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Smithuyserbos, Nonnenland en Venwoude
Vanaf station Hollandsche Rading wandelen we in een wijde boog rondom Lage
Vuursche. Onderweg valt er volop te genieten van afwisselend bos, graslanden en
akkertjes. We rijgen verschillende landgoederen aan elkaar en lopen het bekende
horecadorp in en uit, bijna helemaal over onverharde paden.Na de Hengstenberg aan het
begin van de wandeling is het Smithuyserbos een aangename verrassing. Het pad gaat
er tussen stuifduintjes op en neer. De oplettende wandelaar ziet tussen de bomen een
markant torentje. Jammer genoeg verboden toegang! Via de Konijnenberg en mooie
beukenlanen komen we in het Nonnenland. Ooit werd hier turf gewonnen, later is het
gebied ontgonnen. Nu is het waterpeil hier weer flink verhoogd en daarvan profiteert de
flora, de fauna en de wandelaar. We lopen het vochtige gebied bijna rond en maken een
uitstapje over landgoed Venwoude. Dan steken we de 300 Roedenlaan over en gaat de
tocht even langs de hekken van Kasteel Drakensteyn en landgoed Eyckenstein. Het
laatste deel van de wandeling gaat door De Zuid van het Goois Natuurreservaat, met een
imposante zandkuil rond de Bosberg.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het station uit de richting Hilversum rechtsaf, overweg oversteken. Vanuit de
richting Utrecht linksaf. Onder snelwegviaduct door em rechtdoor, Vuursche Dreef. Vlak
voor kruising met Oosterspoorlaan bij wandelknooppunt 71 linksaf over parkeerterrein en
je volgt bospad langs informatiezuil over Wasmeer. Op splitsing links aanhouden en op
driesprong rechtdoor langs witrood kruis, stijgend pad door naaldbos. Op een driesprong
rechtdoor, verder omhoog. Ook op het hoogste punt ga je rechtdoor. Zijpaden negeren en
op kruising met halfverhard pad rechtdoor, door klaphek terrein De Zuid van Goois
Natuur Reservaat in. Op kruising met betonnen zuiltje met voetafdruk rechtdoor en direct
daarna rechtsaf, onverharde bosweg. Aan het eind op driesprong linksaf. Op driesprong
met paaltje 11 rechtsaf, direct een mul pad oversteken en rechtdoor, bospad. Steeds
rechtdoor (ook bij paaltje 12), zijpaden negeren. Je passeert een grasvlakte met bank
aan je linkerhand. Op kruising met brede laan en fietspad rechtdoor, bospad. Op alle
kruisingen rechtdoor. Het pad buigt haaks naar links. Een grasveld in het bos helemaal
oversteken. Na de grasweide het pad naar rechts en naar links volgen. Op kruising van
paden rechtdoor en aan het eind rechtsaf. Een mul ruiterpad kruisen en rechtdoor.
2. Aan het eind voor afrastering linksaf. Kort daarna rechtsaf door klaphek het
Smithuyserbos in. Direct linksaf, langs afrastering. Neem het eerste pad scherp rechtsaf.
Voor een houten afrastering met bordjes verboden toegang (tussen de bomen zie je een
markante stenen toren) ga je rechtsaf, bospad. Aan het eind linksaf. Op kruising van
paden rechtsaf. Je passeert een slagboom en op halfverharde weg rechtsaf. Neem de
eerste weg linksaf langs witte slagboom, terrein Maartendijkse Bos van Utrechts
Landschap. Op driesprong rechtdoor, bosweg vervolgen. De weg slingert naar rechts en
naar links. Op kruising rechtdoor. Waar de bosweg naar rechts buigt verlaat je de weg en
ga je rechtdoor, smal bospad. Waar twee paden samenkomen links aanhouden en direct
daarna op splitsing rechtsaf omhoog. Op kruising met halfverhard pad rechtdoor, bospad
vervolgen. Aan het eind rechtsaf, bomenlaan. Je kruist een ATB-pad en vervolgt de laan.
Aan het eind linksaf en een ruiterpad kruisen. Daarna op ruime kruising rechtsaf. Op een
kruising van paden linksaf. Even verder op schuine kruising rechtdoor. Je passeert een
bankje en een heideveld aan je rechterhand.
3. Vlak voor asfaltweg linksaf en gelijk rechtsaf de weg oversteken. Rechtdoor langs
slagboom, bosweg. Op kruising van paden rechtsaf. Aan het eind even naar links en
direct rechts, ruiterpad. Aan het eind linksaf, halfverhard (fiets)pad. Bij paddenstoel
20195/001 de asfaltweg oversteken en rechtdoor, bospad boswachterij Lage Vuursche.
Direct rechtdoor langs bordje 'Opengesteld' en even daarna op driesprong ook rechtdoor.
Even verder op kruising met paaltje liggende wandelaar rechtdoor. Neem daarna het
eerste pad rechtsaf. Op twee achtereenvolgende kruisingen rechtdoor. Het pad buigt
naar rechts. Je kruist een ATB-pad en gaat aan het eind linksaf, beukenlaantje. Aan het
eind linksaf, zandweg met fietspad.

4. Let op: neem het eerste pad scherp rechtsaf, tussen twee houten paaltjes door. Direct
op splitsing rechts aanhouden. Je komt uit op een asfaltweg. Ga hier rechtdoor,
halfverharde weg verboden voor auto's en motoren. Op schuine kruising rechtdoor. Je
loopt richting een klaphek. Ga door het klaphek en op open veld rechtdoor. Je passeert
een volgend klaphek en loopt langs een vennetje rechts. Het pad buigt naar rechts. Direct
daarna linksaf. Een greppel, een fietspad en een zandweg oversteken en rechtdoor,
zandweg terrein Nonnenland van Staatsbosbeheer. Je volgt deze onverharde weg tussen
de weiden ruim 1 km rechtdoor. Je passeert een slagboom en gaat vlak voor asfaltweg
rechtsaf, onverhard pad langs sloot, Nonnenlandwandeling. Houten bruggetje over en het
pad naar rechts volgen. Je gaat een overstapje over en volgt het pad langs een
kronkelende sloot rechtdoor. Blijf links van de sloot en volg even verder de sloot haaks
naar rechts.
5. Aan het eind ga je opnieuw een houten overstap over en houd je rechts aan, langs
heuveltje aan je linkerhand. Je loopt langs een aarden wal rechts. Een afsluitboom, een
bank en een infopaneeltje passeren en rechtdoor, karrenspoor. Let op: neem het eerste
pad linksaf, dit is bij een omgevallen boom over het smalle pad en een bordje
Opengesteld. Aan het eind linksaf (rechts bordje verboden toegang), bospad. Het pad
buigt haaks naar rechts. Op kruising van paden rechtsaf, langs open veld aan je
rechterhand. Je wandelt steeds rechtdoor langs de velden. Aan het eind passeer je een
metalen hek en verlaat je het particuliere landgoed. Een brede halfverharde weg
oversteken en rechtdoor langs afrastering Kasteel Drakensteyn. Neem het tweede pad
schuin naar links. Op splitsing rechts aanhouden en op kruising van paden rechtsaf,
bospad langs hekwerk aan je linkerhand. Je loopt achter huizen langs en ziet rechts weer
de afrastering van Drakensteyn. Aan het eind op klinkerweg links aanhouden en op
asfaltweg linksaf naar kruising met Dorpsstraat.
6. Op Dorpsstraat rechtsaf en gelijk linksaf richting Hollandse Rading, Karnemelksweg.
Je loopt langs een parkeerterrein en gaat rechtdoor, halfverharde weg naast fietspad.
Volg de knik in de weg. Je loopt langs een begroeide afrastering rechts. Op kruising
rechtsaf langs slagboom, bosweg landgoed Eyckenstein. Neem het eerste pad linksaf. Je
komt uit in de hoek van een open veld en gaat hier rechtsaf, smal pad langs veld links.
Einde open veld op kruising van paden linksaf. Op een driesprong rechtdoor, pad langs
veld vervolgen. Daarna op driesprong linksaf, witrode markering. Volg het pad naar
rechts en ga aan het eind linksaf, langs prikkeldraad links. Op driesprong rechtsaf,
witrode markering op boom. Je kruist een onverharde weg en gaat rechtdoor. Ook op
volgende kruising rechtdoor, het pad buigt iets naar rechts en verderop naar links.
Daarna op kruising rechtdoor. Op ruime driesprong (met boom in het midden) rechtdoor
en direct daarna de bocht naar links volgen. Deze weg ruim 600 meter steeds blijven
volgen.
7. Je passeert een witte slagboom en gaat rechtsaf, ruiterpad. Aan het eind voorbij een
afsluitboom linksaf, zandweg met fietspad. Op kruising met paddenstoel 20014 rechtsaf,
zandweg met fietspad. Neem het eerste pad linksaf, bospad terrein De Zuid. Op
driesprong van paden rechtsaf. Aan het eind linksaf. Op een driesprong ga je rechtdoor
en vóór een grote zandige diepte ga je rechtsaf, een pad bovenlangs. Op kruising van
paden linksaf, nog steeds met de zandige diepte links. Let op, even verder rechtsaf, een
mul en breed pad oversteken en het bospad rechtdoor volgen. Aan het eind linksaf en
gelijk daarna rechtsaf. Direct op splitsing met hulststruik in het midden links aanhouden,
omlaag. Op driesprong linksaf, zandpad. Op kruising van paden rechtsaf, witrode en
geelrode markering. Op splitsing links aanhouden en rechtdoor omlaag het parkeerterrein
oplopen. Aan het eind rechtsaf, stoep naast asfaltweg. Je loopt onder het snelwegviaduct
door en komt uit bij station Hollandsche Rading.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Hollandsche Rading, Vuursche Dreef 12, 3739 KT Hollandse Rading
Openbaar vervoer
Station Hollandsche Rading
Parkeren
P+R parkeerterrein bij het station. Alternatief is het parkeerterrein Goois Natuur
Reservaat aan de Vuursche Dreef.
Lengte van de wandeling
16 km
Horeca onderweg
Bij het station Perron Peet, www.perronpeet.nl Op driekwart in Lage Vuursche diverse
gelegenheden
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-tochtlage-vuursche/18073/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

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.

