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Loop vanaf de parkeerplaats (steile trap rechts naast fietsenstalling) of ns-station (loopbrug over, pad omhoog) naar de 
Bussumergrintweg en steek deze ter hoogte van het treinviaduct over (vanaf station schuin rechts, vanaf de parkeerplaats 
schuin links). ga via een van de twee trappen het park in. Loop rechts langs de eendenvijver, volg wandel- en fietspad langs de 
dennenbomen tot voorbij flat. ra. Weg maakt later een bocht naar links. Op T-splitsing ra (Lange Heul). Je passeert meerdere 
flats. Volg bocht naar links (niet de Zanderijweg in). Op T-splitsing ra (Laarderweg), bij Ps 22579 rd.

Bij informatiebord en Ps 62443/001 La, na 25 meter net voorbij de slagboom ra. Volg direct het rechter voetpad tot het 
klaphek. rd, later langs twee dennenbosjes. negeer pad van rechts. ga ongeveer 200 meter voorbij het laatste bosje op de 
kruising (met karrenspoor) ra het bos in. ga bij fietspad ra (nieuwe Crailose Weg). sla bij het volgende fietspad La en snel 
daarna bij de kruising met fietspaden weer La. ga bij het eerstvolgende voetpad aan je rechterhand (tegenover bordje ‘rustge-
bied niet betreden’) ra. Je gaat de heide op. daarna alsmaar rd (negeer zijpaden).

ga vlak voor het bos bij routepaal 38 op de viersprong La, vrijwel direct op Y-splitsing bij routepaal 39 ra. Pad volgt even later 
bosrand. Volg pad tot de T-splitsing bij routepaal 42, hier La.

na ongeveer 500 meter bij routepaal 45 ra het bos in. Bij kruising en routepaal 46 rd. Voorbij klaphek bij routepaal 47 rd, 
routepaal 48 rd. steek de Hilversumseweg over, ga even ra en meteen voor huis weer La, smal voetpad langs afrastering. 
Voorbij raster bij routepaal 16 rd bos in. Pad volgen tot T-splitsing. Bij routepaal 17 (i.t.t. richting voetstappenpad) ra.

na ongeveer 150 meter op vijfsprong scherp La, fietspad volgen. Je passeert een veerooster met klaphek en komt op de 
Zuiderheide. eerste kruising rd, tweede kruising (net voorbij bankje) ra (voetpad naast ruiterpad). steek bij routepaal 23 
fietspad rd over. ga vervolgens 25 meter voor het raster La. Volg dit kronkelende pad tot routepaal 27 (ter hoogte van de 
zandverstuiving). Houd rechts aan en ga 20 meter verderop bij routepaal 28 omhoog richting routemarkering van het voetstap-
penpad. Loop door voorbij routepaal 29. ga bij de geel-zwarte paal van de gasunie La en daarna bij fietspad ra. Bij Ps 
20012/001 La (richting sint-Janskerkhof) en vervolgens bij Ps 20004/001 weer La (idem).

direct bij Ps 20005/001 La pad op dat omhoog loopt. Je passeert op de rand van het bos een veerooster met klaphek. rd. Volg 
het pad totdat dit een bocht naar links maakt. ga in de bocht ra de parkeerplaats op. Loop rd tot de Hilversumseweg. steek ter 
hoogte van het geologisch museum Hofland de weg over, links langs de parkeerplaats van restaurant La Place. ga bij Ps 
20008/001 rd.

ga ter hoogte van de tweede weg aan je rechterhand (Herdersweg) La de Westerheide op. Klaphek door en op de T-splitsing ra. 
Volg dit enigszins slingerende pad. Bij kruising met fietspad en routepaal 18 rd totdat je weer op het fietspad bij Bussum 
uitkomt. La, bij het informatiebord ra. Weg oversteken. Voorbij flat La (Lange Heul). doorlopen tot Bloemhof, La. Voorbij flat La. 
Park door, ter hoogte van vijver La. Trap omhoog. Weg oversteken richting parkeerplaats en ns-station.

Wandelen over de Gooise heide
Start- en eindpunt: parkeerplaats bij NS-station Bussum-Zuid

Lengte: 13 kilometer

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
ns-station Bussum-Zuid. raadpleeg voor reistijden 0900 - 92 92 
of kijk op wwww.9292ov.nl.

Auto
a1 afrit 7 naarden/Bussum. daarna Bussum aanhouden, voor 
shell-tankstation La richting Bussum-Zuid. stoplicht ra richting 
Bussum-Zuid. derde rotonde driekwart nemen richting parkeer-
plaats Bussum-Zuid. Parkeer hier de auto.

Honden
Binnen de begrazingsgebieden aan de lijn.

Horeca
Halverwege: theehuis ’t Bluk, Zuiderheide 2, Laren, (035) 531 75 
92. Openingstijden: mei t/m september woensdag t/m maandag 
vanaf 10.00 uur en geen vaste sluitingstijd (hangt af van het weer 
en de drukte); oktober t/m april woensdag t/m maandag van 
11.00 tot 18.00 uur. Het gehele jaar op dinsdag gesloten.
driekwart: restaurant La Place, Westerheide 2, Laren, 0900 - 235 
83 63. alle dagen open van 8.00 tot 21.00 uur.

Route check
routes veranderen soms: een paaltje verdwijnt of een pad wordt 
verlegd. geef wijzigingen daarom door aan grasduinen. deze 
plaatsen wij op www.grasduinen.nl onder ‘route check’. Kijk hier 
altijd even op voor vertrek.

La= Linksaf, ra= rechtsaf, rd= rechtdoor, Y= Wegwijzer, Ps= Paddenstoel

G r a s d u i n e n - r o u t e

La= Linksaf, ra= rechtsaf, rd= rechtdoor, Y= Wegwijzer, Ps= Paddenstoel


