Gooimeerroute
De Gooimeerroute voert de wandelaars met uitzondering van de 10 km naar het Gooimeer
om via Huizen weer terug te keren naar Laren.
Alle routes gaan door de Engh, langs de enige molen van het Gooi die nog op de
oorspronkelijk plek staat, vervolgens naar het hertenkamp, over het terrein van
verpleeghuis Theodotion, het Singermuseum en het landgoed Larenberg.

De Larense molen is een korenmolen. Het is een achtkante
binnenkruier. De molen zou in elk geval voor 1932 zijn gebouwd.
De bovenas is van gietijzer en vervaardigd door gieterij De Prins
van Oranje in Den Haag. Deze dateert uit 1868. Het gebouwtje
rechts van de molen bevatte de latere dieselmotor. Na diverse
restauraties draait de molen weer op de wind. De molen ligt op
loopafstand van het Historisch Centrum en is bijna elke zaterdag
gratis te bezoeken.
Vroeger was dit de Larense
vuilnisstortplaats en later is deze
markante plek omgetoverd tot een
fraai hertenkamp waar jong en
oud tot rust kan komen.

Laarder Engh

Het Singermuseum is gehuisvest in een vleugel van het landhuis De
Wilde Zwanen, in 1911 gebouwd door het Amerikaanse kunstenaarsen kunstverzamelaarsechtpaar Singer. Het Singermuseum omvat
ook een concertzaal en ruimte voor onder meer congressen,
workshops en diners. In de zomer van 2017 wordt er na een flinke
verbouwing een nieuwe concertzaal geopend.

Singermuseum

Landgoed Larenberg telt ruim 24 hectare grond, dat in
1833 door de Amsterdamse advocaat Cornelis Backer werd
gekocht. Backer vormde de woeste gronden om tot een
landgoed met allure. De beroemde landschapsarchitect J.D.
Zocher jr. was de waarschijnlijke architect van het landhuis
op het landgoed.
De Stichting Vrienden van Landgoed Larenberg is opgericht
in 2010 en heeft als doel meer bekendheid te geven aan de
unieke kwaliteiten van Larenberg. De vriendenstichting
ondersteunt het streven naar een verantwoord behoud
voor langere termijn, en draagt dit uit naar de diverse
(overheids-) instanties die van invloed zijn op het beheer
van een historisch landgoed.
Landgoed Larenberg

We vervolgen onze weg over de Blaricummerheide.
De 40 km wandelaars maken een lus op deze heide en gaan via de nieuwe natuurbrug
Laarderhoogt naar de Bussumerheide. Vervolgens lopen ze verder door Bussum-Zuid en het
nieuw ontwikkelde natuurgebied Gijzenveen en vandaar naar het Naardermeer. Daar
wordt het prachtige 3 km
lange Laarzenpad gevolgd, dat soms
wat drassig kan zijn.

Tussen Bussum (het Spiegel) en de
Hilversumse Meent bevindt zich een
nieuw natuur- en wandelgebied:
het Gijzenveen

Het Naardermeer is een beschermd natuurgebied in het
Gooi, gelegen tussen Muiderberg, Naarden, Hilversumse
Meent en Weesp. Het is een plassengebied met riet,
hooiland en moerasbos. Het biedt plaats aan veel
moerasplanten en -dieren, waaronder unieke zoals
aalscholvers. Het was het eerste gebied dat de
vereniging Natuurmonumenten na haar oprichting in
1906 aankocht om te beschermen. Het gebied is beperkt
toegankelijk voor bezoekers; er zijn ook georganiseerde
wandelingen en vaartochten.
Naardermeer

De 10 km. wandelaars vervolgen nu hun weg over de Tafelbergheide, langs twee leemkuilen
(zie info-bord bij de kuil), naar restaurant De Tafelberg.
De 20 en 30 km. wandelaars vervolgen hun weg door de bossen van Bikbergen en splitsen
zich daar. De 20 km gaat verder over de Vliegheide en Nieuw Bussumerheide naar het
Gooimeer.
De 30 km. Route gaat via de Landgoederen Oud Bussum en De Beek, naar de
vestingstad Naarden.
In 1570 schonken de besturen van Naarden en de Gooise dorpen het
landgoed Oud Bussem aan Paulus van Loo, de Baljuw van Gooiland.
Op het landgoed lag een boerderij, die in 1672 bij het beleg van
Naarden door de Fransen verbrand werd en in de 18e eeuw herbouwd
werd door Michiel Hinloopen. In 1974 brandde de boerderij opnieuw
af. In de 18e eeuw werd op het landgoed tevens een landhuis
gebouwd door Abraham Scherenberg. Dat werd in 1929 afgebroken en
herbouwd door Pieter van Leeuwen Boomkamp. Architect was D.F.
Slothouwer. In 2010 werd aan de achterzijde van het landhuis een
Orangerie aangebouwd.
Landgoed Oud Bussum

Landgoed De Beek is sinds 1945 staatseigendom, maar wordt beheerd door het Goois Natuurreservaat.
Een parkachtige Engelse landschapsstijl. Het landgoed is rijk aan vele naaldhoutsoorten en biedt
broedgelegenheid aan de ijsvogel.

Landgoed de

Beek

Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn unieke
stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. Er is goed
te wandelen over de verdedigingswerken. Ook een rondvaart rond de werken is mogelijk. De
omvangrijke, uitstekend gerestaureerde vesting, waarvan de meeste delen uit de 17e eeuw over zijn,
is voor het grootste deel vrij toegankelijk.

de Naarder Vesting

Ook hier bereiken de 40 km. wandelaars de vestingstad Naarden. Zij gaan gezamenlijk met
de 30 km. wandelaars door de vestingstad, om deze via de Utrechtse Poort weer te
verlaten.

Utrechtse Poort

Over de Oostdijk bereiken de 30 en 40 km. wandelaars het Gooimeer waar ook de 20 km. op
de route komt. De tocht gaat verder langs de oevers van het Gooimeer met prachtig uitzicht
over het randmeer en de skyline van Almere om vervolgens de Kalkovens en de Haven van
Huizen te passeren.
Een schelpkalkoven is een oven in een kegelvormige toren, met
een hoogte variërend van 15 tot 20 meter en een doorsnede aan
de basis van meestal 5 tot 7 meter. Schelpkalkovens werden
gebruikt voor de fabricage van metselkalk uit strandschelpen (in
Nederland schelpkalk genoemd). Schelpkalkovens zijn doorgaans
te vinden aan het water en staan vaak in groepjes.
de Kalkovens

Het
voormalige
gelegen aan het
oude haven, daar
hun
botters
dineren
bij
geschiedenis
van
Huizer Museum.

vissersdorp Huizen is schilderachtig
Gooimeer, vroeger de Zuiderzee. In de
waar de vissers tot in de jaren dertig
aanmeerden, kunt u nu uitstekend
verschillende restaurants. Over de
Huizen komt u meer te weten in het
Haven van Huizen

Via het oude dorp Huizen voert de route door de Huizer Eng naar de Tafelbergheide met een
prachtig uitzicht bij twee bankjes aan de rand van de heide. Aan het eind van de heide bij
restaurant De Tafelberg komen alle wandelaars samen en gaan gezamenlijk terug naar Laren.
Via de Protestantse Johanneskerk, die voor u is opengesteld, stapt u het centrum van Laren
binnen met de Brink, de R.K. Basiliek en de vele terrasjes, waar het goed toeven is en men
wel eens een BN’er kan spotten. Na het centrum, is het nog een klein stukje en keren de
wandelaars via de Laarder Engh weer terug naar het eindpunt sportvereniging SV Laren.
Al bijna 500 jaar bepaalt zij het gezicht van Laren: de Johanneskerk. Het historische gebouw aan de
Naarderstraat gebruiken wij vooral voor vespers, lezingen en bijzondere diensten zoals een
huwelijksvoltrekking of uitvaart. Daarnaast vieren wij er diensten in de week voor Pasen en de
zondagmorgendiensten tijdens de zomervakantiemaanden.

Johanneskerk
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.
< Brink

Sint Jan Basiliek >

