
 

 

Verzet tegen verkoop Gooise gronden door Staten van Holland.  
Lezingen en excursie VVG in de Week van de Erfgooier. 
 
Op donderdagmiddag 10 oktober organiseert de VVG een boeiende lezing & excursie over de 
verkoop van de Gooise gronden door de Staten van Holland. De Staten waren als opvolger van de 
Graaf van Holland eigenaar van de heidegronden in ’t Gooi. De Erfgooiers hadden er ‘gebruiks-
rechten’. Daarom verzetten zij zich tegen de verkoop rond 1625 van het zo genaamde 1ste blok (het 
huidige ’s Graveland) en na 1665 van het 2de blok (het gebied tussen Hilversum en Loosdrecht, o.a. 
de Hoorneboegse heide). In de lezingen nemen we u mee in het proces van verkaveling en verkoop, 
alsmede wat de nieuwe eigenaren met hun bezit hebben gedaan. Vervolgens maken we een 
wandeling over de Hoorneboegse heide.  Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de 
week van de Erfgooiers, die van 7 t/m 11 oktober plaatsvindt.  
 
Het programma is als volgt: 
 
13.30 – 14.00 uur:  Ontvangst van de deelnemers met koffie, thee of fris 
14.00 – 14.15 uur: Opening door de dagvoorzitter, Hans Metz, voorzitter van de VVG 
14.15 – 15.00 uur: Verkaveling en verkoop van het 1ste en 2de blok. In zijn lezing gaat Anton Kos 

in op het proces en de strubbelingen die aan de verkoop vooraf gingen. 
15.00 – 15.30 uur: Landgoed Zwaluwenberg. Majoor Willemijn Teerts verteld over het ontstaan 

tot en met het huidige gebruik van het landgoed Zwaluwenberg. 
15.40 – 16.00 uur: De geschiedenis en toekomst van het landgoed Hoorneboeg door 

xxxxxxxxxxx 
16.00 – 16.15 uur: pauze met koffie en thee 
16.15 – 17.00 uur: Wandeling in het landgoed Hoorneboeg en omgeving, langs o.a. de oude 

wegenstructuur en de restanten van de Tienhovense vaart. 
17.00 – 17.30 uur: Afsluiting met een borrel. 
 
Verdere informatie over de bijeenkomst: 
Datum en tijd: Donderdag 10 oktober 2019 van 13.30 -17.30 uur 
Locatie: Landgoed Hoorneboeg 
Adres:  Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum 
Bereikbaarheid: Parkeren op het terrein, OV bus xxxxxxxx 
Contactpersoon: Hans Hoes, 06 24797158 
Kosten:  Leden (en hun gezin) van de VVG betalen € 10,-- en niet leden € 15,--* 
Aanmelding: Via e-mail aan info@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. bijeenkomst 10-10-19, u 

ontvangt 2 weken voor de bijeenkomst uw bevestiging van deelname. 
*Als u nu lid wordt, kunt u met korting aan deze activiteit deelnemen. 
 
Het belooft een bijzonder evenement te worden. U bent van harte uitgenodigd. 
 


