
Mix in de Meent (route beschrijving) 

Startpunt is het wijkcentrum Zuiddam in de Hilversumse Meent. Je vindt dit achter het 

winkelcentrum aan de Noordermeent in de Hilversumse Meent.  

Wanneer je met je rug naar het winkelcentrum staat en met je gezicht naar het wijkcentrum neem je 

het pad aan de linkerkant. Na 200 meter kom je bij een speeltuin en daar neem je het linkerpad. 

Eenmaal bij het water linksaf. 

!! ONTHOUD DIT PUNT !! 

Je kan het punt onthouden aan – de 2 banken, de paden vormen met struiken een kleine driehoek en 

linksvoor zie je een bruggetje. 

Blijf het water volgen. Houd dit aan je rechterhand. Je kunt hier ook de oranje pijl volgen. 

Na 900 meter is er een brug aan je rechterhand. 

De standaardroute loopt hier rechtdoor waarbij je het water nog steeds aan je rechterhand houdt. 

Je kunt hier kiezen voor een optieroute langs een kinderboerderij.  

Voor de optieroute ga je rechtsaf over de brug. Bij de weg gekomen ga je linksaf. Kinderboerderij ligt 

aan je rechterhand. Doorlopend kom je bij de Hilversumse Meentweg. Deze steek je over en je gaat 

direct links en je volgt het fietspad langs de Hilversumse Meentweg. Bij punt ZZZ (zie verderop) ga je 

weer op de standaardroute. 

De standaardroute. Je houdt het bruggetje rechts en volgt het water aan je rechterhand. Het pad 

eindigt met twee bruggen en je komt op de Hilversumse Meentweg. Steek deze over en ga linksaf het 

fietspad volgen. 

Na een 75 meter krijg je aan je rechterhand een pad door de bosjes heen. Dit is Punt ZZZ. 

Standaardroute en optieroute komen weer bij elkaar. Ga hier rechtsaf het pad op en ga direct na het 

klaphekje linksaf door het veld. 

Blijf het hek aan je linkerhand volgen tot dat je bij een klaphekje komt en ga hier linksaf. 

Na 10 meter ga je rechtsaf en ga je door het klaphekje het Gijzenveen op. 

Bij de bank ga je linksaf over de brug naar het dijkje en bovenop het dijkje ga je rechtsaf en je gaat de 

rode palen volgen. 

Na een klein stukje zie je verderop weer een klaphekje. Daar moet je heen. 

Ga door dit klaphekje, steek de Hilversumse Meentweg over en neem het klaphekje aan de andere 

kant. 

Blijf de rode palen volgen totdat je het klaphekje doorgaat. Ga rechts richting het bord “veerooster”. 

Voor bord “veerooster” ga je linksaf en je gaat het water volgen aan je rechterhand. 

Totdat je uitkomt bij : 

!! ONTHOUD DIT PUNT !! 

Van daaruit linksaf en terug naar het startpunt. 

 



 


