
RD het begrazingsgebied in, 
bij 4-sprong LA (paaltje 46) 
en het begrazingsgebied 
verlaten. Óf u gaat hier LA, 
pad naast het fietspad en 
met de bocht mee naar 
rechts. Via beide routes komt 
u uit bij viaducten over de 
snelweg A27 en vervolgens 
de spoorlijn.

uitstekend geschikt voor 
een verstopspel of het spel 
rennen-roepen: wegrennen, 
hond tegenhouden en dan 
‘hier’ roepen. • Einde kuil 
LA, pad gaat verderop iets 
omlaag. • Op kruising RA en 
volgende kruising RD. • Op 
T-splitsing RA (paaltje met 
rood bordje ‘Opstappunt’). • 
Bij fietspad kiezen: óf u gaat 
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33 Hilversum

Startpunt
Parkeerplaats Vuursche Dreef 
t.o. huisnr. 24, 3739 KT Hollandse 
Rading

Aanrijroute
De parkeerplaats ligt ca. 500 m 
van station Hollandsche Rading.

Afstand
12,5 km

Bewegwijzering
Nee

Loslopen
Ja

Soort terrein
Loof- en naaldbos, heideveld

RA en RD op breed pad; 
pad blijven volgen. • Op 
kruising met betonpaaltjes 
nrs. 4 en 51, schuin LA. • RD 
en na 45 m schuin links RD 
(wit/rode markering) en 
verder op breed zanderig 
ruiterpad (wit/rode en geel/
blauwe markering). • Rechts 
is een grote, diepe kuil: 

Dit wandelgebied is geliefd 
bij zowel wandelaars als 
ruiters. U bent dus niet de 
enige op de grote stille (?) 
heide. Bovendien ligt de 
heide vlak bij het vliegveld 
van Hilversum, zodat u re-
gelmatig kleine vliegtuigen 
kunt horen en zien.
Deze route van 12,5 km loopt 

van Hollandsche Rading 
naar de Hoorneboegse 
Heide bij Hilversum en 
terug.

Route
 Op parkeerplaats langs 

slagboom en infopaneel het 
gebied in. Voorbij bankje 
schuin RA. • Op T-splitsing 

Het drukke Gooi kent een verrassend aantal losloopgebieden voor honden. 
Heel speciaal is dat in sommige gebieden waar grote grazers lopen, onze 
viervoeters vrij mogen rondrennen mits ze zich aan een paar huisregels 
houden. In elk jaargetijde heeft een wandeling op de grote heide ontegen-
zeggelijk zijn charme, maar in augustus geeft de uitbundig bloeiende heide 
wel een echte meerwaarde.

Hilversum

De grote stille? heide

  U gaat het Laapersbos 
in. • Rechts ligt een oude 
dikke beuk: leuk voor een 
evenwichtsoefening. Kan uw 
hond over de boom lopen en 
er misschien zelfs op zitten 
en liggen? • U loopt nu in 
een laan met majestueuze 
beukenbomen. Let op: u 
steekt de drukke doorgaan-
de N417 over. • U bent nu in 
het gebied de Zwarte Berg. 
1e RA, smal paadje in. Na ca. 
50 m, bij Y-splitsing, rechts 
aanhouden. Dit paadje 
slingert door het halfopen 
bos. • U passeert – bij een 
grote dennenboom – een 
soort grensafscheiding van 
staande (verrotte) boom-
stammen, hier RD. • U komt 
bij een rij prachtige oude 
beuken. Volg het pad door 
dit beukenbosje, het gaat 
schuin links. • Volg bij afras-
tering van het begrazings-
gebied het paadje langs het 
hek. Ga bij klaphekje het 
gebied in en vervolgens RA 
langs heideveldje.

 Op verhard weggetje 
(Hoorneboeglaan) LA en na 
150 m RA, de Zuiderheide op. 
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• Neem het pad rechts om 
de heide heen. Links ziet u 
verderop op de heide een 
grafheuvel: paaltjes in een 
cirkel om een heuveltje. • Bij 
paaltje 31 maakt het pad een 
bocht naar links. Volgende 
kruising gaat u schuin links 
het heideveld op. • Een smal 
halfverhard fietspad kruisen. 
RD, pad langs de grafheuvel 
bij twee fraaie inlandse 
eikenboompjes. • Direct na 
grafheuvel RA. • RD ruiter-/
fietspad kruisen en het bos 

inlopen. • RD en bij kruising 
bij een heuveltje en beton-
nen paaltje LA en met de 
bocht mee naar rechts. • U 
loopt achter huizen langs. 
Voetbalplek oversteken 
naar betonnen paaltje nr. 
23. • RD en op kruising met 
paaltje nr. 22 LA. Volgende 
voetbalplek schuin rechts 
oversteken en vervolgens LA 
op halfverhard fietspad. • Op 
Y-splitsing rechts aanhou-
den en vlak vóór kruising 
met ANWB-paddenstoel 

schuin LA (betonnen paaltje 
nr. 19). Fietspad kruisen en 
opnieuw de heide op, de 
Hoorneboegse Heide.

 Op 4-sprong bij nr. 17 
RA, fietspad kruisen. Pad 
loopt links van een kuil. Aan 
het einde van de kuil op 
5-sprong 2e pad van links. 
• Op 3e kruising LA. Dit pad 
loopt schuin links, richting 
bosrand. • RD tot kruising 
van paden bij bankje bij 
eikenbomen. Vóór bankje 
LA. • Op 5-sprong 2e pad 
van rechts. Aan het einde 
bij fietspad/ruiterpaden RA. 
Niet over het fietspad, want 
links van het ruiterpad is 
een voetpad. • Op kruising 
met ANWB-paddenstoelen 
LA op fiets-/ruiterpad en 
na ca. 60 m schuin rechts 
bospad in. • RD naar open 
plek met jonge aanwas van 
dennenboompjes. Direct 
hierna een grotere open 
plek. Links aanhouden, over 
stukje zand en even later LA. 
Dus níet het pad dat naar de 
weg loopt. • U gaat het bos 
weer in en komt uit bij een 
afgerasterd ven. RA en rechts 
om het ven.

Tenzij u naar de horeca wilt, 
dan RD, door het klap-
hekje. Bij de horeca weer het 
gebied in via het klaphekje 
en op Y-splitsing rechts aan-
houden. RA bij het ven.

 Einde afrastering schuin 
RD, open plek op. • Voordat 
het pad tussen de bomen 

 

Bijzonderheden
Horeca na ca. 8 km, bij vlieg-
veld Hilversum. Info Goois 
Natuurreservaat: www.gnr.nl.  
Pdf met kaart van honden-
losloopgebieden onder 
‘Terreinen/toegankelijkheid’.

Snackbar De Egelshoek
Noodweg 52
1213 PZ Hilversum
035 577 16 96

Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43
1213 PW Hilversum
035 577 17 10
www.vliegveldrestaurant.nl

komt RA, een smal paadje in, 
schuin rechts vooruit. Let op: 
u komt uit op een fietspad. 
Hier even LA en direct schuin 
rechts het bos in. • RD, over 
een heideveldje tot aan de 
afrastering van de Hoorne-
boeg, een conferentieoord. 
Hier RA. • In dit gedeelte 
moet de hond aangelijnd 
zijn tussen 15 maart en 15 
juli (broedseizoen). Volg het 
pad. • Bij betonnen paaltje 
nr. 40 RA.

 Bij kruising met fiets- en 
ruiterpad, even het ruiterpad 
schuin links vooruit nemen 
(dus niet het ruiterpad naast 
het fietspad) en dan direct 
RA. • Bij oude betonnen paal 
‘Voetpad’ schuin links, rich-
ting de picknicktafel en er-
langs. • De zandweg die naar 
een huis gaat RD oversteken. 

Pad loopt omhoog. • RD en 
volgende kruising schuin 
rechts. • Aan het einde op 
T-splitsing LA (ruiterpad).
RD en bij de afrastering 
even LA. 

 RA, begrazingsgebied 
verlaten door het hek en RD. 
De N417 en beide viaducten 
oversteken. Maak weer de 
keuze: via het begrazingsge-
bied of langs het fietspad. • 
Als u uit het begrazingsge-
bied komt, RD. Komt u vanaf 
het fietspad, dan de 1e RA. 
• Negeer zijpaden. Houd bij 
twijfel rechts aan. Via de top 
van de Hengstenberg daalt 
u af naar de parkeerplaats.


