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- Wist u dat het Gooi centraal in Nederland ligt en zeer goed bereikbaar is? 

- Wist u dat het Gooi veel meer is dan de Gooise matras? 

- Wist u dat het Gooi een ongekende variëteit biedt aan natuur van heidevelden met schaapskuddes, 

zandverstuivingen, bossen, landgoederen en water? 

- Wist u dat het Gooi rijk is aan pittoreske dorpjes met fraaie dorpskernen welke ook nog eens dicht bij 

elkaar liggen? 

Ontdek nu de fraaiste plekjes tijdens de wandeldagen van het Gooi. 

Nieuw dit jaar is de samenwerking met het Goois Natuurreservaat. U kunt hierdoor onder meer onderweg 

genieten van de schaapskudde. Of u nu kort of langer de tijd heeft, of uw conditie bescheiden of zeer goed is, de 

wandeldagen van het Gooi kennen een breed aanbod met voor ieder wat wils. 

 

U kunt naar wens 1,2, 3 of zelfs 4 dagen lang genieten van prachtige en zeer gevarieerde wandelingen. Maak uw 

keuze uit 10, 20, 30 of 40 km. Eén dag 30 km wandelen en de volgende dag 20 km? De keuze is aan u, alle 

combinaties zijn mogelijk, ook bent u vrij in de dagen waarop u wilt wandelen. 

 

De wandeldagen van het Gooi worden georganiseerd van woensdag 21 t/m zaterdag 24 juni 2017 en starten 

dagelijks vanuit Laren. 

Startlocatie: sv Laren’99 gelegen aan het Schuilkerkpad 1 te Laren N.H. 

Ten opzichte van voorgaande jaren hebben wij dit jaar een wijziging in de routes aangebracht. 

Dag 1 (wo 21 juni): blijft de Bosroute 

Dag 2 (do 22 juni): wordt de Buitenplaatsenroute (i.p.v.de Polderroute) 

Dag 3 (vr  23 juni): wordt de Polderroute (i.p.v.de Buitenplaatsenroute) 

Dag 4 (za 24 juni): blijft de Gooimeerroute 

 

Tijdens de polderroute komen wij o.a. door de landelijk gelegen gemeente Eemnes. 

Een bezoekje aan de Hervormde Kerk daar is het meer dan waard. Het beklimmen van de toren behoort tot de 

mogelijkheid. Op 36,5 m. hoogte heeft U uitzicht over de omgeving en de andere wandelaars. 

 

U kunt zich dagelijks aanmelden in de starttent en de starttijden zijn als volgt: 

40 km: 07.00 - 09.00 uur 

30 km: 08.00 - 10.00 uur 

20 km: 09.00 - 11.00 uur 

10 km: 09.00 - 12.00 uur 

Aankomst tot 17.00 uur.   

Op vrijdagmiddag zal poptroubadour Arnoud Kas optreden en op zaterdagmiddag zal zanger Patrick 

Willemse het feest opluisteren. U kunt zich ook, bij voorkeur, vooraf inschrijven via 

www.wandelvierdaagsehetgooi.nl . 
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