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Doe nog een keer de wandeling uit 1929 

Op pagina 3 is afgebeeld is een deel van de Kaart van Het Gooi en 

Omstreken uit het boekje ‘Wandelingen en Rijwieltochten in Het 

Gooi en Omstreken’, dat de A.N.W.B. in 1929 uitgaf. Op de kaart 

staan de routes in rode lijnen en in km en verder nummers, die in 

de beschrijving aangegeven zijn met een W.  

De combinatiewandeling K en J: Bussum-Bantam-

Craailooschebrug-Bussum is 14 K.M. (1929).  

In onderstaande beschrijving staan de aanwijzingen en 

wijzigingen voor de wandeling in 2018 cursief. 

Wandelroute: Bussum Station, Nwe. ’s-Gravel.weg, rechtsaf 

Graaf Wichmanlaan, linksaf Parklaan. Bij het plantsoentje 

rechtsaf Boschlaan. Linksaf Koningslaan; in de tweede bocht 

rechtuit Heuvellaan (door personensluisje). Voorbij de scherpe 

bocht rechtsaf Koedijklaan dan linksaf Breedelaan (uitzicht op de 

bosschen van ’s-Graveland. Nu niet meer). Aan het einde rechtsaf 

door het dennenboschje (een by-pass van een paar honderd 

meter); Nieuwe ‘s-Gravelandscheweg oversteken naar Wegwijzer 

36. Rechtsaf langs den boschzoom (i.p.v. oversteken en achter de 

villa’s langs de boschzoom, kan men ook langs de Nwe ’s-

Gravelandseweg lopen) , den grindweg overstekenen schuin 

rechts over een heidepad tusschen dennen (talrijke paden) naar 

het dennenbosch van Bantam. ( In plaats van ‘den grindweg 

oversteken’ kan Bantam beter bereikt worden door 600 meter 

langs de Franse Kampweg te lopen.) Bij W. 37 naar den ingang 

van het afgesloten terrein van Bantam. Door dit prachtige park 

en bosch (wegw. volgen) en het door den zuidelijken uitgang 
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verlaten (Na het verlaten van Bantam als volgt naar Craailoosche 

brug wandelen: het derde fietspad links bij paddenstoel p24591, 

Spanderslaan, langs Restaurant Robert. Bij p21082 rechtsaf. Na 

200 meter Bussumergrintweg oversteken en bij p21039 over het 

fietspad naar Naarderweg wandelen naar de Craailoosche brug) 

en dan linksaf naar W. 38. Verder langs den Melkweg, voorbij W. 

39 tot W. 40. Hier op de kruising links, terstond daarna rechts 

langs den boschzoom, even verder weder rechtsaf door de 

beukenlaan naar de Spanderslaan. Linksaf! In deze laan rechtsaf 

weer door een fraaie beukenlaan. Na 400 M. linksaf langs een 

pad door het dennenbosch. Bij een kiosk den Nieuwen Bussumer 

Grindweg kruisen en schuin rechts het heidepad volgen. Links-, 

daarna rechtsaf langs de afscheiding van Heideheuvel. De 

Hoogen Naarderweg kruisen.  

Rechtuit over de Crailoosche Brug (Het viaduct over, Craailosche 

Weg (Gebed zonder End) en na 1,5 km bij p70312 fietspad links 

naar Bussum. Bij p70311 afdalen, waarna na 1 km het einde van 

de Laarderweg wordt bereikt) naar W.32. Over de heide met 

boschjes richting Bussum. Mooi uitzicht op het 

spoorwegemplacement en de ijsbaan van Hilversum (thans niet 

meer) met bosschen op den achtergrond. Het zandwegje over de 

heide volgen. Zandweg wordt verhard pad en dan straatweg 

(Laarderweg). Ceintuurbaan negeren. Bij de kruising linksaf, 

Singel. Rechtsaf Brinklaan, voorbij de R. C. kerk en Hôtel de 

Rozenboom (W. 31) Nu Bel Ami. Voorbij het Wilhelminaplein, 

linksaf Eslaan. Door de Vlietlaan naar Station (Naarden-) Bussum.  
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