Trage Tocht Hilversum
Auteur: Rutger Burgers
Hoorneboegse Heide, Einde Gooi en Zonnestraal
Hilversum ligt aan de rand van het Gooi, dichtbij het Groene Hart. In dit grensgebied
maken we een bijzonder afwisselende rondwandeling. Uitgestrekte heidevelden, mooie
naaldbosjes, een oud kanaal op de rand van bos en boerenland, lange lanen omzoomd
met beuken en ook nog eens een fraai stukje architectuur. Dat kun je verwachten als je
de Trage Tocht Hilversum gaat lopen. Enige minpunt op sommige dagen wordt de rust
wreed door sportvliegtuigjes verstoord.Vanaf de rand van Hilversum loop je zo de hei op.
Met een omtrekkende beweging trekken we over de hei richting Hollandse Rading. Via
statige beukenlanen op landgoed Einde Gooi bereiken we het Tienhovens Kanaal op de
grens van Holland en Utrecht. Vanaf de kade langs het kanaal is het puur genieten van
het zicht op het lage land in Polder Achttienhoven. Door afwisselend bos gaat de tocht
verder naar landgoed Zonnestraal. Het voormalige sanatorium daar is een waar pareltje
in de route. De gebouwen staan symbool voor de Nieuwe Zakelijkheid van bijna honderd
jaar geleden. Strak wit beton met blauwe raamkozijnen, en dat midden in de natuur! Na
een aangename pauze in de gelijknamige brasserie ronden we de tocht af met enkele
klassieke lanen en met het hoogste punt op de Hoorneboegse Heide. OV-reizigers
kunnen deze Trage Tocht ook starten vanaf station Hollandse Rading.
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Routebeschrijving
1. Staand voor de toegang tot het parkeerterrein van begraafplaats Zuiderhof ga je even
rechtsaf en gelijk linksaf, onverhard pad evenwijdig aan het parkeerterrein. Je passeert
witte gebouwen aan je linkerhand en gaat door een klaphek de Hoorneboegse Heide op,
terrein Goois Natuurreservaat. Op kruising met halfverhard leempad rechtdoor de hei op.
Je kruist een ruiterpad en even verder op ruime kruising linksaf. Direct daarna op splitsing
links aanhouden. Op schuine kruising met aan je linkerhand ondiepe kuilen ga je
rechtdoor. Op kruising met halfverhard leempad rechtdoor, iets omhoog. Nog tweemaal
op een kruising rechtdoor en op de derde kruising linksaf, onverhard heidepad. Op
splitsing rechts aanhouden richting bank met opschrift 'In herinnering Ada SchrasBartelen'.
2. Bij bank rechtsaf, halfverhard pad aan de bosrand. Bij drukte op dit fietspad kun je
ook het ruiterpad of het grasspoor ernaast volgen. Volg het pad rechtdoor, langs
paddenstoel P20653. Even verder na bank schuin rechtsaf, pad over de heide. Op
splitsing het brede pad rechts aanhouden. Op driesprong met links een bankje links
aanhouden, bosrand. Nogmaals op splitsing linksaf, pad aan bosrand. Op een driesprong
met bankje ga je rechtdoor naar verharde weg. Weg oversteken en rechtdoor, onverhard
bospad. Op kruising van paden rechtdoor. Daarna op driesprong rechtsaf en meteen op
volgende driesprong rechts aanhouden. Neem het eerste pad linksaf, geelrode
markering. Het pad buigt wat naar rechts. Op driesprong rechtdoor, aan je linkerhand een
afrastering.
3. Op kruising met halfverharde weg, met links een veerooster, ga je rechtdoor en direct
daarna linksaf, bospad evenwijdig aan de halfverharde weg. Het pad buigt naar rechts.
Op een kruising van paden met liggende boomstammen ga je vóór deze boomstammen
linksaf. Bij een rijtje grillige, oude bomen het pad naar rechts tussen heidestruiken door
volgen. Op een kruising met een breder pad ga je rechtdoor, smal heidepad. Aan het eind
rechtdoor, door een klaphek richting een verkeersweg. Fietspad en asfaltweg oversteken
en rechtdoor door een klaphek, bospad. Op kruising met brede laan rechtdoor,
beukenlaan die wat naar links buigt. Op een kruising met linksvoor een weiland en een
bankje ga je rechtsaf, rechte beukenlaan (als je gestart bent bij station Hollandse Rading
kun je hier het pad schuin rechtdoor volgen en aan het eind op asflatweg linksaf). Volg de
laan rechtdoor richting de schuur van een boerderij. Neem dan het eerste pad linksaf.
Aan het eind bij bosrand linksaf, halfverharde weg. De weg buigt naar rechts. Aan het
eind op asfaltweg rechtsaf.
4. Voorbij huisnummer 43 linksaf en het pad langs de weides naar rechts volgen. Aan je
rechterhand ligt een kanaaltje. Steeds rechtdoor onverharde weg, langs huisnummer 46.
Bij wandelknooppunt 72 rechtdoor, onverhard weg met betonplaten. Bij huisnummer 48
rechtdoor, onverhard pad langs kanaal. Waar het kanaal ophoudt scherp rechtsaf, Graaf
Floris V-weg terug langs het kanaal. Je passeert huis 'De Sluys' aan je linkerhand. Neem
de eerste weg linksaf, terrein Einde Gooi van Natuurmonumenten. Volg dit onverharde
weggetje steeds rechtdoor. Het weiland aan je rechterhand houdt op. Vlak voor een huis
aan je linkerhand ga je rechtsaf door een wandelsluisje, bospad Einde Gooi. Neem het
eerste pad linksaf. Op twee driesprongen rechtdoor en direct daarna op splitsing links
aanhouden. Aan het eind van het pad linksaf, bospad. Het pad slingert door het bos. Aan
het eind door een wandelsluis en rechtsaf. De onverharde weg komt voorbij een
slagboom uit op een parkeerplaats.

5. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, onverharde weg op terrein Zwarte Berg van
Goois Natuurreservaat. Over een veerooster en de weg naar rechts volgen, langs een
huisje iets omhoog. Voorbij het huisje linksaf, langs betonnen paddenstoel met voetstap
en 'VOETPAD'. Direct op splitsing links aanhouden, bospad. Je steekt een pad met
leemverharding over en gaat rechtdoor langs betonnen paddenstoel, laantje richting een
rode poort. Voor de poort linksaf, pad langs groen hekwerk. Je passeert een wit-groen
huis aan je rechterhand en blijft het hek rechts volgen tot kort voor het heideveld. Op
ruime driesprong met boom in het midden linksaf en bij de heide weer linksaf, bosrand
volgen. Op kruising bij grillige boom schuin rechtdoor het hoofdpad vervolgen. Je kruist
een ruiterpad en een onverhard pad en gaat rechtdoor het bos in. Je komt uit op een
onverharde weg.
6. Je kruist twee evenwijdige onverharde wegen en gaat rechtdoor een smal, slingerend
bospad op. Op een langgerekt gras- en heideveld gelijk rechtsaf, onverhard pad langs de
hei aan je linkerhand. Op kruising van paden rechtdoor richting een klaphek.
Halfverharde weg oversteken en rechtdoor door klaphek, heidepad richting Brasserie
Zonnestraal. Op kruising van paden rechtdoor en ook op driesprong rechtdoor. Op
volgende kruising rechtdoor en direct daarna rechtsaf richting witblauwe gebouwen. Op
splitsing links houden richting Brasserie Zonnestraal (opschrift raam).
7. Bij de brasserie in het prof. Henri Termeulenpaviljoen links aanhouden, klinkerweg
links van borden 'Parkeren Gehandicapten'. Einde klinkerweg rechtdoor langs slagboom,
bospad. Op vijfsprong rechtsaf, bospad. Je passeert een langgerekte vijver met aan het
eind een huis. Einde pad langs een slagboom en op klinkerweg linksaf. Na zo'n 25 meter
het eerste pad rechtsaf, bospad door naaldbos. Op een driesprong vlak voor flatgebouw
linksaf, bospad. Het pad buigt haaks naar rechts. Aan het eind voor een rijtje huizen op
klinkerweg rechtsaf. Einde klinkerweg rechtdoor, onverhard fietspad. Aan het eind een
asfaltweg oversteken en rechtdoor, brede laan. Meteen een pad naar links negeren.
8. Op kruising van paden met links een bank linksaf, bospad. Neem het eerste pad
rechtsaf, pad over een heideveldje. Links aanhouden en aan het eind op driesprong in
het bos rechtsaf. Volg het pad rechtdoor en ook op kruising met halfverhard leempad
rechtdoor. Op driesprong bij oude bomen rechtsaf, laan. Neem het eerste pad linksaf,
brede laan. Steeds rechtdoor, je passeert aan je rechterhand een openluchttheater. Ook
bij een parkeerplaats met fietsenrekken ga je rechtdoor, laan vervolgen. Waar twee
paden samenkomen ga je rechtdoor. Direct daarna op kruising linksaf en rechts
aanhouden naar een klaphek. Ga door het klaphek, steek een halfverhard leempad over
en ga rechtdoor de heide op. Houd links aan, breed pad iets omhoog. Daarna bij een
boom het eerste pad rechtsaf, smal heidepad. Neem het tweede paadje rechtsaf naar
een boom met bank op een open plek. Vervolg het pad schuin naar links naar het
hoogste punt op de heide bij P20433, waar meerdere paden samenkomen.

9. Vanaf P20433 op het hoogste punt ga je even terug over het pad waarover je
gekomen bent, dus linksaf en even verder rechtsaf. Je volgt het brede heidepad omlaag
richting witte gebouwen. Op kruising van paden rechtdoor en ook op volgende ruime
kruising van paden rechtdoor richting wit gebouw (als je gestart bent bij station Hollandse
Rading ga je op de tweede kruising rechtsaf, lees verder bij blokje 1 na 'op ruime kruising
linksaf'). Leempad oversteken en rechtdoor door klaphek. Pad vervolgen tot het eind bij
de asfaltweg en de toegang tot het parkeerterrein van de begraafplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Begraafplaats Zuiderhof, Kolhornseweg 13, 1213 RS Hilversum
Parkeren
Parkeerterrein bij begraafplaats
Openbaar vervoer
Bushalte J.H. Meijerstraat, lijn 104 van/naar station Hilversum. Starten bij station
Hollandse Rading kan ook met een kleine aanloop vanaf het station over de Graaf Floris
V-weg. Lees dan de beschrijving vanaf blokje 4.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Brasserie Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 7, www.brasserie-zonnestraal.nl
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochthilversum/17447/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

