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Praktische informatie:

Afstand: 6 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
station Hollandsche Rading
Vuursche Dreef 14
3739 KT Hollandsche Rading
Coördinaten: 52°10’41” N   5°10’45” E

Horeca:
Perron Peet (bij station)
Vuursche Dreef 14
3739 KT Hollandsche Rading

De Paddestoel
Vuursche Dreef 180
3739 KW Hollandsche Rading

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/985/7597

1. Loop vanaf overweg viaduct onderdoor (Vuursche Dreef) en  
na 100m LA via parkeerplaatsje bos in (Goois Natuurreservaat De 
Zuid / Hengstenberg). Blijf RD gaan, negeer alle rechterzijpaden, 
verderop beklimt u de Hengstenberg. Bijna bovenaan het pad 
naar rechts negeren (dus daar met een kort bochtje rechtdoor) en 
kort daarna op 2e pad RA, let er op dat u het goede pad inslaat. 
Na geleidelijke afdaling op kruising RD, rechts ziet u stukje jong 
bos. Op kruising met brede bosweg RD en na 10m op bospaden-
kruising ook RD. Verderop ziet u rechts kleine zandverstuiving. 
Waar het pad ophoudt linker zandrand daarvan volgen naar dikke 
liggende boomstam een eindje voor u. Daar iets naar links, op pad 
achter die boomstam RA, en na een paar meter op 1e paadje LA. 
Aan einde voor halfopen bosplek LA. Aan einde van 200m lang 
pad voor gaashek RA, ruiterpad met fietsstrook. 
 
2. Na bijna 100m via klaphekje LA het Erfgooierbos in. Na ruim 
300m op 1e kruising RA. Na klaphek aan einde RA, ruiterpad + 
fietsstrook (u loopt nu op de Hollandse Sloot: een oude grensweg 
tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland, iets verderop ziet 
u rechts een grenspaal). Na ca 150m op 1e pad met slagboom LA 
en kort daarna op kruising RD. Na bijna 200m, op kruising waar u 
links wit bord met o.a. Maartensdijkse Bos ziet, RA. Na slagboom 
op asfaltwegje LA, na 200m ziet u rechts pannenkoekenrestaurant 
De Paddestoel. 

Op de grens van Noord-Holland en Utrecht kuiert u door het Erfgooierbos 
en Maartensdijksebos over de Hengstenberg en de Bosberg naar het 
supergezellige (pannenkoeken)restaurant De Paddestoel. Daarna volgen 
stille wandelpaden door afwisselende bostypen en wat spannende eenper-
soons slingerpaadjes door weer die twee bossen. 

Na het 'nemen' van de Hengstenberg bent u vlot bij het station, waar het 
altijd goed toeven is bij Perron Peet: een leuke lunchroom met biologische 
en streekproducten.
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3. Aan einde van asfaltweg (Vuursche Dreef) LA (Loosdrechtse 
Spoor). In rechterbocht LA via witte slagboom het Maartensdijkse 
Bos in. Let op, loop er niet aan voorbij: al na ruim 50m schuin LA, 
beduidend smaller pad. Na flauwe linkerbocht aan einde op 
halfverharde bosweg voor schutting RA, links ziet u af en toe een 
huis. Na 300m (de 1e helft loopt u langs flinke hoeveelheid 
rododendronstruiken) op 1e kruising LA. Strak voor linkerbocht 
van dit brede pad RD, smaller pad. Op kruising met ruiterpad en 
fietsstrook RD via klaphekje het Erfgooierbos in. Let op, loop er 
ook nu niet aan voorbij: al na ruim 10m LA, eenpersoons paadje 
door struikig bos, loop paadje van 200m uit, laatste stukje komt 
door hoog naaldbos. Aan einde (een T-kruisinkje van dit soort 
paadjes) RA, op dit paadje lopend ziet u links bosrand, verderop 
buigt uw paadje daar naar rechts wat vanaf. 
 
4. Op kruising met breder pad LA. Kruising met brede bosweg 
(meer een grasstrook) en fietsstrook RD, verderop ziet u rechts 
een grote grasplek met bankje. Loop pad van 500m uit, negeer de 
zijpaden. Aan einde RA en al na 20m LA, wat verderop maakt pad 
een enkele bocht. Op kruising met laag paaltje 45 LA (rechts ziet 
u achter de bosrand de 'opgang' naar een natuurbrug). Loop pad 
helemaal uit, onderweg op kruising met ruiterpad RD. Na klaphek-
je op kruising met halfverhard breed fietspad RD. Loop ook dit pad 
helemaal uit, hou daar waar nodig rechts aan, negeer linkerpaden. 
Bovenop de Henstenberg loopt u RD-gaand hetzelfde stukje als 
van in het begin van de route terug naar het station, dus na 
parkeerplaatsje RA en na het viaduct is het station.
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