Groene Wissels

12 km

Nr 113

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

Hollandsche Rading: Hilversums Wasmeer
Een heerlijke en vooral afwisselende, niet al te lange boswandeling waarmee u langs het Hilversums Wasmeer komt.
Vanuit de observatiehut daar kunt u van het rijke vogelleven genieten. Over stille bospaden wandelt u door dichte
sparren- en majestueuze beukenbossen naar pannenkoekendorp Lage Vuursche. Vandaar over rustige bospaden
door zeer afwisselende bostypes en langs een kleine zandverstuiving weer naar het station. Denk eraan: in Lage
Vuursche kan het op een mooie zomerse dag erg druk zijn! Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf de spoorwegovergang de snelweg onderdoor (Vuursche Dreef) en na
100m LA, via een parkeerplaatsje en een
hek met infopaneel naar het bankje en
deze links van u passeren. Op het Ysplitsinkje kort daarna links aanhouden
en RD blijven gaan; verderop een flink
stijgend pad. Loop dit bochtige pad, zijpaden naar rechts negerend, uit. Aan het
einde RD, via een klaphekje het Goois
Natuurreservaat De Zuid, Erfgooiersbos
in. Kruising bij paaltje 46 (u komt er meer
van tegen, vanaf hier wordt alleen het
cijfer genoemd!) RD. Op de volgende
kruising (45, staat aan de andere kant op
het rechterpad) schuin RD. Aan het einde van dat pad RA en na 20m LA. Loop
dit fraaie slingerende paadje van 300m
helemaal uit; onderweg op 2 kruisingen
RD. Aan het einde, u staat voor een donker naaldbos, RA over een breder pad
en na 40m kruising LA over een nog
breder pad. Na 200m 1e kruising RA;
u steekt een ruiterpad over en ziet verderop een grote open plek welke u na
een kruising met bankje RD gaand links
van u passeert. Kruising fietspad / grasweg RD (18) en, let op!, na 100m (19)
LA; een smal bospaadje. Op 2 kruisinkjes (20+21+22) RD blijven gaan.
2. Op de 5-sprong, vóór 23
LA; een breed pad richting
open deel verderop, u ziet
daar ook een werkschuur.
Aan het einde RA. Na ruim
100m (25rood + 30geel)
LA. Bij 28rood RD, een
heuveltje op. Boven bij het
bankje heeft u een prachtig
uitzicht over het Hilversums
Wasmeer en ga daar RA.
Na 100m ziet u links een
klaphekje naar een uitkijkpunt. U gaat hier RA.
30m daarna, op een kleine
3-sprong links aanhouden.
Aan het einde, voor het hek
LA en na 20m RA, klaphekje door. Na 100m kruising
RA. Voor een hek met de
linkerbocht mee. Na 100m,
direct na een heuveltje LA;
u loopt een dicht sparrenbos in. Na 300m op de 1e
kruising RA; een brede
boslaan met rechts rododendronstruiken. Na ruim
100m (zijpaden negeren),
op een ruime Y-splitsing

rechts aanhouden en loop dit pad uit; onderweg op 2 kruisingen RD blijven gaan.
Aan het einde, na een slagboom RA; een
ruiterweg met fietspad. Na zo'n 100m LA
(Maartensdijkse Bos) en blijf dit brede pad
volgen. Na wat flauwe bochten op een
duidelijke kruising met een rechte bosweg
RD. Kort daarna maakt u een enkel flauw
bochtje en let goed op!; in de dan volgende sterke rechterbocht LA; smal voetpaadje waar u mogelijk even naar moet zoeken, dus doe dat ook. Op een ongelijk Xkruisinkje RD blijven gaan; het pad een
heuveltje op en loop dit “hoge” paadje uit.
3. Aan het einde, op de brede bosweg met
halfverhard fietspad RA en loop dit tot de
rand van Lage Vuursche (ruim 1km, het
laatste stuk is een asfaltweg) uit. Bij Aw
595 RA (Karnemelksweg). U gaat hier
natuurlijk eerst even het dorp in voor een
pannenkoek o.i.d. Passeer het parkeerterrein links van u en ga bij Ap21135 verder
over de halfverharde weg met rechts daarvan een dichte haag en blijf op die weg.
Een flink eind verderop, op de kruising bij
Ap20024 RD (Landgoed Eyckenstein). Na
100m, in! de flauwe rechterbocht het 2e!
pad LA; u loopt dan strak langs een naaldbos rechts van u, dus let goed op dat u
hier het goede pad neemt! Na 300m, dus
op de 1e kruising RA en kort daarna op de
volgende kruising RD; iets verderop gaat

u over een diepe bosgreppeldam) 30m
daarna, op de kruising LA en loop dit
licht slingerende pad uit; sla onderweg
nergens af. Kort na een rechterbochtje
over een verhoginkje op een kruisinkje
RA. Volgende kruising met breder pad
RD! en daarna gaat u over enkele lage
bosgreppels. Direct na een afdalinkje
van een wal LA, dan links van u die wal.
Aan het einde RA; brede zandweg met
fietspad. Na 100m, tegenover een grasveldje LA (Maartensdijkse Bossen).
4. Na 500m, aan het einde RA. Na 100m
op de T-kruising ook RA. Volg dit brede
(op het eind smallere) pad tot de kruising
met een zandweg/fietspad en ga daarop
LA; u passeert dan rechts van u wat
huisjes en verderop wordt dit een asfaltwegje. Op de 3-sprong, bij Ap21356 LA
(Vuursche Dreef) en na 2 bochtjes, bij
Ap20015 RA; zandweg/fietspad. Op de
ongelijke kruising, ruim voor Ap20014
LA; links van u passeert u (achter de
bomen) een weilandje. Na 100m, bij het
huis RA; pad met lage paaltjes (GN De
Zuid, Bosberg). Op de kruising waar u
rechts een kleine zandverstuiving ziet,
RD over een smal pad naar beneden en
daar LA. Na ruim 50m schuine kruising
RA over het brede pad, verderop gaat dit
stijgen. Eenmaal boven, kruising met
brede paardenweg RD. Na 40m, op de
schuine kruising RA (51) en daarna RD
(rood/wit-markering). Bijna aan het einde
op een Y-splitsing met de linkerbocht
mee en kort daarna passeert u rechts
van u de bank van de heenweg. Na het
parkeerplaatsje RA naar 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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