
 

De 15 mooiste plekken van Hilversum 

volgens onze kandidaten 
 

Als kandidaat voor de Gemeenteraad zet je je in voor je eigen stad. Daarom vroegen wij 

onze kandidaten naar hun favoriete plek in Hilversum. De locaties zijn net zo divers als de 

gemeente zelf; van hartje centrum, tot natuurgebieden aan de randen van de stad.  

De locaties zijn gebundeld in 4 verschillende wandelingen van ongeveer een half uur. Zin in 

een langere tocht? Ga dan meteen door met de volgende! Of pak de fiets en bekijk ze 

meteen allemaal. 

 

Dus trek je wandelschoenen aan, en ga op pad in eigen woonplaats, door de ogen van 

GroenLinks Hilversum.  

 

PS: Sommige locaties zijn ook te zien in de filmpjes over onze kandidaten! Bekijk hier 

bijvoorbeeld Jos bij de Oude Haven, Laurens op de Kerkbrink, Willemijn op de 

Hoorneboegse Heide, en Reijer in Anna’s Hoeve. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=540SC5K2EZg&list=PLVT_Q-6FYpL0rEIBakFG_0AB4glHfjYJw&index=8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=C9bhZ5uiu-Q&list=PLVT_Q-6FYpL0rEIBakFG_0AB4glHfjYJw&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=UGMcxuwhA6Y&list=PLVT_Q-6FYpL0rEIBakFG_0AB4glHfjYJw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UGMcxuwhA6Y&list=PLVT_Q-6FYpL0rEIBakFG_0AB4glHfjYJw&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Q5NOuc8oyQY&list=PLVT_Q-6FYpL0rEIBakFG_0AB4glHfjYJw&index=7


 
Centrumroute (2 km) 

Let op, het startpunt en het eindpunt van deze route zijn verschillende plaatsen, dus het is 

geen rondje.  

 

 
Bekijk hier een interactieve routebeschrijving op Google Maps. 

 

We beginnen met een wandeling door het centrum van de stad. Het startpunt is stadspark 

de Oude Haven (A), de favoriete plek van Jos. “De Oude Haven is rond 2000 op initiatief van 

GroenLinks wethouder Sjors Wolf omgevormd tot een stadspark. Je ziet hier heel veel 

Hilversummers, van allerlei achtergronden, genieten van het groen, de speeltuin, de 

skatebaan, en het sportveld.”  

 

Vanaf hier volgen we de Havenstraat (B) richting het centrum. Auley: “De Havenstraat is 

voor mij levendigheid. Het voelt een beetje als mijn “thuis”.  In deze straat gebeurt altijd wat. 

Het is heerlijk om naar buiten te kijken naar de restaurantjes, langskomend verkeer en 

evenementen zoals de Hilversum CityRun of Koningsdag”. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1S5Vbnya1ipVO2KMo-goVjrq_y1zlNK-y&usp=sharing
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/jos-van-drogen-0
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/auley-boermann


 
 

Loop de straat uit tot je op de Kerkbrink (C) komt. Een locatie die favoriet is bij meerdere 

mensen! Haidar: “Wat de Kerkbrink bijzonder maakt is dat het een plek is waar moderniteit 

en historie samenkomen. Je hebt daar het Museum Hilversum, deels gevestigd in het Oude 

Raadhuis, de Grote Kerk en daar- naast moderne winkels en horecagelegenheden. Kortom 

een plek die niet mag ontbreken aan een wandelroute door Hilversum!”. Ook voor Laurens is 

dit de mooiste plek van Hilversum: “De Kerbrink laat voor mij sterk de twee mooie gezichten 

van Hilversum zien. Het oude dorpse karakter met de grote kerk en het voormalig raadhuis, 

met daarnaast het meer hedendaagse Hilversum met het winkelcentrum Gooische Brink. 

Met deze combi biedt Hilversum voor mij het beste van twee werelden: dorp en stad in één.”. 

 

Loop vanaf hier door naar de Herenstraat, naar de favoriete plek van Sebastiaan: 

Filmtheater Hilversum (D). “Dit is een ontzettend fijne plek om naar de film te gaan en om 

daarvoor of na te borrelen. Altijd aardige vrijwilligers die goed geïnformeerd zijn en open 

staan voor een praatje. We mogen als Hilversummers blij zijn dat we zo’n plek hebben.” 

 

Ga aan het einde van de Herenstraat linksaf de Groest op, naar het Langgewenst en het 

marktterrein (E). Patriek: “Een mooi plein in het hart van Hilversum. Soms is het er vol en 

gezellig met de markt. En op andere momenten rustig en ruim. Kijken naar de kinderen die 

spelen met de fontein. En in Mout is het altijd gezellig op het terras of binnen een hapje eten. 

”Hilversum is omgeven door veel heidegebied en groen. Ga je liever de natuur in, maak dan 

één van deze routes ten zuiden van de stad”. 

  

https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/haidar-al-ibrahim
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/laurens-lubbers
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/sebastiaan-spiekerman
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/patriek-kerkhoff


 
Hoorneboegse Heide (2 km) 

Ten zuiden van de stad vinden we de Hoorneboegse Heide, een populair gebied bij veel van 

onze kandidaten. 

 

 
Bekijk hier een interactieve routebeschrijving op Google Maps. 

 

Start op het kruispunt Holleweg / Zuiderheideweg (A). Lex : “Ik wandel regelmatig vanuit de 

Bloemenbuurt via de Holleweg de Hoorneboegse hei op. Het blijft – in welk jaargetijde dan 

ook – een kado om vanuit het bos de hei op te wandelen.”  

 

De Hoorneboegse Heide is favoriet bij Willemijn: “Dit is voor mij een van de mooiste plekken 

in Hilversum. Het groen dat op en om de heide zichtbaar wordt in de lente, maar ook zeker 

het typische paars in de herfst. Gedurende mijn studietijd functioneerde het als mijn 

ontbrekende achtertuin. Lekker in de natuur zijn, picknicken, een boek lezen. Tijdens de 

lockdown heb ik er veel gewandeld met collega’s. Een mooie plek voor verbinding in de 

buitenlucht.” 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mTK4OOHJDLESWuXHh8sl69L4V-VYMNXA&usp=sharing
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/lex-van-waarden-0
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/willemijn-de-bruijn-0


 
 

Als je de kaart volgt, loop je over de heide en langs Sara’s favoriete “klimboom” (B). “Hier ga 

ik graag met de kinderen heen om te picknicken, te klimmen en vooral even terug te trekken 

van alle waan van de dag.” 

 

Steek de hei verder over en wandel naar Buitenplaats de Hoorneboeg. Bij de hoofdingang 

vind je restaurant Bij de Tuinman (C). Volg het advies van Lex en trakteer jezelf op koffie of 

thee en een stuk “no-waste cake”.  Lekker gegeten? Dan kan je de heide weer oversteken 

naar het startpunt om je rondje af te maken. 

 

  



 
Monnikenberg en Hilversums Wasmeer (2 km) 

Om de stilte op te zoeken en Hilversum te ervaren zoals Dudok onze Tuinstad heeft 

bedacht, ga je naar Monnikenberg en het Hilversums Wasmeer. 

 

 
Bekijk hier een interactieve routebeschrijving op Google Maps.  

 

Landgoed Monnikenberg is de favoriete plek van Sebastiaan. Ga zeker ook even langs bij 

Casella (A). “Ik kom in het bijzonder graag bij het klooster (en tevens groene kerk) Casella, 

waar je in het stiltehuis kan gaan zitten, het labyrint kan lopen of een mooie wandeling in de 

omgeving kan maken”.  

 

Na een wandeling over het landgoed volg je de Soestdijkerstraatweg en steek je over naar 

de Huidecopersweg (B). Hier fietst Marleen langs naar haar werk: “Na het eerste stuk door 

Hilversum gefietst te hebben ga ik rechtsaf, de Huidecopersweg in, en dan rijd ik richting 

Lage Vuursche. Prachtig, met zonsopgang, rechts het Wasmeer, af en toe een overstekend 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Rcb4Etjswtc0p0KPgoPpwokrjXEJiw4e&usp=sharing
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/sebastiaan-hexspoor
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/marleen-remmers-0


 
hert. Precies zoals Dudok het heeft bedoeld; Hilversum zelf heeft niet zoveel groen. Maar 

gelukkig heel dicht in de buurt prachtige plekken.”  

 

Sla linksaf de Lage Vuurscheweg op, en dan naar rechts de Wasmeerweg in. Zo kom je bij 

het Hilversums Wasmeer (C), de favoriete plek van Jim: “Een prachtig meer midden in de 

bossen aan de rand van Hilversum. De plek kenmerkt zich door een serene sfeer en 

prachtige vogels, reeën en ander wild”. Bij het uitkijkpunt aan de overkant kan je rustig zitten 

en van de stilte genieten. 

Richting Hilversumse Meent 

Ook in het westen vind je mooie natuur. Aan de rand van het Spanderswoud kom je hier op 

de favoriete plek van Chiel, moestuincomplex de Driest. Ter hoogte van het Ankeveensepad 

vind je hier een gezellige volkstuin waar mensen samenkomen. Chiel: “Hier kom ik in 

moeder Aarde wroeten en heerlijke biologisch geteelde groenten en bloemen te zien 

opgroeien en soms ook te verorberen. Tijdens het werken hoor je allerlei vogelgeluiden een 

verademing. Daarnaast ben ik ook graag figuurlijk aan het ‘bomen’ over allerlei onderwerpen 

met collega tuinders.”  

  

https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/jim-verhoef-0


 
Anna’s Hoeve (3 km) 

In het oosten van Hilversum ligt Anna’s Hoeve, een nieuwe wijk op de rand van stad en 

natuur. Deze wandeling start op een centraal punt: de parkeerplaats langs de Weg over 

Anna’s Hoeve. Je kunt naar natuurlijk ook je fiets parkeren. Je kunt deze wandeling ook op 

elk ander punt van de route starten. 

 

 
Bekijk hier een interactieve routebeschrijving op Google Maps. 

 

Loop vanaf de parkeerplaats (A) naar links richting de stad, en steek over bij de scouting. 

Hier loop je een stukje door het bos en daarna het pad op langs het Laarder Wasmeer.  

 

Deze omgeving (B) is favoriet bij Reijer: “Op deze plek aan de rand van Hilversum heb je 

alle soorten natuur in een oogopslag: hei, bos, en natuurlijk de unieke wasmeren. Op 

nauwelijks tien minuten fietsen van het centrum, sta je al midden in de natuur. Perfect voor 

een doordeweekse lunchwandeling of voor een frisse neus in het weekend”.  

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17_Cia0xH19H7avNmbrjlvnmALpcKNdbu&usp=sharing
https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/reijer-lomans-0


 
Volg het pad door het natuurgebied, en sla daarna linksaf voorbij de waterzuivering. Vanaf 

hier loop je door het bos, en daarna de wijk in. Loop omhoog Anna’s Berg (C) op. 

Sebastiaan: “Hier heb je mooi uitzicht over heel Hilversum en kan je alles zien liggen. Je kijkt 

niet alleen over Hilversum uit, maar ook over de natuur”. Aan de ene kant zie je het 

natuurgebied en de heide waar je net liep. Aan de andere kant kijk je naar de stad. Spot jij 

de toren van het Raadhuis?  

 

Vanaf de berg loop je door de wijk verder. Hier is de laatste jaren veel ontwikkeld en wordt 

ook nu nog gebouwd, met veel oog voor duurzaamheid. Steek de Minckelersstraat over om 

natuurgebied Anna’s Hoeve in te lopen. Dit recreatiegebied is aangelegd naar ontwerp van 

Dudok. Wandel door bos, langs vijvers, en over bruggen, en maak zo het rondje af naar het 

startpunt. 

 

 

 

 

https://hilversum.groenlinks.nl/onze-mensen/sebastiaan-hexspoor

