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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond 
Heerlijk los lopen in het Spanderswoud,  

nabij Hilversum, 8 km

Deze wandeling is gebaseerd op twee uit-
gezette paaltjeswandelingen. De hond mag 
in het Spanderswoud vrijwel geheel los, 
maar houdt u wel uw hond bij u. Er komen 
hier reeën voor. 

De wandeling  
begint aan het 
eind van de  
parkeerplaats aan 
de Bussumer- 
grindweg, tussen  
Hilversum en  
Bussum, bij  
restaurant Robert, 
Spanderslaan 1 
te Hilversum.

Start
Loop via een smal paadje aan het eind van 
de parkeerplaats het bos in. Op een kruising 
van fietspaden volgt u de richting van een 
rode pijl op een betonnen paaltje. 

Volg de rode route tot aan nr. 22. Hier verla-
ten we even de route en loopt u recht door.
Op een kruising gaan we naar links. U loopt 
in een beukenlaan. Blijf doorlopen tot na 
een knik. U komt uit bij rood nr. 32.

Rood 32
Het kan de moeite lonen om hier even een 
moment te pauzeren. Hier willen nog wel 
eens reeën lopen. Vervolg de route naar 
links. Dit is het beginpunt indien u met de 
trein bent gekomen.

Na nr. 37 even lekker ravotten op een zan-
derig veld en linksaf via een fietspad.

Na nr. 39 passeert u enkele kruisingen. Bij 
een paal zonder nummer met een pijl naar 
rechts. We verlaten hier even de gemar-
keerde route en gaan naar links. 

Vervolgens gaan we op een kruising in een 
bocht rechtdoor en stapt u over een omge-
vallen berk. Op een fietspad gaan we naar 
rechts. Na ongeveer 50 meter komen we bij 
nr. 6. Hier pakken we de rode route weer 
op. Bij nr. 7 moet de hond even aan de lijn 
en bij nr. 8 verlaat u het fietspad. Na nr. 9 
gaan we een sparrenbos in en op een split-
sing houdt u rechts aan. Loop door tot nr.14.

Geel 13
Ter hoogte van rood 14 stappen we over op 
de gele route; nr. 13.

We komen uit bij een vijver. Dit blijkt het 
restant van een tankgracht te zijn. U kunt 
er voor kiezen om onderlangs het water te 
lopen. Bij nr. 19 gaat u de brug over.

Aan het eind van de gracht vervolgen we de 
gele route het bos weer in. Op een splitsing 
voor een rododendron houden we rechts 
aan, u loopt geruime tijd langs een watertje 
aan uw linkerhand. Bij een ongenummerde 
paal lopen we iets naar beneden, u loopt 
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langs de waterkant. Na een steil klimmetje 
passeert u nr. 27.

Het is even zoeken bij geel 34. 

Geel 3
Verderop komen we uit bij twee gele paal-
tjes. We gaan verder in de richting van nr. 3.
Negeer enkele paden van links en van 
rechts. Na geel nr. 5 volgt u de aangege-
ven richting en even verder gaat u bij een 
blauwwit gemarkeerd paaltje naar links. 
U komt weer uit op de geel gemarkeerde 
route.

Eind
Na 2 nummerloze paaltjes komen we bij 
geel nr. 11. We verlaten hier de route en 
lopen rechtdoor. Even verder zien we rood 
nr. 17. en via de aangegeven richting komt 
u weer uit bij de parkeerplaats.

Met de trein
Steek de grote parkeerplaats aan de west 
kant van station Bussum-zuid over, steek 
even over en loop de hei recht voor u op. 
Houd zoveel mogelijk links aan. Links van u 
ziet u een watertoren. Pas op, u komt uit op 
een drukker verkeersweg dus lijn uw hond 
beslist op tijd aan! Steek de N236 voorzich-
tig over en loop rechtdoor het bos in. Dit is 
een van de minst bewandelde hoekjes van 
het Spanderswoud. U komt uit bij een be-
tonnen paaltje met in rood nr. 32. 

Bruno van Oers
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