Hilversum daagt jou uit!
Loop het Voetstappenpad
en ontdek hoe mooi de
natuur rondom Hilversum is.
Trek je wandelschoenen aan en volg
de voetafdrukken langs de Wester &
Zuiderheide, het Paarden en Dassenbos,
de Wasmeren, het Geneverpad, de
Doodwegen en de begrazingsgebieden
van de Schotse Hooglanders.
Doe mee en deel jouw wandeling aan de
#voetstappenchallenge op social media
en tagg ons @livehilversum.

livehilversum.nl/voetstappenchallenge
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Hoe ver is 25 km voor
jou? Een makkie of
juist een hele tocht?
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Langs het pad vind je diverse horeca.
Kijk (afhankelijk van de dan geldende
maatregelen) of je hier terecht kunt voor
take-away of een tafeltje.
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Theehuis ’t Bluk
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Bij de Tuinman

Groot Kievitsdal
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Cafetaria Jan Kruis
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Herberg Boschoord
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Dudockx Bar & Kitchen
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Perron Peet
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Restaurant Robert
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Restaurant de Rading
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’t Pandje

V
 olg de grote stenen met
een voetafdruk met de klok
mee. Voor je het weet heb
je er 25 km op zitten.

Kom je met de fiets of

T
 rek goede schoenen aan.
Het pad is deels onverhard.

Liever met een kaart lopen?

T
 rain van tevoren: in 1 keer
het pad lopen is best pittig.
D
 e route loopt rondom
Hilversum. Je kan op bijna
elke plek aan de rand van
de stad op de route komen.
R
 eis je met het OV? Start
dan bij station Media Park
of Hollandsche Rading.

de auto? Goede opstap
punten zijn de horeca
locaties langs de route.
Haal de gedetailleerde
route bij de Brandstore/
VVV op het Stationsplein.

Deel jouw wandeling aan
de #voetstappenchallenge
op social media en tagg
ons @livehilversum.

Psst... voor de valsspelers
onder ons: je kan de route
ook in twee delen lopen.

