Wandelroute – Noord-Holland – DR 2013.03
OVER DE STUWWAL VAN HUIZEN NAAR NAARDEN
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 12 km lange lijnwandeling met het Nautisch
Kwartier in Huizen als beginpunt en halte Burg. Wesselingplein in Naarden als eindpunt. De
wandeling volgt het Waterkeringpad dat is uitgezet door het Hoogheemraadschap Amstel
Gooi en Vecht (hierna: AGV). Dit pad volgt de waterkering langs de voormalige Zuiderzee. De
verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 55/45.
OV naar Huizen en vanaf Naarden
Raadpleeg voor de verbindingen per trein www.9292ov.nl of de websites van de vervoerder:
 www.ns.nl voor de trein naar Hilversum en vanaf Naarden Bussum of Weesp.
 www.connexxion.nl voor de bus station Hilversum – Muiden en Naarden – station
Naarden Bussum of station Weesp.
Beginpunt van de wandeling
De wandeling begint bij de bushalte Energieweg, Huizen, van Connexxion buslijn 107 in de
richting van Huizen Busstation.
Eindpunt van de wandeling
De wandeling eindigt bij de bushalte Burg. Wesselingplein in Naarden. De halte wordt
bediend door Connexxion buslijn 110 Bussum – Naarden – Weesp v.v.
Wandelroute
1. Loop na uitgestapt te zijn over de Bestevaer de bus een meter of 70 achterna en steek
dan over en ga LA via een licht bollende brug de Havenstraat in. De bebouwing ligt links,
het water rechts.
2. Loop de Havenstraat helemaal uit en ga voor het parkeerterrein LA, IJsselmeerstraat.
Naar rechts liggen de gerestaureerde kalkovens, het hart van het Nautisch Kwartier.
3. Deze klinkerstraat buigt naar links. Rechts van de weg staat het eerste informatiepaneel
van AGV over het Waterkeringpad. Na een grasveld naar rechts volgt een parkeerterrein.
Ook staat hier een ANWB-paddenstoel, RA. Loop in de richting van de witte slagboom die
het begin van het wandelpad markeert.
4. Rechts van het brede pad loopt een smaller, ruiger pad. We verleggen de wandeling naar
dit pad. Nu steeds RD. Rechts is aanvankelijk het water van het Gooimeer te zien met
daarachter de bebouwing van Almere. Bij twijfel over de richting volgt u de markering
‘Waterkeringpad Amstel, Gooi en Vecht’; dit gebeurt met stickers.
5. Negeer geruime tijden de zijpaden. Na ongeveer 1.500m buigt het pad naar links en
komt aan het eind van de bocht uit op een fietspad; ga RD (fietspad).
6. Houdt rechts daar waar het fietspad zich op een Y-sprong vertakt. Twintig meter verder
kruist het fietspad de Oud Huizerweg; ga RD via het fietspad.

7. Na een kleine 150m komt het fietspad uit op een punt waar een aantal paden en
verharde wegen bij elkaar komen; waaronder opnieuw de Oud Huizerweg. Ga met een
hoek van ca. 120 graden naar links; een verharde weg met fietspad. Negeer hier de weg
die scherp naar links buigt.
8. Naar links liggen de gebouwen van Vakantiehuis Amsterdam Zuid. Na ca. 300m volgt een
viersprong; de verharde weg buigt na de viersprong naar links. Wij gaan op de viersprong
RA; de onverharde Oud Huizerweg met aan de linkerkant een eveneens onverhard
fietspad.
9. Ga op de viersprong RD en doe dat ook op de tweede en negeer direct daarna het naar
rechts aftakkend Roelofslaantje. Dit laantje voert naar Kindervakantiehuis Valkveen en
komt verderop weer op de wandelroute uit. De Oud Huizerweg had ter hoogte van de
laatste kruising geen apart fietspad meer; verderop is weer wel een apart – rechts
liggend – fietspad.
10. Op de viersprong met de Valkeveenselaan (links) en de Meentweg RD gaat de wandeling
RD. Naar rechts ligt speelpark Oud Valkeveen en Pannenkoekenrestaurant ’t Vossenhol.
11. Ongeveer 500m verder buigt de Meentweg naar links en wordt een smalle asfaltweg.
12. Blijf op de smalle asfaltweg en negeer de zijwegen. Bij een wegwijzer RA, Oostdijkpad;
een smal onverhard fietspad. Links van het pad een hek.
13. Na ongeveer 300m is ook rechts geen bos meer en loopt u op een herkenbare dijk met
rechts graslanden en in de verte ziet en hoort u de A1.
14. Het Oostdijkpad komt uit op de Oostdijk en buigt op korte afstand van de autoweg naar
rechts. Ga vervolgens LA via het viaduct onder de A1 door. Tegen de tunnelwand liggen
boomstronken. Deze liggen er ter bescherming van de hazen, egels, kikkers en andere
dieren die onder de weg door gaan.
15. Ga na het viaduct RD over de smalle, verharde Oostdijk. Na de naar rechts aftakkende
Admiraal Helfrichweg wordt de Oostdijk half verhard en stijgt op de nadering van de
vestinggracht rondom Naarden.
16. ‘Boven’ aangekomen zien we recht vooruit de Oostbeer, een onderdeel van het
dammenstelsel met versterkte sluizen het omliggende achterland bij militaire dreiging
onder water zetten. U gaat RA en wandelt via het Vestingpad om de noord om Naarden
heen.
17. Blijf dit pad volgen dat op een gegeven moment weer uitkomt op de Admiraal
Helfrichweg, RD.
18. Negeer ter hoogte van de Westbeer het van rechts komende Zuiderzeepad.
Honderdtwintig meter verder komt de Admiraal Helfrichweg uit op de
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Amsterdamsestraatweg, LA.
19. Wandel via het klinkerpad links van deze straat naar de vesting Naarden. Aan de rand
van het stadje ligt bushalte Burg. Wesselingplein. Vanaf de halte links van de straat rijdt
Connexxion buslijn 110 via Muiden naar het NS station Weesp; vanaf de halte rechts
dezelfde buslijn naar NS station Naarden Bussum. Hier eindigt de wandeling. Voor een
bezoek aan het mooie Naarden loopt u de halte voorbij en gaat RD.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, P = paddenstoel.
Horeca
Aan de Havenstraat van Huizen ligt een aantal horecavoorzieningen. Voor een kop koffie
gingen wij naar ‘De Haven van Huizen’ op nummer 81. In Naarden is aan
horecavoorzieningen geen gebrek. Onderweg komt u langs Pannenkoekenrestaurant ’t
Vossenhol, Oud Huizerweg 2A, Oud Valkeveen.
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