• ANWB Wandelroute
samen met Pedigree®

De Bilt

4, 5 en 8 km

• stuifzand en naaldbos

Vlakbij Utrecht en de A28 ligt een stuifzandgebied dat begroeid is met grove dennen. Een deel hiervan, het Panbos,
is toegankelijk voor de loslopende hond. Het gebied bestaat uit heuveltjes, stuifduintjes en zandvlakten.

• Informatie

Komt u voor de eerste keer, dan is het raadzaam om de

Toegankelijkheid
Bewegwijzering
Horeca
Bijzonderheden

route te volgen. Het Panbos is samen met de aangrenzende

landgoederen groot genoeg om te verdwalen. Beheerder Het
Utrechts Landschap heeft routes uitgezet die aangegeven

worden met een cijfer op de bomen. Nummer 2 is een route
van 5 km die in het hondenbos blijft. Route nummer 3 (12

• Startpunt

km) komt ook in gedeelten waar de hond weer aan de lijn

moet. De hieronder beschreven route is een kleine 8 km lang.

gehele jaar
ja (5 km), nee (4,8 km)
nee
wandelkaart in het boekje Biltse Buitens
van Het Utrechts Landschap

Vanuit Utrecht: A28; afslag 2 (De Bilt). N237 ri Zeist,

Is dit te lang, dan kunt u 3 km afsnijden door het lusje in de

Soesterberg. Bij stoplichten ri Bosch en Duin. Na ca 200 m L

Biltsche Duinen over te slaan. Met mooi weer is het voor

(Jozef Israëlslaan). Doorrijden tot de parkeerplaats aan uw

mensen heerlijk toeven op de zandvlaktes en de honden

linkerhand.

kunnen zich uitleven met graven. Neem dan ook de tijd voor

Vanuit Amersfoort: A28; afslag 3 (Den Dolder). Ri Den Dolder;

een bezoek aan dit gebied.

stoplichten L, ri Bosch en Duin (N237). Bij 2e stoplichten R, ri

U volgt soms mulle zandpaden, af en toe gecombineerd met

Bosch en Duin. Na ca 200 m L (Jozef Israelslaan). Doorrijden

een ruiterpad. Als u een paard tegenkomt, houd uw hond dan

tot de parkeerplaats aan uw linkerhand.

even bij u tot het paard gepasseerd is. Ook trimmers stellen
dit erg op prijs.

Routebeschrijving
Vanaf de parkeerplaats loopt u door het hek bij het

informatiebord. Ga L het ruiterpad op

•

beuken
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zo’n 20 m door en ga L. Houd de zandberg links van u en
neem een smal paadje tussen de heuveltjes door (route
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nr. 3)
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• R, het pad naast het ruiterpad. Volg dit slingerende pad
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start wandelroute

zo’n 15 minuten en blijf zo dicht mogelijk naast het ruiterpad
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grens losloopgebied

lopen. Bij een eventuele Y-splitsing neemt u het linkerpad.

wandelroute niet losloopgebied
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afsnijroute
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Snelweg
B weg
verharde weg
wandelpad
fietspad
hek
hoogspannings masten
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sluis

camping

manege

recreatiepark

speelterrein

honden snack

naaktstrand

ijskiosk

golfterrein

schapenkooi

uitkijktoren

w.c. toilet
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hunebed

horeca

oude spoordijk van het spoor naar Bilthoven 2. Wilt u de
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strandpaal

parkeerplaats

• Bij een kleine zandvlakte L, het ruiterpad volgen naast het
hek • Dit komt uit bij een fietspad dat op een dijkje ligt; de
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uitzichtpunt

graasgebied

Als er geen parallelpad is, neemt u tijdelijk het ruiterpad
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1 schaalbalk
informatie
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overdektparkeer

theater

fietspadroute

kasteel

bijzondere locatie

monument

museum

gemaal

tramhalte
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wandeling inkorten, ga dan naar R, onderlangs de spoordijk.
Pak de routebeschrijving weer op bij >.

• Voor het rondje door de Biltsche Duinen steekt u het
fietspad over en L, parallel aan het fietspad • Na 30 m R. Aan
uw rechterhand is een hek • Even later maakt het pad ter
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begraafplaas
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• Volg deze route tot T-splitsing bij het hek van de

golfbaan 1.

Legenda
wandelroute losloopgebied

2e kruising R op een breed pad met grote

• U komt uit op een grote zandvlakte. Houd L aan, loop
�

* Start

• 3e R • kruising L

•
• RD tot 5-sprong, hier 2e R (één pad overslaan)

2e kruising R
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hoogte van enkele schuurtjes een bocht naar rechts. In deze
bocht RD

• Het pad loopt langs een manage met weides

• ANWB Wandelroute
samen met Pedigree®

• 1e R, bij het einde van het hek van de manage • 2e L

(tussen V-bomen door). U komt uit op een oud, breed
beukenlaantje

• R en na de 4e beuk L • T-splitsing L en direct
• RD tot de achterste

R naar het zand: de Biltsche Duinen

zandvlakte 3.

• Op het zand R • Op het einde van de zandvlakte het
rechterpad nemen, RD het bos in • Bij Y-splitsing R • RD en
direct L, op 5-sprong van kleine paadjes • Bij T-splitsing R
• RD blijven lopen; negeer zijpaden • Langs kleine zandvlakte RD, pad maakt een bocht naar rechts. Links is nu een

hek

• RD lopen; pad maakt een bocht naar rechts • Vlak

hierna L, smal paadje voordat het pad op een meer open
stuk komt

• Houd links aan • Aan uw linkerhand krijgt u

het hek van een manege. Loop naar de voorkant en ga recht
tegenover de ingang bij het woonhuis het bos in

• Neem het

linkerpad; houd links aan. U komt weer uit bij het fietspad

• Even naar L en weer oversteken op het punt waar u
• L, onderlangs de spoordijk.

vandaan bent gekomen 2.

> Blijf onderlangs lopen

• Op de kruising even schuin rechts
• RD,

RD op ruiterroute en op kruising L op breed zandpad

langs grasveld. Aan het einde van het grasveld schuin R (dus

• Pad volgen • Y-splitsing R • Rechts
aanhouden; aan uw rechterhand is een vijvertje • Hier
tegenover L (dus niet verder de heuvel op) • Blijf dit
halfverharde paadje volgen tot verharde weg • RD. Bij Tsplitsing R • Na 15 m schuin L. Dit pad volgen langs de muur
van een grote moestuin • Bij het einde van de muur op
niet langs het hek)

kruising L naar de parkeerplaats.

Meer weten?

In Wandelen met je

hond deel 1 en 2 staan
in totaal 50 routes

waar uw hond los mag
lopen. Te koop via

anwb.nl, boekhandels,
warenhuizen en

ANWB-vestigingen.

Prijs € 7,95 per deel.

