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Routebeschrijving 
Met rug naar station Hilversum weg oversteken en RA Mies Bouwmanboulevard 
aflopen tot voorbij kruispunt met stoplichten. Meteen na cafe ’t Pandje LA fietspad 
op. Na 15 m. door hek RA. Na 20 meter RA naar beneden. Na 50 m komt pad in 
open gebied. LA bosrand volgen tot halfverharde weg RA. Bij zwerfkeien RA brug op, 
deze volgen tot oever. Daar LA richting groepje zwerfkeien. Vanaf hier tweede 
houten wandelbrug volgen. Aan einde RA naar trappetje. Bovenaan trap LA 
onverhard pad naar boven volgen. Op T splitsing met scherpe bocht RA. Na 450 na 
wildrooster en hek de autoweg oversteken en fietspad blijven volgen bos in. Na 50 
m van autoweg LA onverhard pad in. Na 700 m LA halfverhard fietspad in. Ruim 1 
km RD. Na eerste bruggetje op landgoed Boekesteijn op Y splitsing RA. Na 300 m op 
vijfsprong vlak voor hek RA. Na 50m op splitsing RA bruggetje over. Op T splitsing 
RA langs vijver. Na 350m vijfsprong LA wit bruggetje over. Op volgende splitsing LA, 
weer wit bruggetje over. Het pad slingert en komt na 400 m op viersprong. LA hek 
door autoweg oversteken, de Melkstraat in. Na 200m wordt nog een straat gekruist 
RD. Asfaltweg ruim 2500 m volgen (ook na brug RD). Bij bordje Laarzenpad RA. Dit 
pad ruim 2 km volgen tot verharde weg. Dan LA verharde weg op. Na 250 m RA 
brug over de Verlengde Fortlaan in. De straat ruim 500 m volgen tot bord Bussum. 
Voor dit bord LA de Zwarteweg in. Doorlopen tot spoorwegovergang. Midden op 
overgang RA opgang station Naarden-Bussum. 

Start:  Hilversum, station Hilversum-Noord 
Eindpunt: Bussum, station Naarden-Bussum 
   
Horeca: alleen in de eerste en laatste kilometer.  
Bereikbaarheid: trein naar beide stations  
Kaart:  
Routebeschrijving d.d.: voorjaar 2009  
Verboden: Laarzenpad Naardermeer verboden voor honden  
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