1

Station Naarden-Bussum

Vertrek vanaf het station links de Albrechtlaan in. Sla na 90 meter linksaf
de Comeniuslaan in. Steek het spoor over, bij de rotonde rechtdoor de
Zwarte Weg in. Na 400 meter rechtsaf de Verlengde Fortlaan in,
na 200 meter is nr. 25.

2

Verlengde Fortlaan 25 Naarden

Rij de Verlengde Fortlaan terug, steek de Zwarte Weg over en rij de Fortlaan in. Pas op, tegemoetkomend
verkeer! Na 200 meter sla rechtsaf naar het P.J. Lomanplein, sla daar na 40 meter linksaf de Gudelalaan in.
Na 140 meter kom je op de kruising met de Koningslaan.

3

Koningslaan 13 Bussum

Rij door op de Gudelalaan, en de Graaf Wichmanlaan in. Steek na 100 meter de Nieuwe ’s Gravelandseweg
over en vervolg de Graaf Wichmanlaan. Na 200 meter de Meerweg oversteken, vervolg de Graaf
Wichmanlaan tot de Meentweg. Linksaf de Herenstraat in tot bij de spoorwegovergang.

4

Herenstraat Bussum

Steek het spoor over en rijdt de rotonde driekwart rond, de Brinklaan in. Pas op, tegemoetkomend verkeer!
Na 140 meter is aan de rechterkant Brinklaan 87/hoek Nieuwe Brink.

5

Brinklaan 87 Bussum

Rij de Brinklaan door tot de volgende rotonde, neem daar de 2e afslag en na 50 meter is aan de rechterkant
Brinklaan nr. 36.

6

Brinklaan 36 Bussum

Rij de Brinklaan door, 300 meter, tot het kruispunt bij de Generaal de la Reylaan. Sla bij de stoplichten
linksaf en na 50 meter meteen weer linksaf de Kromme Englaan in. Pas op, tegemoetkomend verkeer!
Na 50 meter komt u bij de Kromme Englaan 1a.

7

Kromme Englaan 1a Bussum

Rij door in de Kromme Englaan, steek na 250 meter de Generaal de la Reylaan over, de Albrechtlaan in en na
50 meter naar rechts de Mecklenburglaan in tot nr. 14.

8

Mecklenburglaan 14 Bussum

Rij de Mecklenburglaan uit, 400 meter, en sla rechtsaf de Comeniuslaan in en meteen na 30 meter rechtsaf
de Brinklaan in. Steek na 65 meter linksaf de straat over, de Hooftlaan in en na 50 meter rechtsaf de
Vaartweg in. Na 200 meter kom je bij nr. 26.

9

Vaartweg 26 Bussum

Rij de Vaartweg weer terug, bij de Hooftlaan naar links en na 50 meter bij de
Lambertus Hortensiuslaan naar rechts. Rij door tot nr. 16, de Stella fietsenwinkel,
rij daarachter naar rechts. Hier te voet over het bruggetje. Bij de Jan ter Gouwweg
naar rechts, 400 meter doorrijden tot het Oranje Bovenpad.
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Oranje Bovenpad Naarden

Rij via het Oranje Bovenpad richting de Rubenslaan, sla die rechtsaf in en na 50 meter linksaf de Van
Ostadelaan in. Na 150 meter links de Frans Halslaan in tot nr. 13.

11

Frans Halslaan 13 Naarden

Rij door op de Frans Halslaan, sla rechtsaf de Ferdinand Bollaan in en na 50 meter linksaf de Gerard Doulaan.
Rij door tot de Godelindeweg, rij die 400 meter linksaf in tot de stoplichten op de hoek van de Rijksweg. Steek
over naar rechts naar de hoek met de Thierensweg, vlakbij het monument.

12

Hoek Rijksweg/Thierensweg Naarden

Rij de Thierensweg uit en neem de flauwe bocht naar links de Alexanderlaan in. Rij na 300 meter rechtsaf de
Burgemeester van Wettumweg tot de Lange Bedekte Weg, t.o. het oorlogsmonument.

13

Lange Bedekte Weg Naarden

Rij door op de Burgemeester van Wettumweg de vesting in. Sla bij de Westwalstraat af naar rechts en na 300
meter linksaf de Turfhoutstraat in. Na 350 meter is de Marktstraat met het oude Stadhuis.

14

Oude Stadhuis, Markstraat Naarden

Rij linksaf de Markstraat in, na 300 meter over de brug naar Het Arsenaal. Rechts achter het parkeerterrein
doorrijden naar Bastion Oud Molen.

15

Bastion Oud Molen Naarden

Rij terug en ga linksaf langs Het Arsenaal langs het water tot de Amsterdamse Straatweg. Ga daar rechtsaf, na
250 meter is rechtsaf het fietspad naar Muiderberg. Bij de eerste splitsing linksaf naar Muiderberg, richting
aanwijzingen ANWB borden volgen tot IJsselmeerweg/Waterkeringpad Muiderberg.

IJsselmeerweg/Waterkeringpad Muiderberg

