
Senver-wandeling Spanderswoud – zuidelijk deel 

Verrassende wandeling, lekker lopend met begeleidend vogelgezang.  
Voert door een afwisselend bosgebied, langs spannende waterpartijen en bijzondere boomvormen. 
 
Startpunt naast de parkeerplaats bij de Boshut,  eind Bussumergrintweg-Bachlaan. Op een enkele 
plek is de route minder geschikt voor wandelwagens. In een deel van het terrein dienen honden te 
zijn aangelijnd tijdens het broedseizoen (15 maart-15 juli).    
                                                                                                                                                                                       
Adres: Bussumergrintweg 67, 1217BN, Hilversum. Parkeergelegenheid aanwezig.  
 
Routebeschrijving – gele pijlen – begint bij paal 1, afstand 4 à 4,5 km.  
 

1. Beginpunt: Naast de parkeerplaats van de Boshut staat links voor het slaghek paaltje 1 half 
verborgen in het groen. Ga op pad langs de slagboom en volg verder alle gele pijlen.  

 
2. Tussen de palen 9 en 10 staat links naast het pad een grove den vol spechtengaten bovenin. 

Hij is nu niet meer te herkennen, het is een dode witte boom. 
 

3.  Na paal 11 zie je links een gesloten dennenbos (zwarte den), waarin verderop open plekken 
zijn gemaakt.  Ook rechts een dennenbos met minder open plekken.  
 

4. Vlak voor paal 13 kun je even rechts de brede laan ingaan. Je vindt daar rechts originele door 
kinderen gemaakte kunstuitingen op de boomstammen. Je moet wel door je knieën zakken 
op de juiste plek! (ontdek de muis, de kikker, het kuiken en de mol). Daarna terug naar het 
pad. 

 
5. Na paal 13 grove dennen als mastboom en even verderop rechts een enorme oude vliegden. 

Deze herinnert aan de periode dat hier een heideveldje lag, de heide is nu verdwenen. 
 

6. Je gaat hier linksaf en volgt verder het brede pad. Links zie je nog een heideveldje met oude 
struikheide.  
 

7. Rechts van paal 14 zie je ook nog een grote mooie vliegden. Ook hier was vroeger heide. 
 

8. Bij paal 17 zie je een bord met daarop de Tankgracht + info. Dit was de verdedigingslinie om 
Hilversum heen gedurende de 2e wereldoorlog.  
 

9. Je gaat verder langs paal 18. Je kijkt daar links de diepte in naar het water en rechts zie je een 
rij vroeger geknotte Amerikaanse eiken. Het dikke gebladerte achter de eiken met veel 
lijsterbes vormt een afscheiding met het rustgebied. Het diepgelegen water is een 
zanderijsloot. Kijk ook even een eindje verder naar de stam rechts, een waar kunstwerk! 
Helaas zal hij moeten verdwijnen (rood kruis op de stam). 
 

10. Na paal 19 de brug over,  gele palen blijven volgen. Vanaf hier zie je regelmatig rododendron.  
 

11. Voorbij paal 21 is goed de overgang te zien van hoog naar laag, van droog naar nat. Elk 
voorjaar trekken hier duizenden padden kikkers en salamanders naar het water om eieren af 
te zetten, waarna ze weer teruggaan naar het droge bos.  
 



12. Pad blijven volgen langs het water, voorbij paal 22 langs lelietjes van dalen, in mei beginnen 
ze te bloeien en heerlijk te ruiken.  
 

13. Na paal 24 rechts aanhouden en kruising oversteken.   
 

14. Bij paal 27 begint het wat avontuurlijk te worden. Meteen na de afdaling zie je dikke 
douglasstammen (schors lijkt ietwat op kurk). Ook hier is indertijd diep gegraven, beneden zie 
je aan de overkant van het water een grote bamboestruik. 
 

15. Bij paal 29 een diepe poel, waarin een grote buis uitmondt. Het is een overstort voor 
overtollig regenwater uit de aangrenzende woonwijk.  
 

16. Even na paal 30 pad oversteken, kijk naar de oudere grove dennen, let op het schorspatroon 
op de stammen.   
 

17. Na paal 33 bij 3-sprong rechts, het pad blijven volgen en je komt weer uit waar je begon.   
 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, je kunt mij altijd bellen behalve op maandag en 
woensdagochtend.   Tel. 06 50284849                  
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