
S4H korte route 

Rondje gooimeer  https://connect.garmin.com/modern/activity/4800287253 

route beschrijving 

• start Topsport centrum 
• na viaduct onder A6 naar rechts 
• Knp 25 naar rechts over de dijk richting Almere haven 
• Knp 32 door Almere havenkom. 79,  
• Knp 80, naar links de dijk af 
• Knp 81, naar rechts 
• Rechtdoor aanhouden (weg het na een tijdje Meesweg). Na enkele km kun je links “Almere 

Boven”(een berg) zien. 
• bij eind weg, bocht naar links (Lijsterweg). Aanhouden, bij T splitsing naar rechts, de Stichtse 

Brug op. 
• Parallel aan de A27 weg enkele km blijven vervolgen 
• Bij kruising met stoplichten (fiestknooppunt 1): eerst rechtdoor en dan links, viaduct over 

A27. 
• Tussenstop Theehuis Eemnes 
• Bij T splitsing recht bruggetje over (knp02). Meentweg.  
• Na enkele km, bij Eemnes naar rechts (Knp24,Laarderweg.) 
• Bij eind laarderweg, beetje link oversteken (knp52) en onder A27.  
• Weg vervolgen naar Laren (eemnesserweg). 
• Aan het eind naar rechts, dan de Brink, Naarderstraat en licht naar rechts Tafelbergweg 
• Naar circa 1 km naar rechts onder den Dael 
• Aan het eind even naar rechts, dan meteen naar links (Boslaan) 
• Dan rechts links en langs restaurant Tafelberg (knp 80),  
• Dan lange afdaling (soms steil!) op schelpenpad naar beneden (richting knp 70. We 

oversteken, 2 keer weg oversteken 
• Enkele 100 meter na knp79 rechtsaf Flevolaan richting knp 78 (nog een weg oversteken 
• Bij knp 78, klein padje naar links en richting Naarden vesting rijden.  
• Na viaduct onder A1 meteen naar rechts 
• Weg vervolgen, bij bijna einde van de dijk naar rechts, richting Almere.  
• Na weer een viaduct onder de A1, daarna rechts, Almere aanhouden 
• Daarna naar rechts, na een paar 100 meter, weg over smal fietspad naar beneden (de oude 

golfbaan.  
• Aan het eind weg over en dan links, Onder viaduct A6 en dan naar links, meteen rechts de 

Hollandse brug op. 
• Brug over, langs de A6 blijven rijden, afdalen en dan rechts onder de A6.  
• Op de Dijk (met mooi uitzicht Gooimeer) links naar beneden Kromsloot park in. 
• Na een tijdje links onder de A6 door en doorrijden naar TopSport centrum, Je bent er! 

 


