De 6-Bergenroute
Een wandeling van 16 kilometer
rondom Huizen.
Gemaakt door Paula Versnick en
Gerard van Wierst © 1999-2012
LA=Linksaf, RA=Rechtsaf, RD=Rechtdoor,
T=T-kruising, Y=Y-splitsing,
PS20045=Paddestoel 20045, P23=Paaltje 23,
FP=Fietspad, Berk=Boomsoort met witte stam
1. Startpunt: Oude Raadhuisplein, hoek tussen Apotheek en Brasserie Insolar. Rechts
aanhouden (Elleboogstraat). Einde RA, LA
en LA (E.Ludenstraat). RA (Langestraat).
Na een tijd op T RA (Kon. Wilhelminastraat). 1e LA (Smallelaan). T LA (Wychert
Kooylaan). Met de bocht mee en LA. RA
(Bloemenweg). Haardstedelaan oversteken
(Tulpstraat). 1e RA. Y rechts aanhouden en
RD (Seringstraat). Einde RA (Zuiderweg).
1e LA (Berlagestraat). Einde LA (Dr. Lelylaan).
2. Voorrangsweg oversteken, T RA.Vlak na de
bocht naar links, RA door een voetgangerssluisje park in. In het park na de 2e
lantaarnpaal RA schuin over het grasveld
richting FP en weg. Deze beide oversteken
en aan de overkant een paadje op.
Dit paadje loopt langs de afgraving
van de Woensberg, afgegraven door
steenfabriek Rijsbergen. Hier reed
vroeger een treintje waarmee het
zand van de afgraving naar de
steenfabriek (rechts) vervoerd werd.
4-sprong RD, niet naar boven. RD, zijpaden
negeren, het bos in de helling op, bijna boven het brede pad RA.
Na 10 meter ziet u aan uw linkerhand een gemeente-grenspaal
tussen Huizen en Blaricum met aan
deze zijde een “H” en aan de
achterzijde een “B”.
Bij de zandhelling met meerdere paden,
RD. Het pad gaat verderop tussen krenteboompjes door, Y rechts aanhouden. Dit is

de Woensberg (22,3 m).
3. U komt uit op een klinkerweggetje, de
Woensbergweg (naambordje komt later).
RA.
U loopt nu een tijdje gelijk op met
het Zuiderzeepad (wit-rood). Op
het campingterrein bevindt zich
eethuis "Onder de pannen".
RD langs de ingang van camping de
Woensberg. T RA en 1e LA (Atelierweg).
RD smal bospad, zigzag door hekjes. T RA
en na 30m LA een pad in, door de
overblijfselen van een hek heen. Dit pad
komt uit op een kruising met rechts voor u
een akker. RD en bij het gasunie-paaltje
rechts aanhouden. U loopt langs een hek.
Bij het 2e wildrooster LA.
Dit hek voorkomt dat de Drentse
heideschapen en de Schotse
hooglanders die de Tafelbergheide
en de Blaricummerheide afgrazen,
ontsnappen.
Over dit FP loopt ook de Gooise
Beukenroute (9 of 12 km) van
dezelfde auteur.
4. Bij PS20045 voor langs het bankje uw weg
vervolgen, in de richting van een overwegend rode paal bij een vrijstaande boom.
U heeft vanaf dit bankje een fraai
uitzicht over de Tafelbergheide.
De vrijstaande boom blijken 2 berken te zijn
en de paal een plaatsaanduiding van een
brandkraan. RD, kruisingen negeren. Y
links aanhouden en meteen bij P51 LA en
een hekje door. RA (P52). Rechts is er een
heuvel met een trap. Dit is de Tafelberg
(36,4 m). Ga naar boven.
De Tafelberg was vroeger een fraai
uitzichtpunt. Vanaf hier kon men
uitkijken over het IJsselmeer en ook
de Domtoren van Utrecht was bij
mooi weer te zien.
5. Weer beneden RA. Weer RA een hekje

door, op het FP LA tot PS21673. RA FP op
dat langs drink & eetgelegenheid "De Tafelberg" loopt. Na het wildrooster LA. U loopt
langs de schaapskooi.
U loopt nu op de Blaricummerheide.
De schaapskooi is open op zondag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Meteen na de schaapskooi LA en de 1e
rechts, het begin van het pad ontbreekt. Het
pad loopt eerst door heide, dan door een
stukje bos met een zandverstuiving,
vervolgens weer door bos en weer heide.
Nergens afslaan.
6. Hek door en asfaltweg oversteken. RD
langs slagboom (Museumlaan).
Aan uw rechterhand ligt revalidatiecentrum en mytylschool de
Trappenberg.
Na het hek van het revalidatiecentrum RA.
Y rechts aanhouden en om de Trapjesberg
(23,2 m) heen. Bij P43 RA, breed pad. FP
en ruiterpad oversteken. Langs P44 rechts
aanhouden, naar P45. Achter P45 RA,
beukenpad. Volg deze met de bocht mee
naar links. Bij P23 RD, parallel aan het FP
en later op het FP. Op de 1e kruising (met
links een akker) RA. Op 5-sprong RD, niet
het ruiterpad. Kruising RD. Na de slagboom
RD.
7. Asfaltweg oversteken en RD ("IJzeren
veld"). 2e kruising LA, met aan uw linkerhand een akker. Ruiterpad en FP oversteken, T RA. Aan het eind bij een viersprong schuin RD. 1e kruising RA en direct
weer RA. T LA en omhoog Sijsjesberg
(25,7 m) op.
Deze berg is in de dertiger jaren
opgeworpen in het kader van de
werkverschaffing in de crisistijd. In
1953 is het zwembad ernaast
geopend.
Aan de andere zijde de berg verlaten, u
komt op een grasveld. Neem het 3e pad
links, 10m rechts van de berk met 4 stam-

men. Na 20m rechts aanhouden, niet naar
beneden. In het zicht van de weg links aanhouden.
8. Aan het eind weg oversteken, hek door. Let
in dit bosje alleen op paden die net zo
breed zijn als waar u nu op loopt, niet op de
kleinere paadjes. Na 70m op Y links aanhouden. Over 80m pad naar rechts negeren. Op kruising RD door een onregelmatige kuil. Volgende kruising RA. Na 100m
op kruising LA. RD en vlak langs hek asfaltweggetje oversteken. 1e RA.
9. Bij PS20030 weg oversteken.
Hier ziet u een faunavoorziening
voor kleinere dieren om de weg over
te kunnen steken.
Na het wildrooster bij de Limitische heide,
RD FP en ruiterpad verlaten, zoveel mogelijk de bosrand volgen. De bosrand buigt af
naar rechts. Blijf deze volgen tot het pad
vlak langs de bosrand gaat en rechts van
het pad 2 berken staan. Pal daarna LA.
Links aanhouden. Na ± 100m op viersprong
RA. 1e kruising, dit is pal na een bocht naar
rechts, LA. Het hoofdpad blijven volgen.
Loop aan het eind om de grote denneboom
heen en verlaat de zandverstuiving, aan de
andere kant van de grote groep berken, via
een breed zandpad.
10. Klaphekje door en LA asfaltweg op en 1e
pad LA. Op asfaltweg iets naar rechts en
direct LA (P35). Bij FP kunt u RA naar
Theehuis "Bos en hei" (100m). De route
gaat echter LA en meteen weer RA (P36).
Parkeerplaats oversteken naar infobord
“Naardereng”. LA parallel aan FP, in 1e
instantie geen pad, later wel. FP oversteken
(P1). P2 RA en meteen met de bocht mee
naar links. Recht voor u verschijnt de
Eukenberg (14,3m). Beklim deze (mooi
uitzicht!). Verlaat de berg aan de andere
kant via de trap. Beneden RA en 1e LA.
Kruising en zijpaden negeren. Bij hek rechts
aanhouden. Aan het eind van het hek
scherp LA langs de bosrand. P20 RD, links
ligt de Aalberg (9m). Ook hier een mooi
uitzicht.

11. Y P21 links aanhouden. FP LA, geasfalteerd FP oversteken (bord Waterkeringpad
AGV). Bij hek RA. Na bocht naar rechts LA
klein paadje naar grasveld. RD naar klinkerweg, LA.
Linksaf gaat de parkeerplaats over
in de pier, met een mooi uitzicht over
het Gooimeer. Recht voor u ziet u de
herbouwde kalkovens. Er werden
vroeger schelpen uit de Waddenzee
in gebrand. De kalk werd in de bouw
gebruikt. Er zit nu een restaurant in.
Links van de kalkovens ligt het
gloednieuwe Nautisch Kwartier
(2012) met horeca en botenhuizen.
Vóór de Kalkovens RA. Tegenover de kartracing vlak langs het water de kade volgen.
De haven dateert uit 1854. Als u
rechts het 3e trapje opgaat, komt u
bij café-restaurant “De haven van
Huizen”.
RD trapje op. RA (Bestevaer) en LA
(Havenstraat),
12. 1e RA (Botterstraat). Voorrangsweg LA en
bij de bushalte RA trappetje op.
U gaat de dijk over die vroeger
Huizen tegen de Zuiderzee moest
beschermen.
LA, bocht naar rechts en RD. T bij huisnr 23
LA. Hellingstraat oversteken en RD schuinrechts doorsteken naar het Huizermuseum
"Het Schoutenhuis". LA (Achterbaan). Op
het Oude Raadhuisplein bent u weer bij het
beginpunt.

Kaartje met dank aan
OpenStreetMap.org (CC)

Achtergrondinformatie
De 6-Bergenroute bestaat uit de volgende 6
bergen: Woensberg, Tafelberg, Trapjesberg,
Sijsjesberg, Eukenberg en Aalberg. Samen zijn
ze 131 meter hoog.
Meer info over deze bergen:
http://www.leylijnen.com/tafelbergen.htm
Parkeren nabij startpunt
A1 afslag 8 richting Huizen. In Huizen 2e
stoplichten RA. Parkeerplaats vóór de bocht
naar rechts aan de linkerkant achter de
bushalte.
Openbaar vervoer
Er gaat een bus vanaf station Naarden-Bussum
naar het centrum van Huizen, halte Prins
Bernhardplein.
Vanaf parkeerplaats en bushalte
Loop in de bocht van de voorrangsweg LA en
RA de Kerkstraat in tot het plein. Dit is het
Oude Raadhuisplein.
Natuurlijk kan de route naar wens op een ander
punt gestart worden.
Kaartje
Blauw = verhard, Rood = onverhard
Ster = berg, Mes en vork = eetgelegenheid
S = startpunt, Getal = punt in de tekst
Horeca
Zoals er op het kaartje te zien is, is er volop
keuze.
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Hulp
Help deze route up-to-date te houden, door mij
te mailen met suggesties voor verbetering. Bij
voorbaat dank!
Email: web.www#tiscali.nl (vervang # door @)

