
De Biltse Grift maart 2007 

Sandwijck is ontstaan uit een uithof van het klooster Oostbroek. In 1644 werd het gebied waarop 
het landhuis zou verrijzen, verkocht aan C. Utenhoven. Door verkoop en vererving kwam het 

in 1759 in het bezit van Adriana Voet van Winssen. De 17e eeuwse boerderij is rond 1770 
vervangen door een nieuw buitenhuis met park. In 1807 werd de familie Both Hendriksen 

eigenaar. Via vererving komt het goed in handen van de familie Van Boetzelaer, die het tot 1963 
in bezit heeft gehad. Toen werd Sandwijck verkocht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Deze kaart is van 1913. 
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de ;ßilt Tollluis 

, ,V iva t " Amst . No . 2273. 

Dit voormalig tolhuisje is in 1827gebouwd op de hoek van de Soestdijkseweg en de 
Groenekanseweg (zuidzijde, dus aan de overkant van waar het nu staat). Bij de afl>raak 
in I960 en de herbouw is veel oorspronkelijk materiaal verloren gegaan. Het is het enig 

overgebleven tolhuis in De Bilt. Deze kaart is van 1902. 

18 



De Biltse Grift maart 2007 

de Silt Villa Terre Xeuve 

.Vivat*' Arast, 

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Bilthovenseweg staat een kantoorpand, dat vroeger 
de naam "Terre Neuve" droeg. Jean Boudet van Dam liet hier in 1848 een woning voor 

zich bouwen. 
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Oude Bunnikseweg en de Biltse Grift ongeveer 1910. Links de loskade. 
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DE 8 ILT, ne Duinen 1056«. 

Deze kaart laat ons de eerste bewoivwing van Biltboven rondom het station zien. 
Links zien we villa Oase, gelegen direct ten zuiden van de spoorlijn. Daarachter is 

Villa Ensah te zien, een villa die in 1906 ten noorden van de spoorlijn werd gebouwd. 
Beide villa's zijn allang verdwenen. Villa Ensah door een bombardement in 1944 en 
villa Oase in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Op de plaats waar Oase met omrin

gend park gelegen was vinden we tegenwoordig Roobol en de flat aan de Julialaan. 
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Huisje o h Jodendom Bilthoven 

We zien op deze kaart uit 1929 het huisje van Johannes van der Poel, dat circa 1850 
gebouwd zal zijn en ongeveer een eeuw later werd afgebroken. Het stond ten zuiden 

van de Julianaschool, ongeveer daar waar nu de Kwinkelier te vinden is. Een dergelijk 
huisje had slechts één kamer met bedstede en soms een aangebouwde schuur annex 
stalruimnte. Op de achtergrond zien we links de watertoren, die in 1926gebouwd 

werd. 
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De Melchiorbank op het Vinkenplein in 1930, genoemd naar de Biltse arts die de 
naamgever van Bilthoven was. 
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Op zaterdag 19 mei 1933 werd het Natuur- en Sportpark De Biltsche Duinen in 
gebruik genomen. Het natuurbad behoorde in die tijd tot de modernste en best geoutil
leerde zwembanden van het land. Het was berekend op 5.000 badgasten. Op sommige 
zomerse dagen echter waren er wel9.000 bezoekers, die niet alleen uit De Bilt en Bilt-
hoven kwamen maar uit de wijde omstrek. Deze kaart is van 1965. Op de achtergrond 

de watertoren aan de Van der Borchlaan. 
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