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Tekst: Frey Bakker 
 
VAN BAARN NAAR NATUUVRIENDENHUIS KOOS VORRINK 
 
Bij onze aankomst in de middag vonden we tot onze verrassing de kleine zaal 
feestelijk versierd met slingers. Marijke den Heijer (samen met echtgenoot Cor de 
huiswacht vandaag) had ook nog, naast de koffie/ thee, koekjes en glühwijn kleine - 
zelf gemaakte - attenties, met daarop een voetje, het symbool van de 
wandel2daagse, voor ons neergezet, want precies vijf jaar geleden werd hier de 
eerste wandel2daagse gelopen. We werden uitgenodigd om een concert, gegeven 
door het in het huis aanwezige jeugd symfonie-orkest, bij te wonen en genoten o.a. 
van de muziek van Mahler. Daarna schoven we aan voor een uitgebreid en smakelijk 
diner en praatten nog lang en gezellig na al of niet met een glas wijn erbij. 
   Het idee van een wandel2daagse kwam destijds van Marijke den Heijer; lopen 
vanaf een station door de prachtige omgeving van een Natuurvriendenhuis en de 
volgende dag door naar een ander station. Samen met echtgenoot Cor en andere 
deelnemers vormden zij een groep die in twee en een half jaar alle 
natuurvriendenhuizen in Nederland aandeed. Marijke en Cor organiseerden daarna 
andere meerdaagse wandelingen in o.a. Nederland, Tjechië en Polen (voor 
informatie mail naar: cm.denheijer.nl). De wandel2daagse dreigde uit elkaar te vallen, 
maar beleefde na een feestelijke overdracht van Marijke en Cor naar Ria Snoek, Ria 
Mesker en Teun Bloos een doorstart. Tegenwoordig begint, na alle 
natuurvriendenhuizen te hebben aangedaan, de cyclus overnieuw. Iedereen kan 
meelopen (meld je aan via::nivon2daagse@outlook.com of 071-5897835). Maximaal 
20 personen lopen mee; leden van het Nivon betalen een lager bedrag dan niet-
leden). Een nostalgische aandoende stempelkaart met vakjes voor ieder 
natuurvriendenhuis is tijdens de wandeling te verkrijgen (niet verplicht). 
   ‘s Morgens hadden wij (24 personen) ons verzameld in Eethuys-Café ‘De Generaal’ 
gesitueerd in het oude buurtstation dat werd gebouwd in 1874, destijds speciaal voor 
de koninklijke familie. We werden door de groep getrakteerd op het lekkers dat het 
Café te bieden had. Het regende zachtjes toen ons kleurig lint van regenjassen en 
poncho’s het Baarnse bos introk en via een door hoge haagbeuk overkoepeld pad 
voor de deur van Paleis Soestdiijk uitkwam. Na een klein stukje langs de 
Amsterdamse straatweg te hebben gelopen staken we langs de Marechaussee 
kazerne het Paardenbos in. Bruin geworden varens staken mooi af tegen de - als 
een zilveren spiegel - glimmende kale bomen. We pauzeerden op omgezaagde 
stammen van naaldbomen, met restanten sneeuw erop en liepen verder langs 
uitgestrekte heidevelden en stuifduin tot we in pannenkoekendorp Lage Vuursche 
aankwamen. We legden ongeveer 12 kilometer af en konden facultatief nog 4 
kilometer bijtellen. 
   De zon was allang achter een grijze deken verdwenen toen wij ons rond tien uur 
onder ons warme dekbed vleiden.  
 
VAN NATUURVRIENDENHUIS KOOS VORRINK NAAR HILVERSUM 
MEDIAPARK 
 
Om half tien, onder druk kwetteren en na het maken van de groepsfoto, stapten we 
via het hekje aan de achterkant de groene omgeving van het Koos Vorrinkhuis in. 
Tijdens de pauze trakteerde Joukje, die jarig was, en die we ‘s morgens tijdens het 
ontbijt al hadden toegezongen en behangen met slingers, ons op lekkere muffin’s. 
Nog vele jaren, Joukje! Laat in de ochtend liepen we langs Kasteel Groeneveld en de 
in engelse stijl aangelegde tuin. Rond het middaguur vonden we beschutting onder 



 

 

een koepel, want het regende zachtjes, voor de boerderij van zorgcentrum 
Amerpoort en aten onze lunch. We verlieten het terrein, liepen onder de snelweg 
door, daarna links ervan en stapten langs ‘t Laer en een schaapskooi het Goois 
Natuurreservaat in. Onder de grijze hemel was ‘t Bluk getooid met donkerbruine 
heidestruiken en okerkleurig gras met in de verte, langs de grens van het veld, de 
donkerbruine stammen van naaldbomen met donkergroene kruinen. Op het grote 
open veld stonden we even stil bij de contouren van de grafheuvels. Joke vind 
appels lekker zoals we weten en het kan tegelijkertijd ook heel gezellig zijn. Maar 
eten, lopen en praten tegelijk maakte dat zij plotseling hevig begon te hoesten en 
benauwd aan de kant van de weg zat. Gelukkig herstelde ze snel. Na onder het 
viaduct bij de stuwwal te zijn gegaan kwamen we langs paddestoel nr. 1. uit 1919 en 
streken vervolgens neer in La Place voor een warme kop. Hier ontdekte Frey dat ze 
haar portemonnee onder het kussen van het bed waarop zijn niet sliep te hebben 
laten liggen. Die doet ze voortaan in haar rugzak, dan word de kans op vergeten 
kleiner. We gingen de Wester en Bussummer heide op en genoten nogmaals van 
weids uitzicht met een enkele grafheuvel. Tenslotte kwamen we in de middag aan op 
station Hilversum Mediapark waar we afscheid namen. Frey liep daarna, met een 
voorgeschoten treinkaartje (dank je, Joukje), nog vier kilometer van station Hollandse 
Rading naar het Koos Vorrinkhuis en was vervolgens snel weer thuis. We liepen die 
dag 20 km. 
 
Marijke en Cor, bedankt voor de aanzet van deze wandel2daagsen, Ria snoek, Ria 
Mesker en Teun Bloos, bedankt voor het voortzetten ervan. Alle deelnemers bedankt 
voor het klaarmaken van een heerlijke maaltijd, de feestelijk gedekte tafel en het 
opruimen van al die potten, pannen en servies daarna. Het was weer gezellig, graag 
tot ziens. 


