
Bos/Heideroute 
 
Al snel verlaten de wandelaars het dorp Laren richting Baarn. De wandeling gaat na ca. 4 km. over het 
terrein van de Amerpoort. (dit is een leef-en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke 
beperking.) 
 
De 10 km. wandelaars gaan nu richting het Laarder Wasmeer waar alle routes weer samen komen.  
 
De 20, 30 en 40 km. wandelaars vervolgen hun weg door het park en langs het prachtige Kasteel 
Groeneveld 
 
Kasteel Groeneveld werd gebouwd 
in 1710 in opdracht van Marcus 
Mamuchet 
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Kasteel Groeneveld                Groeneveld park   

 
De route gaat nu verder door de bossen van Boswachterij de Vuursche, gelegen tussen Baarn en Hilversum 
langs de Kruisvijver naar het theehuis ’t Hooge Erf.  

  
 
 
 
   
  
                                   Theehuis ’t Hooge Erf             
 
Kruisvijver 
                                        

 
De 20 km. route gaat na het theehuis verder door de bossen van landgoed Pijnenburg.                             
De 30 en 40 km. wandelaars vervolgen hun weg door de bossen van Boswachterij de Vuursche naar 
de Stulp, een heidegebied met vennen gelegen aan de noordelijke uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. 
                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Roedelaan                                                            
   

       De Stulp                                                                                                                                                                                              
 
Na de Stulp gaat de route langs het hek van Kasteel 
Drakensteyn over de Roedelaan naar de Lage 
Vuursche.   
Na de Lage Vuursche gaat het verder over de 
Kloosterlaan, door het Eyckensteinse Bos, langs de 
golfvelden van Hilversum, waar de 20 km. weer op de 
route komt. 
                                                                                         De Lage Vuursche  
 
                                                                                            Kasteel Drakensteyn                                                               



 
 

 
 
 
                                                                        
 

        Einde Gooi 
 
 
 
 
 
 
                                                       Het Hilversums Wasmeer 
 
De 40 km. wandelaars maken nog een lus van 10 km. richting Hollandse Rading, door de bossen van 
landgoed Einde Gooi, over de Natuurbrug Hoorneboeg langs het Hilversums Wasmeer en sluiten bij de 
golfvelden van Hilversum weer aan op de route van de 20 en 30 km. 
 
Het meertje (Hilversums Wasmeer) werd gebruikt om de schapen te wassen. Het ligt in een 234 ha groot 
gebied met veel bos, poelen en akkers. Het gebied is eigendom van het Goois Natuurreservaat.                                                         
                                                                                                 

 
                                                                                                                             

De 20, 30 en 40 km. wandelaars vervolgen hun weg nu gezamenlijk via 
de Pannekoekvijver naar het Laarder Wasmeer, waar de 10 km 
wandelaars ook weer op de route komen. 

    
                                                                                 
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
                                                                           
           Pannekoekvijver 
                                                                                
 
Laarder Wasmeer 
 

Het Laarder Wasmeer bestond rond 1800 uit een glooiend natuurgebied met kleine vennetjes waarin de  
schapen werden gewassen; vandaar de naam wasmeer. De bodem in dat gebied liet amper water door en 
toen Hilversum daar begin 20e eeuw haar afvalwater ging lozen, ontstonden er vennetjes. De lozingen 
gingen door tot in de jaren zestig; de wasmeren waren het afvalputje van Hilversum. Het gebied, inmiddels 
in beheer bij het Goois Natuurreservaat, is de afgelopen jaren grondig gesaneerd. Wat de sanering niet heeft 
kunnen wegnemen, zijn de diep in de bodem doorgedrongen fosfaten. Die doen daar weinig kwaad, maar in 
de natte gebieden zorgen ze voor een overvloed aan pitrus, een stevig grassoort. Er wordt een 
schaapskudde ingezet om deze plant binnen de perken te houden. Het gebied heeft een rijke historie en is 
van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebieden, met 
klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en snavelbies, die het gebied zo waardevol maakt. Het Laarder 
Wasmeer is met zijn plassen, oude vennen, zandverstuiving en schrale graslanden zeer gevarieerd. Het 
gebied is beperkt onder begeleiding toegankelijk. 
           
 
Als laatste nog een klein stukje 
Zuiderheide om via de Laarder 
Engh met zicht op de Sint-
Jansbasiliek weer terug te keren 
op het Schuilkerkpad. 
 
 
                                                                       
     

                                             Zuiderheide met schaapskudde        De Laarder Engh                                                                                                                                          


