7 TUINEN fietsroute - lengte 15 km
U kunt desgewenst op door u gekozen punten beginnen. Bij het bezoekerscentrum
van Natuurmonumenten en Hilverbeek is parkeergelegenheid. Zo ook bij het Pinetum
en de Costerustuin. Bij deze laatsten is het in het weekend vrij en door de week
betaald parkeren.
1 – start Tuinderij Land en Boschzigt – Parkeren schuin rechts aan de overkant
van de Leeuwenlaan bij Hilverbeek, indien u uit Hilversum komt. Komt u uit
‘sGraveland dan is Hilverbeek dus aan de linkerkant vlak voor de Tuinderij. Bij de
Tuinderij is horeca en een winkel. Hier kunt u ook een sleutel lenen voor bezoek aan:
2 – Hilverbeek, ommuurde tuin met wijngaard.
Vanaf deze tuin fietst u terug naar de weg en dan rechtsaf de Leeuwenlaan af tot de
kruising ( Smidsbrug). Hier rechts het Noordereinde op. Na ruim 1km rechts het
3 - Landgoed Boekesteyn met het Bezoekerscentrum van Natuurmomumenten.
Vanaf hier volgt u de weg via de hoofdlaan, dan bocht naar links om de vijver, en een
bocht naar rechts over een klein stenen bruggetje naar de achteruitgang van het
landgoed. Door het hek direct rechts de Oude Meentweg op en u volgt deze tot de
‘sGravelandseweg. Deze steekt u over naar de Corverslaan. U bent nu in het
Corversbos. Na een 250 m rechts iets naar beneden. Na 100 m rechts de ingang van:
4 - Ommuurde tuin Jagtlust. Hier kunt u het Rondje van Six lopen.
Vanaf deze tuin gaat u terug naar de Corverslaan, ga links en dan vrijwel direct rechts.
( Deze laan heet: “Weg van ‘s-Graveland naar Utrecht”.) Na ruim 1 kilometer ziet u
rechts akkers en links sportvelden. Bij 4 sprong direct linksaf tot het einde van de
sportvelden. Hier buigt de weg rechtsaf voor een tunneltje langs en ziet u direct rechts
de oude leemkuil waarin de:
5 – Bijenschans Corversbos ligt. U fietst terug en gaat rechts het tunneltje in. Dit
gaat onder de Van Mesdagweg door. U komt dan op de Schuttersweg. Deze steekt u
schuin over, de Sterrelaan in. Aan het eind linksaf: de Zonnelaan. Voor het
appartementencomplex is de ingang van:
6 – De Costerustuin. Na bezoek links en 2e straat links. Bij splitsing links
aanhouden: de Van der Lindenlaan. Na ongeveer 75 m ziet u links de ingang van:
7 – Pinetum Blijdenstein. Fiets de laan uit naar de Schuttersweg, hier links. Rechts
door het tunneltje, rechtdoor tot einde sportvelden. Dan rechts en na een 300 m links,
een brede laan naar de achteringang van Gooilust. U fietst over dit pad rechtsom
langs het landgoed en links aanhouden en vóór het bruggetje over de vijver richting:
8 – Siertuin Gooilust. Hier houdt u het pad rechts aan en u bent er.
Vanaf deze tuin rijdt u een kleinstukje terug tot aan de vijver, linksaf over het bruggetje
en volg deze weg tot het Zuidereinde. Ga hier rechtsaf, na een 200m passeert u aan
de rechterkant het landgoed Trompenburgh. Na een 750 m volgt u het fietspad dat u
met een bocht naar rechts naar de Leeuwenlaan brengt. Ga hier rechts en fiets door
tot de ingang van Tuinderij Land en Boschzigt.
Een fijne fietstocht toegewenst!
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