
 

 

Wandelroute Zuiderheide 
 

Hieronder de beschrijving van de archeologische en geologische wandelroute van ongeveer 

5 km. De route begint op de parkeerplaats bij Geologisch Museum Hofland. Op het eerste 

gedeelte van de wandeling t/m paaltje 8 staat de route aangegeven met gele en rode  pijlen, 

op houten of betonnen paaltjes.  

Het gaat om de aanwijzing: Zuiderheide, 
archeologische en geologische route – ongeveer 5 km – 
gele pijlen op betonnen paaltjes (eerste paaltje is van 
hout). 
 
De informatie over deze wandeling is verzameld door 

Tjepkje Gersjes, IVN-gids en Senver-vrijwilliger.  

Met vragen of opmerkingen kun je haar bellen (behalve 

op maandagmiddag en woensdagmorgen) tel. 06-

50284849. 

 
Startpunt wandelroute 
 

1. De route begint halverwege het grote parkeerterrein bij het Sint Janskerkhof. Op de  

parkeerplaats zie je ongeveer in het midden rechts een paadje naar beneden dat  

begint met een rode pijl. Volg de pijl en ga daarna links op het fietspad 

 

2. Eindje verder bij paaltjes met gele en rode pijl (p.1) ga je rechtsaf het bos in.  

 

3.  Voorbij paal 6 loop je om een oude leemkuil heen. (Leem werd vroeger gewonnen 

voor verharding van vloeren, wandafwerking en enige tijd ook voor de verharding 

van fietspaden.)  

                                                                                                                                                                                   

4. Pad blijven volgen en bij paaltje 10 het hek door en meteen links (paaltje 11). (Je bent 

nu in het begrazingsgebied voor grote grazers, in dit geval runderen.) 

 

5. Pad blijven volgen, een eind verder kijk je rechts in een diepe begroeide 

zandafgraving, even verder kijk je naar beneden over het zand van de afgraving. 

(Deze zandafgraving was tot in de jaren zestig nog in bedrijf, er is onder meer een 

grote mammoetkies gevonden.) 

 

6. Gele pijlen volgen.  Even van het pad af bij paal 15 staat een veedrenkplaats. (De 

blauwe ballen voorkomen dat ’s winters het water al te snel bevriest.) Loop daar 



even naar toe en dan weer terug naar het pad dat naar de heide voert.  

 

7. Vervolg het pad met links de heide met krentenboompjes. Even verder kom je bij 

grafheuvels van 2.800 tot 4.500 jaar oud, genaamd de zeven bergjes. (In het Goois 

Museum vind je veel informatie over de vroege bewoners.)  

 

8. Je loopt door en vervolgt het pad als je het fietspad bent overgestoken. 

 

9. Vóór hekwerk linksaf naar paaltje 19. (Hier heb je een prachtig uitzicht naar alle 

kanten.) 

 

10. Je loopt nu langs het Laarder Wasmeer (hier grazen geiten).                                                                   

(Bijna een eeuw lang is er afvalwater geloosd in het Laarder Wasmeer, wat over het 

gehele natte deel bodemverontreiniging veroorzaakte.) 

 

11. Bij paal 22 op de hoek van het Laarder Wasmeer  kruis je de Oude Postweg. (De Oude 

Postweg loopt van Sint Janskerkhof langs de afrastering van het Laarder Wasmeer.) 

 

12. Op de Oude Postweg rechts, even gele pijl volgen en dan linksaf.   

 

13. De zandverstuiving recht oversteken, in de verte zie je paaltjes. (Gedeeltelijk is de 

zandverstuiving steil en zanderig. Het is de grootste zandverstuiving die het Gooi nog 

kent. Vroeger was deze veel groter.)  

 

14. Via paaltje 23 en 24 naar beneden, fietspad oversteken. 

 

15. Via paaltje 25 steeds de gele pijlen volgen. (Links mooi uitzicht op de heide, later loop 

je rechts langs veel hekwerken van achtertuinen). 

 

16. Het begrazingsgebied verlaten door het hekje of over het rooster. 

 

17.  Even verder links bij paaltje 31 en daarna rechts bij paaltje 32 terug naar de 

parkeerplaats bij het museum. 

Boekje 
De wandeling staat ook in Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. 
Te bestellen voor € 7,90 (of € 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het GNR. Tevens verkrijgbaar 
bij de VVV en ANWB te Hilversum.  

 


