Rooster fietstochten 2022 Fietsgilde ’t Gooi Het fietsgilde bestaat uit vrijwilligers die in de
maanden mei tot en met september wekelijks bijzondere fietstochten begeleiden door het Gooi.
Gedurende de tocht wordt een aantal keren gestopt en vertelt de gids verhalen over de
geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur. Deelnemen aan een fietstocht kost € 3,- per
persoon. Dagtochten (DT) starten om 10.00 uur, einde rond 15.30 uur, circa 40 km.
Middagtochten (MT) starten om 13.30 uur en duren tot ongeveer 16.00 uur, circa 20 km. Zie ook:
www.fietsgilde.nl.
Wilt u met een groep een speciale tocht fietsen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij maken
een tocht op maat al voor € 4,-- per persoon, met een minimum van € 30,--. Stuur een e-mail met
uw verzoek naar secretaris@fietsgilde.nl.
DT/MT Datum
Naam Tocht/Start
Omschrijving
MT
Zo 1 mei
Trekschuitroute
In de 17e en 18e eeuw ging het personen- en goederenvervoer in ons land voornamelijk per trekschuit. Via het
13.30 uur/ Kerkbrink, 1211 BX jaagpad werden de schuiten voortgetrokken door paarden. Fiets mee met het Fietsgilde langs de verbindingen
Hilversum
tussen het Gooi en Amsterdam. Allereerst via de Oude Haven van Hilversum, via de Gooische en ’s-Gravelandse
Vaart en vervolgens langs het Naardermeer en via de wijk Keverdijk naar de trekvaarten in Naarden en Bussum.
DT
Za 7 mei
Vorstelijk Baarn
Ken jij Baarn al? In deze vorstelijke gemeente valt zoveel te ontdekken. Je fietst via Kasteel Groeneveld richting
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX Baarn. Je ontdekt de geschiedenis van Paleis Soestdijk en de monumentale Baarnse villa’s en oude hotels zoals het
Hilversum
Badhotel. Dit is een fietstocht langs de 'Grandeur' van Baarn.
DT
Wo 11 mei Floris V
Vecht, Weesp, Muiderslot, Muiderberg, Hakkelaarsbrug/ Omdat Floris V een van de beroemdste Hollandse vorsten
10.00 uur/ Station Bussum- is geweest en ook nog eens grote invloed heeft gehad op de geschiedenis van het Gooi, mag hij niet ontbreken op
Zuid [hotelzijde]
onze tochten. Hij was immers de grondlegger van de Erfgooiers. Op deze tocht doen wij onder andere Muiden en
Muiderberg aan en duiken zo in de geschiedenis van Floris V. Maar het gaat natuurlijk ook om het fietsen door de
mooie Keverdijkse polder, langs het Naardermeer en door de stadjes en dorpen. Kortom: geschiedenis, cultuur en
natuur samen in deze schitterende tocht.
DT
Za 21 mei Bos en Heide
Fiets met het Fietsgilde een 'rondje om Hilversum'. Je komt in het Corversbos, Spanderswoud, Wester- en
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX Zuiderheide, Lage Vuursche en over de Hoorneboegse Heide. Onderweg vertelt de gids je over de historie van het
Hilversum
gebied en de vaak moeizame strijd die geleverd is om het gebied te behouden.
DT
Zo 22 mei De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie uit 1871 is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. De
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX linie bestaat voornamelijk uit gebieden die onder water te zetten zijn. De totale lengte van de linie bedraagt 85 km.
Hilversum
Met het Fietsgilde ontdek je een zestal forten in het Zuidelijk Vechtgebied: Ruigenhoek, De Gagel, Werk bij
Maarsseveen, Tienhoven, Fort Nieuwersluis en Fort Spion in Loosdrecht.
DT
Za 25 mei Soestduinen-Den Dolder
Niet ver van Hilversum vind je een geweldige, uitgestrekt zandverstuiving: De Soesterduinen. Fiets samen met het
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX Fietsgilde via Lage Vuursche naar dit unieke natuurgebied. Via Den Dolder en de Hoorneboegse Heide ga je weer
Hilversum
terug naar Hilversum.
DT
Za 28 mei Horstermeer-Naardermeer
Fiets met het Fietsgilde naar de Horstermeer en naar het Naardermeer. Via de nieuwe ecologische verbinding
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX (2013) fiets je terug via 's-Graveland naar Hilversum. Ontdek de overeenkomsten en de verschillen van deze twee
Hilversum
wateren.
DT
Wo 1 juni Van Zodden naar Buitenhuis
Ontdek een uniek landschap van zodden en trilvenen. Dit landschap houdt het midden tussen land en moeras. Je
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX fietst door het rustgebied van de Breukeleveense eendenkooi, de gids van het Fietsgilde geeft informatie over het
Hilversum
zoddengebied en vertelt je alles over de eendenkooi, een oer-Hollandse bedrijfstak.
DT
Zo 5 juni
Meanderen langs de Eem
Ontdek vanuit Hilversum de Eemvallei tussen Baarn en Amersfoort, een open weidegebied dat in de middeleeuwen
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX ontgonnen en verkaveld is in lange, smalle stroken. De start is op de Kerkbrink in Hilversum en het verste punt is
Hilversum
het landgoed Schothorst in Amersfoort. Vanaf daar gaat de tocht via de polder “Zeldert” terug naar Hilversum. De
afstand is ongeveer 48 km. Een groot deel van het fietspad langs de Eem gaat langs het oude Jaagpad.
DT
Wo 15 juni In het spoor van de Erfgooiers
Ruim duizend jaar heeft de organisatie van de Erfgooiers bestaan. De Gooise boeren hadden van oudsher
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX gebruiksrechten op de graslanden, de heidevelden en de andere gronden. Fiets mee met het Fietsgilde en ontdek
Hilversum
de sporen van de Erfgooiers in het Gooi. je fietst vanuit Hilversum langs de ’s-Gravelandse Vaart, naar de
Melkmeent, de Grote kerk van Naarden, langs de schaapskooi en de erfgooiersboom in Blaricum, het monument
van Hendrik Smit, de Larense Brink, het Heksenweitje en het Mediapark in Hilversum waar het gesloopte
Gemeenlandshuis van Stad en Lande stond.

DT

Za 18 juni Vechtstreek Noord
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

Van het centrum van Hilversum naar de oevers van de Vecht. Je fietst via het Ankeveensepad, langs de Spiegelplas
en Hinderdam naar Nigtevecht. Via de nieuwe fietsbrug over het Amsterdams Rijnkanaal en langs de Gein gaat de
fietstocht verder naar Weesp. Een afwisselend landschap dat de overgang vormt van het hoge stuwwalgebied van
het Gooi naar het lagergelegen rivierklei gebied van de Vecht.
Gooise Moordenaar
De Gooische Moordenaar is de bijnaam van de tramdienst die van 1882 tot 1947 de verbinding tussen de plaatsen
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX in het Gooi onderhield. In 1874 was de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort tot stand gekomen, maar behalve
Hilversum
Naarden, Bussum en Hilversum hadden de andere plaatsen in het Gooi geen station. In de volksmond werd de tram
De Gooische Moordenaar genoemd, wegens de vele ongevallen, die in totaal aan 117 mensen het leven kostten.
Belangrijkste oorzaak was het steeds drukker wordende wegverkeer, waardoor de confrontaties met de tram
toenamen. De fietsroute volgt de tramroute die de Gooische Moordenaar reed van 1940 tot 1947 vanaf station
Hilversum, via Laren, Blaricum, Huizen en Naarden-vesting naar station Naarden-Bussum.
Sporen uit het Verleden
Over de heide naar Lage Vuursche en via Hollandsche Rading terug naar Hilversum. Rondom Hilversum zijn sporen
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX gevonden die wijzen op vroegere bewoning. De gids van het Fietsgilde laat je de sporen uit het verleden zien en zal
Hilversum
erover vertellen.
Dudok Hilversum
Fiets je dit keer mee langs gebouwen van Dudok? Deze tocht eindigt bij het wereldberoemde Raadhuis van
13.30 uur/ Kerkbrink, 1211 BX Hilversum, maar laat ook op vele andere plekken in Hilversum zien waar zelfs het merendeel van de Hilversummers
Hilversum
nog nooit is geweest.
Gooi en Eemland
Drie karakteristieke dorpen: Laren en Blaricum die nog het typische karakter dragen van dorpen van de zandgrond,
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX en Eemnes, een agrarisch dorp dat aan de rand ligt van de unieke Eempolder. In Laren ontdek je nog het zichtbare
Hilversum
weversverleden, zoals de wevershuisjes, weverijen en spinnerijen. Laren en Blaricum zijn ontgonnen vanuit het
dorp naar alle kanten met een onregelmatig kavelpatroon. De ontginning van Eemnes gebeurde volgens een strak
geometrisch plan met lange, rechte kavels. Eemnes heeft een volstrekt eigen identiteit tussen de andere Vecht- en
Gooise gemeenten.
Natuurbruggen
Natuurbruggen, ook wel ecoducten genoemd, zijn een steeds meer voorkomend verschijnsel. Door de verstening
13.30 uur/ Kerkbrink, 1211 BX van Nederland, door stadsuitbreiding, industrie, wegen en spoorlijnen, raakten de natuurgebieden steeds meer
Hilversum
versnipperd. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur. Op de kleine, geïsoleerde stukjes natuurgebied kunnen
dieren en planten zich niet goed ontwikkelen. Vele soorten sterven uit. Daarom werd in 1990 de Ecologische
Hoofdstructuur geïntroduceerd. Tijdens deze tocht, die gaat over de natuurbruggen Zanderij Crailo en Laarderhoogt
hoor je hier meer over.
Hilversum 1940-1945
Met het Fietsgilde fiets je langs herinneringen van Tweede Wereldoorlog. Hilversum was voor de Duitsers in de
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX oorlog zeer interessant, vanwege de centrale ligging, de aanwezigheid van de omroep en het vliegveld. Het
Hilversum
hoofdkwartier van de Wehrmacht in Nederland was hier gevestigd. Het commando over de Atlantikwall werd
gevoerd vanuit een reusachtige bunker. Een radio-, telefoon- en telegraafbunker had een belangrijke spilfunctie in
de Duitse communicatie. Uit angst voor een geallieerde aanval was om heel Hilversum een anti-tankgracht/
verdedigingslinie aangelegd. Nog steeds zijn veel herinneringen aan de oorlog 1940-1945 zichtbaar.
Plassengebied
De regio Gooi & Vecht is rijk aan water. Om op te varen, maar ook om langs te fietsen met de wind in je haar! Fiets
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX mee met het Fietsgilde door de Ankeveense Plassen (het Bergse Pad) en langs de Spiegelplas en de Vecht naar
Hilversum
Vreeland. Via de Wijde Blik, de Waterleidingplas, de Vuntus en Kortenhoef fiets je weer terug naar Hilversum.
Sporen uit het Verleden
Over de heide naar Lage Vuursche en via Hollandsche Rading terug naar Hilversum. Rondom Hilversum zijn sporen
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX gevonden die wijzen op vroegere bewoning. De gids van het Fietsgilde laat je de sporen uit het verleden zien en zal
Hilversum
erover vertellen.
Trekschuitroute
In de 17e en 18e eeuw ging het personen- en goederenvervoer in ons land voornamelijk per trekschuit. Via het
13.30 uur/ Kerkbrink, 1211 BX jaagpad werden de schuiten voortgetrokken door paarden. Fiets mee met het Fietsgilde langs de verbindingen
Hilversum
tussen het Gooi en Amsterdam. Allereerst via de Oude Haven van Hilversum, via de Gooische en ’s-Gravelandse
Vaart en vervolgens langs het Naardermeer en via de wijk Keverdijk naar de trekvaarten in Naarden en Bussum.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie uit 1871 is een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis. De
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX linie bestaat voornamelijk uit gebieden die onder water te zetten zijn. De totale lengte van de linie bedraagt 85 km.
Hilversum
Met het Fietsgilde ontdek je een zestal forten in het Zuidelijk Vechtgebied: Ruigenhoek, De Gagel, Werk bij
Maarsseveen, Tienhoven, Fort Nieuwersluis en Fort Spion in Loosdrecht.

DT

Zo 19 juni

DT

Za 25 juni

MT

Zo 26 juni

DT

Wo 29 juni

MT

Za 2 juli

DT

Wo 6 juli

DT

Za 9 juli

DT

Zo 10 juli

MT

Za 16 juli

DT

Zo 17 juli

DT

Za 23 juli

MT

Wo 27 juli Buitenplaatsen ’s-Graveland
13.30 uur/
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtreek, Noordereinde 54
B, 1243 JJ ’s-Graveland
Wo 3 aug Horstermeer-Naardermeer
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum
Zo 7 aug
Vorstelijk Baarn
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum
Za 13 aug Van Zodden naar Buitenhuis
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum
Zo 14 aug Meanderen langs de Eem
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

DT

DT

DT

In het spoor van de Erfgooiers
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Wo 17 aug Vechtstreek Noord
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Zo 21 aug Hilversum 1940-1945
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Za 27 aug Soesterberg-Vliegveld
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

MT

Zo 28 aug Buitenplaatsen ’s-Graveland
13.30 uur/
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtreek, Noordereinde 54
B, 1243 JJ ’s-Graveland
Wo 31 aug Bos en Heide
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Ruim duizend jaar heeft de organisatie van de Erfgooiers bestaan. De Gooise boeren hadden van oudsher
gebruiksrechten op de graslanden, de heidevelden en de andere gronden. Fiets mee met het Fietsgilde en ontdek
de sporen van de Erfgooiers in het Gooi. Je fietst vanuit Hilversum langs de ’s-Gravelandse Vaart, naar de
Melkmeent, de Grote kerk van Naarden, langs de schaapskooi en de erfgooiersboom in Blaricum, het monument
van Hendrik Smit, de Larense Brink, het Heksenweitje en het Mediapark in Hilversum waar het gesloopte
Gemeenlandshuis van Stad en Lande stond.
’s-Graveland was vanaf de zeventiende eeuw in trek bij rijke Amsterdammers, die zich er vestigden op negen
landgoederen en buitenplaatsen. Een bekende buitenplaats is Schaep en Burgh, tot voor kort het hoofdkwartier van
de Vereniging Natuurmonumenten. Verder zijn de buitenplaatsen Boekenstein, Gooilust en Trompenburg vrij
bekend. De ’s-Gravelandse vaart was vroeger een belangrijke handelsroute tussen Amsterdam en Hilversum.
Vanwege het zuivere water vestigden zich hier veel wasserijen.
Fiets met het Fietsgilde naar de Horstermeer en naar het Naardermeer. Via de nieuwe ecologische verbinding
(2013) fiets je terug via 's-Graveland naar Hilversum. Ontdek de overeenkomsten en de verschillen van deze twee
wateren.
Ken jij Baarn al? In deze vorstelijke gemeente valt zoveel te ontdekken. Je fietst via Kasteel Groeneveld richting
Baarn. Je ontdekt de geschiedenis van Paleis Soestdijk en de monumentale Baarnse villa’s en oude hotels zoals het
Badhotel. Dit is een fietstocht langs de 'Grandeur' van Baarn.
Ontdek een uniek landschap van zodden en trilvenen. Dit landschap houdt het midden tussen land en moeras. Je
fietst door het rustgebied van de Breukeleveense eendenkooi, de gids van het Fietsgilde geeft informatie over het
zoddengebied en vertelt je alles over de eendenkooi, een oer-Hollandse bedrijfstak.
Ontdek vanuit Hilversum de Eemvallei tussen Baarn en Amersfoort, een open weidegebied dat in de middeleeuwen
ontgonnen en verkaveld is in lange, smalle stroken. De start is op de Kerkbrink in Hilversum en het verste punt is
het landgoed Schothorst in Amersfoort. Vanaf daar gaat de tocht via de polder “Zeldert” terug naar Hilversum. De
afstand is ongeveer 48 km. Een groot deel van het fietspad langs de Eem gaat langs het oude Jaagpad.
Van het centrum van Hilversum naar de oevers van de Vecht. Je fietst via het Ankeveensepad, langs de Spiegelplas
en Hinderdam naar Nigtevecht. Via de nieuwe fietsbrug over het Amsterdams Rijnkanaal en langs de Gein gaat de
fietstocht verder naar naar Weesp. Een afwisselend landschap dat de overgang vormt van het hoge stuwwalgebied
van het Gooi naar het lagergelegen rivierklei gebied van de Vecht.
Met het Fietsgilde fiets je langs herinneringen van Tweede Wereldoorlog. Hilversum was voor de Duitsers in de
oorlog zeer interessant, vanwege de centrale ligging, de aanwezigheid van de omroep en het vliegveld. Het
hoofdkwartier van de Wehrmacht in Nederland was hier gevestigd. Het commando over de Atlantikwall werd
gevoerd vanuit een reusachtige bunker. Een radio-, telefoon- en telegraafbunker had een belangrijke spilfunctie in
de Duitse communicatie. Uit angst voor een geallieerde aanval was om heel Hilversum een anti-tankgracht/
verdedigingslinie aangelegd. Nog steeds zijn veel herinneringen aan de oorlog 1940-1945 zichtbaar.
Via het prachtige Soester bosgebied Op-Hees kom je op de voormalige vliegbasis Soesterberg Na de oorlog In 1951
werd Soesterberg weer helemaal operationeel. Vanaf 1954 maakte ook de Amerikaanse Luchtmacht gebruik van de
Vliegbasis. Op 12 november 2008 werd de basis gesloten en komt er een einde aan bijna 100 jaar gemotoriseerd
vliegverkeer boven Soesterberg. De landingsbanen, shelters, munitiebunkers en hangars blijven als militair erfgoed
bewaard. Je maakt een interessante fietstocht over het terrein en bezoekt de observatietoren. Via de
Soesterduinen en Paleis Soestdijk fiets je terug naar Hilversum.
’s-Graveland was vanaf de zeventiende eeuw in trek bij rijke Amsterdammers, die zich er vestigden op negen
landgoederen en buitenplaatsen. Een bekende buitenplaats is Schaep en Burgh, tot voor kort het hoofdkwartier van
de Vereniging Natuurmonumenten. Verder zijn de buitenplaatsen Boekenstein, Gooilust en Trompenburg vrij
bekend. De ’s-Gravelandse vaart was vroeger een belangrijke handelsroute tussen Amsterdam en Hilversum.
Vanwege het zuivere water vestigden zich hier veel wasserijen.
Fiets met het Fietsgilde een 'rondje om Hilversum'. Je komt in het Corversbos, Spanderswoud, Wester- en
Zuiderheide, Lage Vuursche en over de Hoorneboegse Heide. Onderweg vertelt de gids je over de historie van het
gebied en de vaak moeizame strijd die geleverd is om het gebied te behouden.

DT

Zo 4 sept

MT

Wo 7 sept Natuurbruggen
13.30 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Wo 14 sept Plassengebied
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum
Zo 18 sept Gooi en Eemland
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Gooise Moordenaar
10.00 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

DT

Za 24 sept Floris V
10.00 uur/ Station BussumZuid [hotelzijde]

MT

Zo 25 sept Dudok Hilversum
13.30 uur/ Kerkbrink, 1211 BX
Hilversum

De Gooische Moordenaar is de bijnaam van de tramdienst die van 1882 tot 1947 de verbinding tussen de plaatsen
in het Gooi onderhield. In 1874 was de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort tot stand gekomen, maar behalve
Naarden, Bussum en Hilversum hadden de andere plaatsen in het Gooi geen station. In de volksmond werd de tram
De Gooische Moordenaar genoemd, wegens de vele ongevallen, die in totaal aan 117 mensen het leven kostten.
Belangrijkste oorzaak was het steeds drukker wordende wegverkeer, waardoor de confrontaties met de tram
toenamen. De fietsroute volgt de tramroute die de Gooische Moordenaar reed van 1940 tot 1947 vanaf station
Hilversum, via Laren, Blaricum, Huizen en Naarden-vesting naar station Naarden-Bussum.
Natuurbruggen, ook wel ecoducten genoemd, zijn een steeds meer voorkomend verschijnsel. Door de verstening
van Nederland, door stadsuitbreiding, industrie, wegen en spoorlijnen, raakten de natuurgebieden steeds meer
versnipperd. Dit heeft grote gevolgen voor de natuur. Op de kleine, geïsoleerde stukjes natuurgebied kunnen
dieren en planten zich niet goed ontwikkelen. Vele soorten sterven uit. Daarom werd in 1990 de Ecologische
Hoofdstructuur geïntroduceerd. Tijdens deze tocht, die gaat over de natuurbruggen Zanderij Crailo en
Laarderhoogt. hoor je hier meer over.
De regio Gooi & Vecht is rijk aan water. Om op te varen, maar ook om langs te fietsen met de wind in je haar! Fiets
mee met het Fietsgilde door de Ankeveense Plassen (het Bergse Pad) en langs de Spiegelplas en de Vecht naar
Vreeland. Via de Wijde Blik, de Waterleidingplas, de Vuntus en Kortenhoef fiets je weer terug naar Hilversum.
Drie karakteristieke dorpen: Laren en Blaricum die nog het typische karakter dragen van dorpen van de zandgrond,
en Eemnes, een agrarisch dorp dat aan de rand ligt van de unieke Eempolder. In Laren ontdek je nog het zichtbare
weversverleden, zoals de wevershuisjes, weverijen en spinnerijen. Laren en Blaricum zijn ontgonnen vanuit het
dorp naar alle kanten met een onregelmatig kavelpatroon. De ontginning van Eemnes gebeurde volgens een strak
geometrisch plan met lange, rechte kavels. Eemnes heeft een volstrekt eigen identiteit tussen de andere Vecht- en
Gooise gemeenten.
Omdat Floris V een van de beroemdste Hollandse vorsten is geweest en ook nog eens grote invloed heeft gehad op
de geschiedenis van het Gooi, mag hij niet ontbreken op onze tochten. Hij was immers de grondlegger van de
Erfgooiers. Op deze tocht doen wij onder andere Muiden en Muiderberg aan en duiken zo in de geschiedenis van
Floris V. Maar het gaat natuurlijk ook om het fietsen door de mooie Keverdijkse polder, langs het Naardermeer en
door de stadjes en dorpen. Kortom: geschiedenis, cultuur en natuur samen in deze schitterende tocht.
Fiets je dit keer mee langs gebouwen van Dudok? Deze tocht eindigt bij het wereldberoemde Raadhuis van
Hilversum, maar laat ook op vele andere plekken in Hilversum zien waar zelfs het merendeel van de Hilversummers
nog nooit is geweest.

