Trage Tocht Baarn
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Baarnse Bos, De Stulp, Pijnenburg en Groeneveld
We maken een vorstelijke wandeling in de afwisselende bossen rond Baarn. Het is puur
genieten van een bijna volledig onverharde route, vol hoogtepunten. Het Baarnse Bos is
eigenlijk meer een parkbos, maar wel één met allure. We lopen over brede
beukenlanen, komen langs twee vijvers Grote en Kleine Kom, en passeren een fraaie
berceau van gevlochte beuken. De route vervolgt door het licht heuvelachtige
Paardenbos, dat vroeger bij Soestdijk hoorde. Namen als Amalialaan en Koninginnelaan
herinneren aan deze periode. We komen bij het heidegebied De Stulp, waar witte
Charolais-koeien grazen om de boel kort te houden. De heide met enkele vennetjes is
een geliefd wandelgebied. Een imposante dubbele beukenlaan leidt ons over landgoed
Pijnenburg, met halverwege de leuke uitspanning 'Buiten in de Kuil'. In de bossen rond
kasteel de Hooge Vuursche worden we opnieuw verrast door vijvers en slingerdreven.
Aan de overkant van het spoor lopen we tussen de velden naar landgoed Groeneveld.
Via een prachtige berceau van rododendrons en over slingerende paadjes langs vijvers
gaat het richting kasteel. Op het laatste deel van de tocht wandelen we door de bossen
van het voormalige landgoed Buitenzorg en over een grappig paadje langs het spoor
terug naar station Baarn. De talrijke rododendrons op de landgoederen maken de route in
mei extra mooi!
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Routebeschrijving
1. Op station Baarn neem je de uitgang Prinses Marielaan. Bij de uitgang linksaf richting
VVV. Weg oversteken naar De Generaal. Voor de Generaal rechts en direct links
aanhouden, een onverhard pad en meebuigen naar links langs een bordje van
Staatsbosbeheer. Je passeert het terras en de VVV aan je linkerhand. Op een splitsing
van diverse paden neem je de tweede brede bomenlaan, een beukenlaan, naar rechts.
Bij een grote vijver linksaf. Twee paden naar links negeren. Je komt dan bij de kop van
de vijver bij de trappen. Daar ga je links, brede beukenlaan. Op de eerste kruising
rechtdoor. Op de volgende kruising linksaf. Vlak achter elkaar een pad naar rechts en
een pad naar links negeren. Op de kruising hierna ga je rechtsaf. Zijpaden negeren en op
een brede kruising rechtdoor. Deze bomenlaan vervolgen tot een splitsing.
2. Daar ga je rechts door een haag in de richting van een vijver. Links of rechts om de
vijver heen naar de overkant. Aan de overkant het brede slingerende grindpad vervolgen.
Je gaat onder een gietijzeren poort met bladermotief door. Daarna op de kruising linksaf,
een brede beukenlaan. Je passeert een huis aan je linkerhand en je gaat rechtdoor.
Doorlopen tot vlak voor een brug. Hier ga je rechtsaf, water aan je linkerhand. Aan het
eind van de (droge) beek ga je rechtsaf. Paden naar rechts negeren. Je hebt een hek van
prikkeldraad aan je linkerhand. Je kruist een halfverhard pad onder een berceau van
haagbeuken en je gaat verder rechtdoor. Dit slingerende pad door het beukenbos steeds
blijven volgen, zijpaden negeren. Je komt uit op een ander bospad. Hier ga je linksaf en
direct meebuigen naar rechts. Vervolg het bospad evenwijdig aan de weg, zijpaden
negeren. Op de eerste kruising rechtdoor. Vrij snel daarna op een volgende kruising
linksaf naar de drukke verkeersweg.
3. Daar dubbele rijbaan oversteken. Aan de overkant loop je een klinkerweg in. Een
klinkerweg naar rechts negeren. Kort daarna wordt het een onverharde weg. Je passeert
een houten slagboom en een bordje 'Paardenbos' en direct daarna ga je op een splitsing
rechtsaf. Op de eerste kruising linksaf, mul zandpad langs paaltje met blauwe kop. Op de
eerste kruising rechtsaf. Op een volgende kruising linksaf. Op kruising met smal ATBspoor rechtdoor. Opnieuw op een brede kruising rechtdoor, grote eiken langs het pad. Dit
pad steeds volgen tot het eind. Daar ga je linksaf. Op een viersprong van paden
rechtdoor, iets omhoog. Het pad wordt smaller. Je komt op een splitsing van diverse
paden. Daar ga je even linksaf, ATB-pad oversteken en direct daarna rechtsaf. Je steekt
nogmaals een ATB-pad over. Kort daarna opnieuw op een kruisinkje rechtsaf. Je komt uit
op een breder bospad. Hier ga je rechtsaf. Doorlopen tot je uitkomt bij een beukenlaan
met aan je linkerhand een oud hek.
4. Hier ga je rechtsaf over die beukenlaan. De beukenlaan volgen tot het eind. Daar
linksaf. Een pad naar rechts negeren en doorlopen tot het hek. Hier ga je rechtsaf, je hebt
het hek aan je linkerhand. Op een splitsing van diverse paden rechtdoor. Waar dit bospad
met een bocht naar rechts draait, ga je linksaf via een overstapje langs een bordje
'begrazingsgebied'. Al snel op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting van een
bankje bij een vennetje. Daar ga je rechtsaf, een paadje over de heide. Op een
driesprong linksaf dwars over het heideveld. Aan de overkant een overstapje naast een
houten hek over en rechtsaf. Op een driesprong linksaf het pad over de heide verder
vervolgen. Op een splitsing bij hekken en een overstapje ga je rechtsaf,
begrazingsgebied. Bij een volgende splitsing vóór een veerooster ga je rechtsaf. Dit brede
pad steeds blijven volgen, zijpaden negeren. Je komt weer bij een overstapje. Na het
overstapje direct op de Y-splitsing rechts aanhouden. Je komt in een dalletje. In het
dalletje op de zanderige Y-splitsing rechts aanhouden. Je komt uit bij een kruising. Hier
linksaf. Nu op een driesprong rechtdoor. Doorlopen tot een grote kruising met een
beukenlaan.

5. Hier rechtsaf. Je passeert aan je linkerhand een grote parkeerplaats en daarna
horeca 'Buiten in de Kuil' en vervolgt de brede beukenlaan. Op een splitsing van diverse
paden bij fietsknooppunt 90 en een blanco paddenstoel ga je min of meer rechtdoor langs
borden 'Eigen Weg' en 'Landgoed Pijnenburg' over het smallere pad naast de
beukenlaan en direct schuin rechts langs houten hekken, een pad door naaldbos. Dit pad
steeds blijven volgen tot je uitkomt bij houten hekken. Daar op de kruising rechtdoor.
Steeds volgen tot een slagboom. Na de slagboom op het asfalt links en direct rechts over
het fietspad. Bij stoplichten drukke weg oversteken en over trottoir naar de fietswegwijzer.
Hier even naar rechts en vlak daarna bij de volgende fietswegwijzer links. Op kruising
rechtdoor. Bij houten slagboom ook rechtdoor, een breed bospad. Je passeert een
kantoor van Staatsbosbeheer aan je linkerhand.
6. Na het kantoor van Staatsbosbeheer rechtdoor, beukenlaan. Op een driesprong
rechtsaf, dan heb je water aan je linkerhand. Even daarna linksaf langs de kop van het
water en daar op de driesprong rechtdoor, een lange brede bosweg. Op de eerste
kruising rechtdoor. Op de volgende kruising rechtsaf, beukenlaan. Deze slingerende
beukenlaan blijven volgen en zijpaden negeren. Aan het eind op een andere beukenlaan
linksaf naar de spoorwegovergang. Het spoor oversteken en rechtdoor, brede zandweg.
Een pad naar rechts negeren. Je passeert een boerderij aan je linkerhand. Je komt
daarna op een veelsprong. Daar schuin rechts oversteken in de richting van de
paddenstoel 24057/001. Je loopt het brede grindpad op en je neemt dan direct het eerste
grindpad naar rechts, parallel aan de weg en tussen de graslanden.
7. Na de graslanden negeer je een eerste pad naar links. Je gaat rechtdoor een
bruggetje over en door een berceau van rododendrons. Op de driesprong na de berceau
rechtdoor langs water aan je linkerhand. Dit pad blijven volgen. Op een driesprong links
aanhouden, een bruggetje over. Je hebt zicht op Kasteel Groeneveld aan je linkerhand
en blijft het grindpad volgen. Je passeert een bankje aan je linkerhand en je komt uit op
een ander grindpad. Hier linksaf en een bruggetje over. Dan op de kruising met asfalt
rechtsaf. (Voor kasteel en horeca hier linksaf.) Op kruising met asfaltweg rechtdoor,
onverharde weg. Nog even tussen de graslanden door. Op de kruising bij de bosrand
rechtdoor het bos in. Nu op alle kruisingen steeds rechtdoor. Je komt uit voor de hekken
langs het spoor en buigt met het pad mee naar links. Je loopt dan parallel aan het spoor
aan je rechterhand. Dit pad blijven volgen tot het eind voor metalen hekken.
8. Hier ga je rechts tussen hekken door naar de brug. Het spoor over en aan de andere
kant via trappen naar beneden en opnieuw langs metalen hekken. Beneden links
aanhouden naar een ander bospad. Daar oversteken (dus niet over het fietspad naar
links) en het bospad volgen (parallel aan het fietspad aan je linkerhand). Het pad volgen
tot je uitkomt bij een verkeersweg. Bij de weg linksaf de brug over en na de brug rechtsaf
de weg oversteken. Aan de overkant loop je een wandelpaadje in, parallel aan het spoor
aan je rechterhand. Dit paadje langs het hek blijven volgen. Je gaat een oud bruggetje
over en vervolgt het paadje langs het spoor. Asfaltpad bij brug oversteken en opnieuw
paadje langs het spoor vervolgen. Je gaat nog eens twee bruggetjes over en je komt uit
op de weg. Daar rechtdoor en even verder ben je weer terug bij het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Baarn
Parkeren
Parkeerterrein bij station Baarn.
Openbaar vervoer
Station Baarn ligt aan de lijn Hilversum-Amersfoort en Utrecht-Baarn.
Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
De Generaal, www.degeneraal.nl
Buiten in de Kuil, www.buitenindekuil.nl
Theehuis 't Hooge Erf, www.theehuislagevuursche.nl
Grand Café Groeneveld, www.grandcafegroeneveld.com
Percentage verhard-onverhard
5%-95%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-baarn/17450/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs en Ad Snelderwaard. Wandelen over de Utrechtse Heuvelrug. € 14,95, ISBN:
978-90-78641-38-4. In maar liefst vijftien rondwandelingen doorkruis je de meest
uiteenlopende landschappen. Van uitgestrekte heidevelden naar lommerrijke lanen en
over kronkelige bospaden naar de toppen van de heuvelrug. Je daalt zelfs een paar keer
af naar de uiterwaarden van de Rijn. Alle routes gaan zoveel mogelijk over onverharde
paden. De gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de
uitgeverij: www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

