
 - 17 -  clubblad februari 2015

Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Stevige winter- of voorjaarswandeling  

De Lage Vuursche, ± 10 km 

Hond grotendeels los. Horecagelegenheid 
aan het begin en eind en 1 km voor het eind 
van de wandeling. Openbaar vervoer: bus 59  
vanaf Hilversum sportpark of Den Dolder, 
halte Dorp Lage Vuursche, of vanaf station 
Hollandsche Rading zie aanlooproute.

1. De wandeling begint midden in het dorp 
De Lage Vuursche. Parkeer de auto op de 
Koudelaan en loop naar het centrum van 
het dorp, met om u heen diverse pannekoe-
kenrestaurants. Laat de Koudelaan achter u 
en ga rechtsaf.  Ongeveer 25 meter hierna 
gaan we, direct na de bebouwing, nog voor 
de parkeerplaats, naar links een vrij smal 
bospadje op. Uw hond mag hier los.

2. Ongeveer 100 meter verderop komt u uit 
bij het koninklijk hekwerk van Paleis ’t Loo. 
Hier gaan we naar rechts tot de hoek van 
het hek. U komt uit op de Driehonderdroe-
denlaan. Hier gaan we naar links. Aan het 
eind van het hek gaan we iets naar links en 
direct weer naar rechts. U loopt parallel met 
de lange rechte weg.

3. Volg het naar links draaiende pad, u volgt 
nu een rood gemarkeerde wandelroute. Na 
een heuveltje komt u uit bij een klaphekje. 
De hond moet hier even aan de lijn. Na een 
tweede klaphekje gaat u direct  naar rechts, 

u verlaat hier de rood gemarkeerde route. 
De afrastering is nu aan uw rechterhand. 

4. Uitgekomen op de Vuursche Steeg gaan 
we iets naar rechts en bij een infobord naar 
links. U komt uit bij een observatiepunt en 
het Pluismeer. De komende anderhalve kilo-
meter moet de hond aangelijnd, hier wordt 
met regelmaat gecontroleerd. Vlak voor het 
observatiepunt gaan we langs een hekje 
naar links. Het eigenlijke pad staat even ver-
derop geheel onder water. Via een nieuw 
paadje kunnen we links tussen varens door 
om de overstroming heen. Na een tweede 
sloot gaan we geheel naar rechts en lopen 
we tussen de gekapte bomen door naar het 
oorspronkelijke pad langs het hekje. Volg 
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het niet al te duidelijk paadje zo dicht mo-
gelijk langs het hekje aan uw rechterhand. 

5. Even verderop komt u uit op een bre-
der wandelpad met witte markeringen.  
Hier gaan we naar rechts. U passeert nu een  
oude witte schuur. Na een wildrooster staat 
u voor een heuveltje met een fraai uit-
zicht over de Stulp. Bij het wildrooster dat 
u zojuist ben gepasseerd gaat u voor het 
heuveltje naar links. Volg het geel-rood ge-
markeerde pad en maak even verderop een 
overstapje. Houd rechts aan en loop door 
tot voorbij een informatieve tafel. Op een 
breder pad gaan we naar links. 

6. Loop rechtdoor, voor u ziet u een par-
keerplaats. U komt op een verharde weg 
en recreatieplaats de kuil van ’t Loo. Volg 
de verharde weg naar rechts. Even verderop 
ziet u links van u een bankje, bij een plateau-
tje. Loop hier naar toe, passeer het bankje 
en ga rechtdoor een trapje af. Beneden op 
de recratieplaats loopt u rechtdoor, tussen 

een picknicktafel en een bankje door. Loop 
bij een geel-blauw paaltje weer naar boven. 
U komt uit op een fietspad. Op het fietspad 
gaan we naar rechts. Voor een kruising met 
een paddenstoel gaan we schuin terug links 
een ruiterpad op.

7. Houd het linkerspoor van het ruiterpad 
aan. Passeer een aantal kruisingen. U komt 
uit op een verkeersweg. Lijn uw hond(en) 
hier beslist even aan. We steken de weg 
over vervolgen het ruiterpad. Even verder 
komt u uit op een verhard fietspad. Hier 
gaan we even naar rechts en na ongeveer 
50 meter naar links. 

8. U komt uit bij een beginpunt van een 
gele wandeling. Hier gaan we naar links, 
u loopt langs een geel paaltje rechts van u. 
We komen ter hoogte van een bankje uit op 
een fietspad. Hier gaan we rechtdoor, u op 
een smal padje door een klein heideveldje. 
Na ongeveer 100 meter gaat u op een krui-
sing van paadjes naar links. Houd rechts 

aan en ga voor een grasveld naar links. De 
wei ligt nu aan uw rechterhand. Na een 
slingertje komen we uit op een breed pad 
met een fietspad. Hier gaat u naar rechts. 
Volg dit pad tijd tot na een ruime bocht. U 
komt schuinvoor uit bij restaurant de Pad-
destoel; het loont de moeite om hier even 
te pauzeren.

9. Ga op de splitsing waarop we zijn uitge-
komen naar links, u loopt nu om een 
boederij heen. Over dit pad lopen een aantal 
gemarkeerde wandelroutes. Volg de geel-
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blauwe route rechtdoor. Even verder 
passeren we een dammetje met 2 liggende 
boomstammen. 

10. Neem na het dammetje het derde pad 
naar links, dit is na ongeveer 75 meter. Vrij-
wel direct nadat we naar rechts zijn gegaan, 
gaat u links een smal bospadje op. Op een 
niet al te duidelijke splitsing met een kuil, 
houd u links aan. U loopt door een bos met 
kale stammen van naaldbomen. We komen, 
heel toepasselijk, uit op de Koude- laan. Ga 
hier linksaf, even verderop komt u terug bij 
het beginpunt van de wandeling.

Aanlooproute vanaf station 
Hollandsche Rading

Vanuit de trein gaat u onder het viaduct 
door en gaat u even later linksaf over een 
parkeerplaatsje. Loop naar boven en ga on-
geveer 100 meter verder bij een paaltje met 
een rode pijl met nr. 2 rechtsaf het bos in.

Op een kruising in een wat opengebied 
loopt u rechtdoor; u volgt een witrode 
markering. Even verder houdt u links aan.  
Op een kruising met een breed pad gaat 
u rechtdoor, u daalt nu af. Op een schuine 
kruising gaat u naar links, steek de open-
vlakte over en loop naar geheel naar boven.

Eenmaal boven gaat u rechtdoor, u loopt nu 
op een aantal gemarkeerde wandelroutes.
Voor een hekwerk gaat u naar links, u volgt 
de roodwitte markering. Op een kruising 
met een fietspad bij een paddenstoel gaat 
u rechtdoor het Maartensdijkse bos in.

Naar ongeveer 100 meter gaat u naar 
rechts, de blauwgele route. U komt uit op 
een kruising met links een witte balk, ga 
hier naar rechts. 

U komt uit in een bocht op een autoweg. 
Ga hier naar links. Even verder passeert u 
rechts van u restaurant de Paddenstoel. 

Ga even verderop rechtdoor het bos in langs 
de blauwe markering. Als u een dammetje 
passeert, loopt u op de route en leest u ver-
der bij punt 10.

U kunt ook de iets kortere aanlooproute 
nemen over de weg die onder het viaduct 
doorloopt. Hou op een T-splitsing links aan 
en u passeert verderop rechts het restaurant 
de Paddenstoel. Vanaf daar volgt u het laat-
ste stukje van de langere aanlooproute.

Bruno van Oers 


