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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond 
Wandeling door de Tuinen van Kasteel Groeneveld 

en bossen van de Hooge Vuursche, 7 km

Afwisseldende wandeling door een statige 
kasteeltuin en over rustige bospaden van de 
Hooge Vuursche. De hond mag tijdens deze 
wandeling, op de passage van twee spoor-
wegovergangen na, geheel los. Startpunt: 
Parkeerplaats links op de Ravensteinselaan 
te Baarn (zijstraat v.d. Amsterdamse straat-
weg tussen Baarn en Naarden, N221 - h.m.p. 
33,7). OV: stap u uit op station Baarn en start 
bij punt 10. De aanlooproute vindt u op 
www.kvnieuwegein.nl/opstapmetjehond.

1. Vanaf de parkeerplaats volgt u de rich-
ting van een aanwijzer richting Kasteel 
Groeneveld. Voor een grasveldje doet u dit 
nogmaals. Voor een vijver gaan we linksaf. 
Na een heuveltje negeren we een pad naar 
links en ziet u rechts het kasteel. Passeer 
twee bruggetjes en ga daarna rechtsaf.

2. Blijf het pad langs de vijver volgen. Het 
pad loopt onder een rododendron door en 
na een volgend bruggetje gaan we direct 
rechtsaf, u loopt op een smal pad vlak langs 
de vijver. Na alweer een bruggetje te zijn 
overgestoken gaat u voor een bankje naar 
links. Steek iets verderop een grasveldje aan 
uw rechterhand over en volg het pad langs 
een geel paaltje naar links. 

3. Bij een volgend geel paaltje en een infor-
matiebord houden we rechts aan en mag u 

weer over een bruggetje. Hierna gaan we 
naar links. Op een splitsing houden we 
rechts aan, de vijver ligt nu aan uw linker-
hand. We blijven het slingerende pad langs 
de vijver geruime volgen tot een splitsing. 
We gaan naar links en lopen via een fiets-
pad iets verder weer over een bruggetje. Na 
een heuveltje gaan we naar rechts. 

4. Volg het pad langs de wei. Bij een ANWB-
paddenstoel houden we wat rechts aan, u 

DOWNLOAD GPS ROUTE

Download de route vanaf
www.kvnieuwegein.nl/
opstapmetjehond.
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volgt het pad met het fietspad erlangs. Let 
op: We naderen een halfbewaakte spoor-
wegovergang. Lijn je hond hier tijdig aan!

5. Aan de andere kant van het spoor mag 
de hond weer los en loopt u een brede beu-
kenlaan met een fietspad in. Na ongeveer 
honderd meter gaan we linksaf een bos-
pad in. Even verder loopt u parallel aan het 
spoor. We komen uit bij een fietspad langs 
een bankje met recht voor ons een laag ge-
legen vijvertje. 

6. Steek het verharde pad over en volg het 
smalle pad met de vijver rechts van u. Negeer  
twee zijpaden en loop langs een wei aan u 
rechterhand. Aan het eind van de wei blijft 
u rechtdoor gaan via een heuvelachtig pad. 
Even verder gaan we naar links, een wat 
breder pad tussen eikenbomen. 

7. Blijf het pad geruime tijd volgen, we 
kunnen niet anders er zijn geen zijpaden.
Negeer een smal pad van links en loop een 
heuveltje op. Ook ter hoogte van een par-
keerplaats in het bos blijft u zoveel mogelijk 

rechtdoor gaan; neem het smalle pad iets 
links voor u tussen struiken door.

8. Het padje wordt geleidelijk breder en 
loopt tussen beukenbomen door. We krui-
sen een ruiterpad. Op een breed pad met 
een fietspad gaan we rechtdoor. Links van 
ons loopt de af en toe duidelijk hoorbare 
spoorlijn. Na een ruime bocht naar links ne-
geren we een kruising en een pad van rechts. 
We blijven het pad steeds volgen tot voor de 
spoorlijn en houden even rechts aan. 

9. Lijn uw hond weer tijdig aan, we mogen 
zo de spoorlijn weer terug over. Steek de 
spoorlijn over via de loopbrug of de over-
weg. Ga aan de overkant van het spoor 
direct naar links, u loopt evenwijdig met 
het spoor. 

10. Na een paar honderd meter gaan we 
rechts af, u loopt even verder een brede 
beukenlaan laan in. Op een kruising van 
paden gaan we rechtdoor. Ongeveer 25 
meter voor een slagboom schuin iets terug 
naar links. In een ruime brede bocht gaan 
we mee naar rechts. Negeer het eerst pad 
naar rechts en ga op een vijfsprong geheel 
naar rechts. 

11. Passeer na een bocht een kruising van 
paden. Verderop loopt u langs een open 
stuk bos met wat bankjes van de verken-
ners. Op een fraaie beukenlaan gaan we 
naar rechts. Loop de beukenlaan helemaal 
uit en ga aan het eind naar links. U passeert 
wederom een rododendron. Neem hier het 
tweede pad aan uw linkerhand. Na onge-
veer 75 meter komen we uit op een breed 
pad. Steek het pad 
over, we blijven 
het smalle pad 
rechtdoor volgen. 

Na een flauwe af-
daling gaan we 
naar rechts en ko-
men we terug bij 
het startpunt van 
de wandeling.

Bruno van Oers
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