De Gooise Beukenroute
Een wandeling van 12 (of 9)
kilometer nabij Huizen.
Gemaakt door Paula Versnick
© 2003-2012
LA=Linksaf, RA=Rechtsaf, RD=Rechtdoor,
T=T-kruising, Y=Y-splitsing,
PS20045=Paddestoel 20045, P23=Paaltje 23,
FP=Fietspad, GNR = Goois Natuurreservaat
1. Startpunt: PS20049 hoek Dr. Kuyperlaan /
Blaricummerstraat. Neem het zandpad
achter het huis met het rieten dak. Op T bij
huisnr. 104 LA. Dit asfaltweggetje wordt
later weer een zandpad. Schuin RA breed
zandpad in met draaiboom en bordje GNR
Tafelbergheide.
2. Na 1e akker RA pad in door een bosje met
leemkuil. Pad naar rechts negeren. Op Y
rechts aanhouden, dit is feitelijk RD. FP
oversteken, kronkelpaadje volgen. Eén pad
kruisen en het volgende LA. Op T LA, bij
P43. 1e RA door klaphekje een stukje het
FP volgen. Bij PS20045 RD het zandpad op
met de bankjes aan de linkerhand.
U kruist hier de 6-bergenroute (16km).
Dit is de Tafelbergheide. Het is
omrasterd omdat er begrazing
plaatsvindt door runderen en schapen.
Langs dit pad ziet u veel brem.
3. Steeds RD. Er komt een ruiterpad bij. Na
bankje en eikenboom aan uw rechterhand,
RA en gelijk weer RA. Recht voor u in de
verte ziet u een hek tussen 2 heggen aan
de overkant van de weg. Dit is het richtpunt.
Neem op veelsprong smal paadje richting
hek. Ga klaphekje door en steek de weg
voorzichtig over.
4. RD langs het hek, RD parkeerplaats
oversteken en RD het bos in bij het bord
GNR Bikbergen. Op 1e kruising RD, met
rechts een sparrenbos en links loofbomen.
Op Y links aanhouden. FP oversteken bij
P46.
Zie voor 3km kortere route punt a-c.

mee naar links.
5. Bij P45 schuin linksaf. Passeer P44 bij bord
GNR Bikbergen, steek ruiterpad en FP
tussen 2 aarden wallen over. RD richting
Trapjesberg.
Ga voor deze berg scherp RA bij P43, dus
niet langs de berg. Op het eind bij de T LA,
P42. U loopt nu op een holle weg naast een
akker. Ga op het eind van de akker, bij P41
RD, smal paadje kronkelend door het
lariksenbos. Dit paadje komt uit op een
breder pad, hier LA. Op kruising RA.
Dit is de Museumlaan, een statige
laan omzoomd met beukenbomen.
Kijk ook even achterom naar deze
mooie laan.
6. Na draaiboom RA over FP of zandpad. Op
veelsprong LA en direct op Y rechts
aanhouden. Bij T (P30) RA door het
sparrenbos. Keer om bij de kruising met
P29 en houd rechts aan. Bij Y RA de
greppel oversteken en LA.
7. Steek asfaltweg (Noord Crailoseweg) over
en ga op 1e kruising LA. Op Y RD naar
beneden. Aan het eind op het verharde
weggetje RA. Dan RD het klaphekje door
het bosgebied van Landgoed De Beek in.
Na 10 meter RA.
Landgoed De Beek is een mooi
natuurgebiedje met veel
beukenbomen en water.
8. 1e LA. 5-sprong 2e rechts en direct LA. Op
T RA. Op halfverharde weg LA. 2e rechts,
met aan uw rechterhand water. Links voor u
verschijnt er een bruggetje. RA bruggetje
oversteken en gelijk weer RA, langs het
water.
Op de Y aan het begin van de 2e bocht,
rechts aanhouden langs het water. In deze
lange bocht haaks LA pal voor een
sparrenstruik, van het water af. Op ruime
kruising RD met links een weiland. Op het
eind LA de oprijlaan af. Op het eind RA.
9. Bij P20129 RA en direct LA het paadje met
bord GNR Oud Bussem. Passeer de
omgevallen beuk. Volg dit pad met de bocht

Links verschijnt het huis "Oud
Bussem".
Vervolg korte en lange route.

clubhuis van de Tennisclub "De
Kuil"open is (alleen pinbetalingen).
16. Vlak voor de afdaling LA het bospad
nemen. Zijpaden negeren. 1e kruising RD
en vlak daarna op Y links aanhouden. Bij
kruising met breed pad en P33 LA.

10. Bij T met bankje LA.
Hier staan enkele rhododendrons.
11. RA klaphekje door. LA negeren en RD. Op
weg RA, Ruwaard/Drossaardlaan op. Na
2 bochten naar links RA. Bikbergerweg
oversteken en RD Vliegheiweg in. RD
klaphekje door bij bord GNR Vliegheide.
Als u meteen na het hekje linksaf
gaat, komt u bij bushalte Flevolaan.
12. Rechts aanhouden. Er komt van rechts een
pad bij. 1e RA. Klaphekje door en weg
oversteken.
13. U ziet links een bord “einde Bikbergen”. RD.
Een stukje verderop op Y LA ruiterpad
volgen, later parallel aan de weg. Bij FP LA
weg oversteken en FP met ruiterpad
volgen.
Dit pad heet de IJzeren veldweg. De
weg is omzoomd met witte berken.
Dit werd in het verleden nog wel
eens gedaan om in het donker toch
nog de weg goed te kunnen zien.
Ook hier kruist deze route de
6-bergenroute.
14. 1e paadje RA. Na 3 meter, voor de akker,
LA (P13) en aan het eind van de akker RA
(P12). 1e LA, vlak na het bankje (P11). Bij
schuine T LA, P10.
15. Bij T LA. Bij FP en ruiterpad RA. Bij Y
rechts, halfverharde weg. Drukke weg
oversteken, LA, 1e RA en direct RA langs
de slagboom de oprijlaan van HLTC "De
Kuil" op.
Als u dorst hebt gekregen of een
sanitaire stop moet maken, kunt u
van 1 april tot 1 oktober kijken of het

17. Bij P34 even LA FP op en meteen weer RA.
De paden naar links gaan naar een
zomercamping. Neem het 4e pad LA (het
2e pad kan onduidelijk zijn), niet het
smallere pad RD.
18. U komt op een zomercamping. Bij
standplaats 89 RA. Bij driesprong LA en blijf
dit kronkelpaadje volgen. Bij P41 (links) RD.
Zoals wel meer gedurende deze
route, staan langs dit pad beuken
met meerdere stammen. Veel
bomen hebben in eerste instantie
slechts één stam. Als een boom
omgezaagd is, en vervolgens weer
gaat groeien, komen uit de
afgezaagde stam 2 of meer takken.
Deze nemen de functie van de stam
over en er groeit een boom met
meerdere stammen. Als je goed
kijkt, kun je soms nog wel de lijn
vinden waarlangs de boom
afgezaagd is geweest.
19. Bij P40 LA, parallel aan het FP. FP volgen
langs boomkwekerij. Bij kruising RD (P38)
en 1e RA. Asfaltweggetje schuin naar
rechts oversteken door kerstbomenveld. Op
het eind linksaf *) en u bent weer bij
paddestoel 20049.
*)
Als u de route niet gestart bent bij
punt 1, dan RA en de route bij punt 1, 3e
zin, vervolgen.

Verkorting van de route met 3 kilometer
a. Passeer P45 en ga bij de laatste dikke beuk
haaks RA. Dit is ongeveer 25 meter vóór de
aarden wal met daarachter een fietspad.
Direct op kruising RD. Op T LA langs P24.
RD langs akker
U ziet in deze akker 2 groepjes
bomen staan, met een hek er
omheen. Een verklaring voor dit
fenomeen kan het volgende zijn:
Vroeger werd hier vee dat aan de
pest gestorven was begraven.
Omdat deze ziekte ook na de dood
nog doorgegeven kan worden,
werden die begraafplaatsen geïsoleerd en gemarkeerd met bomen.
Ook nu nog zijn de zogeheten
"Pestbosjes" verboden toegang.

Achtergrondinformatie
Karakteristieken van deze wandeling
Veel beukenbos, echter ook heidevelden, brem
en wat rhododendron.
Natuurgebieden: Huizer Eng, Tafelbergheide,
Bikbergen, Landgoed Oud Bussem, Vliegheide,
IJzeren Veld, Parrewijn.
Deze wandeling is voor 95% onverhard.
Startpunt
Ik vind het zelf een mooi startpunt omdat ik de
wandeling op deze manier evenwichtig
opgebouwd vind. Tuincentrum Rebel biedt, als
het open is, toiletgelegenheid.
Natuurlijk kan de route naar wens op een ander
punt gestart worden.

Auto – zie ook het parkeeradvies linksonder
A27: afslag Huizen. Volg de borden naar
Huizen-Centrum. Na 2e rotonde 1e LA. Links
op de hoek is de paddestoel van punt 1.
A1: afslag Huizen. 1e rotonde RA. Op het eind
RA en op het eind met bocht mee naar links.
Rijd door tot de voorrangsweg. Rechts op de
hoek is de paddestoel van punt 1.
Openbaar vervoer
Er gaat een bus vanaf station Naarden-Bussum
naar halte Flevolaan. Volg de route vanaf punt
12. Of ga naar halte Lindenlaan. Loop langs
de Blaricummerstraat in dezelfde richting als de
bus reed. Aan de rechterkant van de weg treft
u na 5 minuten de paddestoel aan. Dit is op
een kruispunt met op de hoek Tuincentrum
Rebel.

Kaartje
Blauw = verhard, Rood = onverhard
S = startpunt, Getal = punt in de tekst
Horeca
Er zijn geen horecagelegenheden. Wel is er
een tuincentrum en ’s zomers een tennisclub.
Deze route is gemaakt door Paula Versnick
1e versie © 2003 5e versie © 2012
Alle rechten voorbehouden.
http://www.wandeleninhetgooi.nl
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 @)

Een andere verklaring kan zijn dat er
in het verleden belasting werd
geheven op bouwland. De afstand
tussen de bomen was op een één of
andere manier maatgevend. Dus,
met een boom in je akker betaalde
je minder belasting!.
b. Bij P25 RA. Het rood-wit teken is van het
Zuiderzeepad. Langs P 26 en FP volgen
naar de weg. Deze oversteken bij PS20131
en het zandpad volgen.
c. Na huis nr. 20 RA, rechts aanhouden. Volg
dit pad tot links de achterkant van het huis
Oud Bussem verschijnt.
Ga verder bij punt 10
Parkeeradvies
Om overlast in de buurt te voorkomen gelieve
NIET te parkeren voor tussenwoningen zonder
eigen oprit en niet in bochten.
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