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Parkoersbouwer Henk Dikken
Laren is een gemeente in de provincie Noord-Holland. De naam Laren verwijst naar
een Laar. Een laar is een open plek in het bos.
Laren is een van de oudst bebouwde plekken in het Gooi. De allereerste mensen
die er woonden waren dragers van de zogenaamde Trechterbekercultuur, ca 2500
v. Chr. Later kwamen er mensen van Fries-Saskische oorsprong te wonen. In 1085
stichtte het kapittel Sint Jan van Utrecht een kapel op de heuvel die thans bekend
is als Sint Janskerkhof. Laren was aanvankelijk een boerendorp. Sinds de komst
van de tramlijn in 1892 naar Hilversum en Amsterdam veranderde Laren in een
kunstenaars- en forensendorp.
Zuiderheide
De Zuiderheide is een heidegebied tussen Laren en
Hilversum. Het gebied strekt zich uit van het Sint
Janskerkhof tot de Eemvallei. Het gebied is
archeologisch en geologisch belangrijk en is in
beheer bij het Goois Natuurreservaat.
Grafheuvels op de Laarderheide
Een grafheuvel werd gebruikt als begraafplaats. De
heuvels werden opgeworpen over menselijke resten.
Grafheuvels komen voor in diverse afmetingen en
werden gemaakt van verschillende materialen
afhankelijk van de periode en het gebied.
Laarder Wasmeer
Het Laarder Wasmeer of Groot Waschmeer is een
meertje dat ten oosten van Hilversum ligt.
In de Romeinse tijd en de late Middeleeuwen bestond
er een flink Groot Wasmeer. De bodem in het gebied
liet amper water door, zodat er meerdere vennetjes
ontstonden. Rond 1800 was het een glooiend gebied
met kleine vennetjes waarin de schapen werden
gewassen.
Anna's Hoeve
Anna’s Hoeve is een recreatiebos en natuurgebied in
de gemeenten Hilversum en Laren. Het is in de jaren
1930 ontstaan als werkverschaffingsproject waarbij
door werklozen siervijvers en heuvels werden
aangelegd.
Kasteel Drakensteyn
Kasteel Drakensteyn ligt vlakbij Lage Vuursche in de
gemeente Baarn. Prinses Beatrix kocht het in 1959.
Na een grondige verbouwing woonde zij daar vanaf
1963 tot 1981 en beleefde hier haar gelukkige jaren
samen met Prins Claus en haar kinderen. Begin 2014
heeft Prinses Beatrix weer haar intrek genomen in
Kasteel Drakensteyn. Het kasteel ligt verscholen in
de bossen.
De oude geschiedenis van Drakensteyn is nauw
verbonden met die van ridderhofstad Drakenburg bij
Baarn die in de negentiende eeuw is afgebroken. In
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1360 is voor het eerst geschreven over een hofstede
Drakesteyn.
In 1640 werd een volledig nieuw symmetrisch
achthoekig huis gebouwd, mogelijk naar een ontwerp
van Jacob van Campen. In die dagen werd ook het
dorp Lage Vuursche gebouwd evenals een kerk, een
school, een molen en een herberg. In de Gouden
Eeuw werd in de Laagte van Pijnenburg een groot
aantal kastelen en landhuizen verbouwd en
gebouwd, zoals Soestdijk, Kasteel de Hooge
Vuursche, De Eult, Pijnenburg en Ewijckshoeve.
Naast Kasteel Drakensteyn is het graf te vinden van
de veel te vroeg overleden Prins Johan Friso. Hij was
het tweede kind van prinses Beatrix en prins Claus.
De Stulp
De Stulp is een natuurgebied van 120 ha. in
boswachterij De Vuursche in de gemeente Baarn. Het
terrein ligt tussen de tuinen van Paleis Soestdijk en
de Lage Vuursche. Het heuvelachtige terrein is
onderdeel van boswachterij de Vuursche (1106 ha)
en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Landgoed Groeneveld
Kasteel Groeneveld is een landgoed in de gemeente
Baarn. Het is in gebruik als Buitenplaats voor stad en
land.
Een
lange
oprijlaan
vanaf
de
Amsterdamsestraatweg vormt de zichtas van het
landgoed. Dit kasteel dateert uit 1710.
Het park is in 1703 aangelegd op een smal
langgerekt perceel van 130 hectare dat ontstaan was
bij de agrarische ontginning van het gebied. Het park
is slechts 300 meter breed en heeft een lengte van 3
km. Bij deze tuinaanleg stonden geometrische
vormen centraal.
Amerpoort
Amerpoort ondersteunt zo'n 2450 mensen met een
verstandelijke beperking in de provincies Utrecht,
Flevoland en in 't Gooi van jong tot oud en van licht
tot ernstig en meervoudig beperkt.

Deelnemersaantallen laatste drie seizoenen
1e
2e
3e
4e
2016 – 2017
291
455
501
296
2017 – 2018
279
401
372
389
2018 – 2019
214
336
362
335
Het totale aantal deelnemers aan WS78tochten t/m de 6e tocht in Nunspeet
van de 41e serie bedraagt: 161.413

5e
229
262
249

6e
102
359
452

7e
346
476

8e
470
705

9e
575
497

10e
743
701

11e
–
489

Gem.
401
448
325

Gedecoreerd in Nunspeet:
Loek van de Bergh 9.000 km
Van harte gefeliciteerd met deze prestatie!

Vandaag is jarig: Edwin Aret en Hans van Uffelen
Van harte gefeliciteerd!
Voor de jarigen op andere data kijk op www.ws78.nl

Tijdens de WS-tocht vanuit Laren
Zal Henk ons lichamelijk niet sparen
Geheel voldaan
Laat jij je gaan
En Knorretje Spint daarbij goed garen
Was getekend Quirinus

In Nunspeet was Knorretjes buikje gevuld met € 26,10
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Vooruitblik op de Duivelberg en Ooijpoldertocht
We starten vanuit het Citadel College te Lent. De route gaat over de nieuwe brug naar Nijmegen, vervolgens
lopen we door het oude centrum van Nijmegen, waarna wij de heuvels van Beek, Berg en Dal beklimmen. Dit
is een van de mooiste stukjes van de route, zo gaan we door de gemeente Berg en Dal met als hoogtepunt de
Duivelsberg.
De Duivelsberg (Duits: Wylerberg of Teufelsberg) is een heuvel en natuurreservaat in de gemeente Berg en
Dal aan de grens met Duitsland. De 75,9 meter hoge heuvel is gelegen op de stuwwallen ten oosten van
Nijmegen, tussen Berg en Dal, Beek en de Nederlands-Duitse grens.
Het natuurgebied De Duivelsberg beslaat ongeveer 125 hectare en is voornamelijk begroeid met loofbomen,
vooral met de tamme kastanje.
Na 10 kilometer komen wij bij de soeppost bij Kalorama.
Na de soeppost wandelen wij richting de uitkijkpost bij pannenkoeken restaurant De Duivelsberg. Wij
vervolgen onze tocht langs het Wylermeer en wandelen zo Duitsland in. De grote rust is bij restaurant De
Thornsche Molen.
Na de grote rust verlaten wij het Duitse gebied en wandelen rond het Wylermeer over een graspad naar het
dorp Persingen. Via boerenlandpaden en het dorp Ooij, waar de koffiepost is, wandelen we om de Bisonbaai,
langs de Oude Waal en natuurgebied de Groenlanden.
Via de Vlietberg, een buurtschap in de gemeente Berg en Dal, komen wij bij de fruitpost.
Langs de Waal wandelen wij richting Nijmegen en zo terug naar onze startlocatie.
Startlocatie: Citadel college Griftdijk, Noord 9a, 6663 AA Nijmegen-Lent.
Bereikbaar per trein: NS station Nijmegen-Lent uitgang trappetjes af en RA, daarna pijlen naar de start.
Bereikbaar per auto: Vanaf A15 naar A325, A325 wordt Prins Mauritssingel, RA naar de oversteek (S100),
Graaf Allardsingel en RA Margaretha van Mechelenweg, RA Griftwijk Noord.
Vanaf A73, Neerbosscheweg en S100 (Graaf Allardsingel) naar Nijmegen-Noord, LA Margaretha van
Mechelenweg en RA Griftdijk Noord.
Parkeren: In de straten in de buurt van de startlocatie of op het parkeerterrein bij Eethuys De Generaal (is
vlakbij het station).

Van het bestuur
● Bestuur/crew WS78 (m/v): We zijn op zoek naar een 1e en 2e penningmeester. Uw partner, een familielid
of iemand uit uw vriendenkring? Voor meer informatie over een functie kunt u zich melden tijdens een
wandeldag of via de contactpagina op de WS78 website.

Voor meer informatie over WS78 kijk op www.ws78.nl

