
Totale lengte:  
ca. 4 km

Totale duur:  
ca. 45 a 60 minuten

Deze route neemt je mee over bosrijke paden, 
langs fluitende vogels, aan de rand van het 
Media Park in Hilversum. Een prachtige groene 
route om even tot jezelf te komen.

 Startpunt: Personeelsingang NPO.  

Neem een flesje water en een verrekijker  
mee voor onderweg. Vergeet ook vooral  
je telefoon niet, mocht je verdwalen.  
Vanaf de personeelsingang van het  
NPO gebouw sla je linksaf en volg je  
de Leen Jongewaardweg langs de  
NOS omhoog tot aan de  
Sonja Barend Laan.
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Start
Bestel bij De Boshut een lekkere warme 
koffie of een fris drankje voor onderweg 
en zoek de kabouter!

8

Ga achter de kabouter langs het hek 
door en volg het bospad.

9

Volg het bospad langs de achtertuin 
van het eerste huis en sla vervolgens 
rechtsaf. 

10

5

Steek bij de Paddenstoel de weg schuin 
over het bospad in (het meest linkse 
bospad, dus niet het fietspad)

4

Neem halverwege het bospad de afslag 
links (niet rechts!) naar het ruiterpad. 
We houden je graag scherp! Volg het 
ruiterpad en houdt na ca. 30 meter  
links aan. Het KPN gebouw blijft 
gedurende dit pad links van je.

6

Volg het voetpad tot aan de 
Bussumergrintweg, steek deze weg over 
en loop vervolgens rechtdoor –  
houdt links aan.

11

Sla linksaf op de Sonja Barendlaan en 
gelijk weer rechtsaf richting Heideheuvel. 
Loop via de parkeer plaatsen al slingerend 
naar het einde van het park waar je de 
witgroene slagboom ziet.

2

Volg de route tot aan het kantoor van 
het Goois Natuurreservaat en neem 
het trapje naar beneden langs de 
zwerfkeien. Neem even een moment  
om te genieten van het mooie uitzicht.

12

Neem het trapje weer omhoog of loop 
over de straat naar boven en volg de 
route tot aan ’t Pandje.

13

Bij ‘t Pandje  is het goed toeven – lekker 
kopje koffie, even een praatje met oud 
publieke omroep collega’s als ze er zijn, 
want het is tenslotte de kantine van 
AVROTROS en NPO. Sla bij ’t Pandje 
opnieuw rechtsaf tot je weer bij de 
Paddenstoel bent. 

14

Je bent bijna bij het eindpunt! Loop 
voorbij de Paddenstoel en sla linksaf bij 
de witgroene slagboom – Je bent weer 
op bekend terrein: het Media Park.

15

Sla rechtsaf op de Witte Kruislaan  
tot aan de Paddenstoel aan  
je rechterkant.

3

Verlaat het bospad en sla rechtsaf  
op de Doodweg. Volg deze weg tot  
aan De Boshut.

7



Tijdens een wandeling stond plots een ree voor 
onze neus. In de Griekse oudheid was de ree 

toegewijd aan Apollo, onder andere beroemd 
als beschermer van de kunsten en god van 

orakelplaats Delphi waar iedereen op zoek naar 
antwoorden langsging. Die ontmoeting met de 

ree is vast geen toeval geweest.

Thomas Schippers  
Manager Organisatie  

en Programmastrategie 
Ronald Vecht 

Hoofd Juridische Zaken

Wandelen met Shula is soms net als de routekaart van 
de NPO. Soms moet je onverwacht naar links,  

dan rechtdoor, een stapje terug, van het pad af. 
Kortom, altijd avontuurlijk. Tijdens de wandelingen 

worden stenen die al eeuwenlang op het Media Park  
liggen opgetild, omgedraaid en zorgvuldig bekeken 

en bovenop gelegd. Tegelijkertijd worden giftige 
paddenstoelen behendig omzeild. Ook zijn er veel 

kabouters in het wonderlijke bomenbos op het Media 
Park. Kabouters die even snel gaan als ze kwamen, 

maar belangrijke boodschappen en hints achterlaten. 
Kortom, het ondergrondse netwerk en de pijpleidingen 
op het Media Park zijn ingenieus en van onbegrijpelijke 

kwaliteit.  Behendig worden vallende beukennootjes 
en wilde kastanjes of prikkende bramenstruiken 
ontweken. En soms zijn daar dan de persoonlijke 

ontboezemingen die je doen denken aan andere tijden, 
en een bos een bos was en je Shula hoort denken als 
die jongeman uit lang vervlogen tijden die eindeloos 

dwaalde door berg en dal:

Voor Shula is het nooit te nat, te warm of te koud, altijd 
wil ze wandelen. Ik heb koukleumend door de sneeuw 

geglibberd in de hoop dat ik bleef staan,  
met de brandende zon op mijn hoofd gezwoegd  

en met regen en wind om de blubber en modderpoelen 
geslingerd. Maar ongeacht het weer, verloopt eigenlijk 
elke wandeling met Shula volgens hetzelfde patroon.  

Als we vertrekken, zegt ze al dat ze maar weinig tijd 
heeft en op tijd terug moet zijn. Na drie afslagen  

in het bos, zegt ze dat ze niet meer weet waar we zijn  
en of ik met Google Maps kan kijken hoe we terug 

moeten lopen, want zelf kan ze niet naar een scherm 
kijken tijdens het lopen… En er moet onderweg altijd 

iemand worden gebeld, die ze dan op de speaker  
te woord staat, vanaf mijn telefoon. Maar desondanks 

heeft ze ons volgens mij allemaal aangestoken,  
want steeds meer collega’s bespreken zaken 

liever wandelend buiten dan in een TL-verlichte 
vergaderkamer op kantoor.

Martijn van Dam 
Lid Raad van Bestuur

Inkomende telefoontjes, uitgaande berichten 
stroomlijnen. Victor charlie charlie. In de ene hand 

Shula’s iPhone, in de andere hand een plu.  
De brandweer staat klaar. Wandelend allerhande 

crisis afhandelend, met het oog op de landingsbaan 
én de tijd. Want omwille van de tijd  

doen we een doorstart. Nóg een rondje….

Thijs van Soest 
Woordvoerder Corporate Communicatie 

Shula heeft meerdere routes. Routes die ook verbonden 
zijn aan de bedenkers van de route. Shula wil ook graag 
nieuwe routes. Zo is er ook een route die wij hebben 
ontdekt (dat is dus ons pad) en die kent twee varianten:  
de lange die linksaf gaat bij de liggende boomstronk  

(op het vierde kruisende pad aan het hoofdpad – beter kan 
ik het niet uitleggen) en de korte die rechtsaf gaat en een 
kortere loop maakt terug naar het hoofdpad. De korte is 
regulier, op routine, maar altijd met de nodige obstakels.  
Nog meer boomstronken, poeltjes, honden.  De langere 
route kenmerkt zich door verschillende objecten langs  

het pad. We hebben dus de grote boomstronk op de hoek,  
het loo halverwege, het ruiterpad aan het eind,  

de ANWB-paddenstoel (linksaf), genummerde paaltjes  
die niet per se op- of aflopen, kriskras en zigzaggend,  

nog meer open plekken in het bos, en uiteindelijk altijd 
weer Het Pandje, oversteek, enzovoort. Deze route die 

circa 1,5 uur duurt laat zich zogezegd niet eenvoudig in een 
kaart aflezen en vraagt dus om deze herkenningspunten. 

Eerlijk waar, ik heb het geprobeerd uit te leggen en te 
beschrijven, maar hij was zo complex dat het dus maar 

onze route is geworden. Op uitdrukkelijk verzoek  
onder begeleiding te bewandelen.

Nico Rijkhoff 
Directeur Publiek en Marketing

Maar tsja, ik ben ook maar een man hé …  
ik was allang blij dat ik de weg terug had 
gevonden … maar die Shula, joh, die was 

ondertussen met 6 mensen aan het bellen  
en 12 wereldproblemen aan het oplossen!

Nee, alle gekheid op een wandelstokje:  
die wandelingen waren elke keer weer  

een feest… energiek, inspirerend,  
leerzaam, het waren een voor een  

mini-bosdagen. Waarvoor dank, Shula!

Mezen Dannawi
Manager On Demand 

Wandelen met Shula... 

is als inspannen  
en ontspannen  

tegelijkertijd met  
als bonus: steevast  

nieuwe plannen!

Wenn ich ein Vöglein wär’,  
Ich wüßt’ wohl, wovon ich sänge,  

Und auch zwei Flüglein hätt’,  
Ich wüßt’ wohl,  
wohin ich mich  

schwänge!

altijd de weg kwijt, 
 nooit de kortste 

route maar  
wel gezellig.

Wandelen met Shula... 
is als een marathon  

lopen op  
sprint snelheid

Wandelen  
met Shula...

is als een 
zakelijk uitje

Wandelen met Shula... 
is in beweging komen  

omdat anders  
alles stil  

blijft staan 

Wandelen met Shula... 

man man man … 
ik was elke keer  
uitgeput en dan  
heb ik het nog  

niet eens over mijn  
mentale gesteldheid.

Wandelen met Shula... 

voelt als...
luchtverkeersleider  
zijn in de toren van  

Schiphol

Lekker de natuur in en een goed gesprek. En ook 
wat zakendoen. Tegelijkertijd ontdekte ik ook dat  

ze zich iedere wandeling meer op haar gemak voelde. 
Ze heeft veel over zichzelf verteld en dat heeft een 
mooi beeld over haar opgeleverd, ze is in mijn ogen 
veel kwetsbaarder en sympathieker dan algemeen 

bekend is over haar.

Shula zou louter ter nadere kennismaking een 
wandeling gaan maken met me. Ook omdat  
de geplande wandeling met iemand anders 

gecanceld was (geloof ik). Het klikte zo dat we 
vervolgens iedere 3 weken een rondje liepen.

 
Op één van die wandelingen hadden we wat tijd 

over. Kom, zei Shula, doen we nog even een rondje 
rond het Net 3 gebouw. Smalle paadjes daar.  

Shula liep over het zichtbare pad en ik liep half  
door het gras. Dat blijkt ook de looproute te zijn  

van honden, zo rook ik ineens bij terugkomst  
op kantoor. 

Peter de Vries, 
Zendermanager Radio 2 en 5
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Wandelen met Shula... 

is als een  
speurtocht  

op kamp van de  
lagere school:

Als het regent is dat niet  
de schuld van het weer,  
maar van mij! En regen  
of zon, we gingen altijd!

Jurre Bosman  
 Directeur Audio

Wandelen met Shula... 
is als een

ontsnapping

We waren weer eens verdwaald en gebruikten 
Google Maps om de weg terug te vinden.  

Alleen, we kozen de autoroute in plaats van  
de wandelroute. Dat werd een wandeling langs  
razend verkeer in plaats van zingende vogeltjes.

Iris Bouwens
Business Controller 

Wandelen met Shula... 

is uniek en in het moment

Bedankt  
voor alles!

Namens je collega’s

Succes in de  
toekomst!

We gaan je missen!

Tijdens een van de eerste wandelingen 
waren we de weg kwijt en liepen we ook om 

om honden te ontwijken. We kwamen  
na 1,5 uur pas terug. Shula zei toen:  
als je de weg kwijtraakt, kom je nog  

eens ergens!

Joost Baak 
Manager Partnerships en Zakelijk beleid


