Bellevue
Auteur: Henk Swart
Over de heide en door de bossen van het Gooi
Naar keuze een lange of een korte wandeling.
Het startpunt kan worden bereikt door vanaf NS station Naarden-Bussum met buslijn 109
naar de halte ZH Ter Gooi te reizen. In de week halfuur dienst en in het weekend meestal
uurdienst.
Routebeschrijving
De kortste variant van deze wandeling is circa 12 KM en de totale lengte is circa 21 KM.
Laatst deels gecontroleerd 30 okt. 2016, de korte route geheel op 19 maart 2008.
Waar in de wandeling wordt verwezen naar genummerde paaltjes, worden hiermede
bedoeld de in dat perceel voorkomende rood-groene paaltjes, behorende bij een
uitgezette wandelroute.
Deze route moet echter in deze beschrijving niet worden gevolgd; de verwijzing heeft
uitsluitend als doel een referentiepunt te hebben voor de onderhavige beschrijving. Wie
niet met de bus komt maar met eigen vervoer, kan parkeren op de poolparkeerplaats
tegenover de bushaltes bij TerGooi aan de andere zijde van de drukke weg naar Huizen
of iets verder op de wandelroute in de Kon. Wilhelminalaan.
Ga met bus 109 van NS-station Naarden-Bussum naar halte ziekenhuis TerGooi.
Loop langs de omheining van het complex richting Blaricum, passeer de rode brievenbus
en steek de straat over bij de eerste weg links (Koningin Emmalaan) en neem direkt de
eerste weg rechts: Koningin Wilhelminalaan.
Loop deze laan helemaal uit, ook aan het einde bij de T-splitsing met de Koning Willen IIIlaan rechtdoor blijven lopen: een pad richting klaphek waarachter een heideveld ligt met
aan de rechterhand een bankje.
Steek de heide bij paaltje 16 schuin naar rechts over conform de paaltjes van het NoordHolland-pad, richting úitstekend dennenbosje. Kruis onderweg een ruiterpad en na
paaltje 15 rechtdoor lopen (pad kruisen) en bij paaltje 14 het NH-pad verlaten en het
bosje ingaan langs een smal paadje dat, na het kruisen van een ander bospaadje, sterk
daalt en onduidelijk in meerdere aftakkingen beneden uitkomt in een savanne-achtig veld.
Loop schuin naar rechts ongeveer richting overzijde van het grasveld en achterlangs een
verfomfaaide tweestammige eenzame den waar een breed ruiterpad wordt bereikt. Hier
links af en volg dit pad aan de overzijde.
Bij een kruising met ander ruiterpad (op het linkerhoekpunt staat een bordje met wit
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schaap en blauwe mestkever) rechtsaf Dit stijgende pad komt uit op een hoogte. Kruis
een paaltjesroute en loop rechtdoor over het heideveld tot een eenzame berk. Loop dan
schuin naar links richting schaapskooi. Ga daar even naar links naar de voorkant van de
kooi, en meteen weer rechtsaf, het brede pad tussen infobord en de voorkant van de
kooi. Dit pad buigt voor de afrastering naar links en komt dan uit op een fietspad.
Ga hier rechtsaf, het wildrooster over en langs de zijkant van restaurant 'De Tafelberg'
(open 7 dgn per week van 9 tot 24 uur).
Ga iets verder door en op de hoek daarvan, bij paddestoel 21673/001, het fietspad naar
links op. Vlak voor het rooster naar de hei het paadje rechts, een ruiterpad kruisen en bij
asfaltlus linksaf, een graspad achter een afsluitboom. Dit pad volgen en doorlopen tot
paaltje 53, te weten tot de achterkant van een links gelegen heuvel. Ga hier linksaf de
heuvel op en geniet van het uitzichtpunt.
Daal de heuvel weer af en houd nu steeds links, namelijk bij paaltje 53 resp. 52. Ga het
klaphek door, nog iets links aanhouden, fietspad oversteken bij bij gele/zwarte gaspaal
rechtsaf. Bij paaltje 51 linksaf tussen de bremstruiken door. Bij paaltje 50 rechtdoor en
vlak na paaltje 49 schuin naar rechts en omhoog tot een afrastering is bereikt. Ga hier
rechtsaf langs het brede pad richting 2 veelstammige berken. Kruis diverse paden en kies
de paaltjesroute langs de linker berk, te weten de bosrand naar links voorbij paaltje 28.
Passeer ook paal 29 en ga bij 30 rechtsaf, door het klaphek en het bos in volgens de pijl
van paaltje 31. Ga nu snel van die route af door direkt het 1e smalle bospaadje links te
kiezen. Het paadje loopt verderop met een boog naar rechts en komt uit op een ander
paadje. Ga hier links af en neem dan vlak voor een overwoekerde zandwal het 1e pad
scherp naar rechts, hierbij deze wal aan de linkerhand houdend. Bij einde pad iets naar
rechts de heuvel op gaan en bovenop linksaf de heuvelrand volgen richting tennisbanen
en clubhuis. Na het 'gat' in het pad de hoofdtak (middelste) van de 3 volgen (ook niet
scherp naar rechts) en iets na de top van de heuvel, ter hoogte van het clubhuis, het
bredere pad naar rechts kiezen.
Steek het fietspad over en volg een zeer breed pad tussen een camping en akkers. Bij de
2e akker links en na wit campingpaaltje 45 en tegenover paaltje 47 links door de houtwal
langs de akker en langs de zwarte paaltjes met rode banden.
De houtwal eindigt bij villa's en sla hier rechtsaf. Volg dit fietspad tot voorbij de uitrit van
een grote akker, waar het een klinkerweg wordt, en ga daarna (nog vóór de asfaltweg)
scherp naar rechts, een zandpad achter een afsluitboom.
Na de links gelegen akker en nog voor de 2e akker linksaf, een smal pad in de houtwal
tussen die akkers.
Het paadje komt uit op een breed zandpad. Linksaf. Passeer diverse akkers en
kwekerijen, een fietspad kruisen en het pad helemaal uitlopen tot de asfaltweg. Hier
rechtsaf. Nadat het asfalt is overgegaan in een zandpad, gaat het pad behoorlijk stijgen;
het laatste stukje ervan is klinkerweg. Steek de Dwarslaan over en
ga schuin rechts de straat in naast het hek met de twee zwarte zuilen.. Blijf alsmaar
rechtdoor lopen, ook via een fietspad verderop.. U komt nu op een klinkerweg
(Kooltjespad) en deze weg verder uitlopen, totdat u aan het eind van het Kooltjespad
uitkomt bij een viersprong van klinkerwegen. Nu rechtdoor (Bierweg).
Aan het einde daarvan linksaf de Naarderweg volgen tot het restaurant 'Bellevue' .

Hier is de splitsing van de wandeling in een lange en een korte route.
De korte route gaat als volgt:
Steek vanaf het terras de Naarderstraat over langs de snackbar en ga schuin naar rechts
het straatje, genaamd Binnendoor in. Dit straatje buigt naar links en kruist het straatje
Achterom. Volg hier Achterom naar rechts. Loop door tot ter hoogte van de kerk, splitsing
met de Noolseweg. Volg nu de Noolseweg langs de kerk en ga bij de volgende grote
kruising schuin naar rechts de Bussummerweg in. Deze geheel uitlopen, waarbij later de
bestrating verdwijnt en een zandpad met dezelfde naam volgt.
Aan het einde van de Bussummerweg het fietspad oversteken en het ongeveer parallel
daaraan lopende ruiterpad langs de rand naar rechts volgen.
De verkeersweg oversteken richting klaphek naar de heide. Het pad daarachter aflopen
tot de achterkant van de schaapskooi. Hier het brede pad naar links volgen langs de
buitenste bosrand en deze bosrand volgen tot iets voorbij een bankje waar paaltje 14
opduikt. Hier schuin naar links het heideveld oversteken conform het begin van de
wandeling, maar nu in omgekeerde richting.
Lange variant.
Vanaf terras HCR Bellevue de weg oversteken naar de tegenover gelegen snacktent
'Happy Food' en aan de achterzijde daarvan rechtsaf genaamd Binnendoor. Deze weg
buigt naar links af. Steek de volgende straat over (ook hier op de hoek is een restaurant)
en vervolg Binnendoor aan de overkant, maar let op de borden, want het pad gaat, met
een boog naar rechts, over in een grindpad achter de huizen langs. Een afslag verderop
naar links negeren. Aan het einde de Verbindingslaan linksaf nemen en vóór de 2e kruising,
maar na het bordje Vliegweg, rechtsaf een fietspad ingaan (Melkweg).
Bij weiland linksaf en doorlopen tot de achter het weiland gelegen akker. Hier rechtsaf en
het graspad langs de akker kiezen. Het komt uit bij een cluster van brede zandpaden.
Eventjes nog rechtdoor en neem dan alvast de linker tak om even later geleidelijk verder
naar de links gelegen afrastering af te buigen en op de verste hoek daarvan naar links
afslaan langs de afrastering, maar vrijwel direkt daarna weer rechtsaf, een bospad
parallel aan de zojuist verlaten zandvlakte. Zijpaden negeren.
Waar de zandvlakte rechts eindigt, het kronkelpad naar links volgen langs aardenwal met
afrastering aan de linkerhand. Dit pad komt na een Y-splitsing (rechter tak nemen) uit op
asfaltweg bij bordje Mauvezand.
Aan de overkant daarvan gaat het bospad verder ook met bordje Mauvezand. Steek een
ruiterpad over en buig af naar rechts.
Bij fietspad linksaf.
Het fietspad komt uit op een klinkerweg. Hier rechtsaf en een paar honderd meter deze
weg volgen. Pas waar rechts een weiland opdoemt linksaf een klinkerweg genaamd Het
Domein.
Daarna de Waterschapslaan naar rechts volgen en linksaf de doodlopende weg annex
fietspad Agterkampen inlopen. Aan het einde de drukke Eemnesserweg oversteken en
linksaf richting groot kruispunt met rotonde.

Loop naar de achterzijde van de rotonde via de Verlegde Laarderweg en ga daar scherp
rechtsaf, een zand/ruiterpad, aanvankelijk langs het water (Gooiergracht) met dat water
aan de rechterhand.
Dit pad nu ruim tien minuten volgen waarbij het overgaat in een verhoogde halfverharde
weg met beneden een fietspad.
Wie even pauze wil, kan hier meestal terecht bij de speeltuinvereniging Ons Genoegen.
Ga dan niet de verhoogde weg volgen, maar ga na de laatste huizen rechtsaf en meteen
links. Na de pauze kun je dan het fietspad in het bos volgen en lees verder hieronder.
Waar het fietspad naar rechts afbuigt de Gooiergracht via een dammetje door de greppel
het talud verlaten richting fietspad en, na het overgestoken ruiterpad beneden, linksaf
slaan het Slingerpaadje in (zie bordje). Doorlopen tot bijna aan het einde van een links
gelegen mini heideveldje en dan rechtsaf slaan, het fietspad oversteken en rechtdoor
lopen, een bospad in dat verderop overgaat in een pad langs groot heideveld. Bij de hoek
van het veld linksaf langs de lange kant van de heide. Bij de hoek van de lange kant
rechtsaf, een breed bospad in.
Waar dit pad bijna een heideveld bereikt, linksaf tussen de struikjes door richting bosrand
met rechts gelegen heideveld. Voor einde heideveldje (waar het pad verder naar links
afbuigt) waar twee bospaden naar rechts gaan, het eerste bospad daarvan nemen. Bij
een splitsing met een (grassig) duintje links aanhouden en het brede kronkelende bospad
volgen tot na een rechts gelegen groter heideveld. Daar de linker tak van de Y-spitsing
nemen en spoedig het van rechts komende ruiterpaadje oversteken en rechtdoor (paden
naar links negeren) naar een breed, iets stijgend rul zandpad. Dit zoveel mogelijk
rechtdoor volgen en zijpaden negeren. Het pad komt uit bij een zandverstuiving. Deze
rechtdoor (dus dwars) oversteken, een houtwalletje door en nogmaals een strook
zandverstuiving dwars oversteken. Aan de overkant tussen twee berkenclusters door
richting fietspad. Ga op het hiervóór gelegen paadje rechtsaf tot asfaltweg. Volg hier het
fietspad richting Baarn en Eemnes. Passeer viaduct over de A1. Na het viaduct in het
rechter bosje spoedig rechtsaf, een ruiterpad naar beneden met borden Goois
natuurreservaat Zuiderheide. Beneden het ruiterpad naar links voorlopiog volgen. Het
kronkelt enorm en pas als het ruiterpad haaks naar rechts afbuigt en in de bocht een
voetpad rechtdoor gaat, met de bocht naar rechts meegaan en daarna het 1e paadje
naar links nemen. Het passeert een klein heideveldje en bij het daar staande paaltje 46
rechtdoor
Het padt komt uit bij afrastering met hek. Blijf echter vóór de afrastering en volg het paadje
erlangs. Na nog een hek blijven doorlopen, ook na paaltje 47.
Bij paaltje 48 door het klaphek en dan linksaf richting uitspanning 'Het Bluk' (op dinsdag
gesloten). Hier even uitrusten met heerlijke koffie en een smakelijke dennenkoek.
Na de pauze vanaf het terras het fietspad volgen naar de hei en bij paddenstoel 20004
richting Laren en bij 20005 richting Laren. Voor de bosrand met bankje naar links deze
bosrand volgen waarbij paaltjes met pijlen de weg aangeven. Passeer een fietspad en
vervolg de bosrand tot een volgend fietspad. Steek dat over en ga het tegenoverliggende
graspad in, dat uitkomt op een breed dwarspad. Houdt nu rechts aan en ga door het
klaphek. Het brede pad daarachter geheel aflopen tot een dwarsgelegen fietspad. Hiier
linksaf het fietspad volgen en later door een tunnel en volg het fietspad volgens route 51
langs versrestaurant 'La Place'.

Bij paddenstoel 20008 linksaf, maar bijna direkt weer een smal paadje rechts kiezen. Na
het kruisen van een ruiterpad een klaphek door en een breed pad volgen.
Passeer paaltje 9, 10 en 11 en loop dan nog circa 100 meter verder door tot een kruising.
Ga hier rechtsaf, een breed karrenspoor. Bij paaltje 15 een ruiterpad kruisen en rechtdoor
lopen het bosje in en aan de andere kant er weer uit en nog een stuk heideveld
oversteken tot de bosrand. Daar een breed pad kruisen en rechtdoor blijven gaan het bos
in over een breed bospad. Op een soort zandige ruit iets schuin naar rechts het bospad
vervolgen en weldra een dubbel pad naar rechts negeren.
De hier langs het pad voorkomende veelarmige dennen voorbijgaan en bij de volgende
afslag na een routepaaltje van het NH-pad, het pad schuin naar rechts inlopen. Aan het
eind daarvan een klaphek passeren, het daarachter liggende pad kruisen en rechtdoor dit
brede zand/graspad geheel uitlopen en alle zijpaden en afslagen naar links negeren. Het
eindigt bij een ruiterpad. Dan nog een paar meter doorlopen tot een verhard fietspad en
dit even naar links volgen tot paddenstoel 20124/001.
Hier rechts af. Het pad loopt voorlangs AZC Crailo en komt uit op een asfaltweg. Hier
linksaf en het tegelfietspad volgen. Volg het fietspad naar rechts onder het viaduct van de
A1 door en na het viaduct naar rechts oversteken bij de verkeerslichten en even verder is
de bushalte weer.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
De kortste variant van deze wandeling is circa 12 KM en de totale lengte is circa 21 KM.
Waar in de wandeling wordt verwezen naar genummerde paaltjes, worden hiermede
bedoeld de in dat perceel voorkomende rood-groene paaltjes of geelgenummerde,
behorende bij locale wandelroutes. Deze routes moeten echter in deze beschrijving niet
worden gevolgd; de verwijzing heeft uitsluitend als doel een referentiepunt te hebben
voor de onderhavige beschrijving.
Openbaar vervoer
Ga met de van NS-station Naarden-Bussum naar halte ziekenhuis TerGooi.
Eigen vervoer
Wie niet met de bus komt maar met eigen vervoer, kan parkeren op de poolparkeerplaats
tegenover het ZH aan de andere zijde van de drukke weg naar Huizen of iets verder op
de wandelroute in de Kon. Wilhelminalaan.
Achtergrondinformatie
Onderweg voldoende Horeca

