
Gooise Meren Tocht 
Bussum – zaterdag 18 januari 2020 

Parkoersbouwer: Jan de Boer 

Start: Sporthal De Zandzee, Stuikheiweg 14, 1406 TK Bussum 

Openbaar Vervoer: Station Bussum-zuid ligt aan de spoorlijnen Amersfoort-
Amsterdam en Utrecht-Hoofddorp. Vanaf het station (zijde groot parkeerterrein) is de route gepijld naar de 
start en ligt op ca 600 m vanaf de start. 

Auto: Vanuit Amsterdam (A1)/ Almere (A6): Houd bij knooppunt Muiderberg Amersfoort (A1) aan. Daarna als 
hieronder.  
Vanuit Amersfoort (A1)/ Utrecht (A27)/ Flevoland (A27) Houd bij knooppunt Eemnes Amsterdam (A1) aan. 
Neem afslag 7 Bussum/Naarden; 1e afslag LA Amersfoortsestraatweg; 
1e afslag RA Ceintuurbaan; LA bij rotonde Bussummergrindweg en RA 1e afslag Struikheiweg. 

Parkeren kunt u bij de startlocatie. 

Bussum is een plaats in het Gooi (NH). In 2016 zijn Bussum, Naarden en Muiden samengevoegd tot de nieuwe 
gemeente Gooise Meren, waarvan Bussum de hoofdplaats. Vroeger bestond het Gooi uit onafzienbare 
heidevelden, onderbroken door 'plukjes' akkerland op de eng rond de dorpen. Veel heide verdween door 
bebouwing of is versnipperd door (snel)wegen en spoorlijnen. De laatste restjes worden gekoesterd door het 
Goois Natuurreservaat. Het beheer van begrazing en verschraling moet de heide openhouden. 

Daarna lopen wij over het in 2015 geopende ecoduct Laarderhoogt naar Laren. Voordat wij in de bebouwde 
kom van Laren bij de soeppost komen lopen wij nog door het sinds 2012 voor het publiek opengestelde 
Landgoed Larenberg. Na het verlaten van het fraaie landgoed kunt u een paar honderd meter verder, 
halverwege het eerstvolgende fietspad, het landhuis zien liggen. De natuurbrug of ecoduct Laarderhoogt 
overspant 2 wegen. De natuurbrug is 700 meter lang en er gaan een fietspad en een ruiterpad over deze brug. 
Door deze verbinding is het noordelijke en zuidelijke deel van het Gooi met elkaar verbonden waardoor mensen 
en dieren gemakkelijk de weg kunnen oversteken. 

Op de Tafelbergheide treft men veel leemkuilen aan. Deze zijn het gevolg van activiteiten van vroegere 
bewoners van het Gooi die van deze plek klei haalden die ze gebruikten om de vloeren en erven van hun 
boerderijen hard mee te maken. De leemkuilen zijn zeer waardevol vanwege het voor Nederland unieke 
plantenleven dat men daar kan aantreffen. Sinds 1990 laat men op de Tafelbergheide Drentse heideschapen 
grazen en in 1991 werden daar nog eens runderen aan toegevoegd. 

De 20 km gaat door het centrum van Laren naar de kantine van SV Laren '99, gelegen in de Laarder Eng voor 
de horeca- en fruitpost. Een jaar geleden was hier de start. Na afwisselende stukken door achtereenvolgens de 
natuurgebieden Ericaterrein, Limitische Heide en Naarder Eng met heide, bos, zandverstuiving en akkerland 
komen de 40 km lopers aan bij de Haven van Huizen. Het dorp Huizen is bekend als voormalig vissersdorp, 
hoewel pas aan het eind van de 17e eeuw de visserij een van de hoofdmiddelen van het bestaan werd. Huizen 
kreeg in de 14e eeuw zijn naam, omdat het - zoals de overlevering wil - het eerste dorp was in het Gooi dat 
stenen huizen had. 

Na de horecarust bij de haven van Huizen lopen wij langs de oever van het Gooimeer, de voormalige Zuiderzee. 
Aan de overkant ziet u de bebouwing van Almere. Vervolgens lopen wij weer landinwaarts door de Naarder Eng 
en de buitenplaats 't Graeveveldt naar de twee kleine heidegebieden: Nieuw Bussummerheide en Vliegheide. 
Na deze twee heidevelden komen wij in het fraaie bos Bikbergen aan. Daarna steken wij de drukke Crailose 
weg over en komen aan bij de Blaricummerheide. Op de Blaricummerheide bevindt zich een schaapskooi. Deze 
heide steken wij dwars over en komen via de villawijken van Laren weer aan bij de koffiepost. Na de koffiepost 
lopen de 40 km lopers weer samen op met de 20 km-lopers door het centrum van Laren langs de Brink, de 
Rooms Katholieke Sint-Jansbasiliek, de winkelstraten met de dure modewinkels, langs de enige molen van het 
Gooi en de Laarder Eng naar SV Laren voor de fruitpost. 

Tijdens de wandeling loopt u twee keer langs de Brink. Hoewel de Brink tegenwoordig het centrum van het dorp 
is, was het vroeger een plek aan de rand van het dorp. Hier lag de Coeswaerde (afgeleid van 'koewade'). Dit 
was een waterplaats waar koeien en schapen uit kwamen drinken wanneer zij terugkwamen vanaf de heide. Op 
de plek van de Coeswaerde ligt nu de vijver.  

De Larense molen is een korenmolen. Het is een achtkantige binnenkruier. De molen zou in elk geval voor 1932 
zijn gebouwd. De bovenas is van gietijzer en dateert uit 1868. Het gebouwtje rechts van de molen bevatte de 
latere dieselmotor. Na diverse restauraties draait de molen weer op de wind. Natuurbrug of ecoduct de Zanderij 



Crailoo is het grootste ecoduct van Europa en werd geopend op 3 mei 2006 en ligt tussen Hilversum en Bussum. 
De lengte is 800 meter en de breedte is 50 meter. Het ecoduct verbindt het Gooi met de Utrechtse Heuvelrug, 
en zo ontstaat in grootte het tweede aaneengesloten bos- en heidegebied van Nederland. 

Na de Soeppost gaan wij over de A1 naar de grote heidegebieden Zuiderheide en Westerheide. Als wij de heide 
verlaten, komen wij uit op de grootste natuurbrug van Europa, de Zanderij Crailoo. Het 2e ecoduct van vandaag. 
Vervolgens lopen wij de laatste kilometers via Spanderswoud en Franse Kampheide terug naar de finish. 

Cijfers: In Oisterwijk waren er 400 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site 
onder informatie. 

Liévine Peeters is 
gedecoreerd voor 6000 km 
en Harrie van Wees voor 

9000 km; Knorretje bracht in 
Oisterwijk 15,60 Euro op. 

Met de Gooise Merentocht uit Bussum 
Bezorgt Jan de Boer ons een unicum 

Vroeger alleen hei 
Nu meren erbij 

En ook Knorretje is hier in zijn hum 

Annie Huisman-Rodenburg is vandaag jarig, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. 

Volgende wandeltocht 

In het spoor van Floris V –  8 februari 2020, Avv Zeeburgia, Kruislaan 244, 1098 SM Amsterdam. 

Auto: Deze startlocatie is niet bereikbaar met de auto 

Parkeren Reist u met de auto, dan kunt u kostenloos perkeren bij P+R in Weesp. Er zijn daar 230 
parkeerplaatsen beschikbaar. Vanuit Weesp vertrekt er ieder kwartier een trein naar Amsterdam Science Park. 
Een tweede parkeermogelijkheid ligt bij de Universiteit (Science Park). Het parkeergeld bedraagt 1,50 Euro per 
uur. De loopafstand van het parkeerterrein naar de startlocatie is ca. 540 m. 

Vooruitblik 
Onze volgende wandeltocht houden wij in Amsterdam. Vanuit vv Zeeburgia bereiken we een woonwijk met 
mooie huizen en verschillende waterlopen. Daarna wandelen we door betondorp en langs het geboortehuis van 
Johan Cruijff in de Tuinbouwstraat 67. Daarna lopen we over rustige paden in de richting van het Amstelstation 
om bij de Amstel te arriveren. 

Nu volgen we de rivier tot in het centrum van de stad. Via de Oudemanhuispoort en de Oudezijds Achterburgwal 
hebben we bij de Oudezijds Voorburgwal een prachtige blik op het oude gebouw van de Stadsbank van Lening. 
Vervolgens kruisen we de grachtengordel met achtereenvolgens Het Singel, Herengracht, Keizersgracht en 
Prinsengracht om in het stadsdeel de Jordaan te arriveren. 

De soeppost is ingericht in het gebouw van speeltuinvereniging Noorderspeeltuin. Op de hoek van de 
Lindengracht en Brouwersgracht splitsen de routes van 20 en 40 km zich. De 40 km-wandelaars maken een 
ommentje via de Westelijke Eilanden. Langs de Vijfde Haarlemmerpoort eigenlijk Willemspoort betreden ze het 
Prinseneiland. 

Over de Drieharingenbrug verlaten we het Prinseneiland en betreden het Realeneiland. Aan de achterzijde van 
het Centraal Station varen we naar de overzijde en wandelen langs het Noord-Hollandskanaal naar het veer bij 
Landsmeer om bij de rust in Zunderdorp te arriveren. Via Zunderdorp betreden we het enige graspaadje op de 
route om later in Ransdorp te arriveren. Na een flinke omweg arriveren wij bij dorpshuis De Beke en vandaar 
wandelen we via het Vliegenbos naar de derde voet- en fietsveerverbinding bij de Zamenhofstraat. 

Nadat we overgevaren zijn staan we direct bij de fruitpost, waar ook de samenkomst is met de 20 km-
wandelaars. Gezamenlijk gaat de route via het Oostelijk Havengebied: KNSM-eiland, Sporenburg, Borneo-
eiland naar het Cruquius-eiland. De laatste kilometers gaan via het Flevopark en het Science Park om terug te 
keren naar vv Zeeburgia. 

Bestuur 
Helaas hebben we nog steeds geen voltallig bestuur. We zijn erg blij met onze nieuwe penningmeesters maar 
missen een lid ter ondersteuning van de secretaris. Graag iemand die houdt van schrijven. Het maken van deze 
info’s, schrijven van wandeldagverslagjes, bijhouden archief etc. Kan tot je taken behoren, dit alles in overleg 
met de secretaris.  

Willem heeft onlangs het voorzitterschap weer op zijn schouders genomen. Het is de bedoeling dat we door 
zoeken naar een opvolger. We bieden een ruime inwerktijd. Wie gaat ons helpen? In september 2020 komt er 
nog een plek vrij voor een algemeen bestuurslid. Informatie over deze vacatures is te verkrijgen bij Willem Ruis 
of een van de andere bestuursleden. 

 


