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Een cadeautje voor u van de 
nieuwe gemeente! Bussum, 
Muiden en Naarden vormen 
sinds 1 januari 2016 de gemeen-
te Gooise Meren. Met gidsen, 
die de historie kennen, kunt u 
een bus- en wandeltocht maken 
door dit stuk van de  Gooi- en 
Vechtstreek, onderbroken door 
een koffiestop. 

Erfgoedorganisaties, waaronder 
Tussen Vecht en Eem, HK Stad 
Muiden, HK Bussum en Vereni-
ging vestingstad Naarden, heb-
ben deze bustocht uitgezet, die 
langs de historische plaatsen in 
Gooise Meren leidt. Behalve de 
vestingen Naarden en Muiden ko-
men ook Bussum en Muiderberg, villawijken, buitengebieden, 

verdedigingswerken, parken 
en meren voorbij. Gidsen vertel-
len erover tijdens de rit en tij-
dens twee wandelingen. De tocht 
vindt plaats in een luxe touring-
car. Mocht u slecht ter been zijn 
dan kunt u tijdens de wandelin-
gen blijven zitten. U kunt mee, al-
leen, samen of met een groep(je). 

Maar geef u eerst op! Op zater-
dag 12 maart om 13.30 uur start 
de bustocht vanaf Sportcentrum/
zwembad De Zandzee, Struikhei-
weg 14 Bussum. Hier eindigt de 
tocht ook; omstreeks 16.30 uur. 
De tocht is mogelijk gemaakt 
dankzij subsidie van de gemeente 
Gooise Meren.
De tocht duurt ongeveer drie uur. 

Geef u op via bustochtgooiseme-
ren@tussenvechteneem.nl. Bent 
u lid van de Historische Kring 
Bussum (HKB), geef dat dan aan. 
De Kring betaalt dan voor u. Als 
lid kunt u nog iemand (b.v. uw 
partner) opgeven die gratis mee 
kan. Zonder kosten meegaan 
geldt ook als u aangeeft lid van de 
HKB te willen worden (voor €15 
per jaar). Wilt u mee en u bent 
en wordt geen lid dan betaalt u 
een bijdrage van €5 per persoon. 
Na ontvangst van een bevesti-
gingsmail is uw inschrijving 

rond. Later dit jaar zullen er nog 
meer tochten georganiseerd wor-
den. Bij voldoende belangstelling 
ook vanuit Naarden en Muiden. 
Houdt daarvoor de plaatselijke en 
regionale bladen in de gaten.      

Bustocht door Gooise Meren

Gooise Trammonument te Muiderberg.

Grote zeesluis en Muiderslot te Muiden.

Houtenhuizen in de Sandtmannlaan in Naarden.


