ZOP-tocht Hilversum Het Voetstappenpad afstand 25,8km
Bij deze, door Hette Smedema voorgelopen, ZOP-tocht is geen route beschrijving
nodig. Dir fraaie Voetstappenpad rond Hilversum dank zijn naam aan de markeringen
in de vorm van een voetstap.
Het GPS-bestand is van de site van Samen Op Pad te downloaden, evenals een
kaartje met de route. Het bijzondere van deze tocht is dat er geen routebeschrijving
nodig is. Op stenen en paaltjes is de gehele route aangegeven.
Hette startte bij restaurant Groot-Kievitsdal op Landgoed Pijnenburg, gelegen
aan de Hilversumsestraat 19, 3744 KB Baarn. Telefoon: 035-6833033. Je kunt
daar parkeren.
Op de voetstappenpad kom je markeringen tegen met diverse kleuren.
Het is mij overkomen dat ik geheel de weg kwijt was, omdat ik even ander markering
volgde.

Dus alleen de witte voetstappen op een blok beton volgen of rode sticker met een
wit voetje alleen die stickers zijn wat kleiner van formaat. De sticker met een streep
door de voetstap betekent dat je niet door moet lopen. Zie de foto’s hierboven.
Koffie-to-go mogelijkheden:
Kievitsdal heeft koffie to go. 6.7 km verderop kom je een bord tegen met Restaurant
Bij de Tuinman, Hoorreboeg 4 Hilversum (tel: 035-2062333), Na 10,6 km heb je
winkelcentrum Kerkenlanden. In dat centrum zit Siesta Coffee Corner, Kapittelweg
273 Hilversum (tel: 035-6211982). Achter het winkelcentrum zit Jan Kruis een
cafetaria met koffie, Kapittelweg 231 (tel: 035-6232820).
Het betreft een wandeling waarvoor een wandelplaatje beschikbaar is. Deze
wandeling telt niet mee voor het SOP-afstempelboekje groepswandelen.
Ik, Hette Smedema, wens je een goede wandeling toe.
Tevreden over deze wandeling? Dan wordt een vrijwillige bijdrage voor het in stand
houden van Samen Op Pad en steunen van onze goede doelen zeer op prijs gesteld.
Dat kan naar: Stichting Samen Op Pad Triodos bank NL37 TRIO 0390 4676 34 onder
vermelding van: bijdrage ZOP-tocht.
Wil je een wandelplaatje? Mail naar
info@samenoppad-wandelen.nl. Zet de
wandeldatum en tocht er even bij.
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