
Natuurgebied de Naarder Eng ligt boven Huizen en ten 
oosten van Naarden. Deze wandelroute begint en eindigt 
in een prachtig bos. De rest van de route voert je door 
een landschap van akkers en langs het Gooimeer.

Volg de rode pijlen. Het eerste paaltje (0) staat achter de informatiezuil  
op het parkeerterrein.

Bij paal 4 krult kamperfoelie langs de eiken stammetjes omhoog. Het 
komt altijd eerder dan zijn gastheer in blad, om nog even goed van het 
zonlicht te kunnen profiteren. De klimplant groeit iedere dag een stukje 
dichter naar de zon toe en draait daardoor rechtsom langs de stam.

Bij paal 6 kan het stinken naar rottend vlees. Dan staan er waarschijnlijk 
stinkzwammen. 

Bij paal 7 eindigt de heuvelrug. Hier, op de oever van de Zuiderzee, lagen 
vroeger zee honden. Nu is aan de overkant van het Gooimeer  
Almere-Haven te zien. Hierna is nog de 
Eukenberg te ‘beklimmen’ bij paal 12 en de 
Aalberg bij paal 19.

In het gebied van de Naarder Eng zijn veel 
akkerkruiden te zien, zoals de klaproos.  
Je kunt ernaar op zoek bij paal 20, waar je  
een mooi uitzicht over de akkers hebt. 

De houtwal bij paal 32 is duidelijk uit een 
eerdere periode dan het aangrenzende 
bos. In dat bos vind je de Drentse krent. 
Dit krentenboompje bloeit in april/mei en 
is te herkennen aan de stammetjes die op 
wandelstokken lijken.

 Route 1: Naarder Eng 

Startpunt 
Parkeerterrein 
Nimmerdor, te 
bereiken via 
achtereenvolgens 
Naarderstraat en 
Driftweg te Huizen en 
dan Fazantlaan.

Op enkele punten is de 
route ongeschikt voor 
wandelwagens.
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