
Doortraproute   Start: Parkeerplaats Brasserie Zonnestraal, 
Loosdrechtse Bos 19, 1213 RH Hilversum,  
daar kan ruimschoots geparkeerd worden. 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt

1. Startpunt bij parkeerplaats Brasserie 
Zonnestraal 

2. Rij 300 meter in noordwestelijke richting 

3. bij de T-splitsing rechts af het  
Jan van Zutphenpad op 

4. Bij de kruising van de Zuiderheideweg 
rechts af richting 31  

5. Bij 31  vervolg richting 82  

6. Bij 82  rechtdoor richting 33  

7. Bij 33  vervolg richting 99  

8. Bij 99  sla links af en vervolg richting 92  

9. Bij 92  sla rechts af en vervolg richting 93   

10. Steek de Rijksweg A27 over  

11. Bij rotonde sla links af de weg over  
richting 93  

12. Bij 93  volg de borden richting 20  

Bezienswaardigheden
U fietst door de prachtige gemeente 
Wijdemeren. Wijdemeren is een 
zeer waterrijke gemeente met in 
het noordwesten de Spiegelplas en 
ten oosten daarvan de Ankeveense 
Plassen, en in het (zuid)westen de 
Loosdrechtse Plassen. Het Hilversums 
Kanaal, de waterverbinding van 
buurgemeente Hilversum met de 
Vecht, deelt de gemeente in tweeën.

Tijdens deze fietsroute start u 
vanuit het Loosdrechtse Bos en 
komt u door de dorpen Hollandse 
Rading, Maartensdijk en Nieuw 
Loosdrecht. Van de plassen ziet u 
tijdens deze route niet veel maar 
des te meer van het prachtige 
buitengebied en de heide. In het 
bijzonder de Hoorneboegse heide. 
De Hoorneboegse Heide is een 
natuurgebied en vernoemd naar 
landgoed ‘De Hoorneboeg’ dat 
op een hoog punt centraal in het 
gebied ligt. De zware bomen die 
het landgoed omringen herbergen 
roofvogels, vleermuizen, spechten  
en uilen. 

Opletpunten
Bij routepunt 10:
Let op gevaarlijke oversteek.
Bij routepunt 15:
Let op gevaarlijke oversteekplek. 
Bij routepunt 17:
Let op gevaarlijke oversteekplek. 

Loosdrecht 25 km

In het gebied zijn duizenden jaren 
oude sporen van menselijk gebruik 
van het landschap te vinden, zoals 
grafheuvels en karrensporen.  
Ook zijn er sporen vindbaar uit 
de Tweede Wereldoorlog, zoals 
een tankgracht en splitterboxen 
(uitgegraven opslagplaatsen) in  
het bos van de Zwarte Berg.



DOORTRAPROUTE

LOOSDRECHT 25 KM
13. Bij 20  sla links af in de richting van 29  

(Graaf Floris 5 weg) 

14. Bij 29  sla rechts af in de richting van 30  

15. Vlak voor 30   

16. Houd vanaf 30  28  aan. 

17. Ga links af Nieuw Loosdrecht in naar 
Lindelaan  

18. Hier wordt afgeweken van de 
knooppuntenroute. Sla bij het plein  
in Nieuw Loosdrecht rechts af naar 
Eikenlaan, wordt Frans Halslaan 

19. Ga bij het kruispunt rechts af naar 
Molenmeent 

20. Bij de rotonde schuin rechts naar  
Van Ghentlaan 

21. Volg nu weer de routebordjes richting 31  

22. Op de zuiderheideweg bij de kruising  
rechts af het Jan van Zutphenpad op 

23. Bij de T-splitsing links af  

24. U bent weer retour op het startpunt 

Horeca & Rustpunten
Bij het begin- en eindpunt is Brasserie 
Zonnestraal. Ook bij het vliegveld is 
leuke horeca waar u met uitzicht over de 
landingsbaan kunt genieten van een kop 
koffie of thee. 

Op deze route zijn ook diverse mooie 
plaatsen met een bankje om even uit te 
rusten en te genieten van de omgeving. 

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.

LEGENDA

..  Fietsknooppunt  Opletpunt

1-2 Hier wijken we af van de fiets-
knooppunten. Dit verwijst naar het 
nummer in de routebeschrijving.
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Bron: Kadaster

LEGENDA DOORTRAPROUTE

 Start: Parkeerplaats 
brasserie Zonnestraal, 
Loosdrechtse Bos 19, 
1213 RH Hilversum

 Bankje

 Horeca/Rustpunt

..  Fietsknooppunt

 Opletpunt, lees vóóraf 
de routebeschrijving



Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.

Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

www.teamsportservice.nl


