13 km

Groene Wissels

Nr 2

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Baarn: Paleis, Kroondomeinen en Kastelen
Door het Baarnse Bos wandelt u naar en langs paleis Soestdijk. Daarna een lekkere wandeling door de voormalige
Kroondomeinen. Langs het schitterende kasteel De Hooge Vuursche wandelt u het grote Landgoed Groeneveld in
en zult u genieten van het prachtige park en fraaie kasteel. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA=Linksaf / RA=Rechtsaf / RD=Rechtdoor
Kijk regelmatig op het kaartje!

gaan tot een asfaltweg en deze oversteken en RD. Op een vijfsprong het
2e pad schuin naar rechts, ietsje verderop kruist u een mountainbikepad.
Voor een stenen huisje rechts aanhouden en op de asfaltweg uitkomend
RA; een fietspad daarlangs. Bij de
drukke grote T-kruising oversteken en
dan LA (ri Hilversum) de ventweg op.

1. Verlaat het station aan de achterzijde, ga LA (Pr. Marielaan) en steek
de verkeersweg over. Voor eetcafé
De Generaal RA en kort daarna LA
(bospad). 2 samenkomende zijpaden van rechts negeren; blijf nog
even langs de spoorlijn. De volgende
brede bosweg RA. Voor de vijver LA.
3. Voorbij kasteel De Hooge Vuursche
Loop naar kopse kant van die vijver
na hectometerpaaltje 3,3 (staat aan
en ga daar LA een wel zeer brede
de linkerkant vd weg) RA; een bospad
boslaan in. Op 3 kruisingen RD, de
wat een stukje verderop een bosweg
laan gaat ondertussen iets omhoog.
Kort na de 4e kruising (dus "boven") wordt en daar RD gaan. Deze bochtige "hoofdweg" blijven volgen, dus op
schuin RA; een wandelpad in een
alle kruisingen RD, ook bij paddestoel
haag. U blijft dit "overdekte" slingerende pad geruime tijd volgen; zijpa- 24058. Spoor oversteken en RD. Bij
paddestoel 24057/001 schuin RD; de
den en kruisingen negeren. Aan het
halfverharde slingerende weg. Bij het
einde (voor wat gebouwen) LA en
langs het rechts gelegen hek blijven. water brugje over en RA, kort daarna
op de Y-splitsing RA. Het slingerend
Aan het einde RA; een brede laan ri
pad volgen tot een brugje, daar RA en
paleis. Op het fietspad voor de weg
direct na het bankje in de RododenRA. Bij die verkeersweg zeer voordronstruiken links aanhouden. Langs
zichtig oversteken en aan de overwaterpartijen dit bochtige pad blijven
kant RA over het fietspad met links
volgen tot een asfaltweg. Vlak daardaarvan het paleishek. Uitritten van
links negeren. Bij © Topografische Dienst Nederland, met toestemming van Sailtron b.v.
het blauwe bord
Koninklijke Marechaussee LA klinkerweg, later bospad. Dit bochtige
pad geruime tijd
volgen en het hek
aan de linkerkant
in de gaten houden!
2. Daar waar het
hek een haakse
bocht naar links
maakt schuin RA.
Kort daarna LA;
een bosweg een
majestueus sparrenbos in. Let nu
op! Nu het eerste
pad RA; een smal
"verdiept" voetpad. Op een breder pad links aanhouden. Kruising
RD en nu op dit
(ook ruiter) pad
steeds RD blijven

Uw ervaring met deze wandeling middels een reactie op wandelzoekpagina.nl
of een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl wordt bijzonder op prijs gesteld!

voor LA; een voetpad door een Rododendronhaag. Verderop LA een
brug over. Op een T-kruising van
voetpaden LA, brug over, weer LA
en over een asfaltweg naar de ingang van kasteel Groeneveld lopen.
4. Voor het kasteel RA (oprijlaan).
Direct na het houten hekwerk RA
(voetpad). Met het water mee naar
rechts lopen. U wandelt over een
bult (daaronder ligt een ijskelder!,
neem links daarvan een kijkje). Op
de Y-splitsing links aanhouden en
voor het weiland LA. Brug over en
op de asfaltweg ook LA (u was hier
al eerder). Kruising RD en verderop
tussen de weilanden door het bos in.
Deze bosweg blijven volgen en daarna voorzichtig het spoor over. Kort
daarna op de kruising van bospaden
LA, pad evenwijdig aan spoor (niet
het pad strak langs het spoorhek!).
Verderop fietspad RD oversteken.
Uw pad slingert nu wat evenwijdig
aan dat fietspad, dan links van u.
5. Let op!; voorbij een bosje met
hulststruiken en nog ruim voor een
verkeersweg (kijk en luister!) LA
naar dat fietspad en langs het spoor
onder de weg doorgaan (fietspad).
Bij het spoorbrugje LA, daarover en
direct daarna RA; een smal slingerpaadje langs spoor en over stenen
brugjes met bank. Op de weg naar
rechts en u bent zo bij het station.
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