrukte de fraaie ligging van het Bergkwar-
tier. De hoogte van de berg garandeerde niet alleen een mooi uitzicht maar was ook goed voor de 
gezondheid. De berg was volgens de commissie geheel malaria-vrij.
In 1913 kocht de gemeente Amersfoort het grootste deel van de grond op de berg terug van 
de Maatschappij Amersfoort. Hiermee kreeg de gemeente de gelegenheid zich actiever met de 
be bouwing en inrichting van de berg te bemoeien. Handhaving van het uitzicht op de omgeving 
en de landschappelijke kwaliteit waren hiervan een onderdeel. Ook het onderhoud van uitzicht-
torens behoorde tot de gemeentetaken.

Panorama Galgenberg, ansichtkaart ca.1935

(46) Gids voor Amersfoort, 1927, pagina 6
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Uitzichttorens
Op de berg stonden op dat moment drie, wellicht zelfs vier, uitzichttorens. Er stond een uitkijk-
toren in Klein Zwitserland, ook wel uitkijktoren Berg-Zuid genoemd, een uitkijktoren bij Quatre-
Bras en een toren verderop bij Laan 1914. Verder stond er in 1927 nog een uitkijktoren bij de 
zanderij aan de Utrechtse weg. Wie deze torens gebouwd heeft is niet duidelijk. 
Voor de exploitatie maakte de gemeente gebruik van het aanbod van particulieren, zoals voor 
de verkoop van versnaperingen bij de uitkijktoren naast de voormalige Zanderij. Een zekere 
heer Jansen uit de Van Bemmelstraat vroeg een vergunning aan om dagelijks bij de uitkijktoren 
limonade, chocola en dergelijke te verkopen. Daarnaast vroeg hij toestemming om de toegang tot 
de uitkijktoren met een hek af te sluiten om beter toezicht te kunnen houden bij de beklimming 
van de toren. Hij zou dan toegangsbewijzen gaan verkopen van fl. 0,05 per stuk, waarvan hij
fl. 0,03 aan de gemeente af zou dragen. De gemeente zou zelf zorgdragen voor plaatsing van 
het toegangshek. Het argument van toezicht viel bij de gemeente kennelijk in goede aarde, want 
Jansen mocht bonnetjes gaan verkopen mits de gemeenteambtenaren gratis toegang kregen tot
de toren.
Bij een andere uitkijktoren stond een kiosk voor de verkoop van frisdrank en snoepgoed. Het 
Paviljoen voor ververschingen Quatre Bras met uitkijktoren stond op de hoek van de Daam 
Fockemalaan en de Utrechtseweg, tegenover het in 1914 gebouwde katholieke internaat Saint 
Louis. In 1944 is deze uitkijktoren door het Duitse leger in brand gestoken.
Eind jaren 1920 bleek dat enkele uitkijktorens op de Amersfoortse berg aan vervanging toe waren. 
In 1919 baarde de staat van de toren aan Laan 1914 de gemeente zorgen. Volgens de directeur 
Openbare Werken was het onverantwoord om de toren nog langer open te stellen voor het 
publiek. Hij overwoog nog om ter vervanging een ijzeren uitkijktoren uit Nijmegen aan te kopen. 
Deze toren stond op de Kwakkenberg bij Nijmegen en de prijs ervan bedroeg fl. 5.000,-. Dit 
bedrag vond B&W echter te gortig en de toren werd kort daarna afgebroken.
In de jaren 1930 bleek ook een andere toren in verval te raken: de uitzichttoren Berg-Zuid. Deze 
toren stond in Klein-Zwitserland, aan het einde van de Jacob Catsstraat, ter hoogte van de Galgen-
berg. Volgens de directeur OW zou de toren voor een bedrag van fl. 400,- vernieuwd moeten 
worden. Het onderhoud van deze uitkijktoren begon dus behoorlijk in de papieren te lopen. De 
uitzichttoren Berg-Zuid is vermoedelijk nog in 1930 of in het jaar daarop ontmanteld (47).

Zichtlijnen
Hoewel de gemeente Amersfoort niet wilde investeren in nieuwe torens vond zij het uitzicht 
vanaf de berg nog wel degelijk de moeite waard. Halverwege de jaren dertig spande de gemeente 
zich in om het uitzicht vanaf bekende trekpleisters als De Zeven Boompjes en de theetuin bij het 
Berghotel te handhaven. Niet alleen de toenemende bebouwing, ook de boomgroei begon hoe 
langer hoe meer het bestaande uitzicht te belemmeren. Dat gold vooral voor Klein Zwitserland en 
omgeving.

(47) Archief Eemland, toegangsnummer 0022, 
Stadsarchitect te Amersfoort

Uitzichttoren Quatre Bras, 1930
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Op een uitbreidingsplan voor Berg-Zuid uit 1935 staan de gewenste zichtlijnen met blauw potlood 
ingetekend. In de brief van de directeur OW bij deze tekening staat aangegeven wat de zichtlijnen 
precies inhielden. Het betrof onder andere het uitzicht vanaf de theetuin in de richting van Ede-
Lunteren en in de richting Heiligenberg, Hoevelaken-Garderen. Verder het uitzicht vanaf de Oranje-
laan naar Baarn- Eemnes Buiten -Blaricum. Volgens de brief zou er wel wat struikgewas verwijderd 
moeten worden maar dat leek niet erg bezwaarlijk. De ingrepen zouden de natuur ten goede 
komen, omdat het uitzicht op de omgeving aanzienlijk verbeterd zou worden. Twee weken later 
gaf B&W al toestemming om de gewenste zichtlijnen vrij te maken. De waarde van het uitzicht 
werd kennelijk zo hoog geschat dat snelle besluitvorming mogelijk was (48). Ook in de jaren 1950 
ondernam de gemeente nog actie voor handhaving van het uitzicht door het snoeien van acacia’s 
op de berg.
Amersfoort is niet de enige gemeente die het belang van het uitzicht voor haar bewoners onder-
kende. Ook andere gemeenten hielden zich actief met behoud van uitzichtpunten bezig. De 
gemeente Hilversum hield bij de ontwikkeling van villaparken, zoals het Nimrodpark, rekening met 
zichtlijnen. Uniek voor Amersfoort is echter de handhaving van het uitzicht in combinatie met de 
ontwikkeling van de nieuwe villawijk op de berg, het Bergkwartier.

4.2.4 Een fijnmazig netwerk
Uitzichttorens, koepels, zichtlanen en natuurlijke uitzichtpunten vormden rond 1900 een netwerk 
van zichtrelaties. De gemeente Amersfoort deed haar best om een gedeelte van dit netwerk te 
handhaven door zichtlanen vrij te houden en toezicht te houden op de bebouwing op de Amers-
foortse berg. Kerktorens vormden als oriëntatiepunten een essentieel onderdeel van dit netwerk 
op de Heuvelrug, dat in de loop van de twintigste eeuw nog zou worden uitgebreid door de 
introductie van brandtorens en luchtwachttorens. Voor het publiek was vooral het uitzicht vanaf 
toeristische uitzichtpunten en natuurlijke zichtpunten van belang.

Zichtlijnen Amersfoortse berg,

uitbreidingsplan Berg-Zuid, 1935

(48) Archief Eemland, Stads- cq. Gemeentebestuur 
Amersfoort, toegang 0002.01, 
inventarisnummer 5921
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(49) Kraal, 1933, pagina 83-85
(50) zie Francken, 1938 
(51) Feringa, 1904, pagina 148-151 
(52) Lägers, 2006, pagina 37
(53) Francken, 1938, pagina 45

Zichtrelaties in het heuvelruggebied werden vanouds aangegeven door lanen die naar een toren of 
naar een opvallende plaats leidden. Torenlanen boden zicht op kerktorens, Domlanen wezen naar de 
Utrechtse Domtoren, gezichtslanen kwamen uit bij landhuizen. De Gezichtslaan in Doorn was ooit 
aangelegd als een zichtlaan naar Huis Doorn, de Gezichtslaan in Bilthoven als zichtas van Eyckenstein. 
Andere lanen of wegen leidden naar galgenbergen of naar begraafplaatsen. De Galgenweg in het bos bij 
Elst liep rechtstreeks naar de galgenberg van Amerongen. De Gooise Doodwegen voerden bezoekers 
rechtstreeks naar het Janskerkhof, dat op een hoger gelegen plaats ten zuiden van Laren goed zichtbaar 
was.
Torenlanen, Domlanen en Gezichtslanen liepen doorgaans in de dwarsrichting over de flank van de 
Heuvelrug. Wegen die in de lengterichting liepen werden als doorgaande weg of als postweg gebruikt. 
Hiermee konden reizigers de kam van de Heuvelrug vermijden en tevens de natte gronden ten zuiden 
ervan uit de weg gaan. Vanaf deze wegen bestond tot eind negentiende eeuw uitzicht over de uiter-
waarden in de richting van de Lek. Andere routes voerden de bewoners juist over de toppen van de 
heuvels. Via een kerkenpad konden de bewoners van Maarn de kerk in Doorn bereiken. Schaapherders 
voerden hun dieren vanaf de hoger gelegen heidegronden naar de lager gelegen dorpen. Van dit gebruik 
zijn diverse (schaaps)driften overgebleven.

Het toeristische parcours
Toeristische routes volgden bestaande wegen. In de beginperiode, rond 1800, volgden wandelaars 
en dagjesmensen vaste routes langs bekende uitzichtpunten. In het zuidelijk deel van het heuvelrug-
gebied werd de Utrechtse weg – ook bekend als Biltse steenweg – de belangrijkste verkeersader. Via 
deze route kwamen de wandelaars langs een reeks bekende uitzichtpunten: de zandheuvels in het 
Zeister Bos, het Zwitsersche Huis, de Toren van Nellesteyn, het Berghuis (Amerongen) en de Grebbe-
berg (zie ook hoofdstuk III, de ontdekking van het uitzicht, paragraaf 3.2). Haaks op deze route liep de 
Amersfoortse straatweg richting de Amersfoortse berg. Deze route was al in de 17e eeuw van belang 
maar als toeristische route kreeg hij pas in de 19e eeuw betekenis. De weg van Zeist naar het gehucht 
Austerlitz werd al begin 19e eeuw gebruikt als route naar de Pyramide van Austerlitz. Een andere route 
liep vanuit Utrecht via Maartensdijk over de heide naar de Tafelberg, een van de oudste uitzichtpunten 
in het Gooi. Uit de richting van Amsterdam trokken bezoekers al in de 18e eeuw naar de noordelij-
ker gelegen Leeuwenberg. Door de toename van het toerisme na 1880 kregen dwarswegen over de 
Heuvel rug extra betekenis, zoals de weg Doorn-Maarn die naar het uitzichtpunt Zonheuvel voerde.
In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd het toeristische parcours verfijnd door fietsroutes 
en wandelwegen. De vereniging Utrecht Met Omstreken (U.M.O.) zette tochten uit die fietsers langs 
diverse uitzichtpunten voerden. Een van de routes liep van Driebergen (den stalen, absoluut veili-
gen uitkijktoren) langs de zandheuvels van Klein Zwitserland (een uitzichtheuvel met zitje) naar de 
Maarnse Berg (verrukkelijk uitzicht) en via de Helenaheuvel naar Amersfoort (49). De wandelweg van de 
ANWB uit 1914 was de eerste wandelroute die over de kam van de Heuvelrug voerde. Vanaf de jaren 
1930 ontstonden busroutes, zoals de routes die in 1938 werden beschreven in een gids van de Neder-
landse Bus Maatschappij (NBM). Deze routes voerden de toerist van Utrecht naar Zeist (Zeister Bos), 
van Utrecht naar Doorn of van Rhenen naar Arnhem (50).

Zichtrelaties
In de beschrijvingen keren rond 1900 opvallende uitzichtpunten en oriëntatiepunten regelmatig terug. 
De Pyramide van Austerlitz was behalve een gezocht uitzichtpunt ook een opvallend baken op de 
Heuvelrug. In het begin van de twintigste eeuw was de Pyramide nog vanaf lager gelegen gedeelten 
op de Heuvelrug zichtbaar. In 1904 bood de theekoepel achter het Zeister Sanatorium nog zicht op 
de Pyramide, de Domtoren en het in welig groen gedoken Zeist 51. Het gedenkteken te Austerlitz was 
toen ook nog zichtbaar vanuit Paviljoen de Rotonde bij Blaricum. 
De 112 meter hoge Domtoren was tot ver in de twintigste eeuw vanaf diverse plekken in het heuvel-
ruggebied zichtbaar. Vanaf de heuvels aan de zuidkant van Hilversum hadden villabewoners begin 
twintigste eeuw goed zicht op de stad Utrecht. Nadat het uitzicht vanaf de villa’s was verdwenen 
werd de zichtrelatie hersteld door de bouw van het Raadhuis van Dudok. Vanaf de 47 meter hoge 
toren is de Dom nog steeds te zien. Ook vanaf de oostelijke helft van de Heuvelrug, vanaf de Zon-
heuvel en de Helenaheuvel, was de Dom goed zichtbaar.
De stad Amersfoort, met de Onze Lieve Vrouwetoren, was goed herkenbaar vanaf Paviljoen de 
Rotonde. Treinreizigers bij station Bilthoven hadden in 1888 nog zicht op deze kerktoren (52). In 1939 
hadden bezoekers van de heuvels bij Leersum (Ginkelsche weg) de toren nog in beeld (53).
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Driehoeksmeting
Vier kerktorens waren nog door een ander belangrijk netwerk met elkaar verbonden. De Domtoren, 
de Onze Lieve Vrouwenkerk, de Cuneratoren en de kerktoren van Naarden waren onderdeel van 
de zogenaamde rijksdriehoeksmeting. Deze meting diende om het grondgebied van Nederland zo 
nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.
Aan het begin van de negentiende eeuw werd de kartering van heel Nederland ter hand genomen. 
Een belangrijk motief voor deze inspanning vormde de militaire situatie van dat moment. Neder-
land bevond zich binnen de invloedssfeer van Frankrijk – eerste als Bataafse Republiek, daarna als 
Koninkrijk Holland – dat in staat van oorlog verkeerde met diverse Europese landen. Een andere 
reden voor de opmeting was de belastingheffing, waarvoor het noodzakelijk was om het grond-
bezit op te meten. In 1806 werd hiertoe het Topografisch Bureau opgericht, de voorloper van het 
Kadaster.
De methode van de driehoeksmeting was al begin zeventiende eeuw ontwikkeld door Snellius. 
Deze meetmethode diende om de lengte- en de breedtematen van stukken land te bepalen. Hier-
toe werden enkele opvallende punten, bij voorkeur hoge torens, aangewezen als referentiepunt. 
Van de driehoek tussen drie torenpunten werden met behulp van een theodoliet de hoeken 
opgemeten. Een wiskundige berekening stelde de landmeter vervolgens in staat de afstand tussen 
de drie punten te bepalen. Als die afstanden waren vastgesteld kon het land als geheel worden 
opgemeten. In 1798 kreeg generaal C.R.T. Krayenhoff opdracht om op deze manier het hele 
Nederlandse grondgebied in kaart te brengen. Als middelpunt voor zijn opmetingen koos hij voor 
de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Referentiepunten waren de Domtoren, de Cuneratoren 
en de kerktoren van Naarden. In 1823 werd het resultaat van zijn werkzaamheden gepubliceerd als 
de Choro-topografische kaart der Noordelijke provinciën van het Koningrijk der Nederlanden (54).
Vanaf 1861 werden nieuwe metingen voorbereid. In andere Europese landen waren op dat 
moment metingen aan de gang en Nederland besloot dat het daarbij niet mocht achterblijven. 
Verbeterde meettechnieken maakten een veel nauwkeuriger kaartbeeld mogelijk. De in 1879 opge-
richte Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing speelde daarbij een coördinerende rol. De 
metingen voor dit verbeterde driehoeksnet werden uitgevoerd tussen 1885 en 1904. In 1898 ging 
de zogenaamde secundaire driehoeksmeting van start waarvoor een stelsel van extra referentie-
punten werd aangewezen. De genoemde kerktorens bleven als referentiepunten voor het primaire 
netwerk fungeren (55).

(54) Woud, 1998, pagina 34-36
(55) Bruijne, 2005, pagina 12-13
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5.1 Het veranderende uitzicht
De geschiedenis van het uitzicht op de Heuvelrug levert het beeld op van een gestage versmal-
ling van het blikveld. Nadat de aantrekkelijke kanten van de nog vrijwel onbegroeide heuvels rond 
1800 waren ontdekt werd de Heuvelrug in de periode tot 1900 langzamerhand in cultuur gebracht. 
Toenemende bebossing en uitbreiding van de bebouwing gingen het uitzicht na 1900 serieus in 
de weg zitten. 

Met de bebossing veranderde de Heuvelrug begin twintigste eeuw langzamerhand in een uitge-
strekt natuurgebied. Dat het opschietende naaldhout het uitzicht in de weg ging zitten was wel 
duidelijk. Vooral in het centrale deel van de Heuvelrug - met de dorpen Zeist, Driebergen, Doorn, 
Leersum en Amerongen – groeiden uitzichtpunten in de periode tot 1940 dicht. De natuurlijke uit-
zichtpunten op heuveltoppen en hellingen raakten het eerste in het gedrang. Voorbeelden hiervan 
komen aan de orde in de volgende paragraaf.
Op de grote Kaart der bosschen in Nederland uit 1892 is het beeld van de bebossing op de Heu-
velrug goed zichtbaar. Rond Hilversum en Amersfoort was het percentage bebossing nog beperkt, 
namelijk tussen de 25 en 35%. Vooral rond Amersfoort was nog opvallend veel ruimte voor ver-
gezichten. In het centrale deel van de Heuvelrug, tussen Driebergen en Baarn, was het aandeel 
bebossing echter al aanzienlijk. Rond Zeist was al 50 % van het grondgebied met bomen bedekt.
Uitkijktorens konden het uitzicht nog enige tijd in stand houden. De IJzeren Kaap bleef een 
attractie in de Kaapse Bossen. De in de jaren dertig gebouwde uitkijktoren bij Baarn was zo hoog 
(35 meter) dat de bezoekers over de bomen en de bebouwing in het dorp heen konden kijken. De 
bebossing maakte ook de introductie van een nieuw type uitzichttoren mogelijk: de brandtoren. 
Als ergens duidelijk werd in hoeverre het heuvelruggebied veranderd was dan was het wel vanaf 
de hooggeplaatste platforms van deze torens. Brandtorens werden op hooggelegen punten neer-
gezet om het hele bosgebied te kunnen overzien. Voor het publiek waren deze torens doorgaans 
niet toegankelijk.

Brandtorens
De groeiende bebossing op de Heuvelrug noopte gemeentebesturen in de jaren 1930 tot maat-
regelen om bosbranden in de hand te kunnen houden. Hiertoe werd een systeem van brandtorens 
in het leven geroepen. Brandtorens waren bedoeld als waarschuwingstorens om bosbranden zo 

V De versmalling van het blikveld

‘den Utrechtschen weg, waar het eenmaal beroemde uitzichtspunt “Het 
Hoogt van ’t Kruis”, waarschijnlijk aldus genoemd naar een kruis, dat 
zich weleer op den top van den heuvel bevond, thans in een uitgestrekt 
villa-park is veranderd. Zooals ge ziet, heeft men in Hilversum met 
belvedères en uitzichtspunten formeel afgerekend.’

J.C. van Dokkum, Het Gooi, 1921
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vroeg mogelijk te kunnen signaleren. Op sommige plekken werd voor dit doel een nieuwe toren 
gebouwd, op andere plaatsen maakte men gebruik van bestaande torens. Bovenop de brandtorens 
werd een oriënteringssysteem geplaatst waarmee de plaats van de brand bepaald kon worden. Via 
een veldtelefoon konden de opzichters deze plaats aan de brandweerlieden doorgeven. 
Het bestrijden van bosbranden is een specialistische aangelegenheid. De plaatselijke brandweerkorp-
sen konden deze taak alleen aan als ze hun krachten bundelden. In de jaren 1930 van de twintigste 
eeuw werd daarom door verschillende organisaties de bosbrandweer opgericht, een vereniging 
waarin plaatselijke overheden, boseigenaren, brandweerorganisaties en natuurbeheerders de krach-
ten bundelden. De coördinatie van de bosbrandbestrijding was in handen van Staatsbosbeheer.
Het bosgebied in de oostelijke helft van de Provincie Utrecht was door de bosbrandweer in 
drie stroken onderverdeeld. Een belangrijke scheidslijn was de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. 
Oorspronkelijk maakte de bosbrandweer gebruik van drie signaleringspunten: de Pyramide van 
Austerlitz, de brandtoren bij de Lage Vuursche en een nieuwe toren bij Amerongen. Op de 
Pyramide werd in 1948 een nieuwe top geplaatst met zichtvensters voor de brandweer. Bij de Lage 
Vuursche stond een brandtoren op het terrein van het voormalige landgoed De Hoge Vuursche, 
op een hoogte van bijna 20 meter. Op die plek aan het eind van de Vinkenbaan bevond zich in de 
achttiende eeuw een theekoepel. Deze brandtoren was een ijzeren toren van ongeveer 21 meter 
hoog met een betonnen fundering. Volgens het Amersfoortsch Dagblad bood de toren in 1933 
een mooi uitzicht over het afwisselende Utrechtse landschap met bossen en heidevelden. De 
Amerongse toren stond opgesteld op het hoogste punt van de Amerongse berg. Verder bevonden 
zich brandtorens op de Donderberg en de Darthuizerberg. Ook op Bornia werd na 1945 nog een 
brandtoren geplaatst (56). Daarnaast werd voor het lokaliseren van brandhaarden gebruikgemaakt 
van de watertoren op de Koerheuvel te Rhenen. Ook de Duiventoren bij de Zeepfabriek van 
Pleines in Den Dolder was enige tijd in gebruik als brandtoren.
Begin jaren 1970 werd de signaleringsfunctie van brandtorens overbodig door de inzet van vlieg-
tuigen. De bestaande brandtorens werden daarom ontmanteld. Fundamenten van brandtorens zijn 
nog terug te vinden op de Donderberg en de Darthuizerberg. Op die laatste plek zijn behalve de 
fundamenten van een toren nog een stuk stroomdraad te zien en een betonnen plaatje dat werd 
gebruikt voor de Rijksdriehoeksmeting (57).

Publieke belangstelling
Naast de genoemde factoren – bebouwing en bebossing – speelde de teruglopende publieke 
belangstelling een rol bij het verdwijnen van het uitzicht. We zagen dit al bij de bespreking van de 
Amersfoortse uitzichttorens. De onderhoudskosten van de torens wogen niet op tegen het geringe 
aantal bezoekers. Vanuit het oogpunt van veiligheid werkte men indien nodig aan herstel, maar 
nieuwbouw was een andere zaak. De torens hadden het tij in deze periode niet mee. Behalve de 
financiën was ook de teruglopende belangstelling van het publiek een probleem. De verminderde 
belangstelling voor de uitzichttorens bij Amersfoort in deze periode correspondeert met een klacht 
uit een andere gemeente. De VVV in Doorn schreef in 1930 in een brief aan het gemeentebestuur 
dat het toerisme in de omgeving afnam.
De jaren 1930 lijken wat dit betreft een omslagpunt. Toch spanden plaatselijke overheden zich 
juist in die periode in om uitzicht te behouden of te herstellen, zoals blijkt uit de eerder genoemde 
werkverschaffings-projecten. Duidelijk is dat de verminderde publieke belangstelling ook gevolgen 
had voor de economische aspecten van het uitzicht. Vrijstaande uitkijktorens waren niet langer 
rendabel en ook restaurants en hotels op strategische plaatsen hadden te kampen met vermin-
derde inkomsten. Paviljoen Larenberg raakte al in de loop van de jaren 1920 in verval. In 1924 
adverteerden de eigenaars nog in de Eemnesser Courant met de slagzin Pracht Panorama over het 
geheele Gooi maar dat mocht niet baten. De aanleg van de rijksweg tussen Amsterdam en Amers-
foort in 1930 gaf het paviljoen de genadeslag. Van de uitzichttoren ging geen aantrekkingskracht 
meer uit, zeker niet nadat hij begin jaren 1930 was verzakt. In scheefstaande toestand maakte de 
toren een deplorabele indruk en daarom werd hij in 1934 afgebroken.
De verminderde publieke belangstelling riep ook tegengeluiden op. In het Gooi gingen in de jaren 
1930 stemmen op voor herstel of behoud van uitzichtpunten. In de Bussumsche Courant ver-
scheen een pleidooi voor het gebruik van bestaande uitzichtpunten als de grote kerk van Naarden 
en de toren van het raadhuis van Dudok. De schrijver pleitte voor een uitzichtpunt op de Larense 
watertoren (zie ook: 4.2.2. watervoorziening) met het volgende argument: Met louter natuur-
schoon begin je tegenwoordig niet veel, dat trekt alleen de fijnproevers…

(56) Kuiper, M., 2006-2007, kaart pagina 152
(57) Torre, 2007, pagina 92
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De uitkijktoren in Ouwehands Dierenpark was juist in deze jaren nog wel rendabel. Toen de 
legerleiding in de meidagen van 1940 aandrong op ontmanteling van de toren, vanwege moge-
lijke belangstelling van Duitse toeristen, maakte C.W. Ouwehand daar bezwaar tegen. Bezoekers 
moesten voor een bezoek aan de toren namelijk fl 0,10 per persoon betalen. Een tekstbord prees 
het uitzicht vanaf de toren aldus aan: Prachtig Panorama. Vergezichten over de geheele Geld. 
Vallei, Veluwe & Betuwe (58).
Na de oorlog speelde het uitzicht op een enkele plaats nog een economische rol van betekenis. De 
uitkijktoren bij restaurant Klein-Zwitserland te Driebergen bleef tot in de jaren 1960 een populaire 
bestemming voor dagjesmensen. Begin jaren 1970 werd deze toren afgebroken, vermoedelijk van-
wege de slechte staat van onderhoud. Van de bouw van een nieuwe toren is het nooit gekomen.

5.2 Obstakels in beeld
Het algemene beeld is dat bebossing en bebouwing het uitzicht in de weg gingen zitten. Ter 
plaatse is echter sprake van aanzienlijke verschillen. Het is daarom nuttig om de plaatselijke 
gevolgen nader te bekijken. In het geval van de bebossing was het verdwijnen van het uitzicht
een traag verlopend proces. De omgeving van Doorn illustreert goed hoe dit stapsgewijs in zijn 
werk ging.

Bebossing
Bij de Zonheuvel te Doorn bevonden zich begin twintigste eeuw een aantal uitzichtpunten die 
in reisgidsen en toeristenbrochures werden aangeprezen. Het landgoed Zonheuvel was in 1836 
gesticht op een heuvel van circa 43 meter hoogte. De Zonheuvel bood op dat moment uitzicht 
naar drie kanten. Het uitzicht naar de noordkant, in de richting van Amersfoort, stond nog in de 
twintigste eeuw bekend als ’t Wijde Zicht. In 1910 kon een reisgids dit nog omschrijven als een 
der mooiste panorama’s van Nederland (59).
Hoewel de bebossing in die tijd al een behoorlijke omvang had, was het uitzicht nog optimaal. 
Vanaf het hoogste punt van de weg Doorn-Maarn waren de Pyramide, de Leusderhei en de stad 
Amersfoort goed zichtbaar. Op de topografische kaart uit 1903 is te zien dat de bebossing even 
voorbij de Zonheuvel ophield. De grens lag bij de zandweg die vanaf de top van de Zonheuvel in 
westelijke richting naar het Heihuis voert. Op dezelfde hoogte bevonden zich in oostelijke richting 
de zogenaamde Gouden Laantjes, die eveneens uitzicht in noordelijke richting boden.
Na 1903 werden ten noorden van de Zonheuvel twee buitenplaatsen gevormd: het Huis te Maarn 
(1915) en het huis Stameren (1903). Deze buitenplaatsen behoorden tot de laatste nieuwe ‘lust-
oorden’ op de Utrechtse Heuvelrug. Stameren stond geruime tijd op een vrijwel kale heuveltop 
op de Maarnse berg. In de volksmond stond het huis vanwege de winderige locatie bekend als 

(58) Boer, 2004, pagina 49-50
(59) Coenders, 1910, pagina 102 Zonheuvel, fragment van Kaart van de Rijwielpaden van Gooi en Eemland met Omstreken, 1925

Uitzicht Doorn, fragment Ruitenbeek’s kaart, 1928
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Huize Waai en Braai. De eigenaar van Stameren maakte gebruik van de wind door grondwater met 
behulp van een windmolen op te pompen. Hiertoe werd een Amerikaanse windmolen geplaatst. 
Het uitzicht bij Stameren werd in toeristische informatie uit de jaren 1920 en 1930 aangeprezen, 
onder andere in het Vreemdelingenblad voor Doorn uit 1921. In 1964 was dit uitzicht nog deels 
intact, zoals blijkt uit informatie van de VVV. De VVV vakantiegids uit dat jaar sprak van een fraai 
vergezicht.
Ten zuiden van de Zonheuvel omvatte het uitzicht een groot deel van het rivierengebied. De 
stichter van de buitenplaats had de locatie dus goed gekozen. Het uitzicht was voor Nederlandse 
begrippen fenomenaal. In de nabijheid van de Zonheuvel bevonden zich twee zichtlanen. De 
Doornse Torenlaan liep over de hei in noordwestelijke richting en bood uitzicht op de kerktorens 
van Doorn en Wijk bij Duurstede. In de jaren twintig van de twintigste eeuw was dit uitzicht nog 
intact. Ook de Domtoren en de kerktoren van Amersfoort waren vanaf deze laan te zien. Voor 
het zicht op Amersfoort was het in 1924 echter al een voorwaarde dat de bomen kaal waren. Het 
uitzicht begon toen al dicht te groeien.
Opvallender nog was de Domlaan, een weg die haaks op de weg naar Maarn ligt, een eind onder 
de top van de Zonheuvel. Deze laan bood, de naam zegt het al, een wonderschoon verschiet op 
de Domtoren in de 20 km westelijk gelegen stad Utrecht. In 1910 was dit uitzicht nog steeds het 
vermelden waard. Anderhalf decennium later bleek echter dat de toeschouwer staande op het 
hoogste punt van de Domlaan een paar passen naar links moest om de Dom nog te kunnen zien. 
Ook deze laan begon dus al halverwege de jaren 1920 als uitzichtpunt aan betekenis in te boeten.

Ook het uitzicht vanaf de Tafelberg bij Blaricum verloor door boomgroei aan betekenis.
In de loop van de negentiende eeuw was de Tafelberg als uitzichtpunt al in verval geraakt. De 
oriënteringstafel was al in 1837, dus vlak na het bezoek van Christemeijer, vernield. Rond 1900 is 
de berg in reisbeschrijvingen nog wel het vermelden waard, al beschouwd men hem niet meer als 
een bijzonder uitzichtpunt. De hoogte van de berg is tegen die tijd te gering om op te vallen en 
het uitzicht is al grotendeels verloren gegaan. Foto’s uit die periode tonen inderdaad een onopval-
lend heuveltje. In 1915 werd op de Tafelberg een kleine uitkijktoren geplaatst om toch nog enig 
uitzicht op de omgeving te bieden. Naast de berg werd een theehuis gevestigd. Enkele jaren later 
veranderde de berg opnieuw in een onaanzienlijk hoopje. De uitkijktoren was alweer verdwenen 
en van enig uitzicht was weinig meer te bespeuren. Boomgroei was volgens een beschrijving van 
het Gooi de boosdoener: De kleine bosschen en ijle dennen, die het heuveltje omringen, doen 
thans zeer veel schade aan het ruime, beroemde uitzicht (60).
Water bracht uiteindelijk redding voor de Tafelberg. Met de bouw van een waterreservoir in de 
berg, in combinatie met een nieuw te bouwen uitzichttoren, bewees de Tafelberg zijn nut als ver-
hoging in het landschap. In 1934 werd de zogenaamde uitzichttoren van Klaarenbeek op de berg 
geplaatst. De restanten van deze toren werden eind jaren 1980 verwijderd. Tegenwoordig is er een 
omheining aanwezig op de Tafelberg en staan er bankjes. Het uitzicht is beperkt tot de omliggende 
Blaricummer heide.

‘De Kaapweg, een vrij stijle, woeste weg 

leidt naar de Kaap, een houten toren, die 

echter niet te beklimmen is. Hoewel het 

zeker te betreuren valt, dat dit niet kan, 

heeft men toch ook reeds staande op den 

beganen grond een fraai uitzicht over de 

Betuwe.’

Ruitenbeek’s Gids voor Doorn (1925)

(60) Dokkum, 1921, pagina 106

Tafelberg met houten toren, ansichtkaart 1920
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Bebouwing
Op enkele plaatsen speelde de bebouwing een essentiële rol bij het verdwijnende uitzicht. 
In Amersfoort speelde de ontwikkeling van het Bergkwartier een belangrijke rol. Al moeten we 
de gevolgen van de huizenbouw voor het uitzicht wel relativeren. In de eerste plaats omdat de 
oude uitzichtpunten zich bevonden op een deel van de berg met relatief weinig bebouwing. Dat 
geldt voor de Galgenberg, maar ook voor de punten waar ooit de uitkijktorens op de Amersfoortse 
berg stonden. Het gebied tussen de Hugo de Grootlaan en de Genestetlaan is lange tijd groten-
deels onbebouwd gebleven en staat nog steeds bekend als Klein Zwitserland. Verderop langs 
de Utrechtseweg is wel sprake van verspreide bebouwing, waaronder recente villa’s vlakbij het 
Belgenmonument. Het zicht op de stad Amersfoort is door de huizen weliswaar verdwenen, het 
zicht op Utrecht is vooral door de boomgroei in het bosgebied Klein Zwitserland weggenomen. 
In de tweede plaats raakten de torens al eerder minder in trek. Het is eerder aan een combinatie 
van boomgroei en tanende belangstelling te wijten dat de kwaliteit van het uitzicht in westelijke 
richting is afgenomen.
Ook in Hilversum was de oprukkende bebouwing een factor bij het verdwijnende uitzicht. Het 
uitzicht vanaf de Trompenberg werd na de bouw van het Kurhaus (1875) nog niet belemmerd 
door bebouwing of hoge bomen. Vanaf het paviljoen keek men destijds uit over Gooi- en Eem-
land in de richting van Baarn, Eemnes en Laren. Villabouw op de berg zou daar echter binnen 
enkele decennia verandering in brengen. In 1905 was het uitzicht vanaf het paviljoen bij het Kur-
haus door de bouw van villa’s grotendeels verdwenen (61). In 1921 was de Trompenberg al deels 
bebouwd en was van uitzicht nauwelijks sprake meer. Ten noorden van Hilversum bevond zich 
rond 1900 nog de Mariaheuvel (Bussum) met uitzicht over de Hilversumse Meent. Hier bevond 
zich enige tijd een wandelpark. Door de bebouwing van de Meent is dit uitzicht eveneens verloren 
gegaan. Aan de zuidkant van Hilversum werden aan het begin van de twintigste eeuw eveneens 
villa’s gebouwd. Ook dat had gevolgen voor het uitzicht, vooral bij ’t Hoogt van ’t Kruis, waar een 
villapark ontstond.
Bij Driebergen verdween een bijzonder uitzichtpunt dat begin twintigste eeuw bekend stond 
als de Zestien Gezichten. Een andere benaming voor dit punt is de Elfsprong. Oorspronkelijk lag 
hier het sterrenbos van de buitenplaats Sparrendaal. Dit sterrenbos dateert van omstreeks 1760 
en bevond zich aan het einde van een zichtas vanaf de buitenplaats, op twee kilometer van de 
straatweg (62). In de eerste decennia van de twintigste eeuw was de associatie met Sparrendaal 
weliswaar verdwenen maar reisgidsen vermeldden het element nog steeds als een bijzonder 
uitzichtpunt. In 1915 wees een reisgids nog op de aanwezigheid van de Elfsprong, zonder het 
uitzicht te noemen (63). Op toeristenkaarten uit de jaren 1920 en 1930 staan de Zestien Gezichten 
nog aangegeven. Het is echter onduidelijk of de zestien lanen dan nog goed herkenbaar zijn. De 
nieuwe straten ten noorden van de Arnhemse bovenweg zijn op deze kaarten ingetekend. Tegen-
woordig bevindt de kern van het oude sterrenbos zich gedeeltelijk onder het wegdek van de De 
Wetstein Pfisterlaan.

(61) volgens Rijk, 1905
(62) Blijdenstijn, 2005, pagina 102
(63) Dicke, 1915, pagina 18

Tafelberg Blaricum, ansichtkaart, 1905

De Zestien Gezichten,

fragment Ruitenbeek’s kaart, 1928
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5.3 Functieverandering
Toenemende bebouwing en bebossing verminderden de kans op fraaie vergezichten maar er 
was nog een ander fenomeen dat het uitzicht parten speelde. Vanaf de eeuwwisseling speelden 
functionele overwegingen bij het gebruik van heuveltoppen een steeds grotere rol. We zagen al 
dat watertorens rond de eeuwwisseling op hoge punten werden gebouwd om voor voldoende 
druk op de waterleiding te kunnen zorgen. Brandtorens ontstonden in sommige gevallen op 
de plaats van oude uitzichtpunten met een recreatief karakter. De functie van uitzichtpunten 
onderging daarmee een verandering.
Deze functieverandering markeerde een wijziging in het gebruik van zichtpunten. Tussen 1800 
en 1890 hadden recreatieve en militaire uitzichtpunten de overhand. De nadruk lag in deze 
periode op individueel gebruik van zichtpunten en op enkele voor een beperkte groep herkenbare 
hoogtepunten als de Grebbeberg en de Tafelberg (zie hoofdstuk III: de ontdekking van het 
uitzicht). Na 1890 kreeg het toerisme van grotere groepen wandelaars en dagjesmensen de 
overhand, met als opvallend gegeven de schoolreisjes naar de Pyramide en het Belgenmonument 
(hoofdstuk IV, deel 4.1 het gemeenschappelijke vergezicht). Vanaf de jaren 1890 begonnen puur 
functionele en militaire aspecten van het uitzicht een grotere rol te spelen. In de jaren 1930 zien 
we dat veel zichtpunten een functieverandering hebben ondergaan. Een aantal voorbeelden 
illustreert dit.
In enkele gevallen betekende water de redding voor uitzichtpunten. Zonder de aanleg van een 
waterreservoir was de Tafelberg vermoedelijk definitief in verval geraakt. Op de Koerheuvel 
vormden de watertoren en een restaurant met uitzicht een goede combinatie. Op andere 
heuveltoppen werden watertorens opvallende oriëntatiepunten in een periode waarin 
toeristische uitkijktorens in verval raakten (Amersfoortse berg). Brandtorens zorgden ook voor 
een verschuiving in het gebruik van hooggelegen punten. Bij Lage Vuursche verscheen een 
brandtoren op de plaats van een voormalige theekoepel. De Duiventoren in Den Dolder, een 
bekend reclameobject van Zeepfabriek De Duif, werd als brandtoren in gebruik genomen. Na 
de oorlog verschoof de functie van uitzichtpunten op de Darthuizerberg en de Donderberg van 
overwegend toeristisch naar beheersing van bosbranden. Op de Darthuizerberg verscheen in de 
jaren 1950 bovendien een luchtwachttoren naast de eerder geplaatste brandtoren. Het uitzicht 
vanaf de gelijknamige villa – op de plaats van Het Zwitsersche Huis – was toen al grotendeels 
dichtgegroeid.
Vanaf de jaren 1970 verdwenen brandtorens en luchtwachttorens weer van het toneel. Nieuwe 
toeristische uitzichtpunten kwamen daar vooralsnog niet voor in de plaats. De leemte werd 
opgevuld door steeds hoger opgroeiende douglassparren en grove dennen, die het uitzicht op de 
Gelderse vallei en het rivierengebied versperden. Restauratie van oude uitzichtpunten (Toren van 
Nellesteyn) en nieuwbouw van uitzichttorens (De Kaap) zorgen de laatste decennia voor een 
herleving van recreatieve aspecten van het uitzicht op de Heuvelrug.

5.4 Deelgebieden
Het grootste deel van de rond 1900 bekende uitzichtpunten is anno 2009 verdwenen. Toch zijn 
er nog opvallende uitzichtpunten aanwezig. Daarnaast zijn enkele uitzichtpunten recent in ere 
hersteld, zoals bij de voormalige zandafgraving Kwintelooijen te Veenendaal. Per deelgebied 
verschilt de kwaliteit van het resterende uitzicht aanzienlijk. 

Rhenen-Grebbeberg
De Grebbeberg levert tegenwoordig nog steeds een bijzondere verzameling van deels intacte 
uitzichtpunten op. Hoewel de begroeiing op de berg het uitzicht in de weg zit is de diversiteit aan 
zichtpunten opvallend. Als natuurlijk uitzichtpunt biedt de berg zicht op het rivierengebied en het 
natuurontwikkelingsproject De Blauwe Kamer. Het Utrechts Landschap heeft aan de zuidoostkant 
een groot halfrond zitelement geplaatst met uitzicht over het rivierengebied. Aan de westkant van 
de berg is op twee plaatsen door de begroeiing zicht gehandhaafd op de stad Rhenen. Verder is de 
berg tegenwoordig vrijwel geheel bebost, zodat het uitzicht beperkt blijft tot doorkijkjes.
Op de Grebbeberg spelen militaire aspecten van het uitzicht een voorname rol. Aanpassing 
van uitzichtpunten heeft hier kans van slagen als informatie hierover wordt gekoppeld aan 
het strategische belang van de berg in het verleden. Van de vroege Middeleeuwen (walburg) 
tot de meidagen van 1940 heeft de berg dienst gedaan als verdedigingswerk en uitzichtpunt. 

Watertoren Koerheuvel 

Watertoren Amersfoortse berg 
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De ontdekking van de esthetische kanten van het uitzicht in de achttiende eeuw kan hieraan 
gekoppeld worden. In dit kader passen ook recreatieve elementen als de ruïne van de woontoren, 
de Koningstafel en de voormalige uitkijktoren in Ouwehand’s Dierenpark.
Momenteel bevinden zich op de Grebbeberg nog de volgende herkenbare uitzichtpunten: 
> Walburg
> Woontoren (gerestaureerd)
> Koningstafel (ruïne)
> Zwevend uitzichtplatform
> Halfronde bank van het Utrechts Landschap
> Diverse geïmproviseerde houten banken.
Op enkele punten biedt de Grebbeberg nog uitzicht over het rivierengebied en het natuurontwik-
kelingsproject De Blauwe Kamer. Het halfronde zitelement van het Utrechts Landschap biedt 
uitzicht over het rivierengebied. Aan de westkant van de berg is op twee plaatsen door de begroei-
ing zicht gehandhaafd op de stad Rhenen. Verder is de berg tegenwoordig vrijwel geheel bebost, 
zodat het uitzicht beperkt blijft tot doorkijkjes. Aan de voet van de berg zijn nog verdedigings-
werken van de Grebbelinie herkenbaar.
In de directe omgeving van de Grebbeberg zijn restanten aanwezig van natuurlijke uitzichtpunten. 
Vanaf de rand van de Laarsenberg is een vergezicht bewaard over delen van de Rhenense eng in 
de richting van Ede en Bennekom. Ten westen van Rhenen bevindt zich Plantage Willem III (Elst), 
een voormalige tabaksplantage die via een ecoduct verbonden is met de uiterwaarden van de 
Nederrijn. Vanaf de bosrand heeft de wandelaar deels uitzicht op het rivierengebied. Ten westen 
van de Plantage, op de Elsterberg, brengt Staatsbosbeheer het gedeeltelijk herstelde uitzicht onder 
de aandacht als Panorama Elsterberg. 
Een opvallend herstelproject betreft de voormalige zandafgraving Kwintelooijen tussen Rhenen 
en Veenendaal. Bij Kwintelooijen vindt natuurontwikkeling plaats waarbij de hellingen van de 
afgraving met heide en eikenhakhout worden beplant. Een houten trap maakt het voor bezoekers 
mogelijk om van het panorama op de plaatsen Veenendaal, Bennekom en Ede te genieten. Ove-
rigens is de benaming Kwintelooijen een recente benaming die als zodanig niet voorkomt in de 
geraadpleegde reisliteratuur.

Leersum en Amerongen
In de dorpen Amerongen, Leersum, Maarn en Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) zijn 
(restanten van) uitzichtpunten terug te vinden die nauw verbonden zijn met de opkomst van 

Wie geraakt niet opgetogen van 

verrukking, als hij van den Heimenberg 

het gezigt op het bekoorlijk gelegene 

Rhenen geniet, den statigen Rijn, in 

kalme rust, als ware hij vermoeid van 

zijnen verren togt, diep beneden zich ziet 

kabbelen…

N. van der Monde, Utrecht en derzelver fraaije 

omstreken, Utrecht 1842

Walburg Grebbeberg Woontoren Grebbeberg Uitzicht op Cuneratoren 

Uitzicht vanaf LaarsenbergUitzicht Kwintelooijen 
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het toerisme op de Heuvelrug. Herstel van uitzichtpunten sluit hier aan op de wensen van de 
plaatselijke overheid ten aanzien van de gebiedsontwikkeling. De gemeente Utrechtse Heuvelrug 
geeft in haar structuurvisie aan dat vooral in de deelgemeenten Leersum en Amerongen de nadruk 
komt te liggen op toerisme. De geschiedenis van het toerisme (pensions, campings, wandelroutes) 
biedt hier aanknopingspunten voor informatie over het uitzicht. De ANWB-route uit 1914 liep over 
de kam van de Heuvelrug en verbond diverse hooggelegen punten in de genoemde dorpen.
Leersum en Amerongen kwamen pas vanaf eind negentiende eeuw in de belangstelling te staan 
van grotere aantallen wandelaars en dagjesmensen. Vestiging van landgoederen in de zeventiende 
en de achttiende eeuw leverde hier echter al eerder bijzondere signaleringspunten op. Bij de bui-
tenplaats Zuylestein en bij kasteel Amerongen ontstonden sterrenbossen die een functie vervul-
den bij jachtpartijen. Deze jachtbossen zijn tegenwoordig nog goed herkenbaar. De stervormige 
structuur van het jachtbos van kasteel Amerongen, de bekende Manege, is enkele jaren geleden in 
ere hersteld. De Heuvelrug bereikt hier het hoogste punt van circa 60 meter boven N.A.P.
Het uitzicht bij het uit de achttiende eeuw daterende Berghuis is dichtgegroeid. Op andere plaat-
sen op de Amerongse berg is nog in beperkte mate sprake van zicht op de omgeving. Van het eind 
negentiende eeuw aangelegde wandelpark Lombok resteren nog de uitzichttoren (Uilentoren) en 
een koepel (Peperbus). Toren en koepel bieden geen zicht meer over het omringende geboomte. 
De koepel bevindt zich in de tuin van de villa aan de Lomboklaan nummer 35 en is niet vrij 
toegankelijk.
Hoogtepunt in deze omgeving is de Toren van Nellesteyn. Vanaf de omloop bovenop de graf-
tombe heeft de bezoeker nog steeds een fraai uitzicht over de oostelijke helft van de heuvelrug 
en over de Betuwe. De Utrechtse Domtoren is vanaf de toren goed te onderscheiden, evenals de 
Vollenhovenflats te Zeist, het universiteits-centrum De Uithof en de hoogbouw in de omgeving 
van het Centraal Station te Utrecht. Verder zijn te onderscheiden: de glasfabriek bij Tiel, de Amers-
foortse berg met het ziekenhuis De Lichtenberg, de sluizen in het Amsterdam Rijnkanaal, de brug 
bij Culemborg en de kerktorens van Wijk bij Duurstede.
De Darthuizerberg, tussen Leersum en Doorn, vormt een bijzonder ensemble met restanten van 
uitzichtpunten. De locatie van het Zwitsersche Huis is nog aanwijsbaar. Samen met het Berghuis 
was dit chalet eind negentiende eeuw een trefpunt voor wandelaars en dagjesmensen die de 
‘bergen’ rond Leersum en Amerongen verkenden. In de nabijheid bevonden zich drie theekoepels 
waarvan er nog een resteert. Wat dit deelgebied verder aantrekkelijk maakt is de aanwezigheid van 
twee smeltwaterdalen (Darthuizerberg en Darthuizerpoort).

Doorn-Maarn
Het dorp Doorn profiteerde eind negentiende en begin twintigste eeuw als eerste van de kleinere 
heuvelrugdorpen van het toenemende toeristenverkeer. In de jaren twintig werden veel woonhui-
zen als pension ingericht. De associatie van heuvels en naaldbomen met buitenlandse sferen blijkt 
hier uit de bouw van pensions en woonhuizen in chaletstijl. In Doorn zijn echter slechts enkele 
voorbeelden van de chaletstijl bewaard gebleven, zoals Huize Edelweiss.
Van de natuurlijke panorama’s rond het dorp is vrijwel niets over gebleven. Het uitzicht vanaf 
de Zonheuvel is volledig dichtgegroeid. Alleen bij het voormalige aspergeveld, tussen Doorn en 

“Vanaf den grafheuvel van de familie van 

Nellesteyn heeft men een buitengemeen 

fraai panorama over de omgeving in ’t 

bijzonder naar de kant van de Betuwe, 

over de bezittingen van de adellijke 

familie Pauw van Wieldrecht met het 

kasteel Broekhuizen.”

Pensiongids voor Doorn, Maarn, Wijk bij Duurstede, 

1934

Kaart Darthuizerberg, 1928

Uitzicht vanaf De Kaap richting Amersfoort 

Uitzicht vanaf De Kaap richting Utrecht 

Kaart Maarnse Heide met Clubhuis De Uitkijk, 1928
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Maarn, bestaat nog een punt met uitzicht op de Domtoren, de Uithof, flatgebouwen te Zeist en de 
brug over de Lek bij Culemborg. Dit uitzicht vormt een restant van natuurlijke uitzichtpunten die 
in wandelgidsen uit de periode voor 1940 worden beschreven. 
Als enige overgebleven uitkijktoren op de Heuvelrug heeft De Kaap in Doorn een bijzondere sta-
tus. Ruim honderd jaar geleden werd in deze buurt in de Kaapse bossen voor het eerst een uitkijk-
toren opgericht voor toeristen. In 2006 heeft de Vereniging Natuurmonumenten op de plek waar 
ooit de IJzeren Kaap stond een nieuwe toren geplaatst met een uitzichtsplateau op 25,6 meter 
hoogte (totale hoogte 29,6 meter). Het hoogste punt bevindt zich op 52,9 meter boven N.A.P. Bij 
helder weer is de Heuvelrug zichtbaar maar ook de Betuwe, de Veluwe en de stad Utrecht. Dat 
deze uitkijktoren in een behoefte voldoet blijkt uit het grote aantal bezoekers aan de toren, vooral 
in de zomermaanden.

Amersfoort
Het uitzicht vanaf de Amersfoortse berg is in de afgelopen 50 jaren vrijwel geheel verdwenen. Op 
de berg zijn echter nog voldoende restanten van uitzichtpunten en oriëntatiepunten (watertoren 
en zendmast) terug te vinden. Amersfoort biedt hiermee voorbeelden van zeer diverse aspecten 
van het uitzicht. Militaire en recreatieve aspecten van het uitzicht speelden een rol bij het tijdens 
de Eerste Wereldoorlog gebouwde Belgenmonument. De Galgenberg is een gaaf overgeleverd 
voorbeeld van een luguber oriëntatiepunt uit de Middeleeuwen. In de directe omgeving bevinden 
zich nog het Berghotel en het Bergpaviljoen (1929).
Alleen vanaf het Belgenmonument is tegenwoordig nog sprake van een panorama in weste-
lijke richting. Vanaf de jaren 1970 groeide het uitzicht rond het monument in hoog temp dicht. 
Enkele jaren geleden heeft de Rijksdienst stappen ondernomen om het monument te restaure-
ren. De begroeiing rond het monument is deels verwijderd. Momenteel is het monument helaas 
niet opengesteld voor het publiek. Beiaardiers gebruiken het klokkenspel in het monument als 
oefenmateriaal.
Met het Bergkwartier beschikt Amersfoort over een goed voorbeeld van een ruim opgezette begin 
twintigste- eeuwse villawijk. Bij de aanleg van deze wijk speelde het uitzicht een rol. Het gebied 
Klein Zwitserland is als bosgebied nog steeds aanwezig op de berg. Uitzicht biedt dit gebied ech-
ter niet meer. In het noordelijker gelegen bosgebied Birkhoven is de aanleg uit de jaren 1930 nog 
herkenbaar. Zowel de bosvijver als de uitzichtheuvel is nog aanwezig. Het uitzicht vanaf de heuvel 
is dichtgegroeid. 

Zeist-Driebergen-Soesterberg-Austerlitz
Vanwege het geringere reliëf hebben Zeist en Driebergen minder kansen geboden voor natuurlijke 
zichtpunten. De heuvels in het Zeister Bos bieden al lang geen zicht meer op de omgeving. Ook 
het uitzicht vanaf de Stuifheuvel is dichtgegroeid. Beide plaatsen geven wel mooie voorbeelden van 
de Zwitserse inspiratie die aan de voorliefde voor het panorama ten grondslag lag. In Driebergen 
was voor de oorlog in het gebied Klein Zwitserland nog sprake van uitzicht vanaf de zandheuvels 
in het bos. De gebiedsaanduiding Klein Zwitserland kan hier en in Zeist (Zeister Bos) onder de aan-
dacht worden gebracht. Villa’s in chaletstijl maken het verhaal over de Zwitserse mode zichtbaar.

Belgenmonument Pyramide van Austerlitz 
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Het dorp Zeist beschikt niet meer over aantrekkelijke zichtpunten. Het aangrenzende Soesterberg 
levert echter compensatie voor dit gemis. Na de sluiting van de vliegbasis Soesterberg in 2009 zal 
het gebied een nieuwe bestemming krijgen. In het onder regie van de Provincie Utrecht opgestelde 
Ruimtelijk Plan vliegbasis Soesterberg zijn een drietal uitzichtpunten voorzien, die verbonden 
worden door een recreatieve fietsroute. Voor de collectieve herinnering aan het vliegtijdperk ter 
plaatse zijn deze uitzichtpunten van groot belang. 
De Pyramide van Austerlitz is een verhaal apart. In 2004 is de Provincie Utrecht begonnen met 
de restauratie van de Pyramide. Inmiddels is de Pyramide weer opengesteld voor het publiek. 
Zowel door haar ligging, door haar hoogte als door het unieke karakter neemt de Pyramide een 
bijzondere plaats in binnen het geheel van uitzichtpunten op de Heuvelrug. In de nabijheid van 
de Pyramide, aan de Trekerweg, is nog een overblijfsel van een natuurlijk panorama aanwezig met 
zicht op de Leusderhei.

Baarn en Hilversum
In Baarn en Hilversum bieden villaparken een bruikbaar aanknopingspunt voor een verhaal over 
zichtlijnen en bouwen in de natuur. De noordelijke villaparken van Hilversum (Trompenberg, 
Nimrodpark, Kannesheuvelpark) zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht. Deze parken bie-
den geen zicht meer op de omgeving maar de structuur van deze parken is nog herkenbaar. In de 
parken zijn voorbeelden te zien van villa’s met uitkijktorens. Verder zijn in Hilversum vrijwel geen 
andere uitzichtpunten overgebleven. Bij de Oude Haven wordt momenteel gewerkt aan herstel 
van een zichtpunt bovenop de door Dudok ontworpen zoutopslag. Het beroemdste ontwerp van 
Dudok vormt tevens het beste uitzichtpunt in deze omgeving: de toren van het Raadhuis is op 
zondagen opengesteld voor het publiek.  
In de omgeving van Hilversum is weinig overgebleven van het weidse uitzicht. Aan de zuidkant 
(Hoorneboeg) is het uitzicht beperkt tot de heidevelden. Van zicht op de Loosdrechtse plassen, 
zoals de bewoners van de villa Hilveroord hadden, is geen sprake meer. Het in 1934 op de Mon-
nikenberg gebouwde klooster ‘Stad Gods’ heeft tegenwoordig nog steeds een zichtrelatie met 
Hilversum. Ten noordoosten van Hilversum (Crailo) is de natuurbrug een geschikt punt voor een 
panorama over het bos- en heidegebied. In 2003 is hier een nieuwe uitzichttoren geplaatst. Deze 
toren was geplaatst om bezoekers uitzicht te bieden op de werkzaamheden aan het ecoviaduct, 
de Natuurbrug Zanderij Crailo. Onlangs bleek dat de uitzichttoren niet meer aan de veiligheids-
eisen voldoet. De toren is daarom afgesloten voor het publiek. Wegens het succes van de toren 
gaan stemmen op voor de bouw van een nieuwe uitzichttoren in de buurt van de natuurbrug.
In Baarn zijn uitsluitend restanten van uitzichtpunten uit het verleden aanwezig. Het uitzicht was 
hier vooral gericht op de Zuiderzee (Gooimeer) en valt hoofdzakelijk in de categorie recreatie (zie 
paragraaf 3.2: het particuliere genot). Een van de door Berlage in chaletstijl ontworpen torens van 
het Badhotel is in de nieuwbouw opgenomen. Daarnaast zijn nog enkele villa’s aanwezig die door 
hun strategische ligging vanuit torens zicht boden in de richting van het Gooimeer. Verder bevin-
den zich hier de Naald van Waterloo (oriëntatiepunt) en de oudste watertoren in het heuvelrugge-
bied (Paleis Soestdijk). Baarn biedt verder voorbeelden van bebouwing in chaletstijl die aansluiten 
bij het gegeven van de Zwitserse mode tussen 1880 en 1920.

Laren-Blaricum-Huizen
Verder naar het noordoosten komt het uitzicht op de randmeren nadrukkelijk in beeld. De Tafel-
berg neemt hier een opvallende plaats in als een van de oudste uitzichtpunten in het heuvelrug-
gebied. Bij de ontdekking van het uitzicht speelde deze heuvel een belangrijke rol (zie paragraaf 
3.1: voorbeeld uit het buitenland). Het zicht vanaf de Tafelberg is nu beperkt maar plaatsing van 
een uitkijktoren op de berg is zeker het overwegen waard. Als thema kan hier gekozen worden 
voor de bedrijvigheid op het water.  
Onlangs is het uitzicht vanaf de Eukenberg bij Huizen hersteld. Het Gooisch Natuur Reservaat 
heeft hier het initiatief genomen om bomen te verwijderen die het uitzicht op het Gooimeer 
belemmerden. Het uitzicht draagt bij aan het herstel van de relatie tussen de Gooische stuwwal 
en het water. Eeuwenlang hebben bewoners vanaf deze 10 tot 15 meter hoge terreinverhogingen 
zicht gehad op de bedrijvigheid op het water. Opofferen van natuur leidt hier dus tot versterking 
van een natuurlijke verbinding. In deze omgeving is een ‘bergenroute’ ontwikkeld waarin ook de 
Sijsjesberg en de Leeuwenberg worden betrokken.

Badhotel Baarn 
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In het onderzoeksgebied – de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi – bevonden zich in het verleden 
een groot aantal uitzichtpunten. Door de heuvelachtige en open structuur leende het gebied zich 
bijzonder goed voor uitzicht op de omgeving. 

Vanaf de achttiende eeuw kreeg het uitzicht een grote aantrekkingskracht op de liefhebbers van 
natuur en landschap. Voorbeelden uit het buitenland – Zwitserland en Duitsland – droegen daar-
toe bij. Opvallende punten als de Grebbeberg en de Tafelberg werden een geliefde bestemming 
voor wandelaars en dagjesmensen. 
Vooral uit de periode na 1800, als de beleving van natuur en landschap wijzigt, zijn een groot 
aantal uitzichtpunten in de vorm van koepels en torens aan te wijzen. Het hoogtepunt van het 
panorama viel echter in de periode 1890-1920, toen het uitzicht op de omgeving werd benut om 
bezoekers en aspirant inwoners naar de zich ontwikkelende dorpen en steden te trekken. Het 
uitzicht speelde in die periode een belangrijke rol bij de opkomst van de Heuvelrug als toeristisch 
centrum. Delen van het landschap op de Heuvelrug kregen een gemeenschappelijke verbeelding 
als Klein Zwitserland. In Hilversum en Amersfoort (Bergkwartier) was het uitzicht een essentieel 
element bij de ontwikkeling van villaparken.
In de periode vanaf 1920 begon het uitzicht hier en daar te verdwijnen. Oorzaken daarvoor waren 
toenemende bebouwing, bebossing en een teruglopende belangstelling. Vooral in de naoorlogse 
periode nam het belang van het uitzicht snel af. Veel van de uitzichttorens waren al verdwenen en 
natuurlijke zichtpunten groeiden dicht. De verkeersgroei en de versnelde verstedelijking vanaf 1960 
zorgen ervoor dat het uitzicht als categorie verloren ging.

Door de hernieuwde belangstelling voor natuur en landschap staat het uitzicht tegenwoordig weer 
in de belangstelling. Uitzichtpunten kunnen bijdragen aan een versterkte beleving van het land-
schap op de Heuvelrug. Als iets duidelijk wordt na het onderzoek naar uitzichtpunten is het wel 
dat het landschap op en rond de Heuvelrug in het verleden aanzienlijk gevarieerder was dan tegen-
woordig. Uitzicht alleen iets voor het buitenland? Wie het rivierengebied aanschouwt vanaf de 
Grebbeberg weet wel beter. Uitzichtpunten vormen de fysieke bevestiging van het beperkte reliëf 
in ons polderland. Als zodanig vormen zij een onmisbare schakel in de beleving van het Neder-
landse landschap. Staande op een van de weinige resterende uitzichtpunten is de toeschouwer in 
een klap genezen van de gedachte dat ons land alleen maar vlak is.

 Samenvatting
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Deze bijlage bevat 7 overzichtskaarten en 2 detailkaarten van het heuvelruggebied. De detailkaarten 
betreffen de Grebbeberg en de omgeving van Doorn. De overige kaarten geven globaal de deelgebieden 
weer die in de inleiding zijn genoemd.

Inhoud
 Kaart uitzichtpunten Doorn-Zonheuvel
 Kaart Grebbeberg
 Kaart 1: Laren-Blaricum-Huizen
 Kaart 2: Hilversum-Baarn
 Kaart 3: Zeist-De Bild-Soesterberg
 Kaart 4: Amersfoort
 Kaart 5: Driebergen-Doorn-Maarn
 Kaart 6: Leersum-Amerongen
 Kaart 7: Rhenen-Grebbeberg

Kaarten
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Kaart 5: Driebergen-Doorn-Maarn
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Bijlagen   67

Literatuur en bronnen

Archieven
Archief Eemland
Gemeentearchief Zeist 
Historisch Centrum Laren
Oudheidkamer Doorn
Streekarchief Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug
Universiteitsbibliotheek Utrecht

Atlassen
Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden, 1850-1864, Bussum 1973
Grote Historische Topografische Atlas 1905, Tilburg 2005
Grote Provincie Atlas, Utrecht, Groningen 1989
Kuyper, J., Gemeenteatlas van de provincie Utrecht, Groningen 1986 (oorspronkelijke uitgave 

Leeuwarden 1868)
Grote historische atlas van Nederland 1:50.000, deel 1, West-Nederland 1839-1859,
 Groningen 1990
Historische atlas Utrecht, chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000, Landsmeer 1989 

(oorspronkelijke uitgave 1900-1921)
Topografische dubbel-atlas. Topografische Atlas van het Koningrijk der Nederlanden 1868 

vergeleken met de SmuldersKompas-cartografie begin 21e eeuw.

Toeristenkaarten
Fietskaart van Gooi en Eemland, Utrecht en omstreken en West-Veluwe, uitgegeven door de 

ANWB 1925 (Archief Eemland)
Kraal’s Verbeterde Militaire Wandel- en Wielrijkaart van Utrecht, Hilversum, Baarn, Zeist,
 Doorn, enz., 1935 (Oudheidkamer Doorn)
Ruitenbeek’s nieuwste verbeterde kaart van Rijsenburg, Driebergen, Doorn, Maarn, Maarsbergen, 

Leersum, Amerongen, Woudenberg, Austerlitz enz., 1928 (Oudheidkamer Doorn)
Ruitenbeek’s Wandel- en fietskaart van Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn, Maarsbergen, 

Leersum, Amerongen, Woudenberg, Austerlitz, enz., ca. 1950 (Oudheidkamer Doorn)
Wandelkaart van Gooiland, met plattegronden van Hilversum en Bussum, A. Braakensiek
 circa 1900 (Archief Eemland)

Literatuur
Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem 1839-1851 

Abrahamse, K., Coop, T., (e.a.), Oorden van schoonheid, buitenplaatsen en landgoederen
 in Hilversum, Hilversum 2000
Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de Reclamecommissie der Gemeente,
 Amersfoort 1914
Bemmel, A. van, Beschrijving der stad Amersfoort, Utrecht 1760
Beschryving van Hilversum, 1770
Blankestijn, C., Lombok in Leersum. De geschiedenis van een park, Leersum 1999
Blankestijn, Hans, en Dekker, Hens, Groeten uit Rhenen, prentbriefkaarten van Achterberg,
 Elst en Rhenen, Rhenen 2004
Blijdenstijn, Roland, Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht,
 Utrecht 2005
Blijdenstein, Roland, Zeist, groei en bouw, Zeist 1984 (6 delen)
Blijdenstijn, Roland, De Pyramide van Austerlitz. Een herinnering aan de Franse Tijd
 in Nederland, Utrecht 2008



Blijdenstijn, Roland, Rienks, H., Watertorens, Utrecht 1992
Blink, H., Wandelingen door oud en nieuw Nederland, 3 delen, Amsterdam 1908
Blok, E., e.a., Het Baarnse Bos. Een vorstelijk wandelpark, Utrecht 2007
Boer, R-J., Ouwehands, Een dierenpark in oorlogstijd, Amsterdam 2004
Bruijne, A. de , e.a., De geodetische referentiestelsels van Nederland, Delft 2005.
Buis, J., Historia Forestis, Nederlandse bosgeschiedenis, Utrecht 1985
Bultje-van Dillen, L., e.a. (red.), Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008
Cramer, M., Amersfoort, architectuur en stedenbouw, 1850-1940, Zwolle 1996
Christemeijer, J.B., Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht, en in deszelfs omstreken,
 Utrecht 1836
Christemeijer, J.B., Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het Sticht van Utrecht, 

Schoonhoven 1837
Coenders, E., Gids voor Utrecht, stad en provincie, 1910 
Craandijk, J.,Wandelingen door Nederland, deel Utrecht, Haarlem 1888
Craandijk, J., Wandelgids door de schoonste streken van Nederland, Haarlem 1892
Demoed, J. In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, 

Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen, Zaltbommel 1974
Dicke, W.H.J., Utrecht, Utrecht 1915
Dokkum, JDC van, In en om Utrecht, beschrijving van de stad en hare omgeving, serie
 Ons Mooie Nederland, Utrecht 1910
Dokkum, JDC van, Het Gooi, serie Ons Mooie Nederland, Amsterdam 1921
Edinga, H., De Stichtse Lustwarande, jeugdherinneringen aan Zeist en omgeving, Zeist 1979
Elias, B.G.J., e.a. (red.), Amersfoort zoals het was, Zwolle 1995-1997
Evers, GA., Geillustreerde gids voor de omstreken van Utrecht, Dordrecht 1911
Feringa, J.H., ‘Het Christelijk Sanatorium voor Zenuwlijders te Zeist’, in: Eigen Haard 5
 maart 1904, 148-151
Francken, A.W., Van Bosch en Hei en Zonneschijn. Per NBM door Neerland’s schoonste dreven, 

Zeist 1938
Gaasbeek, F.L. e.a., Baarn, geschiedenis en architectuur, Zeist 1994
Gerlach, JWR., Gids en reisboek voor de stad en de provincie Utrecht, 1884
Gids voor Amersfoort en omstreken, 1904
Gids voor Amersfoort, 1908, 1913, 1914, 1920, 1921
Gids voor Amersfoort met plattegrond der stad en omgeving, 1924
Gids voor Amersfoort en omgeving, 1933
Gids van Utrecht naar Rhenen (ca. 1900)
Gids voor Baarn, Baarn 1889
Gids voor ’t Gooi en Baarn, Utrecht 1896
Gids voor Baarn, (T. Pluim), 1924
Gids voor Doorn, B. Ruitenbeek
Gids voor Doorn, B. Ruitenbeek 1925
Gids voor Doorn-Amerongen-Leersum-Maarn-Maarsbergen-Woudenberg-Scherpenzeel-Rhenen-

Wijk bij Duurstede en omgeving 1938
Gids voor de Stichtsche Lustwarande, Zeist, circa 1906
Gids voor Zeist, 1896
Graadt van Roggen, W., Geillustreerde gids voor Utrecht en omstreken, Utrecht 1927
Groen dus vitaal, discussieversie van de structuurvisie, Gemeente Utrechtse Heuvelrug,
 augustus 2008
Groningen, C.L. van, De Utrechtse Heuvelrug: de Stichtse Lustwarande, 2 delen, Zeist 1999-2000
Groningen, C.L. van, De Tombe van Nellesteyn, Leersum 1997

Bijlagen   68



Bijlagen   69

Groningen, C.L. van, Kasteel Broekhuizen, Leersum 2003
Haakman, G.C., Rhenen en omstreken, Amersfoort 1847
Hegener, M., Archeologie van het landschap. Langs de aarden monumenten van Nederland, 

Utrecht 1995
Hoogendoorn, W., Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten, Utrecht 2006
Jelgersma, H.G., Galgebergen en galgevelden in West- en Midden-Nederland, Zutphen 1978
Koenders, K., Hilversum, architectuur en stedenbouw 1850-1940, Zwolle 2001
Kraal, J.W., Nieuwe Groote Gids van Zeist, 1907
Kraal, J.W., Kraal’s Nieuwe Gids Driebergen-Doorn, Driebergen 1909
Kraal, J.W., Kraal’s Nieuwe Kleine Gids van Zeist, 1916
Kraal, J.W., Gids van Zeist en de Stichtsche Lustwarande, Zeist 1933
Kurpershoek, E., Amerongen, geschiedenis en architectuur, Zeist 1996
Kuyper, J., Gemeente-atlas van Utrecht, Leeuwarden 1867
Lägers, H.L.F., en Veenland-Heineman, K.M., Maarn, geschiedenis en architectuur, 2003
Lägers, H.L.F., en Kruidenier, M., Soest, geschiedenis en architectuur, Zeist 2006
Lägers, H.L.F. en Prins-Schimmel, M.A., Leersum, geschiedenis en architectuur, Zeist 2000
Laman, M., Doorn, geschiedenis en architectuur, Zeist 1995
Loenen, R., Austerlitz 1804-1811. Pyramide, Frans-Bataafs Kamp en Dorp,
 Driebergen-Rijsenburg 2004
Lutgers, P.J., Gezigten in de omstreken van Utrecht, Loenen aan de Vecht 1869
Maaskamp, E., Merkwaardige gezigten, gebouwen, monumenten en standbeelden in de 

noordelijke provintien van het koningrijk der Nederlanden, Amsterdam 1816
Mens, N., Rhoen, R.P.M., Vrijer, F.de, Seijst. Het Christelijk Sanatorium 1903-2003, Zeist 2003
Meulenkamp, W., Follies en tuinsieraden, Utrecht 1994
Monde, N. van der, Utrecht en derzelver fraaije omstreken: beknopt overzigt dier stad en 

provincie, Utrecht 1842
Pensiongids voor Doorn ca. 1921
Pensiongids voor Doorn, Leersum, Maarn, Wijk bij Duurstede 1934
Pluim, T., Uit de geschiedenis van Baarn, Hilversum 1932
Pluim, T., Gids voor Baarn, Soestdijk en de Lage Vuursche, 1924
Post, E.M., Het Land, in brieven, 1788 (heruitgave 1987)
Potter, H., Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het Vaderland,
 Amsterdam 1809
Quint, P., Beknopte beschrijving der provincie Utrecht, Utrecht 1789
Rentenaar, R., Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in
 de Nederlandse toponymie, Amsterdam 1984
Rhenen in 1832, grondgebruik en eigendom, Utrecht 2002
Rhoen, R.P.M., ‘De duiventoren en het duivenpark van de zeepfabriek De Duif in Den Dolder’,
 in Dolderse kroniek, 9e jaargang no.2, mei 2006.
Rhoen, R.P.M., ‘De watertorens op de buitenplaatsen Ma Retraite en Zandbergen in Zeist’,
 in Cascade, nummer 2, 1997, 32-42
Rijk, J.A. de, Wandelingen door Gooi- en Eemland en omgeving, Hilversum 1905
Ruijter, F., ‘De Tafelberg’, in: Hei en wei, dorpsblad van Blaricum, februari 2005
Schilperoort/Van Meerten, Reis door het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 1822-1829
Schoemaker, L.M., Tegen de helling van de Heuvelrug: Rhenen in oude tekeningen. 1600-1900, 

Utrecht 2007
Sneller, Z.W, e.a. (red.), Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, 1795-1940, Groningen 1951
Terwen, J.L., Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur 

geteekende schilderachtige gezigten, Gouda 1858



Bijlagen   70

Tirion, I., Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel 12, Beschrijving van de 
Provincie van Utrecht, Amsterdam 1772

Tol, ir. T. van, ‘De Gooise Tafelbergen’, in: Kwartaalbericht Historische Kring Laren, jaargang 3,
 mei en november 1984
Torre, W. van der, Menselijke natuur. Cultuurhistorie in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 

Utrecht 2007
Valk, A.M. de, Paviljoen Larenberg, Laren 1999
Visser, L., Zeist, groei en bouw. De straatnamen van Zeist, Zeist 1988.
Volkers, K., Geheim Landschap. 200 jaar militairen op de Heuvelrug, Utrecht 2006
Vreemdelingenblad voor Doorn. Orgaan van de vereeniging tot verfraaiing der gemeente Doorn 

en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer.
VVV vakantiegids Doorn-Driebergen-Maarn-Zeist 1964
Wagenaar, C.W., Gids voor Utrecht, Utrecht 1916
Woud, A. van der, Het lege land, Amsterdam/Antwerpen 1998 (oorspr. 1987)
Woud, A. van der, Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland,
 Amsterdam 2006
Woude, A.N. van, Gids voor Zeist, ca. 1894
(De) Zeepindustrie in beeld, zooals die wordt uitgeoefend in de Koninklijke Zeepfabrieken
 “De Duif” van Chr. Pleines, Den Dolder, 1889-29 october-1914
Zeiler, F.D., Onder de hei – Archeologische en historisch-geografische landschapselementen in
 Het Gooi, Utrecht 1994
Zeist en de Stichtsche Lustwarande, Zeist ca. 1930
Zeist in 1832, grondgebruik en eigendom, Utrecht 1996
Zijlstra, J., ‘Een lustoord voor de reiziger. Opkomst van het toerisme op de Utrechtse Heuvelrug in 

de 19e eeuw’, in: Tijdschrift Oud-Utrecht, 81e jaargang, augustus 2008

Websites
www.gnr.nl (Gooisch Natuurreservaat)
www.racm.nl (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumenten)
www.hua.nl/collectieutrecht (Het Utrechts Archief)
www.utrechtslandschap.nl
www.staatsbosbeheer.nl
www.kadaster.nl 
www.tgooi.info



Bijlagen   71

Matrix uitzichtpunten Utrechtse Heuvelrug

Object Locatie Type Functie Natuur Bestaand Omgeving Jaar NAP Toren

1 Eukenberg Huizen heuveltop △ recreatief ja ja water 17e eeuw 14,3

2 Leeuwenberg Naarden heuveltop △ recreatief ja ja water

3 Bella Vista Naarden signaleringspunt • recreatief nee nee

4 Trapjesberg Bussum heuveltop △ recreatief ja ja 15,0

5 Tafelberg Blaricum heuveltop △ recreatief ja ja heide 36,4

6 Paviljoen de Rotonde Blaricum signaleringspunt • economisch nee nee bebouwing 1835 17,5

7 Trompenberg Hilversum heuveltop △ recreatief ja ja bebouwing 20,0

8 Kurhaus Trompenberg Hilversum signaleringspunt • recreatief nee nee 1875 20,0

9 t Hoogt van ‘t Kruis Hilversum heuveltop △ recreatief ja ja bebouwing 22,5

10 Uitkijktoren Crailo Hilversum signaleringspunt • recreatief nee ja natuurbrug 2003 0,9 10,0

11 Paviljoen Larenberg Laren signaleringspunt • economisch nee nee 1879 32,0 35,0

12 Koepel Zwaluwenberg Hollandsche R signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1850 20,0

13 Hengstenberg Hollandsche R heuveltop △ recreatief ja ja bos 20,2

14 Zwarte Berg Hollandsche R heuveltop △ recreatief ja ja bos 15,9

15 Brandtoren Lage Vuursche signaleringspunt • bestuurlijk nee ja bos ca. 1930 20,7

16 De Hooge Vuursche Baarn signaleringspunt • recreatief nee ja landgoed 1911 5,0

17 Villa Baarnsteyn Baarn signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 1878 7,5

18 Naald Baarn orientatiepunt ◎ militair nee ja bebouwing 1820 1,7

19 Badhotel Baarn signaleringspunt • economisch nee ja bebouwing 1886-1888 7,5

20 Toren Maarschalksbos Baarn signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 1938 15,0 40,0

21 Koepel Maarschalksbos Baarn signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 10,0

22 Koepel Groeneveld Baarn signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 2,5

23 Koepel Soesterberg signaleringspunt • recreatief nee nee militair 40,0

24 Spottersplaats Soesterberg signaleringspunt • recreatief ja ja militair 1980 32,5

25 Eiffeltoren Zeist signaleringspunt • militair nee nee militair 1890-1901 17,5

26 Stuifheuvel Zeist signaleringspunt • recreatief ja/nee ja bos 9,5

27 Koepel Sanatorium Zeist signaleringspunt • recreatief nee nee bos 5,0

28 Koepel Schaerweyde Zeist signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 4,0

29 Zwitserse Huis Zeist signaleringspunt • bestuurlijk nee nee bos 7,0

30 Uitzichttoren Zandbergen Zeist signaleringspunt • recreatief nee ja park 1897 5,0 16,0

31 Theehuis Heidestein Driebergen signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1906 7,0

32 Beerschoten/Willinkshof Driebergen signaleringspunt • recreatief nee ja park 1889 5,0

33 Uitkijktoren Kl-Zwitserland Driebergen signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1900 8,0 20,0

34 Pyramide van Austerlitz Woudenberg signaleringspunt • militair nee ja bos 1804 49,2 36,0

35 Koepel van Stoop Woudenberg signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1837 42,6

36 Berghuis Maarn signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1837 32,5

37 Clubhuis De Uitkijk Doorn signaleringspunt • recreatief nee nee bos 40,0

38 Aspergeveld Doorn signaleringspunt • economisch ja ja bos 40,0

39 Zonheuvel Doorn heuveltop △ recreatief ja/nee ja bos 1836 40,0

40 Chalet St. Helenaheuvel Doorn signaleringspunt • economisch nee ja bos/heide 1932 40,3

41 Koepel Focoldusheuvel Maarsbergen signaleringspunt • recreatief ja/nee nee landgoed 1656 38,2

42 Houten Kaap Doorn signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1900 40,0

43 De Kaap Doorn signaleringspunt • recreatief nee ja bos 2006 52,9 29,6

44 Amersfoortse berg Amersfoort heuveltop △ recreatief ja ja bebouwing 42,5

45 Berghotel Amersfoort Amersfoort signaleringspunt • economisch nee ja bebouwing 1903 40,0

46 Galgenberg Amersfoort orientatiepunt ◎ bestuurlijk ja/nee ja bos ca. 1500 42,5
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Object Locatie Type Functie Natuur Bestaand Omgeving Jaar NAP Toren

47 Uitkijktoren Kl. Zwitserland Amersfoort signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1900 30,0 20,0

48 Uitkijktoren Quatre Bras Amersfoort signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing ca. 1900 35,0 20,0

49 Uitkijktoren Zanderij Amersfoort signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1900 40,0 20,0

50 Uitkijktoren Laan 1914 Amersfoort signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1900 30,0 20,0

51 Belgenmonument Amersfoort signaleringspunt • militair nee ja bebouwing 1918-1919 40,0

52 Koepel Darth.berg 1 Leersum signaleringspunt • recreatief nee nee bos 31,0

53 Koepel Darth.berg 2 Leersum signaleringspunt • recreatief nee nee bos 40,0

54 Koepel Darth.berg 3 Leersum signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1904 30,0

55 Zwitserse Huis Leersum signaleringspunt • economisch nee nee bos 1815 35,0

56 Toren van Nellestijn Leersum signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1818 36,3 13,0

57 Koepel Lombok Leersum signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1904 32,0

58 Uilentoren Leersum signaleringspunt • recreatief nee ja bebouwing 1904 34,0

59 Berghuis Amerongen signaleringspunt • economisch nee ja bos 1780 32,5

60 Koepel van Eyck Amerongen signaleringspunt • recreatief nee nee bos 40,0

61 Koepel Amerongen signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1926 65,0

62 Brandtoren Amerongen signaleringspunt • bestuurlijk nee nee bos ca. 1935 68,9

63 Manege (sterrenbos) Amerongen signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1780 57,5

64 Elsterberg Elst heuveltop △ recreatief ja ja bos 62,5

65 Heideveld Elst Elst heuveltop △ recreatief ja ja bos 45,0

66 Plantage Willem III Elst signaleringspunt • economisch nee ja weiland 30,0

67 Paasheuvel Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bos 52,9

68 Sparreboomsche berg Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bos 59,9

69 Kwintelooijen Veenendaal signaleringspunt • recreatief nee ja bos 50,0

70 Koningstafel Rhenen signaleringspunt • recreatief nee ja bos 50,2

71 Walburg Rhenen signaleringspunt • militair nee ja bos 700 45,0

72 Bastions Rhenen signaleringspunt • militair nee ja water 1750 7,5

73 Koerheuvel Rhenen orientatiepunt ◎ economisch ja ja bebouwing 1937 51,0 42,7

74 Uitkijktoren Ouwehands Rhenen signaleringspunt • recreatief nee nee park 40,0

75 Panoramamolen Rhenen signaleringspunt • recreatief nee ja bebouwing 1893 20,0

76 Orienteertafel ANWB Amerongen signaleringspunt • recreatief nee nee bos 1925

77 Galgenbos Leersum orientatiepunt ◎ bestuurlijk ja/nee nee bos 17,5

78 Beukenrode Doorn signaleringspunt • recreatief nee ja landgoed 5,4

79 Sijsjesberg Huizen heuveltop △ recreatief ja/nee ja zwembad jaren '30 25,7

80 Televisietoren Hilversum orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 9,0

81 Warandebergen Blaricum heuveltop △ recreatief ja ja bos 15,0

82 Watertoren Doorn Doorn orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1903 7,4 30,0

83 Watertoren Amersfoort Amersfoort orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1912 42,5 17,0

84 Watertoren Baarn BaarnSophialaan orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1903 17,5 29,0

85 Watertoren Bilthoven Bilthoven orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1926 12,6 42,0

86 Watertoren Valkenheide Maarsbergen orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1920 7,6 30,0

87 Watertoren Soest Soest orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1931 17,5 23,7

88 Watertoren Soestdijk Soestdijk orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1680 5,0 10,0

89 Watertoren Zeist Zeist/Bergweg orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1896 5,0 37,5

90 Onze Lieve Vrouwentoren Amersfoort orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1444-1470 98,33

91 Cuneratoren Rhenen orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1492-1531

92 Maartenskerk Doorn orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing ca 1400

93 Kerktoren Oud-Leusden Leusden orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

94 Hervormde kerk Leersum orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1500

95 Hervormde kerk De Bilt orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1839

96 St. Petrus Banden Rijsenburg orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1809-1810

97 Hervormde kerk Zeist orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing ca 1200

98 Hervormde kerk Amerongen orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1526-1527

99 KNMI De Bilt signaleringspunt • bestuurlijk nee ja bebouwing 1893
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Object Locatie Type Functie Natuur Bestaand Omgeving Jaar NAP Toren

100 Domtoren Utrecht orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1321-1382 112

101 Laarsenberg Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bos 48,0

102 De Koepel Amerongen signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1857 51,0

103 Koepel Le Colombier Amerongen signaleringspunt • recreatief nee nee bos 1780 43,0

104 Koepel Schoonoord Baarn signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 1802 7,5

105 Naald Lady Athlone Amerongen orientatiepunt ◎ militair nee ja bos 1815 25,0

106 Aalberg Huizen heuveltop △ recreatief ja ja water 3,9

107 Watertoren Hilversum Hilversum orientatiepunt ◎ economisch nee ja bebouwing 1893 27,0 24,5

108 Villa Hilveroord Hilversum signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 1878 16,7

109 Belvedere Monnikenberg Hilversum signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 4

110 Villa Vogelenzang Hilversum signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 1881

111 Torenhuis Wolfsdreuvik Hilversum signaleringspunt • economisch nee ja bos 1938 ca. 4

112 Belvedere Birkenheuvel Hilversum signaleringspunt • recreatief nee nee bebouwing 1864

113 Verkeerstoren vliegbasis Soesterberg signaleringspunt • militair nee ja bebouwing 1952 12,5

114 Radiozender vliegbasis Soesterberg orientatiepunt ◎ militair nee nee bos 12,5

115 Luchtwachttoren Soesterberg signaleringspunt • militair nee nee bos 1952 53,0 7,46

116 Reeberg Leusden heuveltop △ militair ja ja heide 54,9

117 Kerktoren Leusden Leusden orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

118 Wafelijzer Zuijlestein Amerongen signaleringspunt • recreatief nee ja bos

119 Kerktoren Laren Laren orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

120 Kerktoren Blaricum Blaricum orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

121 Grote Kerk Hilversum orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1481-1891

122 Kerk Eemnes-Binnen Eemnes orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

123 Kerk Eemnes-Buiten Eemnes orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

124 Wilhelminalaan 12 Baarn signaleringspunt • recreatief nee ja bebouwing 1904

125 Villa Liliane Baarn signaleringspunt • recreatief nee ja bebouwing 1883

126 Kerktoren Baarn Baarn orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing

127 Eemnesserbergje Baarn heuveltop △ recreatief ja ja bebouwing

128 Uitkijkpost Leusderhei Leusden signaleringspunt • militair nee nee heide

129 Dikkenberg Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bos

130 Donderberg Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bebouwing 30,0

131 Vijverberg Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bebouwing 40,0

132 Buurtsche Berg Rhenen heuveltop △ recreatief ja ja bos 55,0

133 Ruiterberg Doorn heuveltop △ recreatief ja ja bos 57,9

134 Geerenberg Leersum heuveltop △ recreatief ja ja bos 52,2

135 Hoog Moersbergen Doorn heuveltop △ recreatief ja ja bos 46,4

136 Sterrenbosch Den Treek Woudenberg signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1900

137 Provinciale watertoren Laren signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1931-1932 25 35

138 Oude Kerk Huizen orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1409

139 Oude Kerk Naarden orientatiepunt ◎ bestuurlijk nee ja bebouwing 1380

140 Cunerabergje Rhenen signaleringspunt • recreatief ja ja bebouwing

141 Uitzichtheuvel Birkhoven Amersfoort signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1937

142 Uitzichtheuvel Bantam Bussum signaleringspunt • recreatief nee ja bos 1770

143 Brandtoren Bornia Driebergen signaleringspunt • recreatief nee nee bos ca. 1950

144 Trappenberg Beerschoten De Bilt signaleringspunt • recreatief nee ja landgoed ca. 1750

145 Raadhuis Dudok Hilversum signaleringspunt • recreatief nee ja bebouwing 1928-1931 47,0

146 Luchtwachttoren Rhenen signaleringspunt • militair nee nee bos 1952-1953 23,42

147 Luchtwachttoren Leersum signaleringspunt • militair nee nee bos 1952 18,86

Typen

signaleringspunt   •
orientatiepunt   ◎
heuveltop   △
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Uitzicht is geen herkenbare categorie in het onderzoeksmateriaal.
Archieven bevatten geen ingang met ‘uitzicht’ of ‘panorama’. Informatie over uitzichtpunten is 
te vinden via onderwerpen als recreatie, natuur en toerisme. Alleen in het archief van de stadsar-
chitect van Amersfoort is een directe ingang aanwezig op uitzichttorens. Hierdoor is informatie 
beschikbaar over het beheer van de torens op de Amersfoortse berg.

De informatie over de diverse uitzichtpunten is in eerste instantie ontleend aan de in de bronnen-
lijst genoemde reisgidsen en plaatsbeschrijvingen. Deze reisgidsen zijn voornamelijk geraadpleegd 
in Archief Eemland, Gemeentearchief Zeist en het Streekarchief Kromme Rijn en Utrechtse Heuvel-
rug. In het streekarchief is tevens toeristische informatie over Doorn en omgeving te vinden, waar-
onder het Vreemdelingenblad uit omstreeks 1921 en de Pensiongids uit 1934. In dit archief bevindt 
zich ook nadere informatie over de Toren van Nellesteyn (Gemeentebestuur Leersum, toegang 36).
Archief Eemland leverde informatie op over de bemoeienis van de gemeentelijke overheid met 
de handhaving van het uitzicht op de Amersfoortse berg. Zie daarvoor toegangsnummer 0022 
stadsarchitect te Amersfoort. Inventarisnummer 5921 bevat informatie over zichtlijnen vanaf de 
theetuin bij het Berghotel (‘Uitbreidingsplan Berg-Zuid Sectie C en F.’ met de kaart van 18 januari 
1935 waarop de zichtlijnen zijn ingetekend). De uitstekende digitale ontsluiting van Archief Eem-
land maakte het mogelijk om een aantal kaarten te raadplegen, zoals de Wandelkaart van Gooiland 
van A. Braakensiek.
Het Gemeentearchief Zeist leverde naast reisgidsen ook diverse gegevens over uitzichtpunten op, 
waaronder de Stuifheuvel. Deze informatie is terug te vinden in de ‘topografisch-historische docu-
mentatie’. De Oudheidkamer Doorn beschikt over een verzameling toeristenkaarten die bruikbare 
informatie opleverden ter verificatie van de gegevens uit de reisgidsen en de beschikbare literatuur. 
Over de Tafelberg bij Blaricum is onder andere informatie te vinden in het Historisch Centrum 
Laren. Frans Ruijter leverde een welkome aanvulling op deze informatie.
Medewerkers van archieven wezen op gegevens over de achtergronden van plaatselijke uitzicht-
punten. Nuttige adviezen gaven vooral Pierre Rhoen en Trudy Servaas (Gemeentearchief Zeist), 
Dick van Wageningen en collega’s (Archief Eemland), Bep de Boer (Historisch Centrum Laren) 
en Jan Verwaal (Oudheidkamer Blaricum). Peter Strijland zette mij al in een vroeg stadium op het 
spoor van de ANWB-route uit 1914 en de nog bestaande uitzichtpunten. Sandra van Lochem 
van de Vereniging Natuurmonumenten leverde aanvullende informatie over luchtwachttorens en 
andere uitzichtpunten.
Voor de beschrijving van een aantal uitzichtpunten heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de 
beschikbare literatuur. De informatie over Hilversum is deels ontleend aan Abrahamse (2000) 
en Koenders (2001). Jelgersma (1978) bevat gedetailleerde informatie over de galgenbergen in 
de provincie Utrecht. Over de uitzichttoren in Ouwehands Dierenpark in de jaren 1939-1940 
is informatie te vinden in Boer (2004). Tastbare Tijd, cultuurhistorische atlas van de provincie 
Utrecht, leverde ten slotte het uitgangspunt voor dit onderzoek.
Het kaartmateriaal is een belangrijk onderdeel van het rapport geworden. Dankzij de inzet van 
Jeroen Smal zijn wij er in geslaagd om een zo volledig mogelijk bestand aan uitzichtpunten in een 
leesbaar kaartbeeld om te zetten. Roland Blijdenstijn begeleidde het onderzoek en gaf waardevolle 
inhoudelijke adviezen. Zijn inbreng was van cruciaal belang voor het schrijven van dit rapport.

Verantwoording
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