Rondom Muiderberg
Beginpunt: Het Rechthuis, aan het eind van de Googweg / begin van de Brink.
Fiets: Tussen knooppunt 17 en 49.
Openbaar vervoer: Bus 110 (Weesp station NS - Naarden-Bussum station NS), halte
Gerard Doulaan.
Duur en aard van de wandeling: Eén uur en drie kwartier, maar de wandeling kan
worden ingekort.
De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen.
De naam Muiderberg is onlosmakelijk verbonden aan die van Floris V, graaf van Holland,
die in 1280 leenheer werd van het Gooi en het land rondom Muiden en Muiderberg. In Muiden liet Floris V het Muiderslot bouwen, in Muiderberg werd hij in 1296 vermoord. De
plaats waar dit volgens overlevering gebeurde is aangegeven met een rode tegel op het fietspad langs de Googweg.
Startpunt van de wandeling, hotel-restaurant Het Rechthuis, was oorspronkelijk een boerderij met voorhuis. De naam Rechthuis
(vroeger ook wel als Regthuis geschreven)
stamt uit 1792 toen in de opkamer van de
boerderij lokale geschillen en kleine overtredingen werden behandeld.
Het Rechthuis deed tot 1924 dienst als station
en wachtkamer van de Gooische (Stoom)
tram, die van 1881 tot 1940 tussen Amsterdam en Hilversum liep. Vanwege de vele ongelukken kreeg de lijn de bijnaam Gooische
Moordenaar. De directie vond de naam onterecht, veel ongelukken kwamen doordat lieden hun roes uitsliepen tussen de rails. Voor
het Rechthuis staat een model van een stoomlocomotief als herinnering aan het tijdperk
van de Gooische Tram. In 2009 is het Rechthuis flink gerestaureerd en gemoderniseerd, maar wel in de oorspronkelijke stijl.

Wandelroute
U gaat met uw gezicht naar het Rechthuis staande naar rechts. Even verder,
tegenover de Gerard Doulaan, steekt u
de Googweg over en gaat een smal onverhard paadje in door het grasveld,
richting Brandweer. Als u nog wat verder zou doorlopen op de Googweg ziet
u de Beatrixboom met een hekje eromheen; het is een Kaukasische vleugelnoot. Bij de Brandweerkazerne rechtsaf, de Echolaan in.
Kaukasische vleugelnoot
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Direct rechts ziet u een paardenkastanje. Even voorbij de witte huizen,
rechts grote eiken, linden en kastanjes. Aan het eind van de Echolaan ligt
een grote zwerfkei als monument voor graaf Floris V.
Met uw rug naar de zwerfkei, steekt u schuin rechts over en
gaat een voetpad in. U bent nu in het Echobos, vroeger bos
Rustrijk geheten. Een paar meter verder bij een V-splitsing
naar rechts.
Het Echobos maakte eens deel uit
van het vroegere buiten Rustrijk.
Dat het bos al een respectabele leeftijd heeft bereikt,
De ECHO van Muiderberg is een zgn. geis te zien aan de monumentale eiken en beuken.
lijksprekende echo. Dit houdt in, dat het geVerder staan er essproken woord gelijktijdig wordt gehoord.
Historisch staat vast dat de echo in 1613
doorns, robinia’s, lijsterwerd ontdekt door tuinlieden, die op het toen- bessen, hulstbomen en
malige buiten “Rustrijk”, dat tevens het huidi- meidoorns. In het voorge Echobos omvatte, tijdens het snoeien van jaar kunt u er stinzenhagen de weerkaatsing van hun stemmen op- planten vinden. Een
merkten. In de geest van die tijd ijlden zij naar
stins was een versterkte
de toenmalige eigenaar van “Rustrijk”, een
Friese boerderij. Al vanlakenhandelaar uit Amsterdam.
af de 17e eeuw namen
De mens zou de mens niet zijn als hij niet
meende het beter te kunnen doen dan de na- bewoners uit het buitentuur, want reeds in de vroege jaren heeft men land bolletjes, knollen
getracht de echo beter tot zijn recht te laten
en wortelstokjes mee van voorjaarskomen. Eerst bouwde men in een halve cirkel bloeiers. Deze planten raakten ingeeen rieten mat; die werd al spoedig vervanburgerd en verwilderden. Dit gebeurde
gen door een houten schutting en zo’n 390
niet alleen in Friesland, maar ook op
jaar geleden kwam de huidige stenen muur
buitenplaatsen en aanverwante milieus
tot stand, die in 1988 is gerenoveerd.
elders in Nederland. Voorbeelden van
Naar men zegt heeft de restauratie de kracht
stinzenplanten: lelietjes-der-dalen,
van de echo in positieve zin beïnvloed.
krokusjes, wilde hyacinten, bosanemoon en boshyacint. In het Echobos
zijn tientallen broedvogels, waaronder de holenduif, bosuil en mogelijk steenuil. Bovendien verblijven er vleermuizen in het bos.
Naar de ECHO van Muiderberg

Even verder, bij een paadje naar rechts, links aanhouden. Bij een volgende
V-splitsing rechts aanhouden, bij de V-splitsing daarna, bij een bank, links
aanhouden.

Links ziet u een groepje beuken met fraai verstrengelde stammen.
Bij driesprong linksaf. U gaat de poort aan uw rechterkant door.
U bent nu in het hart van het Echobos: de Echo. Vroeger was hier de groentetuin van het
buiten. Als u aan de ene kant op de ronde plaat gaat staan en zacht praat, kunnen mensen op
de vierkante plaat aan de andere kant u uitstekend verstaan. Probeert u het met dit gedicht:
O echo, wonder van deez dreven,
reeds eeuwen hield gij krachtig stand.
Wat ook verging, gij zijt gebleven.
Mogelijk komt de echo uit de grond. Ondergronds bevinden zich op een diepte van 30 tot
bijna 80 meter watergangen en er is een smalle loodrechte ruimte, wellicht eeuwen geleden
ontstaan door een aardverschuiving.
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U gaat dezelfde poort weer uit en slaat rechtsaf. Bij een viersprong rechtsaf.
Het pad volgen tot een graslandje.
Op het grasland staan moderne echo’s.

Teruglopen over het graslandje, rechtsaf. U loopt nu naar het hek om de
Joodse Begraafplaats. Vlak daarvoor rechtsaf.
De geschiedenis van de Nederlands Israëlitische begraafplaats, de officiële naam van de
Joodse Begraafplaats, gaat terug tot 1642. Hier liggen meer dan 45.000 mensen begraven.
De begraafplaats is nog steeds in gebruik.
U volgt het bochtige pad.

Langs het slootje links zwarte elzen, te herkennen aan de elzenproppen. Bij een haakse
bocht naar rechts staan zeven esdoorns dicht op elkaar.
U gaat een houten bruggetje over.
Naar rechts gaat een waterloop die naar een vijver leidt. Links is een houten scheiding tussen de waterloop en de slootjes in de weilanden waarvan het
waterpeil lager is.

Waar het pad een bocht naar rechts maakt, rechtdoor een tweede bruggetje over. Direct na het bruggetje naar rechts. Bij T-splitsing naar rechts.
Vrij snel ziet u rechts de vijver waar de waterloop op uitkomt.
Even verder gaat u links via een paadje de dijk op.

Bovenop de dijk is er een fraai uitzicht over het IJmeer. Langs
de oever staan essen.
Aan de andere kant van de dijk gaat u weer naar beneden. U blijft het pad volgen.
In voorjaar en zomer bloeien hier onder andere smeerwortel,
hondsdraf, ooievaarsbek, glad walstro en, verrassend, veldhondstong, een echte duinplant. Hier en daar zijn basaltblokken
te zien. Die zijn nog van de oude dijk, uit de tijd toen het
IJselmeer nog Zuiderzee heette.

veldhondstong

Bij het water aangekomen de waterrand naar rechts blijven volgen.
Aan de overkant ziet u Almere. Even verderop wordt het pad verhard.
U volgt dit pad en bij de kerk met stompe toren gaat u rechts een pad op. Na
een meter of tien naar links, de dijk op. U komt op een geasfalteerd wandelpad.
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De Hervormde kerk met stompe toren, de Kerk aan zee, is het oudste gebouw van Muiderberg. De oorspronkelijke kerk is waarschijnlijk halverwege de 15e eeuw gebouwd, toen nog met een
spitse toren. Tijdens de beeldenstorm, in 1566, werd de kerk volledig vernield, maar kort daarna herbouwd. In 1634 brandde alles
weer af. Dit keer duurde het meer dan 50 jaar voor er een nieuwe
kerk kwam. Op tekeningen na 1762 heeft de kerk opeens geen
spits meer. Vermoedelijk was er weer een brand geweest. In 1901
werd het vervallen gebouw gerestaureerd en opengesteld als uitzichttoren. Weer een brand, nu in 1934, waarbij de toren gespaard
bleef. De toren werd gerestaureerd en de kerk herbouwd. Beide
vallen nu onder monumentenzorg.
De Kerk aan zee staat op de Muiderberg, de laatste uitloper van de
Gooise stuwwal die ontstaan is tijdens de voorlaatste ijstijd (zo'n
120.000 jaar geleden ) toen gletsjers, die ons land tot aan het Gooi
bedekten, de bevroren grond opstuwden. De stuwwal steekt een aantal meters uit boven het
polderlandschap dat Muiderberg aan drie zijden omringt.
U volgt het wandelpad naar links. Waar het uitkomt op de weg blijft u aan de
linkerkant, een voetpad.
(U bent nu ongeveer halverwege. Als u de wandeling wilt verkorten kunt u
hier rechtsaf slaan, de Flevolaan in. De Flevolaan komt uit op de Brink.
Schuin naar rechts oversteken, het park in. Rechtdoor tot aan het Rechthuis.)
Waar het voetpad tegen een heg oploopt een trap af naar het strand. U loopt
naar een haventje op palen. Rechtsaf, het verharde pad langs het water volgen.
Onder het plankier van het haventje nestelen 's zomers
boerenzwaluwen. Op de landpunt
even verder links groeien grote
wilgen. In het vroege voorjaar
kunt u hier de bloemen en later in
het jaar de enorme bladeren van
het groot hoefblad zien.
Afslagen naar rechts negeren.
Onderweg ziet u veldbloemen zoals boterbloem,
klaver en smeerwortel. Even na een basaltmuur
is rechts een vochtig graslandje waar s zomers
bieslook, rietorchis, en grote ratelaar bloeien.

groot hoefblad

U passeert een betonnen tankwal.

De tankwal stamt uit de mobilisatie (1939/1940) voor de Tweede Wereldoorlog. De wal was bedoeld als hindernis voor tanks. De wal loopt
door tot de andere kant van het dorp, een deel is weggehaald voor woningbouw, wegen en paden.
grote ratelaar
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Na de tankwal tweede pad rechts (bij een V-splitsing aan het eind van de huizen).

grote lisdodde

Even later is aan weerszijden van het pad water. In het water
en langs de kant groeien water- en moerasplanten die een verlanding kunnen veroorzaken: kleine watereppe, waterpest,
grote lisdodde en kikkerbeet.
Door deze planten kan een sloot
langzamerhand dichtgroeien. De
afgestorven plantendelen vergaan
niet wegens zuurstofgebrek en
hopen zich op de bodem op. Om
dit te voorkomen moet er geschoond en gebaggerd worden.
Men noemt dit sloten.
Kikkerbeet vormt in de herfst
groene broedknolletjes die naar
de bodem zinken, waarna de hele
plant met de kleine ronde blaadjes afsterft. In het voorjaar komen
kikkerbeet
de knolletjes weer naar de oppervlakte en groeien dan uit tot nieuwe plantjes.

U blijft het pad volgen (alle afslagen negeren), steekt de weg over en gaat
verder over het pad. U steekt weer een weg over en gaat verder over een
smal pad. Aan het eind van het pad een trap op. U komt nu weer uit op de
dijk (u hebt dus een tijd op buitendijks land gewandeld). Hier rechts een
schelpenpad op.
Aan uw linkerhand ziet u de Dobbertjeskom, een klein meertje (een wiel), ontstaan na een
dijkdoorbraak.
U passeert weer de resten van een tankwal en volgt de dijk tot aan het einde
waar u een trap afgaat. Onder aan de trap naar links.
Rechts ziet u de Vinkenplas.
U komt uit op de Willemslaan. Hier naar links en even verder oversteken, de
Eikenlaan in.
Rechts van de Eikenlaan is de dorpsweide waar regelmatig jongvee graast.
Deze laan loopt u helemaal uit tot u uitkomt bij de Brink. Hier naar links, terug naar uw uitgangspunt.
Voor u naar huis gaat is een bezoek aan de Brink beslist de moeite waard. Deze Brink is
trouwens geen brink zoals andere brinken in het Gooi, maar een beplante meent. Op de
Brink vindt u een Wilhelminaboom uit 1898 met een hekje eromheen. Het is een linde die,
waarschijnlijk vanwege de hartvormige bladeren, wel als symbool voor de vrouw gezien
wordt. Achter de linde is een heuveltje met daarop een monument van G.A. Heinze, componist, dirigent en oprichter van de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging.
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Deze wandeling is samengesteld door natuurgidsen van het IVN Gooi e.o.
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Wat is het IVN?
IVN natuureducatie en duurzaamheid is een landelijke organisatie van beroepskrachten en
talrijke vrijwilligers.
Zij brengt mensen op vele manieren met de natuur en het milieu in contact. Zij wil daarbij
de noodzaak van natuur- en milieubehoud onder de aandacht brengen.
Het IVN telt landelijk ongeveer 25.000 leden, over ruim 170 afdelingen verdeeld. Een van
die afdelingen is de afdeling Gooi en omstreken met ongeveer 240 leden.

Wat doet het IVN afdeling Gooi en omstreken?
•
•
•
•
•
•

Organiseert regelmatig wandelingen in natuurgebieden, maar ook op andere plaatsen
in de regio waar natuur te vinden is.
Maakt beschreven wandelingen om er zelf op uit te trekken.
Geeft korte natuurcursussen.
Leidt op verzoek groepen, schoolklassen en verenigingen rond.
Verzorgt educatieve programma’s voor scholen.
Houdt op verzoek lezingen over natuurgebieden in de regio en over natuur- en milieuonderwerpen.

Het IVN leidt haar eigen gidsen op en organiseert bovendien diverse activiteiten voor leden.

Meer informatie
De wandelingen worden regelmatig gecontroleerd, maar heeft u op- of aanmerkingen,
dan graag contact opnemen met:
secretariaat IVN Gooi e.o.
e-mail secretaris@ivngooi.nl

Lid worden van het IVN?
gecorrigeerd juni 2019

mail secretaris@ivngooi.nl
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