
Najaar/winterwandelingen 2018 met de Vrienden van het Gooi 
 
 
Weesper schansen , Weesp 
Datum:  zondag  16 september 2018 
Vertrektijd: 14.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur 
Vertrekpunt:  voorzijde N.S.station, Weesp ( auto’s parkeren aan de achterzijde, Leeuwenveldseweg  5  
1382 AD Weesp) 
  
Weesp is een oude vestingstad en maakt met Muiden en Naarden onderdeel uit van de oude en nieuwe 
Hollandse Waterlinie. We gaan de vier oude schansen, ook wel bastions genoemd, bekijken . Gebouwd in 
de 17de eeuw en laatste jaren gerestaureerd. De natuur krijgt veel kans bij deze schansen. 
 
 
Kromme Rade en het Oppad , Kortenhoef 
Datum:  zondag 30 september 2018 
Vertrektijd: 13.30 uur 
Duur: ruim 2 uur 
Vertrekpunt: Kruising Vreelandse weg / Moleneind, Kortenhoef  Parkeren op De Zuwe 19, postcode 1241 
NA  
 
 
’t Gooi wordt (zie de lezing van Wim Weijs in het tijdschrift 2018-2) omgeven door een veengebied met een 
heel eigen biotoop en vergezichten over de (gegraven) plassen. Dat gaan we zien tijdens een stevige 
wandeling langs sloten en plassen. Waterdichte schoenen aangeraden. 
 

 
Huizer engen en het “kabouterbos” 
Datum:  zondag 14 oktober 2018 
Vertrektijd: 14.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur 
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij de Goede Gooier, Crailoseweg 151 , 1261 AA , Blaricum 
 
Dit wordt een mooie herfstwandeling met (hopelijk) veel paddenstoelen in het “kabouterbos”. Dit gebied is 
door de oude Erfgooiers gebruikt met de kleine akkertjes, waarop vroeger boekweit werd geteeld en zijn de 
eiken hakhout singels nog goed te herkennen. 
 
Hilversums wasmeer en het Pluismeer  
Datum:  zondag 28 oktober 2018 
Vertrektijd: 13.00 uur 
Duur: ruim 2 uur 
Vertrekpunt: hoek Lage Vuurscheweg 84/ Zwarteweg ,1213 VD Hilversum . 
 
Ook dit wordt een mooie herfstwandeling langs het zo genaamde “Klein Waschmeer”,  een heidemeer 
waar vroeger de schapen gewassen werden.  We starten eerder, omdat het eerder duister wordt. Door 
herstelwerkzaamheden in 1995 zijn het veenpluis en kleine zonnedauw weer teruggekomen. Ook gaan we 
naar het Pluismeer, ontstaan als zandafgraving van een nabij gelegen steenfabriek. De naam is ontleend 
aan het vele wollegras dat om het meertje groeide. 
 
 
Landgoederen ’s-Graveland 
Datum:  zondag 4 november 2018 
Vertrektijd: 13.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur 
Vertrekpunt: Bezoekerscentrum Natuurmonumenten , Noordereinde 54b , 1243 JJ ‘s-Graveland. 
 



Oorspronkelijk  eindigde  de Gooise heuvelrug nabij de huidige ’s Gravelandse vaart. Een flink gebied is in de 
17de eeuw afgegraven  om de Amsterdamse grachtengordel op te hogen en de bouw van verschillende 
landgoederen te financieren.  Dit is een mooie wandeling over die landgoederen . 
 
Spanderswoud en natuurbrug Crailo 
Datum:  zondag 18 november 2018 
Vertrektijd: 13.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur 
Vertrekpunt: Bistro Robert , Spanderslaan 1 ,1217 DB Hilversum . 
 
Het Spanderswoud is ook een landgoed geweest.  Ook lopen er nog oude wegen tussen de (Hilversumse) 
meent en Hilversum, zoals de Melkweg en de Hoge Meentweg. Ook bezoeken we de Natuurbrug Crailo, het 
eerste Ecoduct dat flora, fauna, voetgangers, fietsers en ruiters doorgang biedt. 
 
 
Blaricummer Meent en Meentstroom 
Datum:  zondag 2 december 2018 
Vertrektijd: 13.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur 
Vertrekpunt:  Parkeerplaats oostzijde winkelcentrum Oostermeent ,Steenkamper 16 1275 BH Huizen . 
 
Een wandeling door de Meent met bijzondere nieuwbouw en de Meentstroom naar het Gooimeer. Dit 
water is aangelegd op de plek waar vroeger een zijtak van de rivier de Eem lag. De Meentstroom meandert 
van Huizen via Blaricum naar het Gooimeer. Er langs loopt een 2,5 Km lang park. 
 
Rondje Muiderberg 
Datum:  zondag 16 december 2018 
Vertrektijd: 13.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur 
Vertrekpunt: ‘t Rechthuis , Googweg 1 ,1399 EP Muiderberg 
 
Muiderberg wordt ook wel het Noordelijkste stukje van ’t Gooi genoemd. Nu ingeklemd tussen wegen en 
spoorwegen, biedt het toch nog een rijk gevarieerde natuur,  met de Echomuur en -bos het Kocherbos, het 
Groot Krabbehoofd, het strand en natuurlijk het dorpsplein. 
 
 
Rondje Ankeveense plassen 
Datum:  dinsdag 1 januari 2019 
Vertrektijd: 13.00 uur 
Duur: ruim 2 uur 
Vertrekpunt: Sint Martinus kerk, Stichtse End 23  1244 PK Ankeveen 
 
Op nieuwjaarsdag gaan we een stevige wandeling maken rondom de Ankeveense Plassen. Mooie 
vergezichten over het spiegelende water, of zal er al ijs zijn ? Waterdichte schoenen sterk aanbevolen ! 
 
 
Algemene informatie. 
Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. 
Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor eigen 
rekening. Honden kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd. 
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-
)omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem 
bij twijfel even contact met ons op. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 035-6836473, of 
0615286661 of per e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl 


