Routebeschrijving kasteel Groeneveldroute:
Via de A1, afslag 10, volgen we de borden Baarn waarna vrij snel de afslag naar kasteel Groeneveld
zichtbaar wordt (ruime parkeergelegenheid).
Wandeling:
Staande voor het kasteel en kijkend naar het kasteel houden we, voor de slotgracht, rechts aan.
1e pad links, gracht volgen tot vlak voor het 2e bruggetje, hier rechts ri. Wijnberg.
Kronkelpad over de Wijnberg volgen, voor de Eikenlaan splitsing links.
Eikenlaan volgen, voor een hek naar links.
Voor de spoorbaan links aanhouden, dit pad volgen tot een fietspad, daarna rechts.
Spoorbaan oversteken en direct rechts, voor een weiland links aanhouden.
Op viersprong rechts, aantal zijpaden negeren.
Op een veelsprong met ruiterpad rechtdoor lopen.
Op viersprong links, volgende viersprong rechts.
Na de Pannenkoekvijver op 7-sprong, 3e pad links.
Op 't verharde weggetje links en aan het eind rechtdoor een smal pad in.
Voor de bosgracht links aanhouden.
Aan het eind van de bosgracht links en direct op de veelsprong 2e (brede) pad rechts.
Op 5-sprong, 2e pad rechts.
Voor het grachtenstelsel rechts aanhouden en helemaal om het grachtenstelsel rondlopen tot aan
een bankje.
Links achter het bankje door de greppel lopen en op het brede pad rechts.
Aan eind rechts en na 50 meter links naar een iets hoger gelegen fietspad.
Fietspad ruim een kilometer volgen tot aan de spoorbaan, zijpaden negeren.
Over de spoorbaan viersprong rechts (tussen de weilanden door).
Dit pad ruim 1 1/2 kilometer volgen tot 50 m voor het witte huis.
Daarna scherp links terug door de fraaie beukenlaan.
Op verharde weg links bij de Paddenstoel rechts.
1e pad rechts richting de ijskelder (gelegen rechts achter de heuvel).

Na de ijskelder het pad, langs het aan de linkerkant gelegen water, blijven volgen.
Op de verharde weg links, richting het kasteel.
Voor het kasteel ligt links de moestuin en de ossenschuur.
Prettige wandeling.

