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Kynologenvereniging Nieuwegein

Op stap met je hond, 
Hilversums Wasmeer, De Zuid, de Bosberg. 

Hond geheel los over veel smalle padjes, ±7.5 km.

De wandeling start 
vanaf het verscho-
len parkeerplaatsje 
150 meter vanaf het 
viaduct bij station 
Hollandsche Rading; 
wandelknooppunt  
nr 71. We passeren 
het informatiebord 
en starten onze 
wandeling. 

1. Loop langs een toegangshekje langs een 
bank naar boven. U passeert een rode pijl 
met nummer 1. We lopen rechtdoor ver-
der naar boven. U passeert een paaltje met 
roodwit kruis. We blijven het pad rechtdoor 
over boomwortels volgen tot we geheel 
boven zijn. Hier vindt u twee paden aan 
uw rechterhand. We nemen het tweede 
pad. Op een schuine kruising gaan we naar 
links, een wat naar rechts draaiend pad. 
Stap over een grote omgevallen boom heen 
en vervolg het smaller geworden padje. Op 
een open kruising gaan we naar rechts. U 
komt uit bij een fietspad, rood nr. 48 en een 
klaphek.

2. We lezen de bordjes, ontdekken dat de 
honden nog steeds mee mogen en gaan 
door het hek het Goois ratuurreservaat De 
Zuid in. We nemen even verder het ruiter-
pad naar links. Op een kruising gaan we 

naar rechts, u passeert rood nr. 46. Links van 
u ziet u de hoger gelegen wildpassage over 
de A27. We negeren een pad naar rechts bij 
een groen paaltje, even verder passeert u 
een open verlengstrook van de wildpassage. 
Op een T-splitsing gaan we naar rechts en 
vlak daarna weer naar links, een smal padje 
tussen naaldbomen. 
We genieten van 
een fraaie doorkijk  
en de lichtval onder  
hoge naaldbomen. 
Op een kruising 
verlaten we het 
smalle pad en gaat 
u naar rechts. Op 
een dubbele krui-
sing vervolgens naar 
links, u passeert een 
witte voetafdruk. 

3. Passeer een kruising met smallere paden 
en ga op de tweede kruising naar rechts. U 
loopt in de richting van een open veld. Bij 
een bankje houden we even stil. Het gebied 
waar in we vandaag wandelen moet er ruim 
honderd jaar gelden geheel zo uit hebben 
gezien. Men vondt de hei echter nutteloos 
en koos er voor om hout aan te planten. We 
houden de hei aan de linkerhand. Tussen 
een gele en rode pijl gaan we naar links, u 
loopt parallel aan een fietspad.
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Na ongeveer 250 meter nemen we een pad 
naar rechts, u passeert hierbij eerst een rui-
terpadje. Bij nr. 21 volgen we rood tot nr. 
23. Hiervoor gaat u naar links. 

4. Op een T-splitsing gaan we naar links, 
u loopt in de richting van een weide met 
een schuur. Voor een kruising met een fiets-
pad gaan we naar rechts, u loopt langs de 
weide. In een bocht bij een bankje gaan we 
naar rechts, u loopt nu een stukje over een 
fietspad. Bij een volgende bank ziet u links 
op afstand het Hilversums Wasmeer. Het 
meer bestaat niet uit grondwater wat hier 
veel dieper zit. Regenwater kan hier niet 
wegzakken omdat er een harde laag onder 
zit. 

5. Ter hoogte van geel 7 gaan we rechtsaf 
een zeer smal padje op. We negeren geel 
31 en lopen rechtdoor. We passeren een 
dubbel pad en vervolgen het inmiddels iets 
breder geworden pad. Even verder houden 
we links aan, u loopt niet langs rood 24. Na 
geel 29 gaan we op een schuine kruising 
naar rechts. We negeren een kruising op 

een heuveltje en even verder houdt u links 
aan. Bij geel 23 steken we een pad over, u 
loopt een wat opener stuk bos in. We lopen 
tussen jonge boompjes en komen uit op een 
gras pad aan de rand van ouder bos. We 
volgen het padje rechtdoor. Met een ver-
kennende hond voor ons uit, die regelmatig 
omkijkt waar we blijven, weten we het pad 
te behouden. U komt u uit op een kruising 
bij een geel onleesbaar nummer. Hier gaan 
we naar links. 

6. Op een splitsing van ruiterpaden lopen 
we rechtdoor. Bij een kruising met een groe-
ner pad gaan we naar rechts. Na ongeveer 
25 meter gaan we weer naar links. Op een 
volgende kruising gaat u weer naar rechts. 
Even verder weer een kruising, met daar-
over een laag hangende dennentak gaan 
we naar links. We passeren een omgeval-
len boom en steken een breder pad over. U 
vervolgt het spannende smalle padje. Links 
voor ons zien we een klaphek, we gaan ech-
ter zo‘n 25 meter ervoor rechts een nieuw 
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smal padje op. We houden links aan en 
gaan aan het eind van het padje door een 
volgend klaphek. 

7. We steken bij paddenstoel 20893 het 
fietspad over en gaan rechtdoor het bos 
in. Het pad draait naar rechts, u volgt het 
fietspad op enige afstand. Op een kruising 
gaan we rechtdoor en volgen ons pad. Even 
verder komt u terug op het fietspad bij pad-
denstoel 20014. We lopen rechtdoor en 
passeren een geel rode markering en een 
witrood kruis op een hek. U loopt langs een 
fietspad met rechts de omheining van De 
Zuid. 8. We laten een klaphek voor wat het is en 

nemen het eerste pad naar links, de Bos-
berg. Op een splitsing met een geelblauwe 
pijl gaan we naar links. Houd links aan en 
loop in de richting van een diepte. Loop er 
naar links omheen. Ongeveer 25 meter na 
een enorme boomstronk gaan we rechts 
naar beneden. In de kuil negeren we een 
pad naar links. Aan de overkant van de kuil 
gaan we naar rechts, u blijft dus laag lopen. 
U komt uit bij een roodwitte en oranje-
blauwe markering. We volgen de roodwitte 
markeringen en komen terug bij het begin-
punt van de wandeling.

Bruno van Oers
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