
Zomer 2021 staat Gooi & Vecht in het teken van Gooise Grensverleggers, 

Wereldverbeteraars en Uitvinders tijdens de tweede editie van het 

Erfgoedfestival. 

Duik van 26 mei tot 12 september in de erfgoedverhalen van o.a. P.C. 

Hooft, Nescio, Mondriaan en Frederik van Eeden met het inspirerende 

(coronaproof) buitenprogramma vol themawandelingen en fietsroutes. Ook zijn

er verdiepende tentoonstellingen, blogs, vlogs, podcasts, een interactieve AR 

Experience van stoomtram de Gooische Moordenaar en een speciaal 

kinderprogramma met bijpassend doeboek.

Rondreizende Tentoonstelling TVE

Grensverleggers in Gooi en Vecht

juli- september 2021

Vijftien informatieve panelen geven in beeld en tekst aan wie spraakmakend 

waren door hun verdiensten, uitblonken in wetenschap en kunsten of de 

gezondheidzorg vooruithielpen.



Mannen en vrouwen van naam, bekend in heel Nederland en vaak ook over de 

grens.

Zij waren in de ware zin grensverleggers, hun tijd vooruit. 

Ze zijn onze erflaters.

De regio Gooi & Vecht trok begin 1900 veel mensen in reactie op de groeiende 
industrialisatie in de stad. Zij hadden behoefte aan rust en ruimte in de natuur.

Dit was te vinden in het Gooi. 

Vele creatieven gingen hier wonen en vrijdenkers als Frederik van Eeden en 

Jacob van Rees werkten in kolonies aan een alternatieve wereld.

Te zien in gemeentehuizen, bibliotheken en sociale centra volgens een 

tentoonstellingskalender van juli – september 2021. 

Zie actuele gegevens op www.tussenvechteneem.nl

Laat u inspireren door deze bijzondere grensverleggers uit het verleden !

Buitenprogramma’s 

Wandelen Thematische wandelingen met begeleiding op de route, historische 

foto’s en verhalen zijn overzichtelijk opgenomen in de app Spacetime Layers. 

Zo werkt Spacetime Layers:

Stap 1: Download de gratis ‘Spacetime Layers’ App via de App Store (Apple) of

‘Play Store’ (Android). Voor het downloaden van de wandeling is een goede 

verbinding noodzakelijk. Klik op de groene knop ‘Installeren’ en vervolgens op 
‘openen’. 

Stap 2: Layers vraagt om toegang tot je locatie. Klik op ‘Toestaan bij gebruik 
van app’. Dit is belangrijk voor de navigatiefunctie. 

Stap 3: Wandelingen van het Erfgoedfestival zijn herkenbaar aan het logo en 
de tekst ‘samenwerkende musea in Gooi & Vecht’. Lukt dit niet? Scan de QR-

code. 

Stap 4: Kies een wandeling en klik op de blauwe knop ‘Bekijk op de kaart’. De 
kaart en wandeling worden nu geopend. Het blauwe stipje geeft aan waar je 

bent.

Let op: swipe telkens naar links voor meer informatie en om naar het volgende

punt op de route te komen.



Voorlopige lijst wandel- en fietsroutes in het Gooi en de Vechtstreek:

1. Koloniehuizen in Blaricum

2. Het Bussum van Frederik van Eeden

3. Jac. P. Thijsse-route

4. Landgoed Zonnestraal

5. Bussum, bakermat van de televisie

6. Smakelijk Weesp

7. Pinetum Blijdenstein

8. Grensverleggers in vestingstad Muiden

9. Liebermannloop – Singer Laren

10. Hilversum, Dudoks levenswerk

11. Wereldverbeteraar Comenius

12. Mondriaanroute: Laren en Blaricum


