
VERNIEUWDE

ERFGOOIERS-
ROUTE

Fietsroute van 52 km  
- of verkorte route van 32 of 26 km -  

over de heide, door de bossen, door de stad Naarden  
en de dorpen Blaricum, Hilversum, Huizen  
en Laren en langs de buitenplaatsen van  

’s-Graveland en Bussum.

STAD EN LANDE STICHTING
Bij de opheffing van de Vereniging van Stad en Lande  
van Gooiland,de organisatie van de Erfgooiers, is  
de Stad en Lande Stichting in 1977 opgericht.  
De doelstelling is tweeledig; het beheer van het archief  
en voorwerpen van de Erfgooiers en belangstelling 
opwekken voor en verspreiding van kennis over de 
geschiedenis van de Erfgooiers. 

De stichting heeft het archief 
ondergebracht in het Stads

archief in Naarden dat daar  
is te raadplegen. 
Om de geschiedenis van  
de Erfgooiers levend te 
houden wordt jaarlijks, 

in samen werking met de 
Vereniging van Vrienden van 

het Gooi, het Goois Natuur
reservaat en de Stichting Tussen 

Vecht en Eem, de Emil Ludenpenning 
uitgereikt met daarbij, voor belangstellenden, de Emil 
Ludenlezing. Tevens worden elk jaar activiteiten georgani
seerd of ondersteund waardoor de geschiedenis van de 
Erfgooiers weer onder de aandacht wordt gebracht. Meer 
informatie vindt u op de website: www.erfgooiers.com.

Nu ook als GRATIS multimedia tour 
op uw smartphone of tablet

Uitgave: Stad en Lande Stichting, 2015
Vormgeving: Schaapherder Design, Laren

Cartografie: © iTRovator/ RBT Gooi & Vecht.
Foto’s: Fotograaf ErikJan Geniets,  

Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Hilversum,  
Archief Stad en Lande Stichting.
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Stad en Lande Stichting
Secretaris: Schokkinglaan 8, 1272 JS  Huizen

Website: www.erfgooiers.com



ERFGOOIERS
Erfgooiers zijn de oorspronkelijke boeren in het Gooi. 
In het begin van de 15e eeuw krijgen deze boeren het recht 
op gemeenschappelijk gebruik van weilanden, hooilanden, 
bossen en heidevelden. Het gebruik van de zogenoemde 
gemene gronden wordt strikt geregeld. De rechten voor het 
gebruik gaan over van vader op zoon. Pas in de jaren 70 van 
de vorige eeuw is de organisatie van de erfgooiers, 
de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, opgeheven. 
Een groot deel van de heide is behouden en wordt nu 
beheerd door het Goois Natuurreservaat. Het unieke 
landschap is mede daardoor nog alom aanwezig.
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ERFGOOIERSROUTE
Ter gelegenheid van 
het 10jarig bestaan van 
de Stad en Lande Stichting 
is in 1988 in het Gooi de 
Erfgooiersroute uitgezet. In samen
werking met de ANWB is de route in 1995 
opnieuw bewegwijzerd en opgedeeld in een 
noord en zuidlus. Na het besluit van de ANWB om de route 
niet meer te ondersteunen is in 2014, in samenwerking 
iTRovator en het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en 
Vecht, de route in ere hersteld en tevens ontwikkeld als 
multimediale tour.
De Erfgooiersroute voert over de Gooise heide, door bossen, 
langs weiden, door de stad Naarden en de dorpen Hilversum, 
Huizen, Blaricum en Laren en langs de buitenplaatsen van 
’sGraveland en Bussum. De fietsroute is totaal 52 km.  
De route kan worden ingekort door onderweg voor de verkorte 
route te kiezen. De noordlus is 32 km en de zuidlus 26 km. 
De gehele route wordt met zeshoekige bordjes bewegwijzerd.

MULTIMEDIALE TOUR
De multimediale tour is 

gerealiseerd in samenwerking 
met iTRovator, het toeristisch inno

vatieplatform voor de regio Gooi en 
Vechtstreek (www.itrovator.nl) en het Regionaal 

Bureau voor Toerisme Gooi en Vecht. Voor alle toeristische 
informatie over de regio: www.vvvgooivecht.nl.

Door aanwijzingen op uw smartphone of 
tablet wordt u langs de route geleid en 
krijgt u in geluid en beeld op meer dan 
50 punten informatie over de historie, de 
Erfgooiers en het landschap. Deze tour is 

gratis te downloaden via de ‘Gooi & Vecht Tour app’. 
Scan de QR code om deze app te downloaden in de Apple 
of Android versie. Ook kunt u in de Apple of Playstore 
zoeken naar ‘Gooi & Vecht Tour app’.

Het Erfgooiers
archief in het 
Stadsarchief te 
Naarden
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