Scootmobiel

Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche

Staatsbosbeheer Regio West
Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam
T 020-7073700
www.staatsbosbeheer.nl

Scootmobielroute
in ’De Vuursche’

De Route
De route begint bij het Theehuis ’t Hooge Erf. U gaat
naar de fietsenoversteekplaats (bij de houten hekken).
Daar vindt u het eerste paaltje met het scootmobiellogo en nummer 1. Hier steekt u de Hooge

In deze folder is een lange scootmobielroute beschreven van bijna
15 kilometer die in te korten is tot
diverse kleinere scootmobielroutes.
Startpunt is het theehuis ’t Hooge Erf
op de hoek van de Hilversumse
straatweg en de Hooge Vuursche
weg. Natuurlijk is het ook mogelijk
om elders te starten, de nummering
loopt dan anders. De route is in het
terrein genummerd op paaltjes met
het scootmobiellogo. Op het kaartje
vindt u deze nummers terug.
De route loopt in zijn geheel over een
fietspad dat goed te bereiden is door
een scootmobiel. Over het algemeen
is het fietspad breed genoeg. Hier en
daar kan het echter voorkomen dat
het wat smaller is en dan moet u
soms aan de kant om de ander te
laten passeren.

Vuursche weg over (voorzichtig) en gaat rechtsaf.
U vervolgt het fietspad en na een poosje komt u bij
paaltje 2 waar u een route afkorting kunt maken. Als
u de route gewoon wilt blijven volgen gaat u
rechtdoor. Verderop steekt u de Hooge Vuursche weg
over en het fietspad kronkelt dan verder door het bos.
Na een oversteekje op de recreatieweg komt u na een
poosje op de Kloosterlaan uit. Hier gaat u naar links
richting het dorp de Lage Vuursche. U komt dan uit
op de Hooge Vuursche weg die later overgaat in de
Dorpsstraat. Hier gaat u naar rechts.
U vervolgt de Dorpsstraat tot bij het laatste pannenkoekenhuis (de Vuursche Boer). Hier steekt u de weg
over om het fietspad te volgen. Even hierna gaat u
naar links de 300 Roedenlaan in en volgt u deze laan.
U komt dan uit op de Stulpse laan waar u, als u de
weg oversteekt, even naar het Pluismeer kunt gaan.
De route gaat verder over het fietspad richting de Kuil
van Drakensteyn.
Op de vijfsprong gaat de route naar rechts over de
Zevenlindenweg. U kunt rechtdoor voor de routeafkorting. Na de camping de Zeven Linden houdt het
fietspad op en steekt u de weg over om aan de
rechterkant van de weg verder te gaan. U komt uit op
de Hilversumse straatweg. Hier kunt u de route
inkorten door naar links te gaan.
De route vervolgt u door de Hilversumse straatweg
over te steken (bij paaltje 11) u gaat dan 200 meter

naar rechts en dan links het fietspad op. U volgt dit
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Bij paaltje 15 gaat u naar links de laan op richting
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het landgoed maken. Voor het kasteel gaat u naar
links en bij de kruising naar rechts langs de mooie
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Aan het eind van de rechte laan gaat u naar links
richting de spoorwegovergang. Deze steekt u schuin
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over want het fietspad gaat hier links van het pad
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Bij het weiland steekt u met het fietspad de weg
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bos loopt.
Na een scherpe bocht naar links rijdt u, langs het
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kantoor van Staatsbosbeheer, rechtdoor naar de

Neem contact op met uw leverancier.

Hilversumse straatweg. Deze steekt u over en dan

Voor informatie en eventueel hulp bij nood tijdens

bent u weer bij het startpunt.

kantoortijd: Staatsbosbeheer: 035-5416512
De nummers op de paaltjes geven aan waar u bent.

Veel rijplezier!

De bossen van de Vuursche
Het gebied rond de Vuursche is een lappendeken
van voormalige landgoederen. Het bos varieert van
dicht en donker dennenbos tot meer open bos en
lanen met grote bomen. Staatsbosbeheer beheert
het bos door te zorgen dat er steeds meer soorten
bomen van verschillende leeftijden in het bos staan.
Meer variatie dus. Dit met de bedoeling dat het bos
voor de natuur en de recreant aantrekkelijker wordt
én er ook nog hout uit geoogst kan worden.

Kasteel Groeneveld
Dit is een landgoed met een kasteel dat dateert uit
begin 1700. Nu is het een Nationaal Centrum voor
Bos, Natuur en landschap. Het heeft het hele jaar
door uiteenlopende exposities. Het landgoed met
een vrij toegankelijke kruiden- en moestuin, wordt
beheerd door Staatsbosbeheer. Het park is rond
1985 gerenoveerd en is een combinatie van de
Engelse en Franse landschapsstijl.

Op de meeste plaatsen kunnen fietsers en scootmobielers elkaar
goed passeren.

De Zevenlindenweg
Deze eeuwenoude weg werd vroeger gebruikt als
’schapendrift’. Dit is nog te zien aan de houtwallen
hier en daar. Over de schapendrift gingen de
schapen van de schaapskooi naar de heide. Om de
kudde in bedwang te houden waren aan
weerszijden van de paden waarover de herder naar
de heide ging houtwallen aangebracht.

Het Pluismeer
Bij dit meertje is een vogelkijkhut waar regelmatig
vogels te zien zijn. Er broeden dodaars en geoorde
futen. Ook zie je soms boomvalken. Het meertje is
in 1996 uitgebaggerd omdat er te veel vervuilde
grond in zat. Sindsdien ontwikkelt het zich goed.
Er komen veel libellen voor en er groeit veenpluis
en veenmos.

Deze route kwam tot stand door inzet van
Staatsbosbeheer, Stichting
Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), Heleen
van Tilburg, Stichting Bouw Advies
Toegankelijkheid (BAT) en Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland.
Daarnaast met financiële bijdrage van de
gemeente Baarn en de provincie Utrecht.
Onderhoud van de route:
Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland:
035-6214598.

