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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond
Wandeling Hoornboegse heide ±7km,  

honden los mits onder appel

Groot losloopgebied met veel honden, 
maar ook met hardlopers, af en toe fiet-
sers en kans op koeien en paarden. Wie 
onverhoopt van de route raakt, kan de 
rode paaltjes proberen te volgen tot nr 40.  
Horeca naast het startpunt en even ver-
derop in het dorp.

De wandeling start vanaf de parkeerplaats 
aan het begin van de Noodweg te Holland-
sche Rading, net na de rotonde. Wie met 
het openbaar vervoer komt, loopt vanaf het 
station van de snelweg af en gaat bij de ver-
keerslichten naar rechts. De volgende afslag 
is de Noodweg.

Vanaf het parkeerplaatsje gaan we links 
langs een bank door een klaphekje. Bij een 
paaltje met een witte voet gaan we recht-
door het bos in. Volg het pad en houd bij 
een open veld tweemaal rechts aan. Voor 
een afrastering, met rechts een ecoduct 
in aanbouw, gaan we naar links. Op een 

kruising rechtsaf. Aan de overkant van een 
verhard fietspad gaan we links langs een 
geelrode markering het bos weer in. Volg 
dit pad en passeer een kruising. Het pad is 
nu een stuk smaller. Voor een veevoeder-
plaats gaan we naar rechts over een breed 
ruiterpad. Na ongeveer 150 meter gaan we 
naar links en zien we recht voor ons ver-
derop de Hoornboegse heide. 

Bij de heide gaan we schuin naar links de hei 
op. Op een splitsing draaien we wat terug 
naar rechts. Bij een paaltje met een rode pijl 
gaan we naar rechts. Steek de zandvlakte 
in de gehele lengte naar links over, tot een 
smallere doorgang. Hier gaan we naar links 
en steken we rechtdoor een stuk hei over in 
de richting van een boerderij. 
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Bij een bankje zonder boom gaan we naar 
links. Volg het pad naar boven en passeer 
een fietspad en een hekwerk. Volg het nu 
brede pad nog verder naar boven. Op de 
volgende kruising gaan we naar rechts rich-
ting de bosrand. Voor het fietspad gaan we 
naar links. Iets voor de tweede paddenstoel 
gaan we linksaf een graspad op. Bij een 
paaltje met nr. 17 gaan we naar rechts. Na 
een fietspad en een grote kuil nemen we op 
een vijfsprong het tweede pad links. Dan op 
de tweede kruising naar links. We komen 
uit op het hoogste punt van de Hoorn-
boegse Heide.

Bij paddenstoel 20433 gaan we even rich-
ting Loosdrecht. Steek na ongeveer 50 
meter links een smal paadje in en loop door 
tot aan twee witte stenen zuilen. Hier gaan 
we naar links en lopen we even langs het 
hek. Ter hoogte van een huis buigt het pad 
naar rechts; hier gaan we rechtdoor een 
smaller pad in dat iets naar links draait. 
Op een fietspad gaan we naar rechts. 

Volg het fietspad helemaal naar beneden. 
We komen uit bij een verharde weg. Hier 
verlaten we de heide. 

Aan de overkant van de verharde weg kie-
zen we het linker fietspad. Na een bocht 
gaan we rechtsaf een ruiterpad op. Op een 
splitsing gaan we rechtdoor en komen we 
uit bij een open plaats met een stenen ge-
bouwtje. Na een paaltje met nr. 7 nemen 
we het tweede pad, een smal uitgehold 
paadje dat naar links buigt. Even verderop 
houden we links aan en lopen we een lang 
recht bospad in. Bij nr. 6 blijven we recht-
door lopen. Na ongeveer 500 meter gaan 
we bij een plaatje met een witte voet naar 
rechts. Ter hoogte van nr. 39 gaan we naar 
links. Bij een bankje steken we rechtdoor 
een veld over. Volg aan de overkant het pad 
dat naar links het bos weer in draait. Even 
verderop zijn we terug bij het beginpunt 
van de wandeling.

Bruno van Oers
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