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in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn 
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de 
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids 

van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier: 
www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening

Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen. 

start: Station Hilversum - centrumzijde
afstand: 16,9 km (20,3 km inclusief extra lus 
Boekesteyn en Schaep en Burgh). 
eindpunt: Station Hilversum Mediapark 
ov-informatie: Er rijden rechtstreekse treinen 
van station Hilversum Mediapark naar Station 
Hilversum. 
horeca: In Hilversum en ‘s-Graveland 

I.  Wandel het Stationsplein van Hilversum 
op, steek de Schapenkamp over en houd schuin 
re aan, de Leeuwenstraat. Einde ra Groest en 
meteen La Oude Doelen. Einde Li om Herberg 
de Smidse heen, ra Wagenmakersplein op. Ein-
de La Bussumerstraat, splitsing rd Kerkstraat 
(voetgangersgebied). 
II. Einde Kerkstraat rd Kerkbrink oversteken, 
Li langs Oude Raadhuis (Museum Hilversum), 
1e re Oude Torenstraat. Na 50 m La naar 
Oude Begraafplaats. Op begraafplaats ra, uit-
gang door en meteen La Burg. Andriessenstraat 
(wandelpad). Einde La P.C. Hooftstraat, 1e ra 
Peerlkamplaan. Op driesprong rd, het Boom-
bergpark in (wandelpad). Bij plantsoen 2e pad 
re nemen, afdalen tot Schuttersweg.
III. Op Schuttersweg ra, na 100m. La, tun-
neltje door. Na tunneltje meteen scherp re, pad 
volgen tussen sportvelden en autoweg, later bre-
der. Bij huisnr. 113 La, Weg naar Gooilust, vol-
gen. Op landgoed landgoed Gooilust bij rotonde 
1e pad schuin re, volgen, einde La, volgen tot 
vijver. Bij vijver 3e pad re, volgen, Li aanh. en 
volgen langs waterloopje naar huis Gooilust. Ga 
voor huis Gooilust re het bruggetje over en het 
klaphek door, pad volgen. (volg voor de siertuin 
de verharde weg langs het huis en keer daarna 
terug naar het bruggetje). Einde pad rd, oprij-
laan uitlopen. 
IV. Einde ra, ‘s-Graveland, fietspad langs 
Zuidereinde, volgen. Einde Li met bocht mee, 
re fietspad langs Leeuwenlaan. Bij huisnr. 12 
La, oversteken, brug over, landgoed Hilverbeek 
op. rd langs witte slagboom, bruggetje over, 
einde La. Einde klaphek door, bruggetje over, 
ra Noordereind (fietspad). Tegenover huis 

Laan-Zicht (huisnr. 209) ra, hek door, Span-
derslaan. Splitsing Li aanh, volgen. Kruispunt 
La, volgen. Hek door en bij PS 24591 La Oude 
Meentweg. Bij kruising Ankeveensepad rd, 
grindweg.
*De extra lus van 3,5 km over de landgoederen 
Boekesteyn en Schaep en Burgh staat hieronder 
apart beschreven.
V. Bij PS 63518 ra, volgen. PS 20037 rd, vol-
gen. Bij bordje kampeerterrein Fransche Kamp 
ra voetpad in, rd volgen. Einde ra, Bus-
sumergrintweg over, door klaphek, Zanderij 
Crailo in, pad volgen. Bij PS 70310 La, Natuur-
brug over, volgen. Overzijde Natuurbrug bij PS 
70311 La, 1e pad ra (karrenspoor). Volgen tot 
vijfsprong paden bij wit paaltje zonder nr. Daar 
1e pad ra, karrenspoor langs bosjes, volgen. 
VI.  Einde rd, Nieuwe Crailoseweg overst. 
Bij witte paaltje (voetstap) rd voetpad op. Bij 
rand bos ra, bosrand volgen naar zwerfkei. Bij 
zwerfkei La zandpad, 1e re karrenspoor, einde 
re fietspad, volgen. Einde Li, Nieuw Crailose-
weg, volgen (fietspad). Vlak voor brug La, Hil-
versum in, einde ra Dasselaarstraat, Li aanh, 
volgen. Bij parkeerterrein La Verschurestraat, 
1e re Buisweg, volgen. Einde schuin rd, fiets-
pad, volgen tot station Hilversum Mediapark. 

* Extra lus van 3,5 km over de landgoederen 
Boekesteyn en Schaep en Burgh: Ga op punt 5 
bij PS 63518 La landgoed Boekesteyn op. Volg 
de hoofdlaan, op Y-splitsing Li aanh, helemaal 
uitlopen tot bezoekerscentrum Natuurmonu-
menten. Doorlopen tot brug bij Noorderein-
de. Vlak voor brug ra grindpad langs sloot, 
volgen langs huizen Boekesteyn en Schaep en 
Burgh. Na bijgebouwen ra, langs huis Schaep 
en Burgh, landgoed op, pad over grasveld langs 
Capitool, Li aanh, bomenlaan. Na ijskelder 1e 
pad Li, dan 1e pad re, bruggetje over, volgen, 
re aanh, langs water, volgen. Brug over, na 
brug La, volgen. Einde (bij huis) ra, grindweg 
Bantam, volgen, hek door, terug naar PS 63518. 
Daar La om vervolg route op te pikken. 
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wandeling 4 - het gooi 


