
 

 
DE ROUTE NAAR EARTHDAY 

 

 
 

Hoe kun je ons bereiken? 
 
 
Met het openbaar vervoer 
 
Bus  Vanaf station Hilversum rijdt lijn 104 (bestemming Nieuw Loosdrecht) naar 
Landgoed Zonnestraal. Vanaf de parkeerplaats (volg de bordjes ‘Parkeren Earthday’) 
wijst iemand je de weg naar een wandeling over de hei die je naar De Hoorneboeg leidt. 
Zie het kaartje en volg de bordjes die je onderweg tegenkomt. Het is een mooie 
wandeling van ongeveer 10 minuten.  
 
Diverse OV-sites raden je misschien aan om uit te stappen bij de halte J.H. Meijerstraat in 
Hilversum. Deze halte ligt iets eerder op de route van de bus en ook vanaf hier is de 
wandeling mooi. Je wandeling is alleen wat langer (20 minuten) en is door het ontbreken 
van onze bordjes een iets groter avontuur :) 
 
Let op bij het raadplegen van ov-sites: lijn 58 rijdt deze dag niet (feestdag). 
 
NS-fiets  Op de NS-stations van Hilversum en Hollandse Rading kun je een OV-fiets 
huren. Vanaf Hilversum fiets je in ongeveer 20 minuten naar De Hoorneboeg en vanaf 
Hollandse Rading duurt het ritje ongeveer 10 minuten. Het is wel nodig om je OV-
chipkaart met deze fietshuur-functie uit te breiden als je dat nog niet hebt. Dat kan alleen 
online en is overigens gratis. 
 
Toets voor je navigatie De Hoorneboeg in of het adres Hoorneboeg 4, Hilversum 
 
Je kunt je fiets kwijt in de stalling aan het begin van onze buitenplaats. 
 

 
Met de auto 
 
De dichtstbijzijnde parkeerplaats vind je op landgoed Zonnestraal.  
 
Adres: Loosdrechtse Bos 21b, 1213 RH Hilversum.  
 
Volg op de parkeerplaats de bordjes ‘parkeren Earthday’. Eenmaal op de parkeerplaats 
kom je iemand van ons tegen en vertellen we je graag waar je wandeling over de hei 
naar De Hoorneboeg begint. Zie het kaartje en volg de bordjes die je onderweg 
tegenkomt. Het is maar een klein eindje. Binnen 10 minuten ben je bij ons. 
 
 



 
Ben je minder mobiel? 
We overleggen graag met je over een passende oplossing. Neem even contact met ons 
op via info@dehoorneboeg.nl. 
 
 

 
Wandelroute Zonnestraal – De Hoorneboeg 

 
1. Op Zonnestraal parkeer je je auto op een voor Earthday gereserveerde 

parkeerplek. 
2. Vervolgens loop je de laan in  
3. Aan het einde van het laantje (ter herkenning: deze eindigt met fietsenrekken) 

loop je naar rechts. Je komt nu op een brede laan terecht met aan beide kanten 
prachtige bomen. 

4. Na 200 meter ga je linksaf op het pad, het pad loopt in een flauwe bocht naar 
rechts.  

5. Ga door het hekje de hei op.  
6. Loop een stukje rechtdoor, totdat je een bankje ziet. Voor het bankje ga je rechts 

het pad op. 
7. Loop rechtdoor totdat je een rood hek ziet. Daar staat iemand om je te 

ontvangen.  
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