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Dit artikel gaat over de route die 
in Bussum begon. De afstand is 
25 km. De tocht begint en eindigt
bij station Naarden-Bussum. Je
kunt de routebeschrijving tijdens
openingsuren bij de Historische
Kring verkrijgen (in de lage rech-
tervleugel van het stationsge-
bouw) of uploaden via www.
historischekringbussum. nl. 
Kijk onder Gooise meren.

Hierbij een paar tips van wat on-
derweg zoal te zien of te bezoe-
ken is:

-  Onder de brug, rechts nadat je 
de Oude Rijksweg bent overge-
stoken, is het Thierens oorlogs-
monument. 

-  Op de Huizerstraatweg bevin-
den zich diverse tuincentra. Na 
de fabriek (Givaudan), bocht 
naar rechts en bocht naar links 
is rechts zicht op het landgoed 
Flevorama. 

-  Je komt bij de afslag Valkeveen-
selaan. Aan het eind er van is 
de uitspanning Oud Valkeveen. 
Volg je echter de route verder 
richting Huizen, dan passeer je 

een voormalig tolhuisje (opge-
heven in 1930).

-  Net voorbij Huizen ziet je op 
de rotonde bij de Randweg het 
Gooische Stoomtram-monu-
ment.

-  In Blaricum was een tramhalte, 
op de plek waar nu de koffiesa-
lon van Gordon is gevestigd.

-  Op de Brink in Laren bij de Mau-
vepomp is de befaamde poffer-
tjeskraam. Aanbevolen! 

-  Als je het centrum van Laren 
hebt verlaten, kom je op de Sta-
tionsweg. Hier was het tramsta-
tion. Na het hertenkamp steven 
je af op het A1 viaduct. En na 
een kilometer de keus om op 
het terras van La Place te gaan 
zitten, aan de overkant (tun-
neltje) het Geologisch Museum 
Hofland te bezoeken of het St. 

Janskerkhof op te wandelen, 
waar eeuwenlang Gooiers zijn 
begraven. 

-  Richting Hilversum verandert de 
Hilversumseweg in Larenseweg 
en maken bos en heide plaats 

voor huizen en gebouwen. Vlak 
bij station Hilversum bevindt 
zich het voormalige wachtstati-
on van de Gooische Stoomtram, 
gebouwd in 1902.

Klaas Oosterom

Gooische Stoomtram-route per fiets

Tegenover het Rabobankge-
bouw in Laren staat het beeld 
De Conducteur. De sokkel van 
het beeld is van een lichtzuil uit 
1931 (50 jaar tram).

Station Naarden-Bussum. Hier kan de fietstocht beginnen en eindi-
gen. 
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