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Ontstaan en herstel van natuur
Deze wandeling, met start- en eindpunt NS-station Bussum-Zuid, geeft een beeld van
ontstaan of herstel van natuur na menselijke ingrijpen, prijsgeven of herstel van
natuurgebieden. Dat zulks veelzijdig is, zal tijdens het wandelen wel blijken!
Routebeschrijving
Loop vanuit het station over de grote parkeerplaats naast hotel Bastion naar de verste
uitrit. Steek de Ericaweg
over en ga over het fietspad de hei op.
Waar het bos aan de rechterhand het fietspad het dichtst benadert, het fietspad verlaten
en rechtdoor lopen over
een breed heidepad, bijna parallel aan de drukke verkeersweg links.
Een fietspad kruisen en na een wegknikje naar rechts en daarna in een flauwe bocht naar
rechts met verderop
een grote alleenstaande eik, linksaf een pad richting drukke verkeersweg. Hier loopt ook
de NS-route weer.
De drukke weg oversteken naar de ingang van camping "De Fransche kamp".
Rechtdoor blijven lopen en de NS-route niet volgen. Aan het eind van de parkeerstroken
met afsluitboom en
ongenummerd groen/wit paaltje nog steeds rechtdoor richting kampgebouw langs
afsluitboom en paaltje 2.
De naam Fransche Kamp stamt nog uit de tijd van de kampementen van het franse leger
in 1795, dat aan de
belegering en bezetting van de vesting Naarden deelnam.
Let op het 'uithangbord' betreffende de franse inval in 1795.Dit bord hangt gedurende de
periode dat het kamp
open is aan de achterzijde van het gebouw waar je hier voor staat, en wel langs het
gangetje achter de
bibliotheek.
Ga voor het gebouw bij paaltje 3, linksaf. Tussen paaltje 4 en kamplaats 103 rechtsaf,
een asfaltweg door de
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camping volgen met de nodige slingers. Bij T-splitsing linksaf (campingpaal 357) en bij Ysplitsing rechtsaf (bij
campingpaal 386). Even later een bocht naar rechts volgen en voorbij een heuveltje staat
een stenen gebouw.
Hierachter linksaf.
Merk op dat het hier wemelt van de kazematten. Deze maakten deel uit van een
voormalige infanteriestelling,
aangelegd tussen 1915 en 1918 ter bescherming van de vesting Naarden en ter opvang
van een eventueel zich
terugtrekkend leger. De totale stelling bestond aanvankelijk uit aarden wallen (assaults).
Aangezien een assault
slechts beschermt tegen aanvallen uit een vooronderstelde richting, en de vijand later van
meerdere kanten kon
oprukken, werden deze wallen omgebouwd tot fortificaties. Deze herbouw vond plaats in
1918, waarbij de aarden
wallen verdwenen. Verderop langs de route staan nog een paar losse fortificaties, zie
aldaar.
Bij een soort T-splitsing (voor wie het smalle rechtdoor lopende pad meerekent, een
kruising) linksaf. Bij scherpe
bocht naar links rechtsaf een bospad in en hier dus het asfaltpad verlaten.
Neem het eerste pad links. Dit paadje komt uit bij een fietspad, ga hier rechtsaf richting
paddenstoel 20037/001.
Steek dit andere fietspad aldaar over en ga voorbij de paddestoel een breed, recht
bospad met fietspad in. Dit
pad komt uit op een halfverharde weg vóór landgoed Boekesteyn bij paddestoel 63518/001.
Sla rechtsaf en loop
naar de toegangspoort en hek van het landgoed Bantam .Ga hier naar binnen en blijf
kaarsrecht doorlopen tot het
uitgangshek bij een wit huisje.
Steek de weg bij de Shell-pomp over en loop de Melkstraat uit tot drukke weg met
dubbel, roodgetegelde
fietspaden.
Steek hier over, sla aan de overkant rechtsaf en loop een stukje langs deze weg met het
crossveldje aan de

linkerhand. Voorbij het crossveldje linksaf richting bruggetje. Iets verderop nog een
bruggetje. Vervolg dit pad en
negeer alle zijpaden naar rechts.
In het kader van woningbouw, gecombineerd met een parkachtige omgeving, is het
gebied twee keer
omgevormd, te weten van heide/graasgebied in gezamenlijk gebruik (Meent) tot
weidegebied en nu deels
ingeruimd tot de huidige situatie.
Blijf steeds de linkerkant aanhouden langs het water. Laat het "vogeleiland" links liggen
en blijf het kronkelende
pad volgen, met steeds zoveel mogelijk de linker afslagen kiezend. Na een soort kade
met aan beide zijden een
bankje komt het pad uit bij een T-splitsing met rood/witte stangen.. Hier linksaf het
fietspad op. Aan de linkerhand
is een weiland met Galloway koeien achter een houten palustrade. Waar het landje
eindigt het fietspad verlaten
voor de afsluitende metalen hekken en iets terug lopen richting landje over het gras naar
een toegangshekje voor
voetgangers.
Loop het landje in en volg de rijkelijk met braamstruiken omzoomde bosrand. Aan het
eind van de bosrand buigt
het graspad naar rechts en gaat geleidelijk over in een karrenspoor. Naar twee maal een
hekje te zijn gepasseerd
komt het karrespoor uit bij een huis met rieten dak, gelegen aan hockeyvelden. Ga naar
rechts en passeer langs
de hekken van de hockeyvelden het parkeerterrein. Direkt na het parkeerterrein en na het
laatste kunstgrasveld
een asfaltweggetje naar links kiezen, nog steeds langs dat hockeyveld.
Het pad gaat met een hoek naar links en aan de rechterhand ligt dan een (hockey)veld
van echt gras. Na dat veld
buigt de weg weer naar rechts. Negeer deze afslag en loop rechtdoor een half verhard
voetpad in langs de
kunstgrasvelden. Het pad komt vlak na een bruggetje uit bij de Karnemelksloot en buigt
scherp naar rechts.

Passeer nog een bruggetje en vervolg het pad lichtjes naar links. Op een onduidelijk
splitsing van paden goed
opletten: kies het pad dat naar links afbuigt. Dit pad gaat naar een gracht om een oud
fort. (Eveneens een
voormalige aarden verdedigingswal, waarin nu een kazemat is ingebouwd
overeenkomstig de aanleg van de
Fransche Kamp. Aan de overzijde van de Karnemelksloot ligt nog een fort.
Volg het pad met de gracht aan de rechterhand tot een bruggetje. Na dit bruggetje komt
het pad uit bij een
asfaltweg met links een brug met wildrooster. Steek de brug over en ga linksaf
(Naardermeer).
Na de fortgracht en de daarna volgende volkstuintjes rechtsaf en door een klaphekje het
Laarzenpad volgen.
Na enige kilometers komt het pad bij een picknickplaats uit op een asfaltweg. Hier het
laarzenpad verlaten en
rechtsaf slaan richting Weesp. Bij PD 20058 verder richting Weesp.
De laatste jaren worden steeds meer weilanden rond het Naardermeer aan de natuur
teruggegeven. Het
grondwater wordt hoog gehouden en de weilanden worden deels geplagd om
waterplassen te verkrijgen.
In de droge gebieden (lopend tot de hieronder vermelde sluis) zijn grote grazers actief.
Na S-bocht bij sluis en brug rechtdoor. Waar de weg na 100 meter naar rechts afbuigt,
rechtdoor, een graspad
achter afsluitboom. Bij het bruggetje linksaf het bruggetje over (blauwe pijlenroute).
Het pad loopt tussen een oud fort en de Vecht en gaat bij de volgende betonpalen scherp
naar links. Volg de
afrastering tot het pad uitkomt op de asfalt uitrit van het terrein (Uitermeer). Bij einde uitrit
rechtsaf en bij bord
"(Brom)fietsers oversteken" rechtdoor en bij de afslag rechtsaf het tegelvoetpad langs de
drukke weg.
Bij Huis ten Bosch de weg oversteken richting Nederhorst den Berg, de N523.
Loop verderop aan de Vechtzijde over het fietspad, steeds dichter langs de Vecht.

Voor de volgende brug oversteken richting Ankeveen (Googpad). Volg dit fietspad langs
de Spiegelplas (zie infobord
na het watersportgebouw) geruime tijd. In een S-bocht linksaf, een schelpenpad, dat snel
na een
afsluitboom overgaat in graspad. Op einde graspad bij hekwerken rechtsaf, de legakker
volgen tussen de
Ankeveense plassen.
Bijna aan het eind daarvan staat een info-bord over de omgeving en het ontstaan van dit
gebied.
Aan het eind van het pad de weg schuin naar links oversteken en rechtsaf de Stichtse
kade volgen.
Aan het eind daarvan weer rechtdoor en op de T-splitsing bij cafe 't Swaentje schuin naar
rechts oversteken naar
het verst gelegen fietspad en dit naar rechts volgen.
Bij het bereiiken van landgoed Schaep en Burgh het grote ijzeren hek door en meteen
rechtsaf. Bruggetje over en
meteen linksaf, voor het grote huis langs, en direct daarna linksaf, maar de rechter tak
van deze Y-splitsing
nemen tussen de rhododendrons door.
Bij de poort daarna, linksaf en bij de volgende kruising rechtdoor de bosrand volgen.
(Rechts van deze kruising ligt het informatiecentrum van SBB met koffieautomaten en
kleine eetwaren).
De bosrand blijven volgen, ook na bruggetje en alle aftakkingen naar links negeren. Toch
trekt het pad tijdelijk
even naar binnen, maar komt na een rechts gelegen vijver en bij het einde van het
weiland terug.
Op de hoek aldaar, bij paaltje 19, rechtsaf het weiland oversteken en aan de overkant
linksaf het gruispad volgen.
Witte brug over en verder naar het ingangshek van het landgoed.
Hier rechtsaf een half verharde weg en bij de asfaltweg nog even rechtdoor en dan
linksaf een fietspad volgen.
Bij de volgende kruising linksaf, een fietspad met breed ruiterpad.

Enige jaren geleden was deze combinatie nog een irritant drukke asfaltweg. Daar is niets
meer van de merken.
Dit pad helemaal aflopen, dus ook bij PD 21076 rechtdoor.
Na de uitrit van een parkeerterrein en bij PD 21082/001 rechtdoor, de asfaltweg
oversteken, omhoog naar het
fietspad en daar een klaphekje door. Volg dat pad langs zwerfkeien, steek fietspad over
bij bankje en daal dan
het trapje af.
U staat nu in een langwerpige kuil, die is ontstaan uit zandwinning voor de aanleg van de
spoorlijn naar
Amsterdam. Het is jarenlang gebruikt als weidegebied, maar is nu weer als natuurgebied
omgebouwd. In het
midden is in mie 2006 een ecoduct geopend, dat vanaf het bos met viaducten over de
doorgaande weg, de
spoorbaan en de werksporen van Crailoo naar de Bussumer heide loopt.
Beneden rechtsaf en iets voorbij de uitrit linksaf een vlonder over. Na de vlonder het pad
langs de keien
vervolgen en de volgende vlonder ook uitlopen. Daarna naar rechts het trapje op en het
fietspad linksaf naar
boven volgen. Boven scherp naar rechts en na circa 150 meter rechtsaf het ecoduct over.
Aan het eind van het ecoduct linksaf, en volg het zandpad langs en door de bosrand. Het
komt uit bij een
veerooster over een fietspad. Ga het rooster over en direct daarna een smal paadje aan
de rechterkant van het
fietspad zoeken. Dit paadje wordt allengs duidelijker en loopt langs een omheining. Waar
de omheining naar
rechts afbuigt, rechtdoor blijven gaan, een dubbelsporig breed pad.
Aan het eind daarvan, op een fietspad, linksaf. Ga bij het infobord rechtsaf en bij het
bereiken van de bebouwde
kom linksaf (Lange Heul).
Loop deze Lange Heul voorlopig af. Deze buigt naar rechts en kronkelt nog wat, maar ga
pal tegenover huisnr.

129 linksaf (Bloemhof). Ook deze weg buigt haaks naar rechts en na het laatste huis aan
de linkerkant, ziet u een
voetpad met naastgelegen rood fietspad. Ga hier het asfaltvoetpad linksaf in en loop dat
helemaal af, dus met
een boog naar rechts om de vijver heen.
U komt uit voor een rotonde en aan de linkerhand (aan de overkant van de weg) ziet u
weer station Bussum-Zuid.

Praktische informatie
Honden
Honden zijn niet toegestaan.
Horeca
Er is onderweg weinig Horeca. Alle gelegenheden zijn in de tekst vermeld.
Lengte van de wandeling
De afstand ligt ruim boven de 30 KM, voorlopig geschat op 32 KM.
Tip
Neem een kijker mee, want er zijn veel vogels te zien.
Beschreven 5 mei 2004 en gedeeltelijk gecontroleerd 17 mei 2006 en 21 maart 2012.

