




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’. 
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op 
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele 
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0” 
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



Zin in een rondje langs prachtige kastelen en paleizen? Mag dit samengaan met 
cultuur, natuur en wat militaire precisie? Welkom bij de Royal Grand Tour, die u 
door de provincie Utrecht voert. De veelzijdigheid van ‘hartje Nederland’ is groot. 
Hier is het maar een kleine stap van klederdracht naar gevechtsvliegtuig. Ook 
tussendoor kijkt u uw ogen uit. Deze route staat voor koninklijk genieten.

Totale lengte van de route: 149 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 4 uur

Royal Grand Tour





Highlights Utrecht

Baarn en Kasteel Groeneveld 
Kasteel Groeneveld in Baarn is het stijlvolle decor voor de start van de Royal Grand 
Tour. Dit landhuis met een wandelpark in Engelse landschapsstijl werd in 1703 
gebouwd. In 1760 werd het uitgebreid met twee halfronde vleugels. Tegenwoordig 
worden in het kasteel en de tuinen tentoonstellingen gehouden en klassieke concerten 
georganiseerd. Daarmee doet ‘Groeneveld’ zijn officiële status als ‘buitenplaats’ eer 
aan. Maak voor de start zeker even een wandeling rond de kasteelvijver.

Spakenburg 
Vanuit Baarn richten we de blik op Spakenburg. In dit historische vissersdorpje valt 
op dat de huizen hoog tegen de dijken aangebouwd zijn. De reden is simpel: voor de 
aanleg van de Afsluitdijk lag Spakenburg aan de woeste Zuiderzee. De hoge bouwwijze 
bood bescherming tegen overstromingen. De laatste watersnoodramp in Spakenburg 
vond plaats in 1916. Een paar dagen na de stormvloed bezocht koningin Wilhelmina 
het dorp. Ze nam een tijdens de ramp geboren meisje aan als petekind en ze bezocht 
Spakenburg nog regelmatig. Daarom wordt de kop van de Nieuwe Haven sinds 1999 
gesierd door een standbeeld van de toenmalige koningin.

Spakenburg heeft net als andere vissersdorpen een eigen klederdracht. Zo’n 175 
(oudere) Spakenburgse dames maken nog gebruik van deze kledij met karakteristieke 
kraplappen, de gesteven doeken over de schouders. Vooral op de Spakenburgse dagen 
in augustus wordt de traditionele kleding uit de kast gehaald.

We rijden verder via Eembrugge. Dit piepkleine stadje tegen de dijk van de Eem telt 
130 inwoners en is daarmee een van kleinste plaatsen van Nederland.

De Treek 
Tijd voor natuur: het eerste natuurgebied op deze route is landgoed De Treek-
Henschoten op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. In 
dit uitgestrekte gebied (2.220 hectare) wisselen dichte bossen, landbouw en heide 
elkaar af. Dit grootste familielandgoed van Nederland grenst aan vijf gemeenten: 
Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Zeist.
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Landgoed Broekhuizen 
We vervolgen onze weg door een bosrijke omgeving en komen daarbij langs 
Landgoed Broekhuizen in Leersum. Dit majestueuze witte landgoed uit de 14e eeuw 
heeft vele stormen doorstaan en gedaantewisselingen ondergaan. Sinds 2016 is het 
een hotel en restaurant. Het kasteel kreeg landelijke bekendheid door de TV-serie 
‘Heel Holland bakt’.

Kasteel Amerongen 
Via de landelijke omgeving van Doorn en Langbroek bereiken we het schilderachtige 
Amerongen. Deze 1.000 jaar oude gemeente is door de ligging tussen uiterwaarden 
van de Rijn en de uitgestrekte bossen een pareltje op de Utrechtse Heuvelrug. De 
oude straatjes kenmerken zich door boerenhuizen, leuke restaurants, galeries en 
winkeltjes. Tussen de 17e en de 20e eeuw werd in Amerongen tabak geteeld; circa 
tien karakteristieke tabaksschuren zijn bewaard gebleven. Maar het dorp is vooral 
bekend door Kasteel Amerongen, één van de mooiste landhuizen van Nederland. 
In rampjaar 1672 werd Kasteel Amerongen verwoest door de Fransen, maar het is 
in de oorspronkelijke stijl herbouwd. Het kasteel is nu een museum en restaurant. 
De kasteeltuin alleen al is een wandeling waard. De tuinen zijn 17e-eeuws, maar 
kenners zien er ook 19e-eeuwse invloeden in.

Wijk bij Duurstede 
Vanuit Amerongen volgen we de dijkweg van de Nederrijn. Het uitzicht op de 
overgang van riviervlakte naar stuwwal is prachtig. Via een doorgang in de 
stadsmuren komen we aan in Wijk bij Duurstede, een mooi stadje met een rijke 
historie. Het is de enige plaats in Nederland met een molen op de stadsmuren. Dit is 
een perfecte plek voor een koffiestop.

Slot Zeist, het Nederlandse Versailles 
Via Cothen en Driebergen-Rijsenburg arriveren we in Zeist. Slot Zeist is hier de 
blikvanger. Dit zomerverblijf/jachtslot stamt uit 1685. Het werd ontworpen door 
Jacobus Roman, die ook Paleis het Loo op zijn naam heeft staan. Mede dankzij 
de tuinen in Franse Barokstijl werd Slot Zeist al snel het Nederlandse Versailles 
genoemd. In 1924 werd de gemeente Zeist eigenaar van het slot. In 1969 is Slot Zeist 
gerenoveerd en teruggebracht in de oorspronkelijke barokstijl.
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Lage Vuursche
We steken via de N237 en N238 over naar de bossen van Lage Vuursche. Dit 
pittoreske dorpje trekt meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar dankzij de Anton Pieck-
achtige sfeer. Lage Vuursche heeft  een koninklijk tintje: prinses Beatrix bewoont hier 
kasteel Drakenstein.

Paleis Soestdijk
De volgende koninklijke attractie is paleis Soestdijk. Dit jachthuis werd rond 1650 
gebouwd. De jonge stadhouder Willem III, een fervent jager, kocht de hofstede aan 
de Zoestdijck in 1674. In 1795 verloor de familie het jachtslot. ‘Soestdijk’ veranderde 
zelfs even in een Franse kazerne. In 1815 waren de Fransen weer weg en Nederland 
was een koninkrijk. De latere koning Willem II kreeg het jachtslot cadeau voor zijn 
optreden in de veldslagen tegen de Fransen. De kroonprins en zijn Russische vrouw, 
prinses Anna Paulowna, lieten het jachthuis verbouwen tot een echt zomerpaleis. 

In 1937 namen de toenmalige prinses Juliana en haar man prins Bernard hun intrek 
in het witte paleis. In de Tweede Wereldoorlog week het gezin uit naar het buitenland. 
Wederom werd het paleis in beslag genomen, ditmaal door Duitse offi  cieren. Na de 
bevrijding keerden Juliana en Bernard terug op Soestdijk. In 1948 volgde Juliana 
haar moeder Wilhelmina op als koningin en zo werd paleis Soestdijk een koninklijke 
residentie. Prinses Juliana en prins Bernhard woonden tot aan hun dood in Soestdijk.

Soesterduinen
We eindigen de Royal Grand Tour in een natuurgebied, dat vorm heeft  gekregen door 
invloeden van verschillende ijstijden. Zo is de Utrechtse heuvelrug ontstaan door een 
ijstong vanuit de Gelderse vallei. Door een andere ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, 
kreeg begroeiing nauwelijks kans. Sterke westenwinden voerden grote hoeveelheden 
zand mee. Dit hoopte zich op tegen heuvels en zo ontstonden de kenmerkende korte 
en lange duinen. Geef vooral toe aan de verleiding om in dit bijzondere landschap een 
wandeling te maken.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Fastned Eemakker 50 kW 
A27 Hilversum richting Almere  
3755 MN Eemnes 
14 km van de start

Allego Postillion Hotel 175 kW 
Baan van Fectio 1 
3981 HG Bunnik 
27 km van de finish 

Shell New Motion De Slaag 175 kW 
A1 Amsterdam richting Amersfoort  
3828 NN Hoogland 
13 km van de start 
12 km van de finish
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