PARCOURS
Start bij Muiderslot, recht door de Herengracht, dan 1e straat links bij Ome Ko de Naarderstraat in tot aan Vestingplein. Hier linksaf
langs het Muizenfort. Rechtdoor het brugje over en rechts de Noordpolderweg op. Met de bocht naar links de weg blijven volgen tot
deze overgaat in de Dijkweg met een bocht naar rechts. Deze weg volgen tot Muiderberg. In Muiderberg links het Kerkpad op. Met
de bocht naar rechts over de Zeeweg langs de Zeemeeuw via de Nienhuis Ruijskade tot de Leeuwenkuil. Linksaf het voetpad op
en dit pad blijven volgen en onder de snelweg door over de IJsselmeerweg (het fietspad). IJsselmeerweg blijven volgen tot het
wisselpunt. Met een bochtje naar links en dan naar rechts het voetpad op. Dit blijven volgen tot de kruising en dan linksaf naar de
jachthaven. Hier steek je de weg over en neem je het Zuiderzeepad (dit is een fietspad). Dit fietspad gaat onder de weg door en
dat blijf je volgen tot aan de Vestinggracht Admiraal Helfrichweg. Rechtsaf, brug over en linksaf voetpad langs de
Amsterdamsestraatweg naar Naarden Vesting. Hier de 1e weg links de Kooltjesbuurt. Rechts de brug over en de Marktstraat in.
Blijf links lopen. Aan het einde van de Marktstraat schuin links via het Ruijsdaelplein onder de Utrechtse Poort door. Voetpad
blijven volgen tot dit overgaat in de Kapt. Meijerweg en dan rechtdoor de ophefbrug over en de Amersfoortsestraatweg op langs de
Lunet naar de rotonde. Blijf de Amersfoortsestraatweg (aan de linkerkant) volgen tot aan de oversteek bij de Rembrandtlaan. Blijf
ook daar links van de weg en neem de 1e afslag links de Vermeerlaan. Dan 1e rechts de Jan Steenlaan in en na ongeveer 40
meter ga je links het pad op. Pad volgen tot aan de Paulus Potterlaan, links af en steek schuin de Brediusweg over en neem het
voetpad links van de Brediusweg tot aan de Brinklaan in Bussum. Linksaf de Brinklaan op tot aan de trappen van het
gemeentehuis. Ga de trappen op loop schuin over het parkeerterrein en ga linksaf de Landstraat in.
Volg de Landstraat met een bocht naar rechts tot aan de Huizerweg. Ga links de Huizerweg op tot aan de St. Janslaan. Steek de
Huizerweg over en volg de St. Janslaan tot aan de Voormeulenweg ga linksaf de Voormeulenweg op tot aan de atletiekbaan. Ga
rechtsaf de baan op en maakt een rondje tot aan de finish.
BEGELEIDING Onderweg komt u verkeersregelaars tegen die u begeleiden bij moeilijk oversteekbare punten. Tevens komt u
begeleiders tegen op de fiets die u als nodig is aanwijzingen geven. Verder zijn er bordjes of linten die zorgen dat u de goede route
blijft volgen.
STARTNUMMER ALS LOT
Onder de deelnemers worden enkele leuke prijzen verloot op de startnummers zie hiervoor het informatiebord.
DISCLAIMER
Iedereen neemt deel aan de Gooise Merenloop voor eigen risico. Tempo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging,
zoekraken, diefstal of verloren gaan van eigendommen en/of bezittingen van de deelnemer, noch voor enig opgelopen lichamelijk
letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van deelname aan de Gooise merenloop,
behoudens ten gevolge van grove schuld of nalatigheid van Tempo.

