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Op stap met je hond.
De Kaapse bossen, Doorn. 9 km. 

Hond deels los. Inkorten is mogelijk.

Deze wandeling laat je de mooiste plekken 
zien van de Kaapse Bossen. In het bos kom 
je vreemde objecten tegen, zoals de Stenen 
Tafel en de Doornsche Kei. Bij de ingang 
van landgoed De Ruiterberg imponeert het 
markante poortgebouw. Geniet op de uit-
kijktoren van een spectaculair uitzicht over 
de Utrechtse Heuvelrug. De route is gemar-
keerd met blauwe pijltjes. Horeca bij punt 
11.

1. Start
Deze wandeling start vanaf de parkeer-
plaats Groene entree Kaapse Bossen, even 
voorbij Doorn langs de N225. Komt u met 
de bus (lijn 50) stap dan uit bij de halte Kaap 
Doorn. 

2. Remise
Het rijtje huizen aan je rechterhand hoorde 
bij de oude tramremise Sandenburg. Het 
tramlijntje verbond vanaf 1885 de plaat-
sen Doorn en Wijk bij Duurstede. Toen aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog een 
bom de rails en de wagons vernielde, hield 
de tram op te bestaan.

3. Tennisbaan
Rechts van het pad zie je de restanten van 
de trap, die hoorde bij de tennisbaan van 
landgoed De Ruiterberg..

4. De Ruiterberg
Vanaf de heuvel aan je linkerhand heb je 
uitzicht op de achterkant van het landhuis 
De Ruiterberg. Het oorspronkelijke huis 
werd in 1917 gebouwd. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd het huis door de geal-
lieerden gebombardeerd in een poging de 
archieven van de Duitse geheime dienst te 
vernietigen. 

5. Grindkuilen
In de 19e eeuw werd in de Kaapse Bossen 
grind gewonnen. Op veel plaatsen in het 
bos zie je ondiepe kuilen, waar, waarschij-
lijk met de hand, grind uitgegraven is.
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6. Plakaat
Op enige afstand rechts van het pad is aan 
de voet van een boom een plakkaat beves-
tigd. Dit geeft de plek aan waar sergeant 
Johan Christiaan Meijer werd gefusilleerd. 
Hij werd in mei 1940 terechtgesteld door de 
krijgsraad nadat hij ongeoorloofd zijn post 
op de Grebbeberg bij Rhenen had verlaten. 

7. Poortgebouw
Je staat hier voor de markante ingang 
van landgoed De Ruiterberg, gebouwd in 
Delftse Schoolstijl. Op het torentje staat een 
windvaan met ruiter te paard, symbool voor 
De Ruiterberg. 

8. Uitzichttoren De Kaap
De 26 meter hoge uitzichttoren is een hele 
klim. Boven kun je genieten van een prach-
tig uitzicht. Bij helder weer zie je zelfs de 
Dom in Utrecht liggen. De toren verrees 
in 2006. Het heeft een stalen frame dat 
bekleed is met larikshout uit de Kaapse Bos-
sen. Let ook eens op de bankjes rondom de 
toren. Die hebben hetzelfde ontwerp als de 
toren, maar dan horizontaal.

Voor wie het zo ver genoeg vind, rechtdoor 
via het verharde pad loop je terug naar de 
parkeerplaats.

9. Doornse Kei
Deze zware zwerfsteen was een van de at-
tracties van de Kaapse Bossen in de jaren 
dertig. Rond 1900 kregen mensen meer 
vrije tijd en kwam het toerisme op gang, 
zoals een uitje naar de Kaapse Bossen. De 
eigenaren van het landgoed bouwden ver-
schillende attracties in het bos. Behalve 
deze kei zorgden ook twee uitzichttorens 
en een stenen tafel voor vermaak van de 
bezoeker. Om al dat moois te zien moest je 
dan wel entree betalen.

10. Tamme kastanje
Tamme kastanjes zie je vrij veel in de Kaapse 
Bossen. Ze zijn ooit aangeplant vanwege 
de houtkwaliteit, hun landschappelijke 
schoonheid en hun eetbare kastanjes.

11. Helenaheuvel
Dit chalet en theehuis werd in 1931 ge-
bouwd op de gelijknamige heuvel. Vroeger 
kon je hier een entreekaartje kopen voor 
het gebied. De naam is afgeleid van de 
oudste dochter van de familie Swellengre-
bel. Deze familie vestigde zich rond 1750 in 
Doorn. Zij kwamen in bezit van dit toen nog 
woeste heidegebied. Het deed hen denken 
aan Zuid-Afrika, waar zij jarenlang hadden 
gewoond. Daar komt de naam Kaapse Bos-
sen vandaan.

12. Stuifzand
Dit heide- en stuifzandveld is een restant 
van het eens woeste heidegebied, dat vanaf 
de 18de eeuw steeds meer werd bebost. 
Zoek maar eens goed op de grond naar 
‘Gods naaigaren’, een bijnaam van zand-
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zegge. Deze plant van het open zand heeft 
ondergrondse, horizontale wortelstokken. 
Daarmee kan het plantje een zandvlakte 
snel veroveren.

13. Boswallen
Aan beide zijden van het pad zie je oude 
boswallen uit het begin van de 19e eeuw. 
Toen werden de bossen opnieuw ingeplant 
voor commercieel gebruik. Om de jonge 
boompjes te beschermen tegen de schapen 
die op de aangrenzende heide graasden, 
legde men boswallen aan.

14. Hakhout
Hier zie je een stukje jong bos met een hek 
eromheen. Het hek zorgt ervoor dat reeën 
de jonge boompjes niet direct opeten. Hier 
komt hakhoutbos. Eens in de zoveel tijd 
wordt het hout geoogst, net als vroeger. 
De hakhoutbossen leverden veel schors op, 
in de 19e eeuw een belangrijke grondstof 
voor leerlooierijen. Tegenwoordig zijn het 
waardevolle bosjes waar bijzondere plan-

ten en dieren voorkomen. Als het hakhout 
voldoende is uitgelopen, wordt het raster 
weer weggehaald.

15. Stenen tafel
Deze stenen tafel is hier in 1931 geplaatst 
en was vroeger een geliefde pauzeplek. 
Het dekblad bestaat uit een molensteen die 
afkomstig is uit een molen in Wijk bij Duur-
stede. Iets verderop kun je een onder de 
beuken een oude betonnen drinkbak zien 
liggen. Die is ooit aangelegd voor het wild.

16. Grafheuvel
Links zie je een van de vele grafheuvels 
op de Utrechtse Heuvelrug. Over het graf 
van een dode werd aan het eind van de 
steentijd tot ver in de bronstijd een aarden 
heuvel opgeworpen. Vaak werden er later 
meer doden bijgeplaatst, waardoor plaat-
selijk grote familiegrafheuvels ontstonden.

Finish
Bron: Natuurmonumenten
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