
Van schimmel naar schimmel.                               begin januari 2021 
 

De Utrechtse Heuvelrug staat deze keer op het programma. Met veel bewolking, dus grauwe 

lucht boven ons, vertrekken we uit Haarlem via kleine slingerende weggetjes met veel 

weilanden en boerderijen langs de rivier de Gein richting de heuvelrug. We zien onderweg 

een prachtige zilverreiger, maar die is gevlogen voordat Harry teruggelopen is! Het is vaak 

jammer dat je een auto niet gelijk kunt stoppen en parkeren, want zo wordt heel wat 

schoonheid gemist. We passeren Baambrugge en via ANWB bordjes komen we bij Hooge 

Vuursche aan. Koffie en lunch hebben we bij ons en volgens een bord op de parkeerplaats 

kunnen we een spechtentocht doen. Het grappige is dat de route begint met een 

vijverwandeling! Dat laatste klopt want we vinden wel 5 vijvers onderweg. 

 

   
 

De aandacht is voor meer verrassingen in dit gebied. Het begint al met schimmels op 

bomen, grote lanen met dennenbomen, onzichtbare beesten in oude stammen en spiegels 

van vijvers.  

Er komen twee ruiters langs, waarvan eentje op een echte schimmel zit. Dus het paard van 

Sinterklaas uit mijn jeugd: wit en met de donkere kringen op de achterkant. De huid is 

zwart, maar de vacht wordt steeds witter in de loop der jaren volgens mijn “gegoogel”. 

 

   
 

De natuur blijkt ook een bron van inspiratie. In een kale stam zie je zomaar een hoofd, wat 

je met wat verf kunt benadrukken. Zelfs een kerstboom met ballen staat te pronken. Alvast 

voor 2021? 

Voordat we in de auto stappen ontdekken we een specht. Dus toch! 

 

 



    

 

We rijden langs paleis Soestdijk naar Soest. Naast DierenPark Amersfoort ligt ons hotel. 

Door een overdosis frisse lucht doen we eerst een dutje en bereiden we ons voor om het 

diner bij de bar op te halen. De kok heeft zijn best gedaan en de zalm is overheerlijk! Ook 

Harry zit te smullen (al missen we de entourage en de reuring van het restaurant). 

 

Op de tweede dag, na het ontbijt op de kamer, gaan we eerst molen de Windhond opzoeken. 

Deze ligt op de Soester Eng: een agrarisch gebied, waar ook een grafheuvel uit 2500 jaar 

voor Chr. te bewonderen is. De Eng is een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. We zijn 

hier al eerder geweest en Harry heeft eens een trouwerij in de molen vastgelegd. Bekend 

terrein, maar heerlijk om een rondje te wandelen. 

Aansluitend rijden we naar de oudste dorpkern, ontstaan rond 1350: de Kerkebuurt met 

uiteraard een kerk met klokkentoren, waar 12 keer de oudste klok uit 1506 voor ons beiert. 

Bij deze kerk is een trap die naar de privé ingang voor koningin Emma leidde.  

De herberg ”De Drie Ringen” uit 1580 en het Raadhuis van ongeveer 250 jaar later zijn 

prachtig gerestaureerd. De waterpomp maakt het tot een ansichtkaart! 

 

 
 

In de middag is Landgoed De Paltz aan de beurt. Dierentuinen en musea zijn dicht, maar er 

valt genoeg te beleven op het Landgoed! Een doolhof met een kluizenaar in een grot, lees ik 

in het tijdschrift van het Utrechts Landschap. 100 jaar geleden zijn er dennen aangeplant 

voor de mijnbouw. We zetten onze Tommie aan op vliegbasis Soesterberg en jawel daar is 

de ingang met parkeerplaats voor De Paltz. De route begint bij een enorme zandafgraving, 

die begroeid is met grassen en mossen. Opvallend veel stompjes van gekapte bomen zijn te 

zien. Er zal in de toekomst heel wat nieuwe natuur zich ontwikkelen, dat is de bedoeling. 

 



 

We volgen de gele paaltjes en komen op een prachtige oprijlaan. Daarbij stellen we ons 

voor dat hier vroeger koetsen met paarden reden. We komen bij het doolhof en na flink 

“smokkelen” wel heel snel bij de grot. Behoorlijk griezelig zeker bij donker weer. Een klein 

straaltje licht valt op het beeld van de kluizenaar. Ik probeer netjes terug te dolen, maar loop 

steeds tegen een beukenhaag! Er komen drie kleine kinderen met laarsjes aan joelend met 

hun ouders ook genietend van het doolhof, dat maakt het wel heel gezellig. De jongetjes 

hollen heen en weer. Ze kunnen net niet over de hagen heen kijken, maar wel er tussen door 

kruipen om zo een kortere weg te vinden.  

 

   
 

De grote verrassing is het Herman van Veen Artcenter in een prachtig wit huis met rondom 

verschillende dierfiguren. 

 

   
 

Op een achterafplaatsje vinden we nog een kersttafereel. Hier mis ik sneeuw en een stukje 

paard om comfortabel naar de auto terug te gaan! 

 

   



 

De laatste dag breekt aan, we zijn gewend aan af en toe een miezertje en verder droog. 

Vlakbij het hotel ligt nog een uniek stukje natuur, het grenst aan DierenPark Amersfoort. 

Het oude landgoed Birkhoven met lange rechte beukenlanen, een rododendronvallei, een 

gegraven Bosvijver en een opgeworpen zandheuvel. Maar ook één van de zeven pineta van 

Nederland. Nu ik dichtbij ben, heb ik er wel een flinke wandeling voor over! Het is 

inderdaad prachtig. Als we bij het pinetum zijn aangekomen doorkruisen we het wel drie 

keer. Vergelijken de verschillende soorten en ik wil echt wel bij de Sequoiadendron 

Giganteum op de foto. Voor ons een mammoetboom. Slechts 30 m. hoog inplaats van 80 m. 

zoals in Noord-Amerika. En dan kan deze boom ook nog eens 3000 jaar oud worden. Dat is 

toch niet voor te stellen. 

 

   
 

Thuis heb ik een dennenboompje in de vensterbank staan, opgekweekt van een zaadje. Bij 

nader bekijken is het een Mammoetboom van al 65 cm. hoog!   


