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Houtrak, Geuzenbos en Spaarndammerdijk
Vanuit station Halfweg-Zwanenburg wandelen we direct het bos in. Oud is dit bos zeker
niet. Honderdvijftig jaar geleden klotste het zilte water hier nog tegen de zeedijk aan. Het
langgerekte IJ stond in open verbinding met de Zuiderzee. Na de aanleg van het
Noordzeekanaal in 1876 ging de inpoldering snel. Tijdens deze wandeling maken we
kennis met recreatiegebied oude en nieuwe stijl. We lopen om te beginnen het groene
Spaarnwoude in en wel het deel dat van oudsher Houtrak heet. Spaarnwoude was in de
jaren zeventig een van de eerste recreatiegebieden in ons land. Grasweiden en vijvers
worden doorsneden door fiets- en ruiterpaden. Wij zoeken de onverharde wandelpaadjes
op en het is verrassend hoe je deze aan elkaar kunt knopen. Na een pauze bij de
manege gaat de tocht verder door halfopen bos. We verlaten Spaarnwoude en steken
door naar het Geuzenbos. Dit lage gebiedje is nog geen kwart eeuw natuur. Het verruigt
snel, ook al wordt het begraasd door konikpaarden en schotse hooglanders. We
wandelen door wilgenbos, tussen meidoorns en paddenpoelen. Op enkele plekken
herken je de oude veenpolder. Het Geuzenbos wordt langzaamaan een pareltje. Tot slot
klimmen we de Spaarndammerdijk op. We passeren een Amsterdamse banpaal uit 1624.
Rembrandt legde deze in 1650 vast op een van zijn schilderijen. Met deze wetenschap
volgen we de zeedijk ruim een kilometer richting de oude suikerfabriek van
Halfweg.Indrukwekkende natuur dichtbij de stad! Lange broek aanbevolen.
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Routebeschrijving
1. Je verlaat het station via de uitgang op spoor 2 en gaat de trap af. Op het
parkeerterrein linksaf. Einde parkeerterrein rechtsaf de asfaltweg oversteken en
rechtdoor, asfalt voetpad. Het pad buigt naar rechts en naar links. Doorlopen tot
voorrangsweg met paddenstoel P20161. Rechtdoor de weg oversteken, fietspad. Ook bij
P20070 rechtdoor, fietspad vervolgen. Brug over en fietspad naar rechts volgen.
Asfaltweg oversteken en rechtdoor. Op driesprong van fietspaden rechtdoor, onverhard
bospaadje. Even verder rechtsaf, onverhard pad. Aan het eind bij zwart huisje 'Zwaluw'
linksaf, halfverhard pad. Direct daarna linksaf, wandelspoor over grasweide met sloot aan
linkerhand. Vlak voor asfaltfietspad rechtsaf, graspad aan bosrand. Einde grasveld op
asfaltpad linksaf. Op kruising asfaltpaden rechtdoor en brug over.

2. Na de brug linksaf, onverhard bospad. Op kruising met verharde weg rechtdoor,
graspad langs vijver. Je volgt het pad iets naar rechts, het wordt een grasspoor over de
weide. Grasweide helemaal oversteken, aan het eind gaat het spoor over in een
halfverhard pad. Een asfaltweg kruisen en rechtdoor onverhard pad volgen. Aan het eind
op asfaltpad schuin linksaf, houten brug over. Direct na de brug linksaf, bospad. Je loopt
het bos uit en volgt het pad naar rechts, langs een vaart. Grasspoor lanmgs bosrand naar
rechts volgen. Aan het eind op asfaltpad linksaf en brug over. Na de brug rechtsaf,
ruiterpad oversteken en rechtdoor, onverhard pad. Waar je uitkomt op een langgerekte
grasweide met oranje kunstwerk ga je linksaf, bospad. Ruiterpad, fietspad en asfaltweg
oversteken en rechtdoor, voetpad over langgerekt grasveld. Volg het graspad tussen een
bank en een picknickset door. Het pad buigt naar rechts, langs een sloot. Je passeert een
aantal paardenhindernissen. Voorbij hindernissen en oranje metalen tonnen linksaf, mul
ruiterpad. Vóór rechtopstaande betonnen rioolbuizen rechtsaf, onverhard pad. Het pad gaat
iets omhoog, langs weide en gebouwen van manege.
3. Onverhard pad vervolgen, bovenlangs manege aan rechterhand. Het pad gaat in
ruime bocht naar rechts en naar links. Een grasweide recht oversteken langs betonnen
kunstwerk ?Neem plaats?. Rechtdoor het bos in, onverhard paadje. Je komt uit op een
asfaltpad en gaat hier linksaf. Waar het asfaltpad iets naar links buigt het onverharde pad
rechtdoor volgen. Een toegangsweg naar een boerderij oversteken en rechtdoor.
Ruiterpad oversteken en voetpad rechtdoor volgen. Bij huisnummer 7 een fietspad
oversteken en rechtdoor, onverhard pad naast asfaltweg. Voorbij een dam bij liggende
boomstammen rechtsaf, bospad. Het pad buigt naar links langs een grote vijver. Aan het
eind rechtsaf, asfaltpad volgen en brug over. Na de brug linksaf, grasspoor naast
ruiterpad. Einde grasveld nog even rechtdoor het ruiterpad volgen en dan linksaf een
houten brug over. Op splitsing rechts aanhouden en even verder op driesprong rechtsaf.
Het bospad buigt na een open plek in het bos naar rechts. Op kruising van paden
rechtdoor en direct daarna linksaf, onverhard pad iets omlaag. Je loopt langs een zwart
gebouwtje, onverharde weg vervolgen.
4. Aan het eind op asfaltfietspad rechtsaf, toegang tot P-terrein oversteken en bij
P24099 rechtdoor, fietspad vervolgen. Op driesprong van fietspaden rechtsaf. Na ruim
200 meter linksaf asfaltweg oversteken richting fietsknooppunt 26. Rechtdoor Halfweg in
en op driesprong rechtdoor, Zijkanaal F Oost. De asfaltweg buigt naar rechts. Vlak
voordat de weg weer naar rechts buigt ga je linksaf, graspad. Je gaat door een klaphek
het Geuzenbos in. Op splitsing gelijk links aanhouden, graspad langs het water en
prikkeldraad. Verderop volg je het iets hoger gelegen dijkje in een ruime bocht naar links.
Het pad langs de vaart rechtdoor volgen. Aan het eind door een klaphek. Asfaltweg en
fietspad oversteken en rechts van een metalen hek een overstapje over. Dan rechtsaf,
graspad aan bosrand aanhouden, sloot aan rechterhand. Aan het eind linksaf, graspad
langs brede sloot rechts. Volg het pad rechtdoor tot een uitkijktoren.
5. Voorbij de uitkijktoren rechtsaf een smalle, houten brug over. Volg het pad naar
rechts, even verder tussen struikgewas door. Steeds rechtdoor en voor een houten
afrastering bij de weg rechtsaf, pad vervolgen. Steek fietspad en asfaltweg over en ga
rechtdoor, onverhard pad met diep gelegen sloot aan rechterhand. Volg het pad
rechtdoor, het buigt tussen struikgewas iets van de sloot af. Even verder loop je aan de
waterkant, langs bank aan linkerhand. Een bocht naar rechts volgen en op vage
driesprong rechtdoor. Op duidelijke driesprong linksaf, pad gaat iets omhoog een dijkje
op, richting een windmolen. Het pad gaat tussen braamstruiken en brandnetels door. Bij
een splitsing rechtsaf omlaag en in greppel linksaf. Via een overstapje het
begrazingsgebied verlaten en graspad rechtdoor volgen.

6. Aan het eind op driesprong van paden rechtsaf door een klaphek. Je passeert een
stenen paal met jaartal 1624. Volg de grasdijk ruim 1 km rechtdoor. Aan het eind door
een klaphek en op rood fietspad rechtdoor. Aan het eind linksaf, asfaltweggetje langs
woonboten. De weg (Zijkanaal F Westzijde) buigt voorbij een metalen wand naar rechts.
De weg komt uit bij het parkeerterrein van station Halfweg-Zwanenburg, eindpunt.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Halfweg-Zwanenburg, Houtrakkerweg, 1165 MV Halfweg
Parkeren
Parkeerterrein aan de Houtakkerweg bij het station (zijde spoor 2)
Openbaar vervoer
Station Halfweg-Zwanenburg
Lengte van de wandeling
10 km
Bijzonderheden: Het gebied Geuzenbos wordt door konikpaarden begraasd (honden aan
de lijn). De paden kunnen hier na regenperioden zeer drassig zijn. Lange broek
aanbevolen vanwege braamstruiken en brandnetels.
Horeca onderweg
Dichtbij start- en eindpunt Koffie bij Kaatje, Spaarndammerweg 2, www.koffiebijkaatje.nl
Na 3 km Manege Spaarnwoude, Houtrakkerweg 62, www.manegespaarnwoude.nl
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochthalfweg/17801/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

