
 

Een bijzondere, luxe wandel 4 – daagse 

De natuur en cultuur rond  

Naarden-Vesting 

 

 

Naarden-Vesting met haar bastions en ravelijnen  Het oude stadhuis van Naarden 

Houd je van ontspanning door inspanning in de natuur? En wil je ook gezelligheid en nieuwe 

energie opdoen? Een verblijf in het luxueuze NH Hotel Jan Tabak is dan de ideale 

uitvalsbasis om wandelend het mooiste van de omgeving te zien. Je zit midden in Nederland, 

maar je bent toch echt weg. We wandelen door het bos, over de heide en ook door waterrijke 

natuur, inclusief een rondleiding door Naarden-Vesting. Na afloop zijn er voor de liefhebber 

legio terrasjes en winkeltjes in deze enige stad van het Gooi.      

Rob Boogaard, één van de initiatiefnemers van Mooie Wandeling, woont al bijna dertig jaar 

in Naarden en heeft vier afwisselende en kenmerkende wandelingen voor het landschap, de 

natuur en de cultuur in de omgeving geselecteerd.  

Unieke kenmerken van deze wandel 4 – daagse: 

● Rust, ruimte en midden in de gevarieerde natuur 

● Luxueuze accommodatie op loopafstand van Naarden-Vesting  

● Vier prachtige begeleide wandelingen w.o. rondje Naardermeer 

● Informatie over natuur en cultuur door lokaal deskundigen 

● Nauwelijks transfers voor de vier wandelingen 

● Facultatieve activiteiten (w.o. rondvaart door de Vesting) 

● Makkelijk te bereiken (en parkeren) met eigen vervoer en OV  

 
De locatie en accommodatie  
Jan Tabak was eeuwenlang de naam voor een horecagelegenheid die ook 'Sandbergen' 
genoemd werd. Ze stond net buiten de Nederlandse vestingstad Naarden. De naam is 
afkomstig van de eerste eigenaar Jan Toeback (1640-1701). Het logement bevond zich 
sinds 1687 bij de Utrechtse Poort van Naarden, aan de route naar Hamburg. In 1813, bij 
het beleg van Naarden, ging het in vlammen op. In 1826 verrees een boerderij annex 
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herberg op buitenplaats Zandbergen aan de Amersfoortsestraatweg die ook Jan Tabak werd 
genoemd. Dit gebouw werd in 1981 afgebroken voor de bouw van hotel 'Bussum Jan Tabak' 
van de Spaanse NH Hotel Group. Wij zijn verheugd dat Jan Tabak ons als wandelgroep wil 
ontvangen. Het is een van de weinige hotels voor grotere groepen zo centraal gelegen 
vlakbij de bossen en de heide en op loopafstand van de Vesting. 
 
Programma 
Het programma dat wij aanbieden duurt 4 dagen en begint op een zaterdag. Je bent 
uiteraard vrij om naar eigen inzicht gebruik te maken van de programma onderdelen. Niks 
moet, maar (bijna) alles mag. Zelf weet je het beste hoe je wilt genieten van rust, ruimte en 
natuur. Liever een dag ontspannen in en om Naarden? Vooral doen als jij dat wilt. Het 
programma is, met beide benen op de lokale grond, compleet verzorgd met overnachtingen, 
maaltijden en de reisbegeleider.  
 
Zaterdag 
’s Ochtends kun je (de bagage) inchecken. Rond 12.30 uur genieten we van een 
lunchpakket. Om 13.30 uur vertrekken wij lopend naar Naarden-Vesting voor een ‘rondje om 
de Vesting’, met vervolgens een rondleiding door de Vesting. We sluiten af met een drankje 
op een terras en lopen terug naar het hotel (totaal circa 12 kilometer). Sommigen zullen nog 
wat langer blijven ‘hangen’ in het authentieke café Demmers. Om 19.00 uur wordt het diner 
geserveerd. 
 

 
 
  
Zondag 
Na het ontbijt vertrekken wij voor een rondwandeling over de Tafelbergheide, via Laren, 
Blaricum, Huizen (Sijsjesberg) en Oud-Valkeveen keren we na 18 kilometer terug in 
Naarden. Onderweg genieten we van ons lunchpakket. Er is een grote afwisseling in 
landschappen. We ‘beklimmen’ een aantal Gooise ‘bergen’ (oude stuwwallen) en wandelen 
langs ‘Het Hoge Nest’ (bekend geworden door het boek van Roxane van Iperen). ‘s Avonds 
wacht ons weer een heerlijk diner.  
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Maandag 
We gaan met de trein naar Baarn en lopen terug naar Naarden-Vesting (20 km.) door het 
bos, over heide en langs buitenplaatsen. Vanaf Baarn / de Lage Vuursche wandelen we 
langs de prehistorische grafheuvels van de Westerheide bij Hilversum, over Zanderij Crailoo 
en door het Spanderswoud / Bantam langs buitenplaats Schaepenburgh in ‘s- Graveland. 
We lunchen wederom in het veld samen. In Naarden kunnen we nog wat rondkijken en een 
drankje drinken om vervolgens te genieten van een diner in Naarden-Vesting. 
 

 
 
Dinsdag 
We sluiten deze wandel 4-daagse af met een rondwandeling om het Naardermeer (circa 20 
km.). Dit is het oudste project van Natuurmonumenten met in het voorjaar veel (broedende) 
vogels. Dus neem je verrekijker mee. We lunchen bij een prachtig uitzichtpunt. Rond 17u 
gezamenlijk nog een drankje en dan is ons arrangement ten einde. 
 
Begeleiding van het programma  
De wandelingen worden begeleid door een wandelreisleider, die in Naarden woont of heeft 
gewoond. Tijdens de wandelingen krijg je extra informatie over de natuur en cultuur.  
 

 
 
Praktisch  
● Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.  
● Het NH Hotel Jan Tabak beschikt over luxueuze 1 en 2 pers. kamers, waarin je 

gedurende het programma (3 nachten) verblijft.  
● NH Hotel Jan Tabak heeft een heerlijke ruime tuin, een bar en een aantal gezamenlijke 

ruimtes waar je kunt ontspannen.   

● Uiteraard ontvang je vooraf uitgebreide informatie w.o.: routebeschrijving, paklijst en een 

aantal vragen.   

● Jan Tabak is gelegen vlakbij de afslag Naarden-Bussum op de A1, vanaf NS-station 

Naarden-Bussum met de bus in circa 5 minuten bereikbaar en lopend in ongeveer 15 

minuten. 

Data 

● Zaterdag 26 juni – dinsdag 29 juni 

● Zaterdag 2 oktober – dinsdag 5 oktober 2021 

 

 

Prijs 

De prijs voor dit bijzondere programma bedraagt:  



● € 550,- op basis van alleengebruik 2-pk 

● € 495,- op basis van 2 personen die samen een 2-pk boeken 

 
Inbegrepen  
● Drie overnachtingen  
● Drie keer een gezond ontbijt, vier energierijke lunches en drie smakelijke diners  
● Vier begeleide wandelingen en lokale informatie 

● Facultatief kan een rondvaart door de Vesting worden gemaakt 

 
Niet inbegrepen 
● Vervoer naar en van Jan Tabak  
● De treinreis van Naarden naar Baarn  

● Koffie, thee, frisdrank en alcoholische drankjes 

 
Corona  
Puur genieten en veiligheid staan bovenaan. Wij houden ons uiteraard volledig aan de regels 

en gaan er vanuit dat onze gasten deze ook in acht nemen: vermijd drukte, houd 1,5 meter 

afstand en blijf altijd thuis bij klachten. 

 

Meer informatie of inschrijven  

Wilt u meer informatie over het programma of heeft u specifieke vragen? Bel dan gerust de 

reisbegeleider Rob Boogaard op 06 51275704 of mail naar rob@mooiewandeling.nl. U kunt 

zich bij Rob ook aanmelden. 
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