
Routebeschrijving Wasmeer een grensgeval 

 

In cursief de variaties die je eventueel kunt doen voor extra training. 

 

Vetrekpunt is de parkeerplaats Anna’s Hoeve (tegenover Scouting Heidepark, Weg Over Anna's 

Hoeve 3, 1223 PW Hilversum). 

Je verlaat de parkeerplaats richting de grote berg en steekt daarbij de weg over. 

Over de weg houd je de berg aan de rechterhand en je gaat achter de berg rechtsaf. 

Even iets extra’s doen? De berg op en neer kan altijd.  

Je loopt door tot je door een klaphekje naar links kan. 

Door het klaphekje houd je rechts aan totdat je speelbos Het Laer bereikt. 

Voor kinderen een ideale stop. 

In het gebied waar je nu loopt kun je variëren door de bultjes te nemen en/of een stukje mul zand te 

pakken. 

Bij speelbos Het Laer ga je rechtsaf de weg op en kort daarna linksaf de Goyergracht op. 

Na een langer stuk rechtdoor gelopen te hebben bereik je de Heidelaan en ga je linksaf de verharde 

weg/fietspad op en blijft dit volgen tot je naar links een FIETSPAD in kan. 

Eventueel kun je bij hotel “De Witte Bergen” een stop maken. 

Je loopt het fietspad uit totdat je uitspanning “Het Bluk” bereikt. Ook hier is een stop met 

consumptie mogelijk. 

Je gaat linksaf nadat je uitspanning “Het Bluk” bent gepasseerd. 

Rechtdoor lopend betreed u je de zandverstuiving en doorkruist deze tot je het hek bereikt dat om 

het Laarder Wasmeer staat. 

Hier ga je rechts. 

Bij de hoek van het hek ga je  links (je volgt het hek terwijl je het aan de linkerhand houdt). 

Uiteindelijk kom je uit op een fietspad en ga je naar links. 

Dit fietspad blijf je volgen tot je bij een splitsing van de fietspaden komt. 

Hier hou je links. 

Eventueel kun je hier rechts om op die manier bij Anna’s Berg te komen. Vanaf de top van deze heuvel 

heb je een mooi uitzicht over Hilversum en de natuur. Indien je dat doet kun je door de woonwijk de 

Minckelerstraat bereiken en daar linksaf. Je  bereikt dan ook je vertrekpunt. 

Al doorlopend kom je tegenover het vertrekpunt uit. 

 


