16 km

23 km in combinatie
met GW-Bilthoven

Groene Wissels

Nr 26

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

Den Dolder: Splinterenburg en Pijnenburg

U maakt een zeer afwisselende wandeling door de prachtige bossen van de landgoederen Splinterenburg en
Venwoude en wandelt via de kasteeltuin van Drakensteyn naar het Pluismeer. Onderweg kunt u het befaamde
Pannenkoekendorp Lage Vuursche aandoen. De terugweg gaat door het uitgestrekte en romantische landgoed
Pijnenburg; ook daar zult u genieten van de uitgestrekte bossen. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
Deze Groene Wissel is uitstekend te combineren met GW-Bilthoven (32). Begin dan in Bilthoven, andersom kunt u de combinatie niet maken!
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Bij/op de overweg RA en ga dan aan
de linkerkant vd weg lopen. Kruispunt
RD en verderop bij het bordje doodlopende weg ook RD. Een flink eind verderop, na het bord Den Dolder LA via
een hek (schuif zit achterkant, rechts) de
brede boslaan in. Aan het einde kruising
via een krakemikkig hek RD. Aan het
einde op de ventweg LA. Na 2 ANWBwegwijzers, voor het bord Bilthoven op
een grote schuine Y-kruising RA, zeer
voorzichtig! de onoverzichtelijk drukke
weg oversteken X en RD het bos in.
Na 50m RA en na 30m RD; lange rechte
bosweg en deze blijven volgen.

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

Groene Wissels zijn een initiatief van Wandeleninbeeld en Wandelzoekpagina Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl
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3. U komt uit op een kruising met een
zeer brede boslaan (voor de horeca van
Lage Vuursche gaat u hier LA en op de
asfaltweg RA, met een kwartiertje bent u
daar). Hier nog 10m RD en bij een handwijzer RA "Kasteeltuinwandeling", dat u
een stukje gaat volgen middels de rode
paaltjes. Na door een stukje bos, over
een kaalslag (toekomstig heide-) veldje
en op een recht bospad RA te zijn gegaan komt u uit op een zeer brede boslaan met fietspad. De rodepaaltjesroute
gaat hier naar links en u gaat hier naar
rechts! Ong. 100m na het Pluismeer bij
Ap62477/002 RD en iets verderop bij
Ap62477/001 LA; een halfverharde weg
(verderop Buurtlaan). Bij Ap20069 RA

4. Let op en kijk af en toe omhoog: Na ±
200m kruist boven uw hoofd vrij schuin
een hoogspanningsleiding. Daar (even
zoeken) het smalle paadje RA het bos in.

Blijf dit prachtige slingerende bospaadje
volgen (onderweg op 2 kruisinkjes RD)
tot 20m na het RD oversteken van een
betonplatenfietspad. Daar kruising LA
Loop deze bosweg van ruim 1km helemaal uit, dus onderweg nergens afslaan,
ook niet op de schuin naar rechts gaande paden (bijna aan het einde kruist u
een betonplatenfietspad). Aan het einde
op een Y-splitsing rechts aanhouden,
bospad met iets verderop links een heideveldje, dus let daar even op. Aan het
einde LA en kort na de volgende heideveldhoek RA. Loop dit pad, slingerend
evenwijdig aan het spoor helemaal uit,
dus onderweg geen zijpaadjes ingaan.
Aan het einde (dat is na een flauwe rechterbochtje) op het asfaltpad LA en het
brugje over een weg over. Na een klein
parkeerplaatsje, bij huisnr 2 LA. Aan het
einde op de weg LA en bij de spoorwegovergang ziet u het station. RD kunt u de
horeca van Den Dolder bezoeken.
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2. Nu goed lezen en opletten!; na een
recht stuk volgen een linker- en rechterbocht. Daarna volgen een flauwe linkeren flauwe rechterbocht. Voorin die laatste rechterbocht RD!; een dennenboshoek rechts van u passerend het ruiter/
wandelpad met ruiterpadpaaltje in (van
links komt dat ruiterpad ). Schuine kruising RD; wat vager en smaller pad. Volgende kruising ook RD. Aan het einde
RA en die grindweg (met wat verderop
een flauwe linkerbocht) uitlopen. Aan het
einde LA (asfaltweg). Na 1km kruising
asfaltwegen RD (Vuursche Steeg). 2m
na de eerste verkeersdrempel RA tussen
2 zuiltjes door en RD; voetpaadje tussen
bos en weiland, daarna het bos in en dit
uitlopen. Aan het einde LA. 50m na de
linkerbocht op het 1e pad RA en al na
20m op de kruising wederom RA (bordje
Landgoed Venwoude). Aan het einde (op
de hoek van het bos) LA en deze bosrandlandweg ruim 1km lang blijven volgen tot voorbij het einde van het open
weide- en vennetjesgebied aan uw rechterzijde (onderweg bankjes/infopaneel).

(Emilialaan) en deze halfverharde bosweg
consequent met alle bochten mee blijven
volgen tot een drukke verkeersweg. Steek
deze over, aan de overkant RA en voor
Restaurant Het Spiehuis LA (Pijnenburgerlaan). Na de parkeerstrook passeert u
wat verderop aan uw rechterzijde de
prachtige Charlottehoeve en wordt dit een
halfverharde landweg welke u een kilometer of twee consequent met alle bochten
mee blijft volgen. Na die 2km, op het betonplatenfietspad RA (Turfweg). 50m na
de slagboom (huisnr 8) het 1e bospad LA.
Na een kleine 500m (en een korte flauwe
linkerbocht) op de kruising van smalle
bospaden RA. Dit is mountainbikepad dus
houdt rekening met elkaar. Op de (1e)
kruising met slagboom LA; brede bosweg.

