7 TUINEN Wandelroute– lengte 10 km.
U kunt desgewenst op door u gekozen punten beginnen. Bij Hilverbeek is
parkeergelegenheid. Zo ook bij het Pinetum en de Costerustuin. Bij de 2 laatst
genoemden is het in het weekend vrij en door de week betaald parkeren. Horeca bij
Land en Boschzigt en Pinetum
1 – start Tuinderij Land en Boschzigt – Parkeren schuin rechts aan de overkant
van de Leeuwenlaan bij Hilverbeek indien u uit Hilversum komt. 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 de Tuinderij loopt u terug naar de weg en gaat linksaf. Na 50 m vindt u aan de
overkant de ingang van Hilverbeek. Eerst tussen huizen door en dan is rechts de
ommuurde tuin. Van hieruit gaat u terug naar de Leeuwenlaan en steekt over naar het
landgoed Schoonoord. U volgt het pad en komt na een bocht naar links achter langs
de Tuinderij Land en Boschzigt. U volgt dit pad en gaat 2 bruggetjes over ( één naar
links en één naar rechts) en dan komt u langs de ommuurde tuin van
3 – Jagtlust. Hier kunt u het Rondje van Six lopen.Vervolg uw tocht rechtdoor tot de
Corverslaan. Ga hier rechtsaf. Loop een kleine kilometer tot de ingang van Landgoed
Gooilust. Hier rechts en loop naar de achterkant van het landhuis. U gaat rechtsom
langs het huis en vóór het bruggetje over de vijver links en houdt het pad rechts aan
en u bent bij
4 – Siertuin Gooilust. Kijk wel van te voren op de website of de tuin open is. bent u
niet zeker: het is wel een leuke wandeling. U kunt dezelfde weg terug of bij de Siertuin
rechtsaf met bocht naar rechts en links en met aan het einde een grote bocht en trap
naar links alwaar u dan weer bij het hek van Gooilust uitkomt: Om het landgoed loopt
een onafgebroken sloot zonder bruggetjes of andere uitgangen.
U loopt daarna rechtdoor tussen akkers door. Bij de kruising gaat u rechtsaf, langs
sportvelden, bij volgende kruising links. Aan het einde buigt de weg naar rechts langs
een tunneltje en vrijwel direct rechts ziet u de oude leemkuil waarin
5 – De Bijenschans ligt. Daarna terug naar het tunneltje dat u doorloopt . U komt op
de Schuttersweg. Schuin oversteken naar de Sterrelaan. Deze loopt u omhoog ( u
bent nu in de wijk de Boomberg ) 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
Gaat u terug naar Land en Boschzigt ? Vervolg dan uw weg op de Van der
Lindenlaan, einde weg links en dan weer rechts door het tunneltje. Aan het einde van
de sportvelden rechtsaf en volg deze weg helemaal tot aan de Corverslaan. Hier
rechts tot de kruising met de ’s Gravelandseweg en ga links de Leeuwenlaan op,
langs de landgoederen Jagtlust en Land en Bosch ( u passeert 2 mooie
theekoepeltjes) tot aan de ingang van Tuinderij Land en Boschzigt.
Een fijne wandeltocht toegewenst!

5/4/12

