12 km

23 km in combinatie
met GW-Den Dolder

Groene Wissels

Nr 32

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

Bilthoven : Ridderoordse Bossen en Landgoed Eyckenstein
Langs de Kees Boekeschool en door de Ridderoordse Bossen wandelt u naar en door Landgoed Eyckenstein en
langs de Mauritshoeve. Door Landgoed Splinterenburg en via een bosrijke villawijk wandelt u weer naar het station.
Deze Groene Wissel is uitstekend te combineren met GW-Den Dolder (26). Begin in Bilthoven, andersom kunt u deze combinatie niet maken.
De overstaptekst is in grijs en schuin gedrukt, de middelste kolom boven het kaartje. De totale lengte wordt dan ruim 23km. Houd er wel rekening
mee dat u op het station van Den Dolder uitkomt en eventueel een paar minuutjes met de trein (terug) naar station Bilthoven moet.

Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA=Linksaf / RA=Rechtsaf / RD=Rechtdoor
Kijk regelmatig op het kaartje!

1. Verlaat het station via de overweg
tussen de sporen en ga LA. Bij de stoplichten LA (Jan Steenlaan) en deze weg
blijven volgen. Na een kleine km, op het
kruispunt bij de Kees Boekehal RD; een
klinkerweg die overgaat in ees bosweg.
Op de 1e kruising RA met de hoek van
het "schoolhek" mee en daar langs blijven. Op de kruising (met naar rechts een
bosweg naar dat hekwerk) LA. Aan het
einde LA; ventweg langs verkeersweg.
Bij de Eijckensteinselaan RA, die weg
oversteken en RD (Ridderoordse bossen). Op de zijweg vóór de hoek van
een weiland (of akker, dat wisselt per
jaar) RA. Na ruim 500m (1e) zijweg LA.
Kort daarna wandelt u door een klein
open stukje met wat heide en
blijf dit pad volgen. Aan het
einde LA (halfverharde bosweg). Aan het einde daarvan
RA. Nu RD blijven gaan over
deze weg; eerst door bos en
dan door landerijen. Na een
dikke km ziet u rechts een
oude veldschuur; daar RA
omheen. Aan het einde, bij
een boerderij LA; asfaltwegje.
Aan het einde op de asfaltweg RA (Maartensdijkseweg,
over het voetpaadje rechts
van de weg lopen!). Bij paddenstoel 20097 RD (voor een
bezoek aan de Mauritshoeve
gaat u hier naar links). Bij de
rechter zijweg met ANWBwegwijzer nr 4096 RD, nog
steeds over dat voetpaadje!
2. Na 300m, bij een verkeersdrempel en een laag groen
elektra kastje RA; u gaat
weer de Ridderoordse Bossen in. Voor de hoek van een
weiland (of akker, dat wisselt
per jaar) LA; een licht bochtig
en hier en daar grassig pad.
Aan het einde RA (brede eikenlaan). Op de kruising bij
een boerderijtje LA over het
smal paadje voorlangs dat
boerderijtje. Iets voorbij de
andere hoek van het weiland,
nog voor de witte slagboom
met "Splinterenburg" RA; een
smal pad met nu dat weiland
rechts van u. Bijna aan het
einde van dat weiland, op een
Y-splitsinkje links aanhouden;
dit pad maakt gelijk een flauw

rechterbochtje. Mist u dit Y-splitsinkje, dan
wandelt u over een smal ruiterpad; het
goede pad is een paar meter links daarvan!). Onderweg komt u (langs dat ruiterpad) een fraaie bank tegen. Op de kruising voor een heuveltje LA. Na onder een
hoogspanningsmast te zijn door gelopen,
aan het einde RA (halfverharde bosweg).
Op de ongelijke kruising RD; smaller pad
naar een drukke weg!
Wandelaars die overstappen op Groene
Wissel Den Dolder doen dat hier, steken
deze weg niet over maar keren 180 graden om en lezen in de routebeschrijving
van GW-Den Dolder verder vanaf het rode
X teken in de tekst.

Route © Wandeleninbeeld.nl / Uitgave april 2010 / versie 4

Deze onoverzichtelijke drukke weg wel
heel voorzichtig oversteken en dan
schuin naar rechts Bilthoven in lopen
(Soestdijkseweg-Noord). Na 200m LA
(Strausslaan). Aan het einde daarvan RA
(Sweelincklaan) en deze weg geruime
tijd blijven volgen; op de kruisingen met
de Mozartlaan, de Beethovenlaan en de
Obrechtlaan/Nicolailaan RD blijven gaan.
Na de Zweerslaan (van rechts) volgt een
ruime rechterbocht. Daarin gaat u LA de
Beetslaan in. Op de T-kruising daarna
LA (De Genestetlaan). Aan het einde
van deze weg RA (Bilderdijklaan). Aan
het einde LA (Soestdijkseweg) en wat
verderop is rechts het station.

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