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BewegingBeweging
Spannende tijden
De wereld rondom ons is volop in beweging; 
spannende tijden nationaal en zeker ook inter-
nationaal. De onzekerheid over onze toekomst 
is groot en de rechtsstaat lijkt onder vuur te 
liggen. Hoe gaat het verder met Europa en de 
Europese samenwerking? Die samenwerking 
is ook heel belangrijk voor de bescherming 
en herstel van onze natuur en ons erfgoed!  
Welke politieke wind gaat er hier waaien 
na 15 maart? In 2010 werd door het kabi-
net Rutte-Verhagen maar liefst 70% van het 
natuurbudget wegbezuinigd. CDA staats-
secretaris Henk Bleker zag het als zijn per-
soonlijke opdracht om de natuurbescherming 
een kopje kleiner te maken. In het oog sprin-
gende resultaten daarvan waren een grote 
krimp van de Ecologische Hoofdstructuur 
(nu Nationaal Natuurnetwerk geheten) en 
jarenlange stilstand in de uitvoering van het 
beleid; met name de aankopen en inrichting 
van natuurgebieden lag stil. Met de inwer-
kingtreding op 1 januari 2017 van de Wet 
Natuurbescherming is de wettelijke bescher-
ming van natuurgebieden vervallen. Voor het 
Gooi betekent dit het verlies van de bescher-
ming van negen heide- en bosgebieden. Krij-
gen de economische krachten daarmee weer 
vrij spel? Niet als het aan de Vrienden van 
het Gooi (VVG) ligt. We zetten bijvoorbeeld 
in het Gooi deel te laten uitmaken van het 
Nationaal Park de Heuvelrug. Op natuurlijke 
wijze zijn we al een onderdeel van de Heu-
velrug. Nu nog de bestuurlijk bekrachtiging. 
De verkiezingsuitslag van 15 maart wordt niet 
alleen belangrijk voor de koopkrachtplaatjes, 
de AOW en de pensioenen, de omgang met 
vluchtelingen en de Europese samenwerking. 
Die uitslag kan consequenties hebben voor de 
mate van herstel van de biodiversiteit. Dat is 
hard nodig vanwege de voortdurende achter-
uitgang. Helemaal in Nederland, dat inmid-
dels onderaan de lijstjes bungelt. De uitslag 
is bepalend voor hoe we de komende jaren 
omgaan met ons leefmilieu, duurzame ener-
gie en het klimaat. Mijn stemadvies vanuit dit 
laatste perspectief is: stem op een partij met 
hart voor duurzaamheid, klimaat en vooral 

natuur en erfgoed. Een tweede afbraak van 
het natuurbeleid zou funest zijn voor onze na-
tuur en het leefklimaat, ook dat in Het Gooi. 
De leuze ‘t Gooi geef ’t door wordt wellicht 
meer dan ooit de opdracht voor ons als VVG.

Vrienden van het Gooi in transitie
Spannende tijden dus ook voor de VVG. In 
meerdere opzichten. We werken hard aan het 
moderniseren van onze public relations en 
communicatie. In de Ledenvergadering van 
april presenteren wij onze nieuwe huisstijl en 
natuurlijk de nieuwe website en Facebookpa-
gina. Inmiddels is de tweede Nieuwsbrief in 
uw digitale brievenbus gevallen. We willen 
op deze wijze vooral nieuwe en andere doel-
groepen bereiken. Dus niet alleen de oudere 
Gooise inwoners benaderen om zo belang-
stelling te kweken voor ons werk en de ver-
eniging. We willen ook de jeugd en hun ou-
ders erbij betrekken. Ons doel is het Gooi niet 
alleen aan die generaties door te geven, maar 
daarvoor ook hun steun en inzet verwerven. 
Dat vergt een nieuwe aanpak en aanspreken 
van deze groepen. Soms is dat best even wen-
nen hebben we inmiddels ondervonden.
Het betekent ook, dat we het komende jaar 
goed willen kijken waar we ons mee bezig 
kunnen en moeten houden om het Gooi door 
te kunnen geven. Focus aanbrengen. We heb-
ben de ambitie om samen met de leden na te 
denken wat voor vereniging we willen zijn en 
wat die keuze betekent voor onze organisatie 
en ons functioneren. In de ledenvergadering 
komen we daarom met de aanzet voor een 
strategisch plan dat een antwoord moet ge-
ven op die vragen. We nodigen de leden uit 
over de invulling ervan mee te denken. Het 
bestuur wil de voorstellen komend jaar verder 
uitwerken. Dat meedenken geldt ook voor 
de statuten, die hoognodig gemoderniseerd 
moesten worden na bijna 30 jaar dienst. Het 
voorstel daarvoor vindt u op de website. 
De VVG draait geheel en al op vrijwilligers. 
Dat is eigenlijk heel bijzonder want in alle 
provincies wordt het beleidsbeïnvloedende 
werk door (deels) professionele organisaties 
gedaan in de vorm van natuur- en milieufe-
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deraties. Dat gegeven brengt met zich mee 
dat de continuïteit van VVG als organisatie 
bijzondere aandacht en inspanning vergt.
De bemensing van het bestuur is zo’n punt 
met het oog op vertrekkende bestuursleden. 
Naast mij treden nog enkele andere bestuurs-
leden af. Er zijn inmiddels contacten gelegd 
met (mogelijke) opvolgers.

Goois Natuurreservaat
De discussie over de transitie van het GNR gaat 
weer spelen en vraagt onze inzet. Die discus-
sie houdt de gemoederen al bezig sinds 2010. 
Sinds 16 februari jl. staat het concept-beleids-
plan van GNR op hun website. Daarin staan 
de ambities van GNR tot 2020: wat ze willen 
bereiken en hoe. VVG en GNR lijken dezelfde 
ambities te zien voor GNR. Belangrijkste vraag 
voor de VVG is eigenlijk of met dit beleidsplan 
ook duidelijk wordt wat GNR daarvoor nodig 
heeft. Wat betekent het voor de organisatie 
van GNR? Is die daar met zijn huidige formatie 
op berekend. En als dat niet zo is en er men-
sen bij moeten wat betekent dat dan in euro’s. 
Direct daaraan gekoppeld is de vraag of de 
Gooise gemeenten bestuurlijk bereid zijn die 
extra euro’s ook op tafel te leggen. Niet inci-
denteel en alleen in de transitiefase maar elk 
jaar. Beheer van de Gooise natuur komt na-
melijk jaarlijks terug. Ten eeuwige dage zelfs. 
Het Gooi doorgeven gaat dus niet voor niets.  
Op 9 maart is er een bijeenkomst belegd voor 
raadsleden over dat beleidsplan. Ook de VVG 
is gevraagd een mening te geven. Dat zul-
len we zeker doen. Bestuurders en inwoners 
roepen steeds de Gooise natuur zo belangrijk 
te vinden en vooral van ons, de Gooiers. Dan 
verwacht je van de bestuurders van de Gooise 
gemeenten dat ze boter bij de vis doen Het 
zijn de gemeenteraden die beslissen over de 
besteding van de gemeentegelden. Het wordt 
hoog tijd, dat ze nu eindelijk de daad bij het 
woord voegen en hun verantwoordelijkheid 
nemen. Zij moeten het GNR in staat stellen 
het behoud en beheer van de aan hen toever-
trouwde Gooise natuur voort te zetten. In de 
toekomst mag er niet meer worden bezuinigd 
of gevlucht in verdienmodellen. Het behoud 
van de natuur is het doel van het GNR (Goois 
Natuurreservaat). GNR zelf is het middel om 

dat doel te bereiken. In deze discussie staat 
steeds het GNR centraal en lijkt de Gooise 
natuur het kind van de rekening te worden. 
Niet alleen de GNR-organisatie maar vooral 
de Gooise natuur heeft nu duidelijkheid no-
dig. Het is daarom zeer teleurstellend en be-
schamend als opnieuw het prijskaartje van de 
ambities en wie dat gaat betalen ontbreken. 
Het is een herhaling van 2015 toen het toen-
malige bestuur met het Transitieplan kwam, 
als antwoord op het rapport van Winsemius 
getiteld Gebed zonder End. Toen zagen de 
bestuurders overal geldpotten staan om het 
GNR er weer bovenop te helpen. VVG gaf in 
de reactie op het Transtieplan al onderbouwd 
aan dat dit luchtfietserij was. Dit beleidsplan 
bevestigt die conclusie. De Gooise participan-
ten van GNR kunnen nu dus laten zien dat het 
Gooi voor zijn natuur staat. Het plan is teleur-
stellend in die zin dat het geen zicht biedt op 
de kosten en de dekking ervan. Het is in dat 
opzicht een herhaling van zetten. Het lijkt 
wederom op besluiteloosheid van de bestuur-
ders die er het geld niet voor over hebben. 
Als dat zo is moet dat maar snel eens duidelijk 
worden. De Gooise inwoners kunnen hun po-
litici in 2018 daar op afrekenen bij de volgen-
de gemeenteraadsverkiezingen! Als het GNR 
niet meer in staat wordt gesteld de Gooise 
natuur wèl aan de volgende generaties door 
te geven moeten andere oplossingen worden 
gezocht. Vluchten kan niet meer!

Afscheidsgroet
Dit voorwoord is mijn laatste als voorzit-
ter van uw vereniging. In april heb ik er 12 
jaar als bestuurslid van de Vrienden opzitten, 
waarvan de laatste 3 jaar feitelijk als voorzit-
ter. Ik zal het bestuurswerk missen hoewel ik 
zeker actief zal blijven als (gewoon) lid. Dat is 
wel nodig ook, want er speelt veel in het Gooi 
waarin de Vrienden een rol (moeten) spelen.  
Ik dank u, de leden van VVG, voor het ver-
trouwen in de afgelopen jaren. 
Hopelijk kan ik velen van u op 
de Algemene Ledenvergadering 
persoonlijk bedanken. Tot dan?

Johan Jorritsma, voorzitter



6

Locatie-ontwikkeling Tergooi ZiekenhuisLocatie-ontwikkeling Tergooi Ziekenhuis
Dick A. Jonkers & Maaike van Lidth de Jeude

Op 13 februari 2017 is er voor de Vrienden 
van het Gooi in de Infoschuur ’t Gooi van het 
Goois Natuurrreservaat in Hilversum een in-
formatieavond geweest over de ontwikkeling 
van de locatie van het Tergooi Ziekenhuis in 
Hilversum op het Landgoed Monnikenberg. 
Bert Jan Grevink, een van de auteurs van 
Groene ambitie voor Gooise zorg, het Mas-
terplan Duurzaamheid voor Tergooi, gaf aan 
de hand van een powerpointpresentatie in-
zicht in het hierboven genoemde onderwerp. 
Namens Tergooi waren verder nog aanwezig 
Lucielle Praktiek (communicatie) en Huub Al-
tena (adviseur Public Affairs). De avond werd 
bijgewoond door bestuursleden, leden van 
het Kenniscentrum en andere belangstellen-
de leden. In het onderstaande is samengevat 
wat er op die avond naar voren is gekomen.
 
Groene ambitie voor Gooise zorg
In 2011 is een Masterplan gepresenteerd. Dat 
is later geactualiseerd, met als resultaat min-
der woningen en meer groen (Grevink et al. 
2014). Het is op internet beschikbaar als pdf.

Het plan is opgesteld door de gemeente Hil-
versum, GNR, Tergooi en HPG.
Er is een plan voor natuurcompensatie. Om 
een en ander in goede banen te leiden is een 
flora- en fauna-onderzoek uitgevoerd. Met 
invulling van het Masterplan is er van de zijde 
van de gemeente Hilversum geen bemoeienis.
Een Monnikenberg Groenfonds garandeert 
duurzaam beheer.
 
Monnikenberg 
De locatie waar de ontwikkeling plaatsvindt 
is de Monnikenberg. Dit gebied is eigendom 
van particulieren, het Goois Natuurreservaat, 
HPG (Hugenholtz Property Group), Tergooi, 
Merem en enkele particulieren.
Hier komt ook Revalidatiecentrum De Trap-
penberg, onderdeel van Merem Behandel-
centra, dat nu nog in Huizen gevestigd is. 
Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog 
onduidelijk. Dat geldt ook voor wat er op de 
locatie van het ziekenhuis Tergooi Blaricum 
gaat gebeuren. Er zijn plannen om het op 
termijn te sluiten.
De plek waar het nieuwe ziekenhuis komt is 
een onderdeel van het Zorgpark Monniken-

Bron: Groene ambitie voor Gooise zorg. Masterplan duurzaamheid voor Tergooi.

Artist impression van de locatie van het nieuwe Tergooi Ziekenhuis, met rechts de A27.
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berg van het Masterplan, duurzaamheid voor 
Tergooi. Daarbij is de ambitie ruimte te bieden 
voor wonen, zorg en natuur aan de inwoners 
van Gooi en omstreken. De initiatiefnemers 
voor het plan zijn het Goois Natuurreservaat, 
HPG Hilversum, Merem Behandelcentra en 
Tergooi. Het Zorgpark biedt grote variatie 
met zorgfuncties en innovatieve zorgconcep-
ten.Het streven van de ontwikkelaars is, dat 
het gebied een karakteristieke sfeer en iden-
titeit heeft, terwijl er toch nieuwbouw wordt 
gepleegd in het bos. De inpassing vraagt om 
zorgvuldigheid, creativiteit en souplesse en 
stelt daarbij ook nog duurzaamheideisen.

Duurzaamheid 
Er wordt naar gestreefd om het meest duur-
zame ziekenhuis van Nederland te worden, 
door te mikken op de kwalificatie van vier 
sterren bij de BREEAM-score. BREEAM (Buil-
ding Resarch Establishment Assessment) is 
een beoordelingsrichtlijn voor nieuwbouw 
en het keurmerk voor duurzame vastgoed-

objecten. De eisen voor duurzaamheid staan 
omschreven in een enkele honderden pagina’s 
tellende publicatie. Hierin wordt onder meer 
aandacht geschonken aan bouwen, afvalma-
nagement, waterverbruik en waterrecycling, 
energie, landgebruik, ecologie, transport en 
openbaar vervoer. Eveneens werd aangege-
ven dat werd nagegaan hoe verspilling voor-
komen kan worden.
In het streven naar duurzaamheid is er een sa-
menwerking met het USI (Utrecht Sustainabi-
lity Institute). Deze organisatie is de regionale 
kennis- en innovatiemakelaar op het gebied 
van duurzame stedelijke ontwikkeling. Verder 
met Ecofys. Het een toonaangevend advies-
bureau op het gebied van energie en klimaat. 
Voor de waterbelangen wordt samengewerkt 
met het KWR Watercycle Research Institute. 
KWR stelt met onderzoek, kennis en innovatie 
de watersector in staat gezond, duurzaam en 
efficiënt om te gaan met water.
Er is een masterplan duurzaamheid met een 
barometer voor ambities.

Artist impression van het nieuwe Tergooi Ziekenhuis. Bron: Groene ambitie voor Gooise zorg.
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Bomen in het vizier: VaantjesboomBomen in het vizier: Vaantjesboom

Integratie
De integratie van zorg en groen was een an-
der onderwerp. Groen kan bijdragen aan een 
versnellingsproces. Het kan ziekten draaglijk 
maken door het creëren van een groene om-
geving. Een voorbeeld daarvan is de chemo-
tuin in Tergooi Blaricum. Daar kunnen patiën-
ten terecht die behandeld worden door het 
toepassen van chemotherapie. Sinds 22 juni 
2015 kunnen deze patiënten tijdens hun be-
handeling gebruik maken van een paviljoen 
in de tuin van het ziekenhuis: de chemotuin. 
Hierin werken het Instituut voor Natuuredu-
catie en Duurzaamheid, de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Vrije Universiteit Amster-
dam samen.

Masterplan en MER
Het Masterplan en de MER (Milieu Effect 
Rapportage zijn inmiddels vastgesteld; alle 
vergunningen zijn binnen. Eind 2016 was de 
financiering rond
De uitwerking is nu twee maanden aan de 
gang. Eind 2017 wordt gestart met het bouw-
rijp maken van het gebied. Eind 2018 start de 
eerste fase van de nieuwbouw. In 2020 wordt 

het ziekenhuis in gebruik genomen. Eind 
2021 zal naar verwachting de taak van de lo-
catie Blaricum zijn overgenomen.

Energie
Energieopwekking vindt o.m. plaats door 
koude/warmteopslag en zonnepanelen en er 
is inkoop van duurzame energie. Bij de ont-
wikkeling van de locatie wordt nagegaan 
welke mogelijkheden toepasbaar zouden 
kunnen zijn. 
Er zijn namelijk subsidies voor innovatief 
onderzoek (FKI) en voor innovatieve toepas-
singen (SDE+). Bedrijven en (non-profit) in-
stellingen die hernieuwbare energie (gaan) 
produceren, kunnen gebruik maken van de 
subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is 
bedoeld voor hernieuwbare energietechnie-
ken.

Bron:
Grevink, B.J., Idema, S. & van Houdt, W. 2014: 
Groene ambitie voor Gooise zorg. Masterplan 
duurzaamheid voor Tergooi.
www.planmonnikenberg.nl/upload/File/plan-
monnikenberg.pdf.

Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in de gemeente Hilversum, op de ‘s-
Gravelandse buitenplaatsen (Gooilust), in het 
Bilderdijkpark in Bussum, maar ook elders. In 
dit artikel aandacht voor de vaantjesboom.

Vaantjes of zakdoekjes
Er zijn zo van die bomen die, als ze niet bloei-
en, nauwelijks opvallen. Zo is het ook met de 
vaantjesboom. Op het eerste gezicht doet hij 
wel wat aan een kleine linde denken, maar 
wie goed oplet ziet de verschillen wel. Zo is 
de onderzijde van het lindenachtige blad van 
de vaantjesboom grijs en viltig behaard; de 
bladtop is scherp puntig toegespitst.
De boom werd in 1869 in China (West-Sichu-
an) ontdekt door de Franse missionaris Jean 
Pierre Armand David; hij draagt dan ook zijn 

naam: Davidia involucrata. De botanische 
indeling van deze boom blijkt nogal lastig. 
De meeste dendrologen rekenen hem tot de 
kornoeljefamilie (Cornaceae), anderen scha-
ren hem onder de tulpenboomfamilie (Nys-
saceae). Er zijn enkele boomkundigen die 
menen dat de boom een eigen familie ver-
dient (Davidiaceae).
Het geslacht Davidia is een monotypisch ge-
slacht; er is dus maar één soort. Wel zijn er 
twee variëteiten beschreven al wordt dat 
door veel dendrologen in twijfel getrokken. 
Zo zou de soort bladeren hebben die van bo-
ven licht behaard zijn. Bij de variëteit vilmo-
riniana (genoemd naar de Franse boomkwe-
ker Maurice de Vilmorin) zouden de bladeren 
kaal zijn. De eerste bloeiende Davidia in Eu-
ropa kwam overigens bij deze kweker van-
daan en stond in zijn arboretum Les Barres in 
Nogent (Frankrijk). Dat was in 1906. De boom 
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Het blad van de vaantjesboom.

Foto: Edwin P. Klomp

werd in 1903-1904 in Engeland geïntrodu-
ceerd. Bij ons wordt de boom niet veel hoger 
dan 12 meter, maar in het land van herkomst 
kan hij wel 20 meter worden.
De kroon is min of meer eirond. De blade-
ren zijn 7-14 cm lang en 10-12 cm breed, de 
bladrand is gezaagd of getand. Er zijn 8-10 
paar nerven. De boom bloeit in mei na het 
ontluiken van het blad. De bloeiwijze is 
tweeslachtig. De eigenlijke bloemen zijn zeer 
klein en staan in een cluster bij elkaar als een 
soort bolletje. In het midden zit de vrouwe-
lijke bloem, omgeven door veel mannelijke 
bloemen met paars-rode meeldraden. Van de 
bloemen moet de boom het echter niet heb-
ben. De ware pracht zit hem in de schutbla-
deren van de bloemen. Die zijn groot en wit. 
Elke bloem heeft er twee en het lijkt wel of 
hij is behangen met vaantjes of zakdoekjes. 
Hij wordt dan ook wel zakdoekjesboom ge-
noemd. De soortnaam involucrata betekent 

omgeven door omwindsels en verwijst naar 
de schutbladeren.
Na de bloei verschijnen de vruchten. Dat zijn 
nootachtige steenvruchten met een achtkan-
tige pit en 3-5 zaden. Ze rijpen af in de herfst. 
Het valt overigens niet mee om de boom 
te zaaien. Vermeerderen gaat nog het best 
d.m.v. zomerstek.
De boom is in het Gooi maar weinig aange-
plant. Wel staat er een aantal mooie exem-
plaren op Gooilust in ‘s-Graveland.

Een bijzondere pater
Jean Pierre Armand David werd op 7 septem-
ber 1826 geboren in Espelette, Pyrenées-At-
lantiques (Fr.). In 1848 trad hij toe tot de orde 
der lazaristen. Hij maakte daarna drie rei-
zen naar China, in 1862-1866, 1868-1870 en 
1872-1874. Naast missionaris was hij ook een 
begaafd botanicus en zoöloog. Zo ontdekte 
hij veel ‘nieuwe’planten en dieren, zoals de 
hierboven beschreven Davidia. Maar ook 
de eveneens uit China afkomstige bekende 
vlinderstruik (Buddleja davidii) is naar hem 
vernoemd. Ook wordt hij gezien als de ont-
dekker van de reuzenpanda. Naast de naar 
hem vernoemde vaantjesboom (Davidia) is 
hij natuurlijk vooral bekend van het Pater-
Davidshert.
Pater Jean Pierre Armand David overleed op 
10 november 1900 in Parijs.

Bomen over herten
Eigenlijk zou dit artikel alleen over bomen 
moeten gaan. Wanneer je echter de naam 
noemt van Pater David, dan kun je niet om 
het Pater-Davidshert heen, ook al omdat het 
zo’n wonderlijk verhaal is, waarin ons land 
evenens een niet onbelangrijke rol heeft ge-
speeld.
Er zijn veel verschillende soorten herten en, 
hoewel er verschillen zijn, lijken ze wel wat 
op elkaar. Zo niet het Pater-Davidshert. Daar-
mee lijkt alles verkeerd. De Chinezen noemen 
hem Sze-poehsiang, hetgeen zoveel betekent 
als vier in één. Hij heeft het lijf als van een 
rund, krakende hoeven als een rendier, een 
lange staart als een ezel en het lijkt of zijn 
gewei verkeerd om staat.
Het dier kwam voor in het noorden en mid-
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Foto: Edwin P. Klomp

De vaantjesboom.
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Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

den van China, maar is in het wild al lang 
uitgestorven. Er zijn ook fossiele vondsten be-
kend uit het zuiden van Japan. Er waren nog 
enkele exemplaren in het Chinese keizerlijke 
wildpark Nan Haitsoe ten zuiden van Peking. 
Dit park werd omringd door een 72 km lange 
muur, bewaakt door de Tartaren. Het lukte 
pater David in 1865 om de Tartaren om te ko-
pen en over de muur te klauteren. Hij wist niet 
wat hij zag. Een zeer bijzonder hert dat na de 
ontdekking ook zijn naam draagt Elaphurus 
davidianus.
In 1866 schonk de Chinese minister Hen-Tsji 
drie exemplaren aan de Franse gezant in Pe-
king. Drie jaar later gingen er twee exempla-
ren naar Engeland en Berlijn. Tot 1890 werden 
er nog enkele dieren overgebracht naar Enge-
land en Frankrijk.
In 1895 werd China getroffen door grote over-
stromingen, waardoor een groot deel van 
de keizerlijke kudde omkwam. Er waren nog 
zo’n 20 à 30 dieren over, maar die werden 

afgeslacht tijdens de Bokseropstand in 1900.
Gelukkig waren er inmiddels van deze herten 
in Europese dierentuinen en daarmee werd 
gefokt, maar dat geschiedde ook niet zonder 
slag of stoot. In 1914 waren er 90. Door voed-
sel tekorten tijdens de Eerste Wereldoorlog 
verdwenen er weer veel van deze ’nutteloze’ 
dieren. In 1918 waren er nog 50 exemplaren 
over. In 1946 waren er weer 300. Het Engelse 
dierenpark Whipsnade hield een internatio-
naal stamboek bij en meldde in 1966 400 die-
ren.
In 1986 waren er 1400 Pater-Davidsherten, 
waaronder enkele in het Natuurpark Lelystad. 
In 1985 werd de soort geherintroduceerd in 
het Peking Milu Park. In 1997 waren er weer 
671 dieren in het wild mede dankzij fokpro-
gramma’s van de Europese dierentuinen, 
waaronder Natuurpark Lelystad.
Het was deze keer een beetje bijzonder arti-
kel, maar dat krijg je als je begint over die bij-
zondere pater Jean Pierre David.

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. De 
vragen gaan over de belevingswaarde van 
natuur, landschap en cultuur in het Gooi en 
zaken die daarmee te maken hebben. Deze 
keer de mening van de heer Pieter Broertjes, 
burgemeester van Hilversum. 

U bent burgemeester van de gemeente Hil-
versum. Heeft u bij uw sollicitatie bewust ge-
kozen voor een Gooise gemeente?
Bewust voor Hilversum, de stad van de media. 
(Pieter Broertjes was voorheen hoofdredac-
teur van de Volkskrant, red.)

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Ik ben sinds juli 2011 in functie en woon nu 
vijf  jaar in Hilversum.

Wat is naar uw mening de belangrijkste re-
den voor mensen om in uw gemeente te (ko-
men) wonen?
De nabijheid van de natuur: bossen, hei en 
water. Daarnaast goede scholen, inclusief een 
internationale school.

Is bij het nemen van beleidsbeslissingen het 
culturele erfgoed van uw gemeente een be-
langrijke drijfveer en in hoeverre houdt u re-
kening met de specifieke eigenschappen van 
het Gooi?
De balans in het Gooi tussen stenen en groen 
is cruciaal. Die moeten we niet verstoren.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
De Kievitsbuurt aan de Loosdrechtsche Plas-
sen (Vijfde Plas), op de grens van het Gooi en 
de Stichtse Vecht.
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Kunt u uitleggen waarom u deze plek zo 
mooi vindt en waarom hij u zo raakt?
We bezitten daar sinds 1933 een familiehuis 
op een eiland. Het is daar heerlijk toeven: 
rustig, zwemmen, zeilen; dit alles om te ont-
spannen.

Wat zou u doen als die plek op de schop zou 
gaan, of zou worden vernietigd? Zou u hier-
bij uw invloed aanwenden om hier tegenin 
te gaan?
Zeker en vast. Maar niemand zal daar voor 
pleiten. Het is een beschermd natuurgebied.

Welk cijfer zou u het Gooi geven op een 
schaal van 1 tot 5? Waarvoor moet dat cij-
fer gegeven worden? Voor de beleving van 
landschap, cultuur en natuur?
Een 3,5. De natuur (GNR!) is in goede han-
den.
De cultuur kan/moet beter; zeker in Hilver-
sum.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en ze er naar leren kijken?
Dat laatste. Maar mijn zoon, 29, heeft laatst 
genoten (met zijn vriendin) van de hei en 
een fietstocht rond Hilversum.

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw ge-
meente en waarom?
In het centrum is niet alles even fraai. We zijn 
druk bezig de boel weer mooi te maken rond  
marktplein, de Langestraat en Gooiland.

Hoe doet u dat?
Door te investeren in goede plannen. De 
komende jaren wordt het stationsplein ook 
weer helemaal opgeknapt. 

Bent u lid  van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi?
Nee.

Overweegt u om lid te worden?
Nee, ik ben onafhankelijk als burgemeester.

Hoe lang blijft u nog als burgemeester van 
Hilversum in functie?
Als de gemeenteraad van Hilversum dat 
goed vindt, blijf ik nog een poosje. Maximaal 
tot september 2022. Dan word ik 70 jaar en 
moet dan met pensioen. Helaas.

Burgemeester Pieter Broertjes.

Foto: gemeente Hilversum
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Nieuwsbrief en FacebookNieuwsbrief en Facebook

Bestuursmededeling: Ledenvergadering 2017Bestuursmededeling: Ledenvergadering 2017

Oproep van de redactieOproep van de redactie

Bij de redactie van de Vrienden van ’t Gooi is dringend behoefte aan versterking van het redac-
tieteam. Door de verhuizing van een van de redacteuren is er grote behoefte aan vervanging 
daarvan en liefst uitbreiding met nog een redactielid. 
Het blad van de vereniging wordt drie keer per jaar uitgegeven. Van re-
dactieleden wordt verwacht dat hij of zij meehelpen om deze nummers 
te voorzien van kopij en de drie redactievergaderingen bij te wonen. In 
de huidige situatie bestaat het werk van de redactie ook deels  uit het 
schrijven van eigen bijdragen.

Samengevat zijn de taken als volgt:
•	 Benaderen	van	mogelijke	auteurs	en/of	leveren	van	eigen	artikelen.
•	 Teksten	op	inhoud	te	beoordelen	en	taalkundig	te	redigeren	en	
 corrigeren.
•	 De	gebeurtenissen	in	het	Gooi	in	de	gaten	houden	en	signaleren	

waarover in het blad gepubliceerd kan worden.

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij Dick Jonkers, hoofdredacteur, via redactie@
vriendenvanhetgooi.nl of telefonisch (035) 526 04 56 of 06 536 105 90.

Gezocht: redactielid

Op donderdag 13 april a.s. staat de jaarlijkse 
ledenvergadering gepland. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden in de Infoschuur ’t Gooi en 
begint om 19.30 uur. In het eerste uur komen 
de gebruikelijke huishoudelijke zaken aan de 
orde: de jaarverslagen en de bestuursverkie-
zing. Ook zullen de vernieuwde statuten ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 
Na de pauze staat een lezing door prof. dr. 
Frank Berendse op het programma. Prof. Be-
rendse, emeritus hoogleraar Natuurbeheer 
en Plantenecologie in Wageningen, is expert 
op het gebied van natuurbehoud. Hij spreekt 
over de bijdrage die organisaties als de VVG 

kunnen leveren aan behoud en bescherming  
van natuur en landschap en over hoe je als or-
ganisatie de kansen en mogelijkheden daar-
toe kunt benutten.
De agenda voor de vergadering is bij dit num-
mer van het tijdschrift bijgevoegd. De overige 
vergaderstukken zijn beschikbaar via de web-
site van de vereniging, www.vriendenvanhet-
gooi.nl. Wie niet over internet beschikt kan 
een afdruk van de stukken verkrijgen via de 
administratie, Corry Wildeman, Braam 38, 
1273 EA Huizen, tel. 06 13 61 90 94. 

Leen Mak, secretaris

In dit nummer o.a.

• Locatie-ontwikkeling Tergooi Ziekenhuis
• Bomen in het vizier: Vaantjesboom
• Singer, een nieuw  gezicht in Laren

Jaargang 2005 nr. 4

Jaargang 22 (2017) nr. 1

Wist u dat we ieder kwartaal een nieuwsbrief via de e-mail versturen? Het is een handige ma-
nier om op de hoogte te blijven van de zaken waar de VVG zich voor inzet. Via onze website 
(www.vriendenvanhetgooi.nl) kunt u zich aanmelden.
Ook op Facebook zijn we present. Zit u zelf op Facebook? Leuk als u ons volgt op Facebook.
com/VriendenvanhetGooi.



14

Jaarverslag 2016 Gooise NatuurwachtJaarverslag 2016 Gooise Natuurwacht
Foto: Edwin P. Klomp

De informatiestand.

Edwin P. Klomp

Het jaar 2016 was voor de Gooise Natuur-
wacht een wat lastig jaar. Zo werden we ge-
confronteerd met ziekte van één van onze 
leden. Gelukkig gaat het inmiddels allemaal 
weer beter.

Personele samenstelling
Hierin kwam geen verandering. Wel verhuis-
de één lid in de loop van het jaar van Bussum 
naar ‘s-Graveland.
Er zijn nu twee leden in Huizen, twee in Hil-
versum, één in Bussum, één in ‘s-Graveland 
en één in Ankeveen.

Voorlichting
De leden waren weer actief in het veld om 
bezoekers van dienst te zijn en voorlichting 
te geven. Zo nodig werd corrigerend op-
getreden tegen mensen die onjuist gedrag 
vertoonden. Hoewel de natuurwachters zich 
heel goed realiseren dat zij geen opsporings-
bevoegdheid hebben is met een goed ge-
sprek ook vaak veel te bereiken.

Excursies
In 2016 zijn door ons 31 excursies georga-
niseerd, waarvan drie op verzoek. In totaal 
zijn 431 mensen rondgeleid. De meeste deel-
nemers namen deel aan de wandeling door 
het Laarder Waschmeer op 30 april en wel 
38. Nieuw was een wandeling door het oude 
dorp van Laren.

Informatiekraam
Meestal waren er twee leden van de Gooise 
Natuurwacht die de informatiekraam beman-
den tijdens onderstaande markten en evene-
menten. Dit was het geval op de volgende 
data en locaties:
7 en 8 mei: Lentemarkt Hoeve Ravenstein in 
Baarn.
4 juni: Schaapscheerdersfeest GNR in Blari-
cum.

12 juni: Open Dag Vogelhospitaal Naarden.
20 en 21 augustus: Houthakkersfeest Lage 
Vuursche.
28 augustus: Oogstfeest Stichting Oude Land-
bouwgewassen Laren in Laren.
10 en 11 september: Oogstfeest Hoeve Ra-
venstein in Baarn.
Veel hulp hebben wij daarbij gekregen van 
Clara Campbell. Daarnaast waren ook de vrij-
willigers Fiene Kreuger en Hennie van Rennes 
actief. Door omstandigheden was het voor 
ons niet mogelijk om na afloop van de Open 
Dag van het Vogelhospitaal in Naarden de 
spullen weer terug te brengen. Echter dankzij 
de hulp van Robert Bekenkamp van het IVN 
is het toch gelukt. Voor alle hulp heel veel 
dank.

Nazorg boom Monnikenberg
Deze boom - op 17 november 2013 geplant - 
is opnieuw een aantal keren bezocht. Indien 
nodig kreeg hij extra water. Hoewel de na-
zorg langzaam wordt afgebouwd zullen wij 
hem ook in 2017 in de gaten houden.

Contacten
Naast de reguliere contacten met de VVG 
waren er verder contacten met het Goois Na-
tuurreservaat, Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer en de gemeente Hilversum.
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Singer, een nieuw gezicht in LarenSinger, een nieuw gezicht in Laren

VerschenenVerschenen
Gooise Vogels
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 
de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 
in februari 2017, is het boek ‘Gooise Vogels’ 
uitgegeven.
Dit boek bevat beschrijvingen en mooie fo-
to’s van 94 vogels die veelvuldig of met enige 
regelmaat in het Gooi zijn waar te nemen. 
Van iedere vogel is de Nederlandse naam ge-
bruikt en de gangbare volksnaam. Om het 
boek goed leesbaar te laten zijn voor de ge-
middelde inwoner van het Gooi zijn niet de 
wetenschappelijke namen gebruikt.
Voordat de lezer bij de foto’s komt, zijn er 
twee inleidende hoofdstukken. Hierin wordt 
beschreven in wat voor omgeving bepaal-
de vogelsoorten waar te nemen zijn. In het 
tweede hoofdstuk wordt ingegaan op hoe 
het landschap is ontstaan tijdens de laatste 
twee ijstijden. Ook het ontstaan van het land-
schap en de bewoning in Gooi, Eemland en 
Vechtstreek komt aan de orde. 
De beschrijvingen van de vogels zijn allemaal 
gemaakt door leden van de Vogelwerkgroep. 
Doordat verschillende schrijvers een bijdrage 
hebben geleverd, met iedere een eigen stijl 
en accenten die voor haar of hem belangrijk 
gevonden worden, is het extra goed leesbaar. 
Ook de foto’s zijn van leden afkomstig en zijn 
van zeer goede kwaliteit. Juist voor de niet-
vogelaar is het boek interessant, hoewel de 
kenner er zeker ook veel aan zal hebben.
Het is een boek om altijd bij de hand te heb-

ben. Zodra er voor u onbekende vogels in uw 
tuin of op uw balkon verschijnen, of als u ver-
rast wordt door een vogel tijdens uw wande-
ling, fiets- of boottocht door de omgeving, 
kunt u deze opzoeken en de leuke en inte-
ressante informatie tot u nemen. Vogels zijn 
belangrijk in het Gooi en omstreken en het 
boek geeft aan hoeveel diverse soorten hier 
voorkomen.
Het 50 jarig bestaan van de Vogelwerkgroep 
is een gelukwens waard en het is te hopen 
dat de leden nog lang zullen doorgaan met 
hun hobby.

Het boek is bij de boekhandel verkrijgbaar.
Ook te bestellen door € 12,50 (incl. verzend-
kosten) over te maken naar NL17 RABO 0155 
9631 39 t.n.v. VWG Het Gooi e.o. te Bussum, 
o.v.v. naam en adres.

Jan Hein Bannier

Jan Hein Bannier

William en Anna Singer vestigden zich in 
1901 in de kunstenaarskolonie in Laren. In 
1911 lieten zij daar de villa ’De Wilde Zwa-
nen’ bouwen. Naast kunstverzamelaar was 
William Singer ook een zeer verdienstelijk 
schilder en Anna pianiste.
Na het overlijden van haar man liet Anna de 
villa uitbreiden met een museum, op de plek 
waar zijn atelier stond, en een concertzaal. In 

het museum werd hun verzameling schilderij-
en ontsloten voor het publiek. Dit gebeurde 
in de periode 1953-1956 naar een ontwerp 
van architect Wouter Hamdorff. Hoewel de 
concertzaal in 2000 nog werd aangepast aan 
de eisen van de tijd en daarvoor al geschikt 
gemaakt was voor toneel en andere uitvoe-
ringen, besloot de vorige directeur, Reinier 
Sinaasappel, dat er vernieuwingen moesten 
plaatsvinden. Zijn opvolger - Evert van Os - 
heeft het stokje overgenomen.
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Oude en nieuwe situatie
In 2012 is een prijsvraag uitgeschreven voor 
de vernieuwing van Singer. Door het archi-
tectenbureau ’De nieuwe generatie’ werd 
het winnende plan ingezonden. Hoewel dit 
bureau vanaf 2015 opgesplitst was in KRFT 
(spreek uit: kraft) en Oomen Ontwerpt heb-
ben zij tezamen de bouw van het nieuwe 
Singer op zich genomen.
In een gesprek met Sanne Oomen wordt 
duidelijk met hoeveel geestdrift dit project 
is aangepakt. Wanneer dit blad uitkomt 
moet de bouw vrijwel gerealiseerd zijn. Dan 
zal ook duidelijk zijn dat het aanzicht van 
het vernieuwde complex een nieuw gezicht 
geeft aan de entree van Laren, komende 
over de Naarderstraat.
In de oude situatie hadden het museum en 
het theater ieder een eigen ingang. Een 
van de speerpunten van de vernieuwing is 
dat Singer meer een geheel moet worden. 
Daarom ontstaat er nu een gezamenlijke 
entree naast de villa met een soort binnen-
plein. In het museum komt daardoor ruimte 
vrij waardoor de winkel veel groter kan wor-
den.  Verder zal het museum grotendeels 
het zelfde blijven. Door het maken van de 

nieuwe ingang wordt benadrukt dat de ver-
schillende functies, kunst, tuin en theater/
muziek elkaar in de nieuwe entree gaan 
ontmoeten, zodat er duidelijk één Singer 
ontstaat. De oude kamers van het woonhuis 
zullen beter herkenbaar worden. De functie 
als plek om koffie of wat anders te drinken 
zal blijven, maar daarnaast wordt het ook de 
ingang naar het museum. De villa, de huis-
kamer van de familie Singer, wordt als het 
ware de eerste ontmoeting met hen en hun 
kunst. Daardoor komt een huisgevoel terug, 
met spullen en kunst van de Singers en een 
huiselijke inrichting. Zoals Sanne Oomen dit 
noemt zal dit een nieuwe huiskamer voor 
Laren gaan worden. 

Cruciale verandering
De belangrijkste verandering zit in de the-
aterzaal. Deze is volledig tegen de vlakte 
gegaan en wordt herbouwd in een totaal 
andere vorm. De oude zaal was lang en had 
aan het eind een oplopend deel. Het nieuwe 
theater wordt breed, minder diep en krijgt 
een balkon. Hierdoor zit het publiek dicht 
bij het toneel wat een intiemere sfeer zal 
geven. Op de verdiepingen die er zijn ko-

Foto: KRFT

Het Singer in de steigers.
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men verschillende foyers, waarin de bars 
met donker eikenhout worden bekleed. Dit 
als een knipoog naar de villa. Het gebouw 
van het theater wordt voor een groot deel 
bekleed met glas met een voile van hout. 
Het transport van toneel attributen gebeurt 
in het pand en is niet langer te zien vanaf de 
straatkant.
Ook in andere delen van het verbouwde Sin-
ger wordt veel met gewerkt glas. Hierdoor 
wordt de beeldentuin veel meer onder de 
aandacht gebracht. Het beroemde beeld de 
‘Denker’ van Rodin komt in de entreehal, 
boven de doorgang naar het museum.
Door deze nieuwe uitvoering komt het pri-
eel in de tuin meer in het zicht. Het is de 
bedoelding dat hier een buitenpodium in 
gebruik kan worden genomen. De tuin zal 
een vervolg krijgen op het dak van het thea-
ter. De foyer van de tweede verdieping komt 
daardoor op een daktuin uit.
Een andere belangrijke verbetering is dat 
alles op één niveau is. Er zijn geen trapjes 
meer tussen museum, villa en theater waar-

door het complex veel vriendelijker wordt 
voor rolstoelgebruikers.
De architecten zijn niet alleen verantwoor-
delijk voor het ontwerp en de bouw van het 
Singer, met als hoofd verantwoordelijke Os-
car Vos van KRFT.  Zij zorgen ook voor het 
interieur en de inrichting, wat  een belang-
rijke taak is  van Sanne Oomen. Hiermee wil 
zij ervoor zorgen dat het Singer een breder 
publiek zal aanspreken en bereiken, ook 
jongeren en andere doelgroepen. 

Gedaanteverwisseling
Waarschijnlijk zal van buitenaf gezien de 
meest opvallende verandering zijn dat het 
gebouw transparant wordt. Er wordt veel 
met glas gewerkt, ook aan de straatkant, 
maar de houten voile van de gevel laat ’s 
avonds licht door. Hierdoor verandert de 
oude sombere aanblik in het donker in een 
levend en levendig gebouw.
Volgens planning wordt het vernieuwde Sin-
ger in mei  2017 opgeleverd en zal in het nieu-
we seizoen volledig in bedrijf kunnen zijn.

Artist impression van het nieuwe Singer in Laren. Bron: KRFT.
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Vesting Hotel NaardenVesting Hotel Naarden
Jan Hein Bannier

Het laatste hotel in Naarden Vesting sloot 
in 2009. Dat was het hotel dat gevestigd 
was aan het eind van de Marktstraat en het  
heette vroeger Hotel Beurs. Onder dit hotel 
waren na elkaar verschillende restaurants 
gevestigd, momenteel restaurant Fine. Daar-
voor konden reizigers overnachten in het lo-
gement ’Het Vliegend Hert’ in de Vrouwen-
straat, nu Cattenhagestraat. Er lijkt dus alle 
ruimte voor een nieuw hotel. Deze ruimte 
werd ook gezien door Wachter Muller en 
Tessa Oosthuizen. 

Door het samenvoegen van Naarden, Mui-
den en Bussum tot de nieuwe gemeente 
Gooise Meren kwam het gebouw aan de 
Raadhuisstraat naast het Stadhuis vrij. In dit 
gebouw, daterend uit 1913, was de politie 

gehuisvest en daarna de gemeentesecreta-
rie. De huidige generatie Naarders kent het 
vooral als de plek waar zij moesten zijn voor 
hun bouwvergunning.
Wachter en Tessa hebben beide een oplei-
ding voor hotelmanagement en wonen in 
de vesting. Toen zij in 2013 hoorden dat het 
100 jaar oude gebouw vrij kwam zagen zij 
hun kans. Bedrijfseconomisch werden zij ge-
steund door Walter Fett, die veel ervaring 
heeft met herontwikkeling en verbouwing. 
Ook ondervonden zij veel steun van Kees 
van Uden op het gebied van architectuur en 
bouwkunde, die bovendien zeer betrokken 
is bij de historie van de vesting.
Samen durfden zij het avontuur aan. Dat het 
een groter en zwaarder avontuur werd dan 
zij vooraf hadden ingeschat bleek later. De 
financiering via banken was, in de nadagen 
van de crisis, niet eenvoudig. Tegenwoordig 
roep je dan de hulp van anderen in en dus 
kregen zij de financiering rond met behulp 
van publieksfinanciering (crowdfunding).  
De betrokkenheid van de financiers is daar-
mee gegarandeerd en voor een hotel best 
gunstig.
Ook de tijd die nodig was om het project van 
de grond te krijgen werd iets te rooskleurig 
ingeschat, maar de doorzetter wint! Op 20 
januari 2017 werd het hotel geopend. Dat 
het daarvoor ook al in gebruik was genomen 
kon u lezen in de boekbespreking ‘Dichter in 
Naaren’in het vorige nummer van dit blad. 
Het boekje over de muurgedichten in Naar-
den was 22 oktober 2016 gepresenteerd in 
het hotel.

Zelf noemen zij het een kleinschalig bouti-
que hotel. Het moet een ontmoetingsplaats 
worden waar iedereen zich thuis voelt in een 
intieme sfeer. Van buiten is al te zien dat het 
geen groot hotel is. Er zijn 14 kamers, waar-
onder een bridal-suite en een familiekamer 
met een keuken voor langdurig verblijf. Ver-
der is er een eenvoudig restaurant met een 
uitgebreide keuze aan kleine hapjes.
Hoewel de ingang van het hotel aan de 
Raadhuisstraat ligt, heeft het een belang-

Foto: Jan Hein Bannier

Vesting Hotel Naarden.
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Voormalige groeve Oostermeent: natuurparel 
tegen de rand van de bebouwing

Voormalige groeve Oostermeent: natuurparel 
tegen de rand van de bebouwing

rijke gevel tegenover de Grote Kerk aan de 
Marktstraat. Één van de redenen waarom 
het belangrijk is voor de vesting is dat deze 
gevel en het gehele gebouw behouden blij-
ven. Met de transformatie naar een hotel 
is dit streven verwezenlijkt. Hierbij is veel 
steun ondervonden van de gemeente Naar-
den en ook nu nog steeds van Gooise Me-
ren. De verbouwing heeft een jaar geduurd. 
Daar wordt momenteel de laatste hand aan 
gelegd.
In de komende tijd zal er aan de Markt-
straat een terras komen op de plaats waar 
een bankje van de gemeente staat. Dit is een 
discussiepunt, want het bankje staat (mis-
schien) in de weg. Wachter stelt echter met 
nadruk dat ook voor hem de bank belang-
rijk is en dat er een oplossing voor gevonden 
moet worden. 
Zoals in het hier voorafgaande artikel in 
dit blad al te lezen is zal in het Singer een 
huiskamer ontstaan voor Laren. Het is de 
verwachting dat de lounge van het Vesting 
Hotel zal gaan fungeren als de huiskamer 
van Naarden. Zo wordt het Gooi in korte tijd 
twee belangrijke ontmoetingsplaatsen rijker.

Door het initiatief van Wachter en Tessa kan 
het historische pand op deze unieke plek, te-
genover de Grote of Sint Vituskerk en naast 
het historische stadhuis uit 1601 behouden 

blijven. Om de hoek staat dan nog de hon-
derden jaren oude stadslinde. 
Overigens, wist u dat op de plek waar nu 
het hotel staat vroeger een slagerij stond die 
hofleverancier was?

Bron: ‘Naarden in oude ansichten’

De slagerij met boven de deur het wapen van hofleverancier.

Dick. A. Jonkers

Ingeklemd tussen de Blaricummerweg - door 
dorpsbewoners de ‘landingsbaan’ genoemd 
- het hondenuitlaatterrein ’t Harde, de Wa-
randebergen en de zeer drukke randweg van 
Huizen bevindt zich een klein natuurgebied. 
Dit wordt aangeduid als Groeve Oostermeent. 
De oppervlakte hiervan bedraagt ongeveer 12 
hectare. Het was een beschermd natuurmonu-
ment binnen de EHS (Ecologische HoofdStruc-
tuur), die sinds 1 januari 2017 is vervangen 
door de nieuwe Wet Natuurbescherming 2017.

De aardkundige waarde is groot door de lig-
ging als uitloper van het pleistocene1 stuw-
wallengebied met de aangrenzende ‘bergen’ 
op de overgang naar het ’rivierdal’ van de 
Eem. Aan broedvogels vestigden zich in totaal 
27 soorten. Botanisch gezien is het een klein 
paradijsje met tot 1985 maar liefst 126 soor-
ten. Ondanks de kleine oppervlakte hebben 
er in de afgelopen decennia enkele tientallen 
vogelsoorten genesteld in wisselende aantal-
len en samenstelling. De talrijkste daarvan is 
de oeverzwaluw. Van andere organismen is 
minder bekend.
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Foto: Dick A. Jonkers

Klokjesgentiaan.
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De steilrand van de voormalige groeve laat 
de verschillende grondlagen met een podzol-
profiel2 goed zien. Dit leesbare landschap is 
aangewezen als een beschermd geologisch 
monument.
 Het eigendom was eertijds in handen van de 
gemeente Blaricum, maar berust sinds 1988 
bij het Goois Natuurreservaat, dat het gebied 
sindsdien beheert. 

Ontwikkelingen in de groeve
Er vond zandwinning plaats vanaf 1924 tot 
1975 voor commerciële doeleinden. Een deel 
van dit zand werd verwerkt door de nabij lig-
gende steenfabriek Rijsbergen. Nog steeds 
wordt op die locatie kalkzandsteen gebak-
ken. Het benodigde kalkzand wordt tegen-
woordig opgediept uit het Gooimeer door de 
zandzuiger Rijsbergen.
In de periode waarin de zandwinners actief 
waren in de groeve is een enkele honder-
den meters lange steile wand ontstaan. Het 
delven van het zand ging altijd door tot het 
toenmalige grondwaterniveau. Nadat de 
zandwinning was beëindigd in 1975, vond 

herinrichting plaats in de vorm van een soort 
natuurbouw. In het deel dat was afgegraven 
is toen de oorspronkelijke humeuze toplaag 
aangebracht en kwam in dat deel uittreden-
de kwel van het grondwater aan de opper-
vlakte. 
Op de grens met het niet afgegraven deel van 
‘t Harde dat een uitlaatterrein is voor honden 
uit de wijde omgeving bevindt zich de eerder 
genoemde steile wand. Deze wand is circa 
400 meter lang. In dit afgegraven deel treedt 
kwel van het grondwater op, afkomstig van 
een uitloper van de Gooise stuwwal. Aan de 
voet van de steile wand heeft men kwelvij-
vers gegraven. Deze werkzaamheden zijn 
uitgevoerd om betreding door het publiek en 
aantasting van de wand te voorkomen. 
‘s Winters kan veel water op sommige plek-
ken zorgen voor de vorming van poelen. Het 
oostelijk deel van de groeve staat dan onder. 
Hoewel het waterheer tot doel heeft om 
het waterpeil op te zetten en de waterstand 
sterker te laten wisselen, zijn er toch ook 
drie grote poelen aangelegd, om kwel- en 
regenwater op te kunnen vangen voor een 

Foto: Dick A. Jonkers

Zicht op de steile wand.

1  Het Pleistoceen is in de geologische tijdschaal een tijdvak van 2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaargeleden.
2  Een podzolbodemprofiel is te herkennen aan de toplaag met humusrijke grond. Daaronder bevindt zich een bleek-

grijze (uitspoelings)laag, gevolgd door een donkere (inspoelings)laag. Pas dan verschijnt de oorspronkelijke bodem 
laag(zand). De podzol is het gevolg van achtereen volgende eeuwen met uitspoeling. Zie de foto op de voorpagina.
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mogelijk optredend tekort. Kwelwater kon 
dan niet snel wegstromen uit bepaalde de-
len het gebied. Dat die poelen noodzakelijk 
zijn komt voort uit het feit, dat in de zomer 
het peil kan dalen tot circa 60 cm onder het 
maaiveld. Aan de andere kant is het zo, dat 
er teveel water in het gebied terecht komt en 
stagneert. Het is de reden geweest om toch 
ook maar afwateringssloten te graven. Alle 
maatregelen zorgen voor een variabel water-
peil. 

Begrazing
Begrazing wordt in natuurterreinen ingezet 
als beheersmiddel om ongewenste opslag 
te voor komen. Zo ook in de groeve Ooster-
meent. Hier was begrazingsdruk noodzake-
lijk om het opschieten van berken te weren. 
Aanvankelijk gebeurde dit door een klein 
aantal Veluwse landgeiten in te zetten. La-
ter is men er toe overgaan om Drentse hei-
deschapen in het terrein te brengen en weer 
later ook Schotse Hooglanders. De begrazing 
heeft ook als voordeel, dat door het drinkge-
drag bij de grote poelen slikrandjes ontstaan 
die op trek door foeragerende steltlopers als 
‘stapsteen worden benut. De groeve is geheel 
omrasterd. Er zijn twee toegangshekken voor 
wandelaars , die zich langs het enige paadje 
onder aan de wand van oost naar west of om-
gekeerd kunnen begeven. Behalve de grazers 
is er vrijwilligersgroep die belet dat het ter-
rein dichtgroeit met snel groeiende opslag 
van onder meer berken en kruipwilgen.

Flora 
Berken zijn de bomen die het talrijkst aanwe-
zig zijn. Zo staat er een berken singel langs de 
noordzijde van het terrein tegen de Randweg 
bij Huizen. Elders bevinden zich verspreid 
door het gebied groepjes incidenteel ook een 
alleen staand exemplaar. Verder groeit er nog 
een grote solitaire eik, bij de Blaricummer-
weg. Deze wordt door de grazers benut om 
onder gaan te liggen of te staan bij uiteenlo-
pende weersomstandigheden.
De begroeiing van het resterende gebied be-
staat vooral uit aan water gebonden planten, 
droge heide en een plantengemeenschap 
met zwarte bies en koningsvaren.
In kwelsituaties komt het kranswier breek-
baar glansblad overheersend voor. 
Op de oevers groeien pilvaren, knolrus, veel-
stengelige waterbies, knolrus en gewone wa-
ternavel.
Een deel wordt ingenomen door vochtige 
heidevegetatie. Hierin houden zich onder 
meer op de klokjesgentiaan, moeraswolfs-
klauw en de vleesetende plantjes kleine en 
ronde zonnedauw.
Een vrij grote oppervlakte is bedekt door 
gewone dopheide en daarnaast struikheide 
en wat kraaiheide. Zijn naam heeft de struik 
te danken aan het feit dat de bessen door 
kraaien gegeten worden. Via hun uitwerp-
selen dragen die bij aan de verspreiding van 
de zaden. De vruchten zijn ook voor mensen 
eetbaar, maar niet erg smakelijk.
Heideachtige planten die er groeien zijn 
hondsviooltje, borstelgras, kruip- en stekel-
brem. Een bijzondere plant is de grote wolfs-
klauw, die in de homeopathie gebruikt wordt 
bij de behandeling van patiënten die last 
hebben van spastische dikke darmen.

Vogelrijkdom
Er waren 27 soorten broedvogels, die in de 
periode 1980-2011 in wisselende, maar op 
een soort na (de oeverzwaluw) in kleine 
aantallen genesteld hebben in het qua op-
pervlakte kleine gebied. Een greep uit de 
broedvogelbevolking. Van de watervogels 
waren soms wel, dan weer geen paren, zoals 
bij de wilde eend, waterhoen en meerkoet. 
De watersituatie speelde daarbij een rol. Dat 

Foto: Dick A. Jonkers

Kraaiheide.
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gold ook bij de scholekster, watersnip en kie-
vit. Tot de soorten die in vrijwel alle van de 
vier uitgevoerde inventarisatiejaren aanwe-
zig waren behoorden houtduif, graspieper 
en oeverzwaluw. Laatstgenoemde soort is 
altijd de talrijkste met zijn in de steile wand 
uitgegraven nestholen. In 2011 broedden er 
maar liefst 105 paren. Graspiepers zijn ook al-
tijd wel te zien. Een opvallende soort, die pas 
in 2011 voor het eerst verscheen, is de rood-
borsttapuit.

Amfibieën en reptielen
Het zal niemand verwonderen dat in een zo 
nat gebied diverse soorten kikkers en padden 
aanwezig zijn. Bruine kikker, meer-, bastaard- 
en poelkikker zijn aangetroffen. Van de am-
fibieën is ook het voorkomen vastgesteld van 
de gewone pad en de kleine watersalamander. 
De ringslang is er gesignaleerd. In de avond-
uren en ’s nachts zijn in de zomer ’s avonds en 
in de nachtelijke uren de ratelende geluiden 
van de koren van de rugstreeppad te horen.
De levendbarende hagedis is in droge delen 
gezien.

Andere organismen
Met zoveel water zou je er ook vissen ver-
wachten, maar die niet zijn aangetroffen. De 
oorzaak van het ontbreken ervan zou kun-
nen zijn, dat er geen open waterverbindin-
gen zijn met de omgeving. Kennelijk zijn er 
evenmin dieren in het gebied geweest, die 
drager waren van visseneitjes. Van de zoog-
dieren zijn ree, haas en mol aangetroffen. 
Eerstgenoemde is vrijwel jaarlijks met een of 
twee exemplaren aanwezig, afgelopen jaar 
zelfs met vier. Om het gebied in te kunnen 
springen zij over het raster.

Groeve Oostermeent en Rode lijsten
Diverse van de in de groeve Oostermeent 
aangetroffen planten en dieren worden 
vermeld op de Rode lijsten. Dit zijn lijsten 
waarop per land de in hun voortbestaan be-
dreigde dier- en plantensoorten staan. Hier-
op worden bedreigde soorten, aangegeven 
evenals beschermingsmaatregelen om deze 
soorten weer in aantal te laten toenemen.
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Kraaiheide.
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Foto: Dick A. Jonkers

Zicht op een van de watertjes.
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Vervolg voorjaarswandelingen 2017

Edwin P. Klomp

Hilversum-Zuid
Datum: zaterdag 29 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: kruising Kolhornseweg/Bosdrift 
in Hilversum. Ook de bereiken met buslijn 
104 (halte J.H.Meijerstraat).
Wandeling door een mooie groene woonwijk 
met speciale aandacht voor de architectuur 
van Willem Marinus Dudok.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 6 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Theehuis ‘t Bluk op de Zuider-
heide in Laren.
Heerlijk struinen door de natuur op zoek 
naar interessante planten en wellicht bijzon-
dere vogels.

Groeneveld/Hooge Vuursche
Datum: zondag 14 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Het voorplein van kasteel Groe-
neveld te Baarn.
Wandeling door een prachtig kasteelbos met 
veel oude bomen en fraaie waterpartijen.

Blaricummer Eng
Datum: zondag 28 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Begin van de Bergweg in Blari-
cum (tegenover Bellevue). Ook te bereiken 
met buslijn 108 (halte Blaricum-dorp).
Eeuwenoude akkers, de fraaie voormalige 
zandgroeve Oostermeent met een oeverzwa-
luwkolonie en een flinke heuvel.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zondag 4 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Parkeerplaats NS-station Bus-
sum-Zuid.
Een fraai heidegebied, unieke houten huizen 
en een voormalige zanderij met een heel in-
teressante flora.

Zonnestraal
Datum: zondag  17 juni.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Kruising Kolhornseweg/Bosdrift 
in Hilversum. Ook te bereiken met buslijn 104 
(halte J.H. Meijerstraat).
Wandeling door een fraai landgoed met bij-
zondere gebouwen van de architecten Dui-
ker en Bijvoet.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 

Fransche Kampheide.

Foto: Dick A. Jonkers
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zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening. 
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, ook niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme (weer-)omstandigheden daar-
toe aanleiding geven. Neem bij twijfel even 

contact met ons. U kunt voor nadere infor-
matie terecht bij de Gooise Natuurwacht in 
Hilversum via telefoon: 035-6211634, mobiel: 
06 177 63 444 of per e-mail: natuurwacht@
vriendenvanhetgooi.nl
Voor nadere informatie over het openbaar 
vervoer: 0900-9292 (€ 0,70 per minuut) of 
www.connexxion.nl.

Er op uitEr op uit
Samengesteld door Corry Wildeman 

In deze agenda worden actuele exposities 
en andere activiteiten vermeld. Aanvullende 
en achtergrondinformatie is te vinden op 
de respectievelijke websites. Dat geldt ook 
voor vaste exposities, rondleidingen en der-
gelijke.

Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Tel.: (035) 525 02 23 
www.huizermuseum.nl

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Museum 
een wandeling door het oude dorp van Hui-
zen.

TheePotterij
T/m 6 mei 2017

Altijd te zien:
Huizen - zoals het vroeger was.

Singer Museum
Oude Drift 1, 1251 BS Laren 
Tel.: (035) 531 56 56
www.singerlaren.nl

Desirée Doldron
T/m 14 mei 2017

Cuban Art Now
23 mei t/m 24 september 2017

Foto: www.huizermuseum.nl

De tentoonstelling 
TheePotterij is tot 
stand gekomen met 
gastconservatoren 
Thea en Eef de Hilster. 
Collectioneurs van 
Potterie de Driehoek.

Desirée Dolron, Xteriors XIII, Kodak Endura Print, 2001-2015.

Foto: www.singerlaren.nl
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Kasteel Groeneveld
Buitenplaats voor stad en land
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
Tel.: (035) 542 04 46
Geopend op dinsdag t/m zondag van
11.00-17.00 uur.
www.kasteelgroeneveld.nl

Hanna Schubert – Tweede Natuur
T/m half juli 2017

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Muiderslot
Herengracht 1, 1398 AA Muiden
Tel: (0294) 25 62 62
www.muiderslot.nl

Themajaar 2017
Muiderslot, de geheime sleutel van Amsterdam

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, 
1411 RS Naarden
Tel.: (035) 694 30 45
Geopend op dinsdag t/m zondag van
12.00-17.00 uur.
www.comeniusmuseum.nl

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Tel: (035) 629 28 26
Geopend dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 
uur en zondag 12.00-17.00 uur
www.museumhilversum.nl

Foto: kasteelgroeneveld.nl

De expositie ‘Tweede Natuur’ toont de potentie van het 
onbedwingbare karakter van de natuur.

Foto: www.muiderslot.nl

Foto: comeniusmuseum.nl

In het kader van de aandacht voor de Reformatie is nu 
een expositie ingericht over de Unitas Fratrum. Dit pro-
testantse kerkgenootschap ontstond in de periode van de 
Boheemse Reformatie en kreeg in 1457 vastere vorm.

Nieuwe Streken - Schilderkunst in Beweging is van 18 maart 
t/m 17 april te zien.

Foto: www.museumhilversum.nl
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Dagelijks is er om 14.00 uur een gratis rond-
leiding en neemt een gids bezoekers mee 
langs de werken in het museum.

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Dudok Dependance
Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum
Geopend op woensdag en zondag van
12.00-16.30 uur.
Tel.: (035) 629 28 26 
museumhilversum@hilversum.nl 
www.museumhilversum.nl

In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Mari-
nus Dudok (1884-1974), is een tentoonstel-
ling te zien over het werk en het leven van 
deze architect. Dudok heeft als gemeen-
tearchitect een groot stempel op Hilversum 
gedrukt. Niet alleen door zijn gebouwen, 
maar ook door zijn stedenbouwkundige 
plannen. Er is ook aandacht voor de restau-
ratie (jaren negentig), het materiaalgebruik 
en het interieur van het raadhuis. Dudok 
liet bijvoorbeeld bijzondere bakstenen ma-
ken voor het raadhuis en bestelde meubilair 
bij Gispen.
 

 
Rondleiding raadhuis
Elke vrijdag en zondag is er om 13.30 uur een 
rondleiding door dit bijzondere monument. 
Kosten 8,50 euro per persoon, inclusief to-
renbeklimming. U heeft op de toren uitzicht 
over het hele Gooi. Groepen kunnen op af-

spraak een rondleiding boeken, dit kan in di-
verse talen. Ook zijn er educatieve projecten 
voor scholen, zoals: Duik in Dudok en Dudok 
Binnenstebuiten. Kijk voor informatie op de 
website.

Pinetum Blijdenstein
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleidin-
gen die het Pinetum Blijdenstein dit seizoen 
weer organiseert.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51 (t.o. La Place),
1251 EW Laren. Tel.: (035) 538 25 20
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
13.00-16.30 uur. 
1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag 
gesloten. Groepen en scholen op afspraak. 
www.geologischmuseumhofland.nl

Wisseltentoonstelling:
Energie - waar gaat dat heen?

Vaste tentoonstellingen:
- Goois Verleden.
- Fossielen en de geschiedenis van het leven 

op aarde.
- Prehistorische grot - een sjamaan vertelt 

over de opkomst van de mens.
- Gesteente cyclus.
- Mineralen.
- De stenentuin.
Lezingen
Iedere 3e zondag van de maand van 14.00 
uur tot 15.00 uur een lezing. Voor onderwer-
pen zie op de website www.geologischmuse-
umhofland.nl onder ‘agenda’.

Foto: www.webquest.nl

Het raadhuis van Dudok.

Foto: geologischmuseumhofland.nl
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Oertijdwandeling voor kinderen
Op woensdagmiddag kun je een ‘scharrelrug-
zakje’ lenen en een ‘oertijdwandeling’ gaan 
maken.
Voor informatie bel 035-5382520. 

Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel.: (035) 544 7153
Geopend: april t/m september van maan-
dag t/m zondag 11.00-1700 uur; oktober 
t/m maart op zaterdag en zondag 11.00-
17.00 uur. Gesloten op 1 januari, 27 april, 
25 en 31 december.
info@weegschaalmuseum.nl
www.weegschaalmuseum.nl 

Vestingmuseum Naarden
Het Nederlands Vestingmuseum 
Westwalstraat 6 
1411 PB Naarden
Tel.: (035) 694 54 59
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.30-
17.00 uur, weekenden en feestdagen van 
12.00-17.00 uur.
info@vestingmuseum.nl
www.vestingmuseum.nl

Vestingmuseum Naarden: het spannendste 
museum op de wallen!
De vestingstad Naarden is een groene parel in 
het Gooi, met prachtige huizen, stoere kazer-
nes en begroeide wallen. Eens was Naarden 
een moderne verdedigingspost om de toegang 
tot het rijke Amsterdam te verdedigen. In het 
Vestingmuseum beleef je de Gouden Eeuw van 

Foto: www.pinetum.nl

Bomen uit de collectie van Pinetum.
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vestingbouw: de Spaanse Moord; Rampjaar 
1672; over vreemde zaken als bastions & courti-
nes; wat Napoleon in Naarden deed en hoe 
soldaten kardoezen maakten. Dwaal over de 
groene wallen, geniet van het uitzicht, verken 
de onderaardse gangen, schrik van een kanons-
schot, ervaar de vesting uit de rondvaartboot 
en geniet van iets lekkers in ‘De Cantine’. 

Vestingvaart
Vanuit de historische stadshaven, de Nieuwe 
Haven, schuin tegenover De Turfloods, kunt u 
een rondvaart maken van ongeveer een uur 
door de vestinggrachten en door de prachtige 
natuur buiten de muren van de Vesting aan 
de noordzijde. Onze vrijwillige schippers zijn 
tevens uw gids en vertellen u graag over de 
geschiedenis van de stad, de vestingwerken en 
prachtige omgeving van Naarden Vesting.Da-
gelijks afvaarten. Uitgebreide en actuele infor-
matie vindt u op www.vestingvaart.nl

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt 
er onder leiding van de stadsgidsen van de 
Werkgroep Vestingstad een wandeling door 
Naarden Vesting gemaakt. Deze tocht staat 
en start om 12.30 uur vanaf de Utrechtse 
Poort aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn 
€ 3,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).

Historische Kring Huizen
Historische fietstocht door omgeving van 
Huizen. Zaterdag 22 april. 
Fietstocht naar sporen uit het verleden. De 
route leidt onder meer langs een grafheuvel 
en restanten van loopgraven uit de 1e we-
reldoorlog. Start om 10.00 uur bij de Botter-
werf op de Oude Haven. Deelname is gratis, 
maar opgeven is nodig i.v.m. beperkte deel-
name.
 
Wandeling over het voormalige landgoed 
Oud Naarden. Vrijdag 12 mei.
Van het landgoed rest alleen nog een gebied 
wat nu vooral uit bos bestaat, maar er zijn 
nog sporen te vinden uit het verleden. Verza-
melen om 19.00 uur per fiets bij parkeerplaats 

Nimmerdor aan het eind van de Fazantweg. 
I.v.m. beperkte deelname is aanmelden nood-
zakelijk.

Zaterdag 10 juni. Fietstocht ‘Villawijken en 
buitenplaatsen rondom Huizen’.
De gemeente Huizen kent een prachtige om-
geving waar het goed wonen is.Tijdens een 
boeiende fietstocht laat de gids de geweldi-
ge omvang van de vroegere buitenplaatsen 
zien en vertelt over achtergronden van het 
ontstaan van de villawijken. Verzamelen om 
13.30 uur per fiets bij parkeerplaats Nimmer-
dor aan het eind van de Fazantweg. I.v.m. be-
perkte deelname is aanmelden noodzakelijk.
  
Zaterdag 23 september. Rondleiding over de 
Oude Begraafplaats in Huizen.
De begraafplaats in Huizen is in 1828 in ge-
bruik genomen nadat het verboden was om 
rondom de kerk te begraven. Er bevinden zich 
bijzondere graven, de oudste nog slechts ge-
markeerd door een sober gietijzeren paaltje 
voorzien van een nummer. De gidsen van die 
middag kun nog veel meer vertellen over het 
bijzondere verleden van dit gebied midden in 
het dorp. De rondleiding start om 15.00 uur 
bij de ingang aan de Ceintuurbaan.

Zaterdag 7 oktober Historische fietstocht 
door omgeving van Huizen.
Deze tocht start ’s middags om 13.30 uur. Zie 
voor verdere informatie 22 april.

De deelname aan bovenstaande activiteiten 
is gratis. Voor opgave en informatie info@his-
torischekringhuizen.nl of bel 035 - 5260580.

De Oude Begraafplaats in Huizen.

Foto: Teuson Nijland.



Lezing en excursie:
‘Het verhaal van de grafheuvels’

Lezing en excursie:
‘Het verhaal van de grafheuvels’

De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2017-2 is 5 augustus 2017.

Na de zeer succesvolle lezing over, en excur-
sie naar de Gooise afzandingen tijdens de 
lustrumviering in september 2015 organiseert 
de VVG opnieuw een dergelijk evenement 
voor haar leden. Deze keer staan de Gooise 
grafheuvels in de belangstelling. De datum is 
20 mei 2017.
Tijdens de lezing gaat Sander Koopman uit-
gebreid in op de recent uitgevoerde regiona-
le grafheuvelinventarisatie. Die heeft geleid 
tot verrassende inzichten in de onderzoeken 
die in het verleden zijn uitgevoerd, en op de 
aantallen grafheuvels in het Gooi. 
Na de lezing is er een excursie naar de graf-
heuvels op de Westerheide met ter plaatse 
uitleg over de historie van deze grafheuvels 
en de vondsten die er gedaan zijn. 
Spreker en excursieleider drs. Sander Koop-
man is voorzitter van AWN Naerdincklant en 

hoofdredacteur van het tijdschrift Archeolo-
gica Naerdincklant. Hij houdt zich bezig met 
onderzoek naar de regionale geologie en ar-
cheologie en heeft hierover diverse boeken 
en artikelen geschreven.

Datum: zaterdag 20 mei 2017.
Tijd: 14.00-16.30 uur, zaal open 13.30 uur.
Locatie: Infoschuur ‘t Gooi, Naarderweg 103a, 
Hilversum; na de lezing per fiets naar de Wes-
terheide.
Toegang: deelname is gratis, maar uitsluitend 
voor leden van de VVG. Maximaal 25 deelne-
mers.
Aanmelden: aanmelden kan tot en met zater-
dag 13 mei bij de administratie van de VVG, 
per mail naar info@vriendenvanhetgooi.nl.
Vervoer: een fiets is noodzakelijk vanwege de 
excursie.

RUIMTE VOOR EEN BERICHT OF FOTO

Grafheuvel 108 op de Westerheide.

Foto: Sander Koopman

Urn uit de bronstijd, gevonden 
in grafheuvel 108.

Foto en collectie: Huis van Hilde
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