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Het Gooi is van ons allemaalHet Gooi is van ons allemaal
Samenwerking
Op 19 mei gaf de regio Gooi en Vechtstreek 
een receptie ter gelegenheid van haar vijftig-
jarig bestaan. Het bestuur van de VVG was 
uitgenodigd.
Op de website van de regio lees ik: ‘In 1967 
besloten de gemeentebesturen in het Gooi, 
op indringend verzoek van de Vrienden van 
het Gooi, het Gewest Gooiland op te richten 
als krachtig bestuurscentrum met als doel een 
groei in harmonie met de mooie natuurlijke 
omgeving.’
Bij onze uitnodiging werd dan ook verwezen 
naar onze status als ‘founding fathers’ van de 
regio.
Bij het schrijven van het In Memoriam voor 
onze vroegere voorzitter Hans Pfeiffer kwam 
ook de viering van het vijfentwintigjarig be-
staan van de regio langs met het 3e Gooicon-
gres. Ook daar was de VVG prominent aan-
wezig onder andere door het aanbieden van 
het rapport ‘Natuur- en landschapsvisie voor 
het Gooi’.
Na vijftig jaar lijkt de regio een volwassen 
en zelfstandige organisatie te zijn geworden 
die, mijns inziens, niet zonder enige zelfver-
zekerdheid kijkt naar wat er op het gebied 
van samenwerking in de regio al zo is bereikt. 
En dat is, behalve een mooi nieuw kantoor in 
Bussum, best veel. Er wordt met name samen-
gewerkt op de onderwerpen GAD, de GGD, 
Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en de RAV.
Allemaal praktische zaken die voor gemeen-
ten van belang zijn en die zeer gebaat zijn bij 
een goede samenwerking.
Veel minder duidelijk is hoe het staat met de 
samenwerking op onderwerpen als natuur-
beheer, infrastructuur en ruimtelijke projec-
ten. Het is de vraag of de huidige vorm van 
samenwerking overeenkomt met wat de VVG 
voor ogen had met de oproep die zij, ruim 
een halve eeuw geleden, heeft gedaan. Die 
luidde om meer samen werken ‘met als doel 
een groei in harmonie met de mooie natuur-
lijke omgeving’, of met de conclusies in te 
stemmen uit het rapport ‘Natuur- en land-
schapsvisie voor het Gooi’ dat in 1992 is ge-
publiceerd.

De kwestie rondom de toekomst van het GNR 
en de besluitvorming over de transitievoor-
stellen geven er blijk van dat de gemeenten 
in het Gooi niet allemaal zomaar het zelfde 
doel voor ogen hebben met de mooie na-
tuurlijke omgeving in het Gooi. Tenslotte 
hebben zij vlak voor de zomer toch nog al-
lemaal besloten de plannen van het GNR hun 
goedkeuring te geven, met een bijbehoren-
de financiële bijdrage, maar deze beslissing 
heeft veel moeite gekost. Voorlopig lijkt het 
de goede kant op te gaan.
Een interessante nieuw uitdaging op het 
gebied van samenwerking in een ruimtelijk 
project is de herontwikkeling van het terrein 
van de voormalige Palmkazerne. Het plan 
Crailo.
Een plan met een aantal randvoorwaarden. 
Een herontwikkeling van een gebied met be-
staande bebouwing, waarvan een deel wel-
licht interessant is om te behouden en onder-
deel te laten worden van het nieuwe plan. 
Het gebied heeft een directe ligging aan 
de A1 met geluid en fijnstof, met aan twee 
zijden natuurterreinen die door een natuur-
brug met elkaar verbonden worden. Er is een 
programma voor gemaakt, dat weliswaar 
voornamelijk over woningen gaat, maar 
waar voor een deel ook bedrijfsbebouwing 
in is opgenomen en de wens van het GNR dat 
een zo groen mogelijk plan wil. Tenslotte ligt 
het plangebied ook nog in drie gemeenten: 
Gooise Meren, Hilversum en Laren.

Om van zo’n project een succes te maken is 
een goede samenwerking en een goed on-
derbouwd en gezamenlijk gedragen plan een 
absolute voorwaarde. Zo niet dan is de kans 
groot, dat de bouwende partijen straks van 
de gelegenheid gebruik maken om het plan 
om te vormen naar hun eigen marktgestuur-
de ideeën. Meestal sneuvelen in zo’n geval de 
idealistische onderdelen van het plan.
De raden van de drie gemeenten moeten hun 
eindoordeel over de samenwerking nog uit-
spreken, maar bij sommige partijen is er in-
middels gemor over de financiën en de verde-
ling daarvan. 
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Hans Metz, voorzitter

Het is een uitdaging voor de drie gemeen-
ten om samen de aansturing van het project 
zodanig te organiseren dat er inderdaad op 
deze kwetsbare plek een plan kan worden 
uitgevoerd. Dat zal met recht een Goois plan 
zijn en moet voldoen aan onze Gooise voor-
waarden en kwaliteiten. 

Werkgroepen 
De VVG is gestart met het maken van een 
strategisch plan voor de periode 2018 - 2024.
Tijdens de jaarvergadering is daarvoor een 
werkgroep aangesteld.
Het is de bedoeling om voor de komende 
periode een koers uit te zetten over waar 
wij staan en wat wij willen in een tijd met 
nieuwe uitdagingen. Die geldt voor het ge-
bied van zowel het maatschappelijke als het 
ruimtelijke vlak en niet in de laatste plaats 
voor de gevolgen van de veranderingen in 
het leefklimaat.
Een mooie gelegenheid om onze wensen te 
presenteren aan de politieke partijen van de 
gemeenten in het Gooi. Immers in maart vol-
gend jaar zijn er weer verkiezingen voor de 
gemeenteraden en het is goed dat wij in dat 
kader onze ideeën en verlangens presente-
ren. 
In het kader van het Kenniscentrum zijn in de 
afgelopen periode een aantal rapportages 
verschenen die kunnen dienen als onderbou-
wing van onze wensen. Die zullen wij dan 
ook meesturen met een uitgebreid pakket. 
Daarin kunnen de Vrienden van het Gooi la-
ten zien waar zij in de komende tijd de aan-
dacht op zullen richten en de gemeenten op 
willen aanspreken.

Komen en gaan en een verdrietig bericht
Tijdens de jaarvergadering zijn uit het bestuur 
van de VVG een aantal gezichten verdwenen 
en zijn er ook nieuwe gezichte aangetreden. 
Willem-Jan Hoeffnagel heeft na slechts één 
jaar zitting in het bestuur zijn functie ter be-
schikking gesteld, omdat ging verhuizen naar 
het oosten van het land.
Johan Jorritsma heeft de voorzittersfunctie 
neergelegd; statutair was hij niet meer her-
kiesbaar als lid van het bestuur. Johan heeft 
in totaal twaalf jaar zijn functie als bestuur-

der vervuld, waarvan de laatste drie als voor-
zitter. Zijn kennis en ervaring blijven echter 
voorlopig nog beschikbaar voor het bestuur. 
Zo zet hij zich o.a. nog steeds in voor een af-
doende regeling die de natuur van het Voor-
land Stichtse Brug moet beschermen. En, zo 
is gebleken, dat is nog steeds nodig. Ook zal 
Johan ons de komende jaren vertegenwoor-
digen in de jury voor de uitreiking van de 
Emil Ludenpenning. Hij volgt daarin Erik van 
Wijland op.
Nieuw in het bestuur zijn George Laeijendec-
ker en Erick Groothedde.
Ook nieuw in het bestuur was Martin Ste-
vens. Hij zou de functie van Willem-Jan - PR 
en Communicatie - op zich nemen in het be-
stuur. Martin heeft echter kort na zijn benoe-
ming laten weten, dat hij bij nader inzien als-
nog van zijn bestuurslidmaatschap afziet. Hij 
meent achteraf iets te enthousiast te hebben 
gereageerd op de vraag om toe te treden tot 
het bestuur. Hij blijft nog wel betrokken, o.a. 
bij het inrichten van een fotoarchief. Willem-
Jan vervult vooralsnog, vanuit zijn afgelegen 
positie, de functie van webmaster.
En tenslotte heb ikzelf de voorzittersfunctie 
van Johan overgenomen.
Ook hebben wij tijdens de jaarvergadering 
afscheid genomen van Corry Wildeman. Zij 
had laten weten er per 1 juli mee te willen 
stoppen. Wij zijn nog bezig met de opvolging 
en vangen voorlopig het hiaat op binnen het 
bestuur.
Ten slotte een nare mededeling. Tijdens het 
schrijven van dit voorwoord bereikte mij 
het bericht dat Edwin Klomp, de secretaris 
van onze Natuurwacht, na een kort ziekbed 
is overleden. Elders in dit nummer zal daar 
meer aandacht aan worden besteed.
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In Memoriam Hans PfeifferIn Memoriam Hans Pfeiffer
Wij ontvingen het bericht dat op 10 juli onze 
oud-voorzitter ir. J.W.G. (Hans) Pfeiffer is 
overleden op 89-jarige leeftijd.
Hans was een man met veel belangstelling 
voor en kennis over natuur en milieu. Hij 
was tot zijn pensionering in 1993 werkzaam 
bij het Ministerie van Landbouw, als laatste 
als directeur Landelijke Gebieden Noord-
Holland en Flevoland. 
In die periode was hij ook lid van de Raad 
voor Natuur- en Milieuonderzoek en voor-
zitter van de Koninklijke Nederlandse Na-
tuurhistorische Vereniging, waarvoor hij 
wetenschappelijke publicaties schreef o.a. 
‘Zaden en Vruchten’ en ‘Plantenharen’.

Hans werd 1990 lid van het bestuur van de 
VVG en werd in 1991 benoemd tot voorzit-
ter. Hij zou dat blijven tot 1998.
Het voorzitterschap van de VVG combineer-
de hij met een breed scala aan andere be-
stuurlijke functies op het  gebied van natuur 
en milieu in de regio en verruimde zo zijn 
toch al grote netwerk.
Zo was hij tegelijkertijd bestuurslid van de 
Steunstichting van het Goois Naturrreser-
vaaat, bestuurslid Omgevingseducatie Gooi, 
Vecht en Eem, bestuurslid van het Landgoed 
Linschoten, voorzitter van de Bomenstich-
ting en van de stichting Wachendorff (Vrien-
den Botanische tuinen Utrecht) en qualitate 
qua bestuurslid van Tussen Vecht en Eem, 
waar de VVG tot 1996 een gecombineerd 
tijdschrift mee uitgaf voor de leden van bei-
de organisaties.
Hans heeft als voorzitter ven de VVG belang-
rijke bijdragen geleverd aan het behoud van 
de bijzondere kwaliteiten van het Gooi.
Het meest in het oog springend is de Natuur- 
en landschapsvisie voor het Gooi, die onder 
zijn bestuur in 1992 werd ontwikkeld. Deze 
publicatie werd in november 1992 door Hans 
gepresenteerd tijdens het 3e Gooicongres 
dat stond in het teken van het vijfentwin-
tigjarig bestaan van het Gewest Gooi- en 
Vechtstreek (nu Regiobestuur G&V). Immers 
het Gewest was mede uitkomst van een 
van de aanbevelingen die van de Vrienden 
van het Gooi hadden gedaan tijdens het 1e 
Gooicongres in 1959.

Het Gooicongres had in 1992 ruime belang-
stelling onder meer van de heer Roel de Wit 
- de juist afgetreden commissaris van de Ko-
ningin - en de heer Vonhoff. Hans bood het 
genoemde rapport aan - in een milieuvrien-
delijke katoenen tas - aan de, ook aanwezi-
ge, toenmalige staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken, mevrouw De Graaff-Nauta.
Niet ongenoemd mag ook de verkeersprijs-
vraag blijven die het bestuur in 1995 onder 
zijn leiding uitschreef, met als aanleiding het 
toenemende fileprobleem op de A1 en A27. 
Toen al een actueel onderwerp, maar nu op-
nieuw volop in de bestuurlijke aandacht.
Wat opviel was dat Hans, hoewel klein van 
stuk en sprekend met zachte stem, een man 
was van statuur, een man die kon afdwingen 
dat je goed naar hem luisterde.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij 
het dragen van dit verlies.

Hans Metz 

Met dank aan Jan Vollers en Dick Jonkers.

Foto: Erik van Wijland



37

In Memoriam Edwin KlompIn Memoriam Edwin Klomp
Op 11 augustus was de uitvaart van Edwin 
Klomp. Precies een maand daarvoor mail-
de Edwin het bestuur dat hij slecht nieuws 
had. Bij hem was keelkanker geconstateerd 
en “dat ziet er niet best uit. Naast volop 
onderzoek zal waarschijnlijk bestraling en 
chemotherapie volgen”. Hij sloot zijn mail 
af met “Ik zal wel even een tijdje uit de run-
ning zijn. Het is niet anders”. Niemand kon 
vermoeden dat het zo snel zou zijn afgelo-
pen. Toen ik hem de 18de in het ziekenhuis 
bezocht en daarna de 23ste bij hem thuis, 
was hij nog vol goede moed. We hebben 
het najaarwandelprogramma besproken 
en afspraken gemaakt over het informeren 
van de natuurwachten en de wandelaars. 
Want de Natuurwacht was zijn passie. Al 
vanaf 1970 was hij bij de Natuurwacht be-
trokken. Vanaf 1997, na het overlijden van 
zijn voorganger Jan Kamies, heeft hij de 
functie van secretaris van de Natuurwacht 
op zich genomen. Hij organiseerde zo on-
geveer alle wandelingen, hield nauwkeurig 
bij hoe die wandelingen verliepen en ver-
zorgde (op verzoek) ook particuliere wan-
delingen en zelfs een tijdje busexcursies. 
Daarnaast was Edwin altijd aanwezig en 
onze woordvoerder op de vele markten en 
evenementen in ’t Gooi, waar hij (inmiddels 
met Randolph Pelsink en Clara Campbell) 
onze informatiekraam verzorgde. Edwin 
was een buitenmens. Hij was een begena-
digd schrijver en heeft ook vele artikelen 
in ons tijdschrift geschreven over bomen, 
planten en dieren. Aan alle bestuursverga-
deringen van de VVG nam hij deel. Sinds ik 
in het bestuur zit (2009) reden we samen 
naar Bussum en later naar de Infoschuur. 
Dan vertelde hij over de belevenissen tij-
dens zijn wandelingen en soms over zijn pe-
rikelen met de sociale dienst, die van een 55 
plusser verwachtte actief te solliciteren. Zijn 
eigen invulling, wandelingen organiseren, 
zelf met zijn pijpje wandelen in bos en hei-
de en zo nodig mensen aanspreken die de 
natuur vernielden, sprak hem meer aan. De 
deelnemers aan de wandelingen vormen 
een hechte groep. Eigenlijk als een familie 
bijeen. Sommige wandelaars beschouwden 
hem ook als zijn vader of familie. Hij had - 

ook buiten de wandelingen - meestal een 
luisterend oor en een goed advies voor zijn 
wandelaars. Toevallig hebben zijn broer en 
twee schoonzussen op 16 juni op Zonne-
straal meegedaan aan wat zijn laatste wan-
deling zou zijn. Heel erg blij en dankbaar 
was hij met de koninklijke onderscheiding 
die hij tijdens de viering van het 75-jarig 
jubileum van de VVG op 16 oktober 2010 
mocht ontvangen. Daarmee werd zijn toen 
al 40 jaar durende inzet voor de natuur in 
de Gooi- en Vechtstreek erkend en gewaar-
deerd.
Vorig najaar vroeg de toenmalige voorzit-
ter Johan Jorritsma aan Edwin om voor 
hem een overleg tussen de natuurwachten 
en het bestuur tot stand te brengen over 
de continuïteit. Hij moest er een paar keer 
aan herinnerd worden, maar uiteindelijk 
heeft dat overleg eind maart toch plaatsge-
vonden. Er zijn afspraken gemaakt die de 
continuïteit en het voorbestaan van de Na-
tuurwacht verzekeren. Randolph Pelsink en 
Roy Sikking hebben inmiddels toegezegd 
de wandelingen in de toekomst te verzor-
gen. Ook was Edwin van plan in 2019 of 
2020 al zijn belevenissen als natuurwacht in 
boekvorm te laten verschijnen. Hij had al-
les al in schriftjes en boekjes genoteerd. Bij 
het uitzoeken van de vele VVG- bescheiden 
in zijn huis, hebben we die schriften gevon-
den. We gaan bekijken of we er wat mee 
kunnen, als herinnering aan Edwin Klomp, 
onze markante secretaris van de Natuur-
wacht. Hij is op 66-jarige leeftijd overleden.

Hans Hoes

Foto: Roeland de Bruyn



38

Algemene Ledenvergadering 2017Algemene Ledenvergadering 2017
Leen Mak

Op 13 april 2017 is door de vereniging in de 
Infoschuur ‘t Gooi de jaarlijkse ledenvergade-
ring gehouden. De jaarverslagen over 2016 
van de vereniging en die van de Gooise Na-
tuurwacht komen aan de orde en worden 
goedgekeurd. 
Wat de financiële situatie betreft meldt de 
penningmeester dat de gewone exploitatie 
van de vereniging zorgen baart. Het financi-
ele beleid over 2016 wordt goedgekeurd en 
dit geldt eveneens voor de begroting voor 
2017. Het voorstel om de minimumcontribu-
tie te verhogen van € 20,- naar € 25,- wordt 
aangenomen. In verband met het teruglo-
pende ledenaantal is het bestuur naast het 
public relations/ledenwerfproject, ook op 
zoek naar andere manieren dan het klassieke 
lidmaatschap om mensen te binden.
Er zijn diverse veranderingen in het bestuur. 
Willem-Jan Hoeffnagel, die de public relati-
ons en externe communicatie behartigt, ver-
huist naar een woonplaats buiten het Gooi. 
Vice-voorzitter van de vereniging Hans Metz 
spreekt hem toe en overhandigt enkele blij-
ken van waardering.
Hetzelfde gebeurt met enkele andere leden 
die hulp hebben geboden bij het goed laten 
functioneren van de vereniging en afscheid 
nemen. Dat zijn Rietje Veltkamp, die vele 
jaren voor het bestuur de knipselkrant met 
Goois nieuws uit de dagbladpers heeft ver-
zorgd en Corry Wildeman. Laatstgenoemde 
wil in de loop van het jaar haar activiteiten 
als administratief assistente van het bestuur 
gaan beëindigen. 
Erick Groothedde, George Laeijendecker en 
Martin Stevens worden benoemd tot be-

stuurslid. De herbenoeming van de voorzitter 
is statutair na drie termijnen van vier jaar niet 
meer mogelijk. Hans Metz, nu nog vicevoor-
zitter, wordt benoemd tot voorzitter. Hij be-
dankt Johan Jorritsma voor zijn grote inzet. 
Ook deze dank gaat gepaard met een cadeau. 
Secretaris Leen Mak wordt herbenoemd.
De statuten waren aan een grondige herzie-
ning toe. De wijziging wordt goedgekeurd.
Een strategisch plan voor de periode 2018-
2024 wordt voorbereid door de benoeming 
van een werkgroep bestaande uit twee nog 
te benoemen bestuursleden en de drie niet- 
bestuurleden Anna Mak van Waaij, Dick Jon-
kers en Henk Michielse.
Willem-Jan Hoeffnagel presenteert de nieu-
we huisstijl en waar die wordt toegepast. Ver-
der de nieuwe folders voor ledenwerving en 
de brochure voor het aantrekken van deskun-
digen voor het Kenniscentrum. Esther Spie-
ring van adviesbureau Zinenzo laat de nieu-
we opzet van de verenigingswebsite zien.
Na een korte onderbreking houdt prof. dr. 
Frank Berendse, emeritus-hoogleraar Natuur-
beheer en Plantenecologie in Wageningen, 
expert op het gebied van natuurbehoud, een 
lezing. Die gaat over de in veel opzichten dra-
matische veranderingen in de Nederlandse 
natuur in de laatste decennia. Hij gaat in op 
de veranderingen in het overheidsbeleid die 
hij absoluut noodzakelijk acht om deze ach-
teruitgang tegen te gaan. Door hem wordt 
ook ingegaan op de bijdragen die organi-
saties op lokaal niveau kunnen leveren aan 
herstel, behoud en bescherming van natuur 
en landschap. De weergave van zijn verhaal is 
elders in dit nummer te vinden.  
Het volledige gepresenteerde jaarverslag is te 
vinden op de website.
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Afscheid van Corry WildemanAfscheid van Corry Wildeman
Hans Metz

In het vierde nummer van jaargang 2003 van 
dit tijdschrift stelde zij zich voor aan de le-
zers. Vanaf dat moment zou zij de ledenad-
ministratie van de VVG op zich nemen. Haar 
naam van sindsdien in het tijdschrift, maar 
ook voor de vereniging was zij één van de 
weinige constante factoren.
Dertien en een half jaar zou Corry Wildeman 
de ledenadministratie doen, de 
mailings van de vereniging ver-
zorgen en ook de aanmaningen 
versturen. In elk nummer zagen 
wij ook haar naam prijken bo-
ven de rubriek ‘Er op uit’, die 
zij al die jaren voor ons samen-
stelde.
Corry deed veel meer dan 
dat. Bij de jaarvergaderingen 
en bij evenementen was zij 
altijd aanwezig en zorgde 
zij er voor dat alles op rol-
letjes liep. Bovendien wan-
neer  nodig ook voor een 
kloppende presentielijst. 
Corry manifesteerde zich 
dan het liefst op de ach-
tergrond, maar haar in-
zet was groot.

Tijdens de jaarvergadering hebben wij al of-
ficieel afscheid van haar genomen, maar ze 
wilde wel nog tot de zomer voor de VVG be-
schikbaar blijven.
Het bestuur heeft een aantal kandidaten voor 
haar opvolgingen benaderd, maar is nog niet 
tot een definitieve opvolger kunnen komen 
en doet dus voorlopig even de administratie 
zelf. Dan zal ongetwijfeld blijken hoezeer wij 
de inzet die Corry al die jaren voor de VVG 
heeft gedaan zullen missen.
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Er op uit
Er 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 dergelijke.

Huizer Museum Het Schoutenhuis

Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Tel.: (035) 525 02 23 www.huizermuseum.nlWandeling door Huizen

Maandelijks organiseert het Huizer Museum 

een wandeling door het oude dorp van Hui-

zen.

50 Tinten HuizenT/m 11 mei 2013

KunstZinnig Huizen17 mei t/m 27 juli 2013
 

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

Cobra tot Dumas. Collectie De Heus-Zomer

T/m 20 mei 2013

Hollands Impressionisme
31 mei t/m 25 augustus 2013Singer Prijs 2013 2 juni t/m 7 juli 2013

Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum

12 juli t/m 7 augustus 2013 
Kasteel Groeneveld,
Buitenplaats voor stad en land

Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
Tel.: (035) 542 04 46Geopend op dinsdag t/m zondag van

11.00-17.00 uur.www.kasteelgroeneveld.nlBuitenplaats verbeeld, kunst van de Gooise 

kunstkringT/m 12 mei 2013
Amsterdammers en hun buitenplaatsen

T/m 30 juni 2013

Foto: Huizer Museum Het Schoutenhuis

Foto: Singer Museum
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Emil Ludenpenning 2017 voor de vrijwilligers
van het Goois Natuurreservaat

Emil Ludenpenning 2017 voor de vrijwilligers 
van het Goois Natuurreservaat

Foto: Erik van Wijland

Wouter van Nugteren toont de Emil Ludenpenning 2017.

Hans Metz

Op 21 april jl. is in Infoschuur de Emil Luden-
penning 2017 uitgereikt aan de vrijwilligers 
van het Goois Natuurreservaat (GNR). Dit ge-
beurde door de nieuwe voorzitter van onze 
vereniging, Hans Metz.
 
Vanaf de oprichting van het GNR is een be-
roep gedaan op de inwoners van het Gooi 
om vrijwillig werkzaamheden in de Gooise 
natuur uit te voeren. Inmiddels zijn zo’n 350 
vrijwilligers in 10 groepen actief in het 2800 
hectare tellende natuurgebied. Voor hun bij-
zondere bijdrage heeft de jury unaniem de 
vrijwilligers van GNR voorgedragen.
Emil Luden was in 1912 de eerste voorzitter 
van de Vereniging Stad en Lande van Gooi-
land, de organisatie van de Erfgooiers. In 
1982 stelde de Stichting Stad en Lande van 

Gooiland (als erfgenaam van de Erfgooiers-
vereniging) de Emil Ludenpenning in voor 
personen en instellingen, die zich verdienste-
lijk hebben gemaakt op het gebied van de 
geschiedenis en traditie van de Erfgooiers.

Sinds 2008 doen de Vereniging Vrienden van 
het Gooi (VVG), het Goois Natuurreservaat en 
de Stichting Tussen Vecht en Eem eraan mee. 
Jaarlijks wordt rondom eind april (28 april 
1979 was de laatste vergadering van de Erf-
gooiersvereniging) de penning uitgereikt.
De jury, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de vier deelnemende organisaties, moti-
veerde aan de besturen uitgebreide waarom 
de GNR-vrijwilligers zijn voorgedragen. De 
essentie is dat de 350 vrijwilligers van het 
GNR een essentieel onderdeel van de organi-
satie uitmaken. 
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Als je weet waarop je moet letten,
zie je de Gooise grafheuvels direct
Als je weet waarop je moet letten,
zie je de Gooise grafheuvels direct

•	 GNR-vrijwilligers	 verzetten	 veel	 extra	
werk.

•	 Door	de	inzet	van	de	vrijwilligers	wordt	er	
meer gedaan aan natuurbeheer, activitei-
ten, natuureducatie, voorlichting en mo-
nitoring van de flora en fauna.

•	 Door	hun	inzet	wordt	bevorderd	dat	het	
natuurschoon in het Gooi in stand wordt 
gehouden, met daarin de karakteristieke 
elementen van landschappelijke, geologi-

sche, cultuurhistorische en archeologische 
waarden.

•	 Zo	kan	het	publiek	genieten	van	de	Gooi-
se natuur. 

•	 De	 vrijwilligers	 zijn	 goede	 ambassadeurs	
van het GNR.

Naast de penning werd ook een oorkonde 
uitgereikt aan een vertegenwoordiger van 
de vrijwilligers van het GNR.

Hans Hoes

Ruim 25 VVG-leden en belangstellenden 
fietsten op zaterdag 20 mei jl. met elkaar 
naar enkele grafheuvels op de Westerheide. 
Even daarvoor hield Sander Koopman, voor-
zitter van de archeologische vereniging AWN 
Naerdincklant, een boeiende lezing over 
deze markante elementen in het Gooise land-
schap. Dit artikel is een samenvatting van het 
onderzoek dat hij deed en de basis vormde 
van zijn presentatie.
Hij is onderzoeker naar regionale geologie 
en archeologie. Een van zijn onderwerpen 
is een uitgebreide studie naar grafheuvels in 
het Gooi en de gemeente Baarn. In dit gebied 
is een een inventarisatie uitgevoerd. Tijdens 
zijn lezing in de Hilversumse Infoschuur ver-
telde hij over de verrassende inzichten die dit 
heeft opgeleverde. Dat het Gooi zoveel graf-
heuvels telt was bijvoorbeeld nooit bekend.
Als je eenmaal weet waarop je moet letten, 
herken je de Gooise grafheuvels direct, leer-
den de excursiedeelnemers. Zelf konden ze 
dat zien tijdens hun fietstocht over de Wes-
terheide, waar drie grafheuvels werden be-
zocht. 

Grafheuvels 
Grafheuvels vormen markante elementen in 
het Gooise landschap. Het zijn de enige zicht-
bare relicten in de streek van onze voorou-
ders uit het Laat-Neolithicum en de Bronstijd. 
In het Gooi en omgeving zijn er tientallen 

bekend, met als meest bekende voorbeel-
den de Zeven Bergjes op de Zuiderheide, de 
grafheuvels op de Westerheide en de Hoor-
neboegsche Heide, en enkele grafheuvels bij 
Drakenstein in Lage Vuursche. Op deze plek-
ken is het archeologisch onderzoek in het 
Gooi begonnen en zijn begrippen zoals de 
Hilversum-cultuur, Laren-aardewerk en Dra-
kenstein-aardewerk ontstaan. Het onderzoek 
en het artikel schetsen voor het eerst een to-
taalbeeld voor het gehele Gooi inclusief de 
gemeente Baarn, geïllustreerd met een kaart, 
waarop de locaties van de grafheuvels staan 
aangegeven. 

Onderzoek en gebiedbegrenzing
Op basis van de gegevens over grafheuvels 
afkomstig uit diverse bronnen is een over-
zicht gemaakt van de momenteel bekende 
grafheuvels in het Gooi en directe omgeving. 
Hiervoor is ook het AHN2 (Actueel Hoogte-
bestand van Nederland) geraadpleegd, waar-
mee visueel gezocht is naar terreinvormen 
met de reliëfkenmerken van een grafheuvel. 
De kanshebbers zijn in het terrein bezocht 
en gefotografeerd. Deze vermoedelijke graf-
heuvels zijn op een kaart ingetekend en in 
een tabel opgenomen. Aan enkele regionale 
deskundigen is gevraagd om input te leveren 
op een conceptversie van de studie.
De inventarisatie omvat het Gooi en de ge-
meente Baarn, met als zuidelijke begrenzing 
Hollandsche Rading en Lage Vuursche. Het 
onderzoek beperkte zich tot de grafheuvels 



42

uit het Laat-Neolithicum en de Midden-Brons-
tijd. Over de gedetailleerde tijdsfaseringen 
van de grafheuvels worden geen uitspraken 
gedaan. Ook zijn geen basisgegevens - zo-
als coördinaten - vermeld van reeds gere-
gistreerde (mogelijke) grafheuvels. Van nog 
niet bekende, potentiële grafheuvels zijn de 
coördinaten van de vindplaats vastgelegd en 
foto’s gemaakt. Aan de vondsten en inhoud 
van onderzochte heuvels is tijdens de voor-
dracht globaal aandacht geschonken. Het is 
van belang om te melden dat bij Huis van 
Hilde in Castricum, het archeologiecentrum 
van de provincie Noord-Holland, een project 
loopt, waarbij men de gevonden objecten 
gaat relateren aan de heuvels waarin deze 
aangetroffen zijn. 

Dynamische kennis 
Het totale aantal grafheuvels dat door onze 
voorouders is opgeworpen, is een vast-

staand gegeven. Onze kennis hiervan blijkt 
dynamisch te zijn. Zo is maar een deel van 
de heuvels onderzocht, en kan alleen door 
opgravingen bevestigd worden, of het wel 
of geen grafheuvel is. Toch zijn er meerdere 
heuvels, die niet onderzocht zijn, maar in de 
registers wel te boek staan als grafheuvels. 
Soms blijkt dan, dat een hoogte toch geen 
grafheuvel is. 
Daarnaast zijn er in het verleden grafheu-
vels verdwenen, en worden er, zo ook bij dit 
onderzoek, nieuwe heuvels gevonden die 
uiterlijke kenmerken van grafheuvels ver-
tonen. Ook verschillen de geraadpleegde 
bronnen qua genoemde aantallen. In totaal 
zijn er van de zestig grafheuvels zesentwin-
tig verdwenen (Bourgeois, 2013; deze pu-
blicatie). Het betreft negen heuvels op de 
Westerheide, tien heuvels op de Zuiderhei-
de, drie bij Drakenstein, drie bij Kievitsdal-
Pijnenburg, en één in het Roosterbosch. Van 

Grafheuvels op de Westerheide.

Foto: Fred Willems
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Gevelstenen in BussumGevelstenen in Bussum

de verdwenen grafheuvels waren er zes on-
derzocht. Bij het nu uitgevoerde onderzoek, 
of bij eerdere zoektochten zijn minimaal 
dertien heuvels geïdentificeerd, die uiterlij-
ke kenmerken van een grafheuvel vertonen 
en waarvan nog geen andere ontstaanswijze 
bekend is (status: mogelijk). 

Vindplaatsen
In onze regio zijn grafheuvels te vinden op de 
Zuiderheide (12), Westerheide (14+11), Hoor-
neboegsche Heide en Sparrenlaan (14+3), 
Baarn-Roosterbosch (3), Baarn de Kievitsdal/

Pijnenburg (3), Baarn de drie Eiken (2); Lage 
Vuursche (13+3), Bikbergen (1), De Zuid-Erf-
gooiersbos (1), Spanderswoud (2). De ligging 
ervan.

Bronnen
Bourgeois, Q.P.J. (2013). Monuments on the 
horizon, the formation of the barrow lands-
cape throughout the 3rd and 2nd millennium 
BC. Proefschrift Universiteit Leiden, Sidestone 
Press, Leiden.
Koopman, S. 2016. Archeologie Neerlandica 
2016-2: 22-34.

Foto: Fred Willems

Sander Koopman geeft een boeiende lezing over de Gooise grafheuvels.

Klaas Oosterom1

Waarom koos men er voor om een gevelsteen 
in een huis of gebouw te plaatsen? Koos, want 
vandaag de dag kiezen mensen er nog zelden 
voor om in het huis dat zij laten bouwen een 
gevelsteen te plaatsen. Dat was vroeger wel 
anders. Denk aan oude steden, waar het in de 
Gouden Eeuw vaak gebeurde, of aan tradi-

tionele boerderijen op het platteland. In het 
forensendorp Bussum zijn gevelstenen - meer 
dan 100 - vaak gecombineerd met een pas-
sende naam of spreuk, vooral te vinden op 
gevels van huizen en gebouwen, die vanaf 
1874 tot en met de jaren ‘50 van de 20e eeuw 
zijn gebouwd. In 1874 was de spoorlijn Am-
sterdam-Amersfoort gereed en kwam station 
Naarden-Bussum tot stand. Vanaf die tijd ves-

1  De auteur is lid vande Historische Kring Bussum.
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tigden zich welgestelden, vooral Amsterdam-
se gezinnen, in Bussum en lieten daar huizen 
en villa’s bouwen. Soms kwam er een oude 
gevelsteen mee. In het arme Gooise dorp Bus-
sum van vóór 1874 vond je op boerderijtjes, 
huizen en huisjes geen gevelstenen. 

Drijfveren
Wat kunnen redenen (geweest) zijn om een 
gevelsteen te (laten) ontwerpen, te laten ma-
ken en te plaatsen? Optimisme en status zul-
len ongetwijfeld motieven hebben gevormd. 
Men kon het zich veroorloven, men had 
ideeën. Verder welstand etaleren of goede 
smaak tonen. Het hoorde bij de geest van die 
tijd rond het ‘fin de siècle’. ‘Wie ben ik?’ was 
ongetwijfeld ook een aanleiding om zich met 
een afbeelding in de gevel te manifesteren. 
Zakelijke/commerciële overwegingen zijn 
soms duidelijk af te lezen. Soms no-nonsens-
informatie zonder veel kunstzinnige bedoe-
lingen. Verfraaiing of eerbetoon zijn andere 
motieven. Ook de architect kan de inspirator 
geweest zijn.
Gevelstenen zijn vaak reliëfs in zandsteen of 
in een andere natuurlijke steensoort, al dan 
niet beschilderd. Als tegels of mozaïeksteen-
tjes zijn gebruikt spreekt men doorgaans van 
tegeltableaus of mozaïeken. Van de verschil-
lende gevelversieringen in Bussum worden 
hierna voorbeelden weergegeven van een 
aantal gevelstenen.

In 1900 kocht Bensdorp het pand Paarden-
straat 7 in Amsterdam, liet het slopen, bracht 

de gevelsteen ‘In ’t Lam’ naar Bussum en 
plaatste die in de muur van Bensdorp. Eind 
2016 heeft de Vereniging Vrienden van Am-
sterdamse Gevelstenen met toestemming van 
de eigenaar, de steen weer meegenomen 
naar Amsterdam. 

Bovenstaande oude steen, nu in de gevel van 
Jacob Catslaan 12 komt ook uit Amsterdam 
van de Valkenburgstraat 196. Mogelijk gaat 
het om een kerf- of scheepsbouwersbijl.
 

Reclame! Eén van de twee Jugendstiltableaus 
van gesneden (passend in de tekening) tegels 
van Van Houten Cacao uit 1902 op Stations-
weg 2, hoek Gen. De la Reylaan. 

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom
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Bensdorp kon het maar moeilijk verkroppen 
dat concurrent Van Houten twee grote tegel-
tableaux had laten aanbrengen, die vanuit 
de trein goed zichtbaar waren en liet daarom 
ook een tegeltableau aanbrengen boven de 
winkel op Stationsweg 6.

Uitgever Sleeswijk, Koningslaan 54a, gaf in 
de jaren ‘30 fiets- en autokaarten uit. Hij liet 
in de gevel de steen De Wegwijzer aanbren-
gen.

Op de perrons van station Naarden-Bussum 
(1926) zijn nog steeds de aanwijzingen voor 
reizigers, nu niet meer van deze tijd, in dui-
delijke tegeltableaus aangebracht.

Talloos zijn de gevelstenen die in naam en/
of afbeelding het goede en vreedzame leven 
tonen zoals, hier De Zonnebloem, Boslaan 28.
 

Parklaan 35. Het huis (1902) van kunstpro-
fessor Jan Veth, later Olavshuis. Het boven-
staande ontwerp van de steen is van architect 
K.P.C. de Bazel; de beeldhouwer is Kees Oos-
schot.

Foto: Klaas Oosterom Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom
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Architect Jan Rebel ontwierp in de jaren ‘20 
drie kleine (althans voor het Spiegel) villa’s 
in de Willemslaan met gevelstenen: Het 
Maentje, Het Zonneke en Het Starretje. 

Heel apart zijn de drie tegelvoorstellingen 
boven de etalages van Kruitvat in de Nassau-
laan: Melk houdt jeugd/Gooiland/vreugd. De 
middelste tegelvoorstelling hiervan is afge-
beeld. Ooit huisde hier een melksalon.
 

Niet zelden is de betekenis van een steen op 
het eerste gezicht duister, zoals die in Wladi-

mirlaan 1. Het is een zuil (perroen) met rijks-
appel, kruis en drie leeuwen aan de voet en 
de letters L en G. De verklaring is in dit geval 
dat de vrouw van het echtpaar van deze villa 
uit Luik kwam. Het is het wapen van die stad 
(Liège). Een perroen is een symbool van vrij-
heid, autonomie en gerechtigheid.
 

In de villa Brediusweg 74 zit deze steen. Het 
huis is in de oorlog geconfisqueerd geweest 
door de Duitsers. Het pand was helemaal 
uitgewoond en na de oorlog is het geheel 
opgeknapt door de nieuwe bewoners. De 
Bussumse beeldhouwer Klaas van der Kreek 
ontwierp en maakte deze Phoenix. Deze my-
thologische vogel staat voor vernieuwing. Hij 
is ook de ontwerper van het monument 1940-
1945 aan de Fred. Van Eedenweg.

Kerken
Een apart onderwerp zijn de stenen op ker-
ken en dergelijke. Ze hebben soms een ver-
kondigende of evangeliserende boodschap.
 

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom
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Boven de ingang van de synagoge aan de 
Kromme Englaan 1a zijn de twee stenen tafe-
len met de Tien Geboden aangebracht (met 
de cijfers 1 t/m 10). Daarbij wordt aangeno-
men dat men voldoende associatie heeft met 
de geboden (red.)
 

Aan de Frederik van Eedenweg (nu Vrije 
Evangelische kerk) is boven een zijdeur het 
logo (kruis, zon en zee) van het Apostolische 
Genootschap aangebracht. Het gebouw uit 
1930 is een rijksmonument, dus de afbeel-
ding moet daar blijven.

Dit is het Christus-monogram en de alfa en 
omega (ontleend aan Openbaringen 22 vers 
13, op de Majellakapel (voorheen kerk van 
de Nederlandse Protestanten Bond) uit 1915. 
Dit gebouw bevat nóg een gevelsteen en 
ook een hoeksteen. Ook in het interieur zijn 
veel afbeeldingen aanwezig in steen, glas en 
hout.

Een apart verhaal hoort bij dit tegeltableau 
boven de hoofdingang van de Vredekerk 
aan het begin van de Huizerweg. Een ta-
bleau met de tekst uit het Oude Testament: 
In deze plaats zal ik vrede geven. Haggaï 2 
vers 10. De kerk heette aanvankelijk niet 
zo. Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België 
binnen: het begin van de Eerste Wereldoor-
log. Op woensdagavond 5 augustus zou de 
nieuw gebouwde kerk feestelijk in gebruik 
genomen worden. Die feestelijke opening 
werd afgelast. De kerk heette tot 1951 ‘Kerk 
Huizerweg’. In 1951 werd de naam: Vrede-
kerk.

De Historische Kring Bussum heeft als doel-
stelling het bevorderen van de kennis van en 
de belangstelling voor de geschiedenis van 
Bussum en omgeving. Toegepast op de titel 
van dit artikel betekent dat: artikelen schrij-
ven over gevelstenen. Verder ook ook pu-
bliceren over bijvooorbeeld tegeltableaus, 
mozaïeken, eerste stenen, hoekstenen, wij-
zerplaten. Daarnaast worden door de kring 
lezingen gehouden, presentaties gegeven, 
wandelingen en fietstochten georganiseerd. 
Verweesde gevelsstenen worden beheerd om 
ze ooit weer in een muur aan te laten bren-
gen en ze zo voor het nageslacht te behou-
den.

Bron
Gevelstenen in Bussum 2008. Langemeijer-
Lucassen. N. Uitgave in eigen beheer.

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom

Foto: Klaas Oosterom
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De Binnenlandse HooilandenDe Binnenlandse Hooilanden

Hans Hoes

Wat en waar
Tussen de Utrechte Heuvelrug en de uitlopers 
van de Veluwe, nabij Wageningen komt een 
uniek natuurgebied: de Binnenveldse Hooilan-
den. Een gebied, waar het kwelwater van de 
beide stuwwallen omhoog komt en zorgt voor 
een nat ecologisch systeem met oorspronkelijk 
een bijzondere natuur waarin o.a. blauwgras-
land, dotterbloemhooiland en trilvenen voor-
komen. Van alle natuur die er in de vorige 
eeuw nog was resteren enkele kleine stukken: 
het Europees beschermd Natura 2000-gebied 
Binnenveld. Het wordt doorsneden door de 
waterloop de Grift (Vallleikanaal) die tevens 

de grens vormt tussen de provincies Utrecht en 
Gelderland. Van de toekomstige Binnenveldse 
Hooilanden ligt zo’n 300 hectare in de provin-
cie Gelderland en zo’n 80 hectare in Utrecht. 
Hoe is in dit gebied nieuwe natuur te vormen?

Startsituatie
Het gebied is nu nog een open agrarisch 
landschap met een tweetal natuurterreinen. 
De provincie Gelderland heeft hier voor het 
Gelderse Natuur Netwerk ruim 250 hectare 
nieuwe natuur gepland. Het waterschap heeft 
bovendien de verplichting om de waterkwali-
teit en -ecologie verbeteren voor de Europsese 
Kader Richtlijn Water. Staatsbosbeheer en de 
provincie Gelderland hebben de afgelopen 

Foto: Rob Janmaat

Blauwe Hel, mei 2017.

Lokaal initiatief wil vijftig hectare nieuwe natuur aankopen
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jaar via kavelruil en aankoop al veel gronden 
in handen gekregen. Eind 2014 kwamen de 
Vereniging Mooi Wageningen, de agrariërs 
van LTO en de agrarische natuurvereniging 
ANV het Binnenveld ook met natuurplannen, 
omdat zij hadden vernomen dat de provincie 
ongeveer 60 hectare nieuwe natuur zou gaan 
verkopen ‘De provincie Gelderland heeft ver-
volgens de moed gehad om die drie organi-
saties voor te stellen gezamenlijk een plan op 
te stellen en die organisaties hebben de hand-
schoen opgepakt’, aldus Rob Janmaat. Hij was 
in 2014 nog voorzitter van Mooi Wageningen 
en inmiddels bestuurslid van de nieuw opge-
richte stichting Mooi Binnenveld.

Samenwerkingsovereenkomst
In zo’n 1,5 jaar intensief overleg, veranderde 
de positie van de deelnemers van ’concurren-
ten‘ in ‘samenwerkingspartners‘. Uiteindelijk 
hebben Staatsbosbeheer, LTO/ANV en Mooi 
Wageningen - met inspraak en medezeggen-
schap van veel betrokken burgers - medio 
2016 een inrichtingsschets vastgesteld en aan 
GS van Gelderland aangeboden. De provincie 
Gelderland wil dat partijen een actieve rol 
pakken bij het realiseren van natuur en on-
dersteunt ze daarbij. Gedeputeerde Jan Jacob 
Van Dijk: “Als gelijkwaardige partners een 

plan maken vanuit hun verantwoordelijkheid 
voor hun omgeving levert dat een bijzonder 
mooi resultaat op zoals hier is gebeurd. Daar 
ben ik trots op en staat wat mij betreft model 
voor hoe we met natuur om moeten gaan”. 
De volgende stap was een samenwerkings-
overeenkomst te sluiten tussen de diverse par-
tijen om de actieve rol van de burgerinitiatie-
ven bij de realisatie van het natuurgebied een 
plek te geven.

De drie B’s: Boeren, Burgers en Bestuur
De overeenkomst is 27 maart jl. ondertekend 
door zeven organisaties: provincie Gelderland, 
Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Ede, 
gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, de 
Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en de 
Stichting Mooi Binnenveld. In het document 
is vastgelegd hoe de planning voor de uitvoe-
ring er uit ziet, hoe de kosten verdeeld worden 
en ook dat er grond zal worden verkocht door 
de provincie aan de twee nieuwe organisaties: 
de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en 
de Stichting Mooi Binnenveld. De eerste komt 
voort uit het samenwerkingsverband LTO en 
Agrarisch Natuurvereniging Het Binnenveld, 
de tweede is een aftakking van de Vereniging 
Mooi Wageningen. Beide organisaties zijn 
speciaal opgericht om grond te gaan kopen 

Foto: Rob Janmaat

Beeld vanaf brug Werftweg.
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Spaanse ruiter.

Foto: Bas Klaver
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en beheren in het Binnenveld. In het komen-
de jaar wordt er hard gewerkt aan het de-
finitieve inrichtingsplan. Deze aanloop geeft 
Staatsbosbeheer en de nieuwe stichting en 
coöperatie de gelegenheid om de onderlinge 
samenwerking goed door te spreken. Ook zal 
de Stichting Mooi Binnenveld in deze periode 
werken aan het vergaren van de financiële 
middelen voor aankoop van de grond. Daar-
bij is volgens Rob Janmaat de financiële on-
dersteuning door lokale inwoners, bedrijven 
en gemeente noodzakelijk.
 
Crowdfunding
De Stichting Mooi Binnenveld zal zo’n  
€ 400.000,- moeten binnenhalen om haar deel 
van de Binnenvelden (50 hectare) aan te ko-
pen. Fondsen en bedrijven zijn hiervoor bena-
derd en doen er ook aan mee. Zo schonk het 
Prins Bernhardfonds € 25.000,-. Low profile is 
men gestart met het uitgeven van certificaten 
en dat heeft al € 19.000,- opgeleverd. Bijzon-
der stimulerend is het ook dat bijvoorbeeld 
de gemeente Wageningen waarschijnlijk de 
particuliere inbreng met subsidie aan gaat 
vullen (50 eurocent bij elke euro uit de samen-
leving). Daarmee krijgt de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst door de ge-
meente waarde. Dit kan de opmaat zijn naar 
een regionaal fonds waarin burgers, bedrij-
ven, fondsen en overheid participeren voor de 
aankoop en de inrichting en onderhoud van 
de Binnenveldse Hooilanden. Voor het beheer 
word uiteraard ook beheerssubsidies ingezet. 
Daarnaast wil men daarbij ook gebruik ma-
ken van de inzet van vrijwilligers.

Gelderland en Utrecht
Terwijl er in het Gelderse deel van de Bin-
nenveldse Hooilanden van alles gebeurt, 
blijft het in het Utrechtse opvallend stil. Wel-
licht speelt hierin mee dat (van oudsher) de 
Hertog van Gelderland en de landadel vroe-
ger in een aantal processen voorop liepen en 
durf toonden. De bisschoppen van Utrecht 
acteerden veel voorzichtiger, onderzochten, 
maakten pas op de plaats en durfden minder 
risico te nemen. Ook in het Gooi hebben we 
als deel van Noord-Holland, maar onderdeel 
van de Heuvelrug en grenzend aan Utrecht, 
met twee provincies te maken. De vraag is, 
met name in het kader van de ontwikkeling 
van het Nationaal Park Heuvelrug óf en in 
hoeverre dat aspect ook in onze regio speelt.

Lessons Learned
Tijdens zijn lezing op de ALV van 13 april jl. 
noemde prof. Frank Berendse het voorbeeld 
van de Binnenlandse Hooilanden als één 
van de drie mogelijkheden om de natuur in 
Nederland terug te krijgen. Een nauwe sa-
menwerking van overheid en burgers en het 
durven overdragen van taken en bevoegd-
heden aan verantwoordelijke burgers. Dan 
helpt het als de overheid die overdracht niet 
beperkt tot het ‘over de schutting gooien’ 
van die taak, maar stimulerend zijn verant-
woordelijkheid neemt door ook (financieel) 
bij te blijven dragen aan de ontwikkeling 
van nieuwe natuur. Wellicht ligt daar een 
structurele oplossingsrichting voor het be-
heer en de exploitatie van GNR. Een nader in 
te brengen en uit te werken optie.

Foto: Erik van Wijland

Professor Frank Berendse met aandachtig luisterende leden.
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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

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. De 
vragen gaan over de belevingswaarde van na-
tuur en landschap en cultuur in het Gooi en 
zaken die daarmee te maken hebben. In deze 
laatste aflevering van deze serie de mening 
van de heer Han ter Heegde, burgemeester 
van Gooise Meren, ontstaan door de samen-
voeging van Bussum, Muiden en Naarden.

U bent burgemeester van de gemeente Gooi-
se Meren. Heeft u bij uw sollicitatie bewust 
gekozen voor een Gooise gemeente?
Na twaalf jaar burgemeester te zijn geweest 
in Heerhugowaard wilde ik wat anders. Mijn 
oude gemeente was een Vinex-gemeente. 
Een gemeente met meer cultuurhistorie trok 
mij aan. Dit vind je ruimschoots in Muiden en 
Naarden. Maar ook de problematiek van een 
fusiegemeente vond ik aantrekkelijk om mij 
voor in te zetten.

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Op 18 januari jl. ben ik geïnstalleerd en sinds 
13 januari woon ik in de gemeente, in Bussum. 
Dat is nog zeer kort, maar voldoende om al 
een goede band te voelen.

Wat is naar uw mening de belangrijkste reden 
om in uw gemeente te (komen) wonen?
In onze gemeente en de omgeving zijn uitste-
kende voorzieningen. Veel cultuur en natuur. 
Je kunt hier op allerlei manieren genieten van 
de bossen, heide en het water. Zelf fiets ik veel.
Ook is de regio goed ontsloten met openbaar 
vervoer en door de snelwegen A1 en A6.
De huizen die hier staan zijn van diverse aard 
en voor iedereen is iets te vinden. In de om-
geving, met Schiphol en Amsterdam is veel 
werkgelegenheid en dat is allemaal goed te 
bereiken, terwijl je in rust kunt wonen.

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?
Ik zei al dat cultuurhistorie een overweging 
was om hierheen te komen. 
Daarnaast heeft het Gooi veel natuur, water, 
groen en blauw. Deze identiteit is voor mij 
heilig! Het is zowel een goed leefklimaat als 
belangrijk voor het toerisme.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
Onlangs was ik op de natuurcamping van de 
NTKC bij de Naarder Eng. Daar zag ik de en-
gen, en het bos, maar ook de prachtige klif-
fenkust van het Gooimeer.

Kunt u uitleggen waarom u deze plek zo mooi 
vindt en waarom hij u zo raakt?
Een dergelijke plek is uniek en dan ook nog 
gecombineerd met rust en stilte. Een beleving 
op zich.

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?
Natuurlijk zou ik mij daar tegen verzetten. We 
moeten zuinig zijn op ons prachtige gebied.

Foto: gemeente Gooise Meren

De heer Han ter Heegde, burgemeester van Gooise Meren.
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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?
Het Gooi is een combinatie, zoals reeds eer-
der gezegd, van cultuur, natuur en mensen 
in een goed leefbaar evenwicht. Over het 
cijfer is geen twijfel: een 5. 

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wij-
zen en ze ernaar leren kijken?
Mijn kinderen heb ik van jongs af aan mee-
genomen naar bijzondere natuur- en cul-
tuurplekken. 
Nu zie ik dat zij dat ook weer doen met hun 
kinderen.
Wij houden jaarlijks een familiedag. Dit jaar 
doen wij dat natuurlijk in mijn nieuwe ge-
meente. We gaan dan o.a. naar Pampus.
Kinderen moeten veel buiten zijn.

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw ge-
meente en waarom?
Op dit moment zijn de randen van de ver-
nieuwde A1 en A6 lelijk. Daar ligt veel 
bouwmateriaal en afval van het werk, maar 
gelukkig zal dat binnenkort verbeteren.

Hoe zou dat mooier kunnen worden?
Van het rijk heeft de gemeente € 70 miljoen 
gekregen voor het opknappen van deze ge-
bieden. Dit geld wordt besteed aan de plek 
bij Muiden waar de snelweg is verdwenen. 
Ook zal van dit bedrag het schootsveld aan de 
noordkant van Naarden worden opgeknapt.

Bent u lid van de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi?
Er zijn zeer veel verenigingen en andere instel-
lingen in de gemeente. Als ik lid word van de 
één verwacht de andere dat ook. Helaas kan ik 
daar geen keuzes in maken. Mijn belangstel-
ling hebben ze allemaal.

Ziet u deze gemeente als uw eindbestemming 
en als dat niet zo is, kunt u dan aangeven wat 
een reden kan zijn om het Gooi te verlaten?
Ik ben nu 58 jaar en een burgemeester mag 
tot zijn 70ste doorwerken. Ik blijf in ieder geval 
de periode van zes jaar waarvoor ik benoemd 
ben.
Inmiddels kan ik wel zeggen dat ik, voor ik 
hier kwam het Gooi mooi vond, maar inmid-
dels ben ik er verliefd op geworden. 
De inwerk periode is wel een tijd van hard 
werken, maar ik weet waar ik het voor doe!

Cursussen GooiologieCursussen Gooiologie
Door een samenwerkingsverband van de 
hieronder vermelde groene en erfgoedorga-
nisaties worden in het najaar van 2017 en het 
voorjaar van 2018 Leergangen Gooiologie 
aangeboden. Het doel van de cursussen is om 
de kennis van en de betrokkenheid te ver-
groten bij de verschillende aspecten van het 
gebied tussen Vecht en Eem, die door de be-
trokken organisaties worden vertegenwoor-
digd. Deze houden zich bezig met geologie, 
landschap en natuur, geschiedenis, archeolo-
gie en ruimtelijke ordening.

Het programma met cursusaanbod en ver-
dere gegevens staan op de website van de 
Volksuniversiteit Het Gooi, onder ‘Informa-
tief’. Voor het najaar 2017 is dat te vinden op: 
http://www.volksuniversiteithetgooi.nl/infor-
matief/product/show/594-boeren-burgers-
en-buitenlui. Stichting Stad en Lande steunt 
deze cursus in het kader van Week van de Erf-
gooier. Kijk voor het voorjaar 2018 op: http://
www.volksuniversiteithetgooi.nl/informatief/
product/show/595-kunstenaarsdorpen-en-
wereldverbeteraars-tussen-vecht-en-eem.
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De toekomst van de
natuurbescherming in Nederland

De toekomst van de
natuurbescherming in Nederland

Hans Hoes

De lezing aansluitend op de jaarlijkse leden-
vergadering, werd dit jaar gegeven door 
Frank Berendse, emeritus hoogleraar bio-
logie aan de WUR (Wageningen University 
& Reseach). Hij is onder meer auteur van de 
publicaties Natuur in Nederland1 en Wilde 
apen, die beide betrekking hebben op de na-
tuurbescherming in Nederland. In een zeer 
boeiend betoog nam hij de ruim 65 aanwezi-
gen mee in de ontstaansgeschiedenis van de 
natuur in Nederland en de ontwikkelingen 
die plaatsvonden en -vinden. Verder ging hij 
in op wat hij wandelend ziet en tegenkomt, 
welke veranderingen hij de afgelopen jaren 
zag en de oorzaken daarvan. Zijn verhaal 

bevatte elementen uit het eerstgenoemde 
boek, dat ik iedereen van harte aanbeveel. 
Niet alleen worden er een tiental Nederland-
se landschappen beschreven, ook zijn eigen 
waarnemingen en beleving komen in elk 
hoofdstuk voor. Bovendien zijn de wandelin-
gen te downloaden en na te lopen (www.na-
tuurinnederland.nl). Tot ons sprak een bevlo-
gen hoogleraar, die de natuur ter harte gaat.

Veranderingen in de natuur in de tijd
Aan de hand van aansprekende voorbeelden 
liet hij tijdens de lezing zien, dat de verande-
ringen in natuur en landschap al eeuwenlang 
primair gedreven worden door demografie, 
economie en technologie. De laagvenen in 
Nederland verdwenen bijna allemaal. 

Foto: Rob Janmaat

Professor Frank Berendse geeft uitleg in het veld.
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Oude moerassen, waarin je onmogelijk kon 
verblijven, veranderden in meren en plassen 
met legakkers voor de turf. Hierdoor verdwe-
nen nogal wat kenmerkende, minder alge-
mene moerasplanten. De woeste Zuiderzee 
die eeuwenlang de kusten bedreigde is inge-
damd na de aanleg van de Afsluitdijk. Hierna 
zijn nieuwe polders aangelegd, die ook hun 
invloed op de natuur hebben. 
De spreker gaf aan dat de druk op de Neder-
landse natuur enorm is. Er vindt intensieve 
landbouw plaats, waarbij bijvoorbeeld steeds 
minder ‘vrije ruimte’ overblijft voor weidevo-
gels. Alleen al bij de vogels staan 78 soorten 
op de Rode Lijst. Zij zijn in de gevarenzone 
beland.
Tweederde van ons grondgebied is tegen-
woordig bestemd voor de landbouw. Deze 
sector werkt steeds intensiever, gebruikt al-
lerlei van elders aangeleverde meststoffen en 
biedt geen ruimte meer aan broedvogels. Se-
dert 1960 is 2/3 van het aantal broedvogelpa-
ren uit het boerenland verdwenen. Volgens 
metingen in West-Duitsland is in de afgelo-
pen jaren op 63 meetpunten het aantal insec-
ten met 60 tot 90% afgenomen. Insecten zijn 
een belangrijk voedselelement voor vogels!

Biodiversiteit
De biodiversiteit kan door aankoop van gron-
den, herstelmaatregelen en verbetering van 
de waterkwaliteit toenemen. Er zijn wat dat 
betreft de afgelopen tientallen jaren forse 
stappen voorwaarts gemaakt. Allerlei vissoor-
ten, maar ook de otters komen weer terug. 
Daar tegenover staat, dat oppervlakteverlies 
en versnippering leiden tot een verlies aan 
biodiversiteit, evenals stikstofdepositie, ver-
droging en het gebruik van bestrijdingsmid-
delen. Ook de intensivering van de landbouw 
draagt bij aan een verlies van biodiversiteit. 
Het Natuurbeleidsplan 1990 - met het instel-
len van de Ecologische Hoofdstructuur en de 
Natura-2000 gebieden - heeft ervoor gezorgd 
dat de biodiversiteit behoorlijk toenam. Door 
invoering van de Wet Natuurbescherming 
2017 wordt de wettelijke bescherming van 
allerlei soorten enorm beperkt. De aankoop-
plannen en budgetten zijn hierdoor afgeno-
men met tweederde!

Drie aandachtspunten
Is dan alles verloren door het nieuwe beleid? 
Ja en nee. De natuur kent een geweldige au-
tonome dynamiek. De arealen van soorten 
veranderen voortdurend. Zo bood het ont-
staan van de IJsselmeerpolders ruimte voor 
de grote zilverreiger, die tegenwoordig in 
heel West-Europa zeer veel voorkomt. Kli-
maatveranderingen leiden tot een grote mi-
gratie van allerlei dieren en planten. 
Een tweede punt is dat elke beheerstrategie 
zijn eigen natuur levert. Voorbeelden daar-
van zijn de Oostvaardersplassen met de voor-
stellen van de provincie Flevoland om daar 
een toeristisch verdienmodel van te maken. 
Een andere waterbeheersing, meer bosjes, 
minder wild en meer toegankelijkheid met 
faciliteiten voor de toeristen moeten hier-
voor zorgen. Andere voorbeelden daarvan 
zijn de geestgronden achter de duinen en de 
heidevelden, voorheen stuifzanden .
In steden en dorpen kan allerlei nieuwe na-
tuur opduiken. Dat kan door in de tuin een 
paar tegels weg te halen, of een bak met 
grond neer te zetten. Al dan niet verschijnt  
daar spontaan natuur. Ook gemeenten kun-
nen deze ontwikkelingen stimuleren.
De verbanden tussen maatschappij  en econo-
mie veranderen constant. Reacties blijven niet 
uit. Zo wordt bijvoorbeeld de manier waarop 
grote organisaties, zoals Staatsbosbeheer, 
of Natuurmonumenten hun gebieden behe-
ren niet altijd door iedereen gewaardeerd. 
Steeds meer mensen geven aan wat ze ervan 
vinden.
 

Bron: www.natuurinnederland.nl

Afbeelding uit het boek ‘Natuur in Nederland’.
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Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Ree.

Oplossingen
Frank Berendse ziet een drietal oplossingen. 
Allereerst zullen we volgens hem moeten 
streven naar grotere eenheden natuur met 
een grotere oppervlakte. De werkgelegen-
heid in de landbouw is de afgelopen 60 jaar 
enorm afgenomen, evenals het percentage 
BNP (Bruto Nationaal Product). Per dag be-
eindigen vijf landbouwers hun bedrijf! Dat 
moet dan toch een optie zijn voor meer na-
tuur? Een tweede punt dat hij aanstipte is de 
ontwikkeling van regionale natuurnetwer-
ken met eigen regionale beheerfondsen. De 
overheid, natuurbeschermingsorganisaties, 
boeren en anderen kunnen hiervoor het ini-
tiatief nemen. Als aansprekend voorbeeld 
daarvan noemde hij het initiatief van de 
Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld 
bij Wageningen. 
De opzet is dat in dit gebied in de Gelderse 
Vallei waar boeren en burgers samenwerken 
het landschap meer multifunctioneelte laten 
worden door ondermeer te streven naar na-
tuurherstel. 
Tenslotte bepleitte Berendse dat de vervui-
ler betaalt. Dit komt neer op het stimuleren 
van een schonere landbouw door een nieu-
we progressieve belasting op vervuilende 

landbouwproducten, waarbij de consument 
betaalt. Het was hem nog niet gelukt deze 
aanbeveling op het bord van de informateur 
van het nieuwe kabinet besproken te krijgen 
en hij is op zoek naar medestanders om dit te 
kunnen realiseren.

Vragen
Aan het eind van de lezing kwam er vanuit 
de zaal een aantal vragen. Raadsleden van 
verschillende gemeenten informeerden met 
de GNR discussie in het achterhoofd, wat 
en hoe de bijdrage vanuit de lokale over-
heden en organisaties zouden kunnen zijn. 
Berendse verwees naar het voorbeeld van 
Wageningen, waarover binnenkort een in-
tentieverklaring ondertekend zal worden 
door Staatsbosbeheer, de boerenorganisaties 
en burgerinitiatieven. Daarna zullen fondsen 
bijeen gebracht moeten worden. Dat soort 
samenwerkingsprocessen lijkt mogelijkheden 
te bieden. 

1 Dit boek is tijdens de lezing aangeboden voor de speci-
ale prijs van € 20,- (normale prijs € 29,50). Voor leden 
bestaat nog de mogelijkheid dit boek voor € 20,- aan te 
schaffen. Geef uw interesse door aan hans.hoes@vrien-
denvanhetgooi.nl.

Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Excursies najaar 2017

Randolph Pelsink

Ook voor het najaar van 2017 is weer een ge-
varieerd wandelprogramma samengesteld. 
Met deskundige gidsen die alles weten van 
de flora en fauna bezoeken we een aantal 
schitterende plekken in het Gooi en omge-
ving. Noteer de data in uw agenda. U bent 
op alle wandelingen van harte welkom.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: vrijdag 15 september
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 2 uur.
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Vertrekpunt: Dagcamping Westerheide aan 
de Hilversumseweg te Laren, net buiten Hil-
versum. Ook te bereiken met buslijn 108 (hal-
te Hilversum Orionlaan).

Op de Westerheide en de aangrenzende Bus-
sumerheide leeft nog altijd een mooie popu-
latie reeën. Ze laten zich meestal goed zien, 
maar een verrekijker is wel handig. Om de 
reeën niet te verstoren raden we aan geen 
opvallende kleding (felle kleuren) te dragen.

Groeneveld
Datum: zondag 24 september.
Vertrektijd 14.00 uur.
Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 2 
uur.
Vertrekpunt: De parkeerplaats bij kasteel 
Groeneveld te Baarn. Ook te bereiken met 
buslijn 109 (halte Oude Amsterdamsestraat-
weg (bij Nijhof) en dan circa 10 minuten lo-
pen.

Wandeling door een prachtig kasteelbos met 
vele oude bomen en fraaie waterpartijen. 
Een ijskelder en een heus tulpenbomenbos. 
Een gebied met een rijke historie.

Laegieskamp
Datum: zondag 1 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Het einde van de Verlengde 
Fortlaan te Naarden (bij de brug over de Kar-
nemelksloot).

Wandeling door een prachtig gebied met een 
rijke historie en mooie natuurontwikkeling, 
een uniek blauwgrasland en een merkwaar-
dig fort.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 7 oktober.
Vertrektijd 14.00 uur.
Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Theehuis ’t Bluk aan de rand 
van de Zuiderheide te Laren.
Wandeling door een prachtig gebied met 
stuifzanden en vennen. Mogelijk zien we 
zonnedauw en klokjesgentiaan. Hier vindt 
een prachtige natuurontwikkeling plaats.
 
Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zondag 15 oktober.
Vertrektijd 14.00 uur.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Laegieskamp.
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Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Vliegenzwam.

Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 2 
uur.
Vertrekpunt: De parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te 
Huizen. Ook te bereiken met de buslijnen 
107 (halte Energieweg, 10 minuten lopen), 
101, 108 en 320 (halte Huizen Busstation, ca. 
15 minuten lopen).

Prachtig gebied met nog relicten van de vroe-
gere Zuiderzee, restanten van een kliffenkust  
en eeuwenoude akkers uit de vroege middel-
eeuwen.
 
Monnikenberg
Datum: zondag 29 oktober.
Vertrektijd 14.00 uur.
Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 2 
uur.

Vertrekpunt: De parkeerplaats aan het eind 
van de oprijlaan aan de Soestdijkerstraatweg 
te Hilversum. Ook te bereiken met buslijn 101 
(halte Stad Gods). Let op buslijn 320 rijdt hier 
wel langs, maar stopt daar niet!

Een heerlijk rustig kloosterbos onder de rook 
van Hilversum met veel oude bomen en ver-
rassende doorkijkjes.

Spanderswoud
Datum: zondag 5 november.
Vertrektijd 14.00 uur.
Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 2 
uur.
Vertrekpunt: De parkeerplaats op de hoek 
van de Bussummergrindweg en de Span-
derslaan te Hilversum (tegenover restaurant 
Robert). Moeilijk te bereiken met openbaar 
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vervoer. Men kan met buslijn 107 (halte Mies 
Bouwmanboulevard), maar dan is het zeker 
20 minuten lopen.

Een prachtig bosgebied met nog wat heide-
restanten, fraaie waterpartijen en veel oude 
bomen. Hier is ook een verbindingszone ge-
maakt tussen het ecoduct in de Zanderij Crailo 
en de Fransche Kampheide. Afhankelijk van 
het weer zijn hier waarschijnlijk veel pad-
destoelen te zien.

Algemene afspraken 
voor de wandelingen met gids
- Deelname aan de excursies staat in princi-

pe open voor iedereen en geschiedt altijd 
op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn 
alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 

en/of consumpties zijn voor eigen reke-
ning.

- Honden kunnen absoluut niet worden 
toegelaten, ook niet aangelijnd.

- De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten 
wanneer extreme (weers-)omstandighe-
den daartoe aanleiding geven. Hiertoe 
kunnen de gidsen zo nodig ter plaatse be-
sluiten. Neem bij twijfel even contact met 
ons op.

- Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij de Gooise Natuurwacht in Hilversum, 
tel: 035 - 623 18 17 of per e-mail natuur-
wacht@vriendenvanhetgooi.nl

- Voor informatie over het openbaar vervoer 
kunt u bellen naar 0900 - 9292 (€ 0,70 per 
minuut) of kijk op www.connexxion.nl.

De Gezondheidsraad bracht op 15 juni het 
advies uit om de mogelijkheden voor groene 
recreatie in stedelijke omgeving uit te brei-
den. Groen is namelijk gezond. Meerdere 
onderzoeken tonen aan dat er een verband 
is tussen de hoeveelheid natuur in de nabij-
heid en de algemene gezondheid. De Atlas 
Natuurlijk Kapitaal laat zien hoe het in uw 
omgeving gesteld is met het groen.

Kijk en vergelijk
Waarschijnlijk weet u zelf hoe groen of niet-
groen uw nabije omgeving, uw buurt, is. Wie 
veel fietst of wandelt, krijgt daar bovenop 
een aardig idee van de natuurrijkdom van 
gebieden wat verder weg. Al het groen, met 
uitzondering van de landbouwpercelen, is nu 
ook te bekijken op de Atlas Natuurlijk Kapi-
taal. Zo kunt u achter de computer zien of er 
genoeg ‘gezond groen’ aanwezig is.
Op de bomenkaart worden alle bomen hoger 
dan 2,5 meter, weergegeven in een raster-
kaart. De bomen worden uitgedrukt als per-
centage bomen per gridcel van 10 bij 10 me-
ter. Voor de struiken en de lage vegetatie is 
hetzelfde gedaan. Hoe groener, des te hoger 
het percentage bomen, struiken of lage ve-
getatie. Deze drie kaarten gecombineerd ge-

ven een totaaloverzicht van het beschikbare 
groen in heel Nederland. Geheel uitgezoomd 
komt Nederland in beeld. Nu vallen onder an-
dere de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de 
omgeving Almere-Lelystad en de kuststrook 
op. Inzoomen kan per provincie, ook op stad 
of dorp. Groene singels worden zichtbaar, 
oude wijken met omvangrijke parken. Ook 
het groen in uw eigen tuin vormt onderdeel 
van deze kaarten. Daarentegen blijven be-
drijventerreinen en versteende stadscentra 
grijs.

Kijk en zet in
Vindt u het niet groen genoeg, of kan het 
beter? Met deze kaarten kunt u het gesprek 
aangaan met belangengroepen en gemeen-
ten. Misschien is de buurgemeente duidelijk 
groener en vallen daar ideeën op te halen. 
Of heeft uw eigen wijk groene intenties die 
nog enige ondersteuning kunnen gebruiken? 
Atlaskaarten maken direct zichtbaar waar in 
uw wijk verbeteringen mogelijk zijn.

Fietsen in het groen
De groenkaarten zijn fraai te combineren 
met andere gegevens. Bijvoorbeeld voor het 
bedenken van een interessante fietsroute. 
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De Atlas bevat namelijk ook een kaart van 
het fietsknooppuntennetwerk. De Stichting 
Landelijk Fietsplatform heeft een omvangrijk 
netwerk van fietsroutes gecreëerd, dat dui-
delijk gemarkeerd is in het veld. Deze trajec-
ten zijn zowel met paaltjes als met informa-
tieborden aangeduid en daardoor uitermate 
gemakkelijk te volgen. De digitale versie van 

alle routes wordt door het platform continu 
actueel gehouden. Door de fietsroutekaart 
en de groenkaart over elkaar heen te leggen 
ontwerpt u uw eigen recreatieve traject door 
het groen.1

1  Blaricum en Laren staan hoog op de ranglijst van groene 
gemeenten, respectievelijk op plaats 9 en 10. Eemnes 
staat op plaats 40.

Twee groenkaarten op elkaar geven een totaalbeeld van de beschikbaarheid van groen in en rondom het Gooi.

Bron: Atlas Natuurlijk Kapitaal, www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl

Bussum

Hilversum

Diemen

Vinkeveen

Hans Hoes 

In het buitenland, maar ook op sommige 
plekken in Nederland, zie je steeds vaker 
windmolenparken. Vooral in Duitsland en 
België echter ook vele woningen met zonne-
panelen op de daken. Dat laatste verschijn-
sel, hoewel het vaak een inbreuk maakt op 
de architectuur, roept minder weerstand 
op dan de vele windmolens die de hori-
zon vervuilen op het platteland of aan zee. 
Vanuit het kenniscentrum van de Vrienden 
van het Gooi is een Werkgroep duurzaam-
heid geformeerd, die voorstellen doet welke 

duurzaamheidthema’s de VVG zou kunnen 
oppakken. Energiebesparing - door groene 
stroom, isolatie van dak, muur en vloer, dub-
bel glas en hoog rendementketels - pakken 
we als VVG niet op. Een breed regionaal plat-
form houdt zich hiermee reeds bezig. Alle 
Gooise gemeenten kennen een duurzaam-
heidagenda, waarmee ze soms met meer 
of minder subsidie energie, vergroening en 
besparing stimuleren. Zij zijn aangesloten 
op www.energie-besparen.nl en hebben 
een samenwerkingsovereenkomst met vele 
andere organisaties gesloten. In een aantal 
gemeenten zijn al initiatieven gestart.
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Hilverzon
De coöperatieve vereniging Hilverzon (www.
hilverzon.nu) heeft inmiddels - in nauwe 
samenwerking met de gemeente Hilver-
sum - een derde project gestart: de Meent-
KrachtCentrale. De postcoderoosregeling 
vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en 
is bedoeld om de opwekking van lokale en 
duurzame energie te stimuleren. Zo’n plan, 
postcoderoosproject genoemd, wordt bin-
nenkort afgerond. Op 6 juni 2017 start de 
aanleg van de zonnepanelen op de daken 
van Wijkcentrum de Kruisdam en de naast-
liggende sportzaal in de Meent. Dit bete-
kent dat deze locatie van HilverZon binnen-
kort gereed en in bedrijf zal zijn! 
Steeds meer mensen hebben interesse in 
zonnepanelen, na de afronding van werk-
zaamheden op de daken van het Rotor Me-
diagebouw en de Bethlehemkerk.
Behalve bij postcoderoosprojecten is Hilver-
Zon ook betrokken geweest bij zonnepa-
nelen voor meerdere Verenigingen van Ei-

genaars (VvE’s) en een school. Zelf beheren 
ze binnenkort 682 panelen voor in totaal 81 
huishoudens. HilverZon heeft hiermee een 
flinke stap gezet. De komende maanden ver-
wachten ze ook de sporthal Kerkelanden en 
de Dudok Arena nog met zonnepanelen te 
kunnen bedekken, waarmee het aantal pa-
nelen en deelnemers opnieuw ruimschoots 
zal verdubbelen. Niet alleen is het voor deel-
nemers goedkoper; er wordt ook direct een 
bijdrage geleverd aan het verminderen van 
de CO2 uitstoot.

Hoe werkt het en wat is de postcoderoos?
Nederland gaat af van fossiele energie, en 
over op duurzame bronnen. Steeds meer 
mensen leggen zonnepanelen op hun dak. 
Echter niet iedereen kan, wil of mag zon-
nepanelen op zijn eigen dak aanbrengen. 
Denk bijvoorbeeld hieraan: 
- uw dak is niet geschikt omdat het zich 

bijv. in de schaduw van een boom bevindt; 
- u woont in een huurhuis en de eigenaar 

Het voorbereiden van de installatie.

Foto: Coöperatie HilverZon
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van het pand geeft geen toestemming; 
- u woont in het beschermd stadsgezicht in 

Hilversum en door de extra regels is het 
niet aantrekkelijk de panelen op uw ei-
gen dak te leggen; 

- u heeft geen zin of tijd in het gedoe van 
zonnepanelen op uw dak; 

 - u vindt zonnepanelen op uw dak niet 
mooi. 

Ondanks bovenstaande redenen zijn er in 
Nederland de afgelopen jaren tientallen col-
lectieve zonnestroomprojecten gekomen. 
De voordelen: 
- u hebt per kWh minder kosten, want u 

betaalt geen energiebelasting over de 
stroom die dankzij uw investering opge-
wekt wordt; 

- u gebruikt lokaal opgewekte en 100% 
groene stroom; 

- De CO2 uitstoot gaat omlaag, waarmee 

we de lucht schoon houden en verdere 
klimaatwijziging tegengaan. 

De overheid ondersteunt een initiatief door 
de deelnemers aan zo’n project voor mini-
maal 15 jaar een vrijstelling te geven op de 
energiebelasting. Dit noemen we de postco-
deroosregeling; de officiële naam hiervoor is 
‘regeling verlaagd tarief’. Ook de gemeente 
Hilversum draagt actief bij aan het succes 
van dit project, o.a. door gebouwen beschik-
baar te stellen voor het plaatsen van zon-
nepanelen. Hilverzon ‘ontzorgt’ haar leden 
door de hele transitie alsmede het verkrijgen 
van energiebelasting en het salderen van 
het gebruik van de eigen groene stroom te 
regelen.

Terugverdientijd en rendement 
De opbrengst van de panelen is natuurlijk 
afhankelijk van hoe vaak de zon schijnt. Dit 

De basisconstructie wordt aangebracht.

Foto: Coöperatie HilverZon
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zal per jaar verschillen. Hilverzon verwacht 
een opbrengst per paneel van ongeveer 250 
kWh per jaar. Deze opbrengst zal in de loop 
van de tijd een klein beetje dalen (schatting: 
0,5% per jaar). 
Deelnemers aan een postcoderoosproject 
krijgen op drie manieren geld terug voor 
hun inleg: 
- via een forse korting op de energiebelas-

ting op de stroom die ‘hun’ panelen op-
leveren (direct via de jaarafrekening van 

uw energierekening). Deze korting be-
draagt voor particulieren ruim 12 euro-
cent per opgewekt kWh, met per paneel 
een voordeel van ongeveer € 30,- per 
jaar. 

- via de nettoprijs van de opgewekte 
stroom, die dit moment ruim 4 eurocent 
per kWh is, met per paneel een voordeel 
van ongeveer € 11,- per jaar. 

- via een klantvergoeding die HilverZon 
ontvangt van de Duurzame Energie Unie, 

Foto: Coöperatie HilverZon

De geplaatste panelen.

Foto: Coöperatie HilverZon

De frames.
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waarvan HilverZon jaarlijks € 30,- per 
deelnemer ten goede laat komen van het 
project. 

Bij elkaar is de verwachte opbrengst per op-
gewekt kWh ruim 16 eurocent per kilowatt-
uur (kWh). De actuele consumentenprijs van 
elektriciteit bedraagt momenteel ongeveer 
19,5 cent per kWh. 
De klantvergoeding die HilverZon mee-
neemt bij de projectopbrengsten komt uit 
de zogenaamde kick back fee die HilverZon 
krijgt als deelnemers overstappen naar de 
Duurzame Energie Unie. Dit is de energiele-
verancier, die de stroom opkoopt en bij deel-
nemers aflevert.

Eigen energiebesparende maatregelen:
Regelmatig organiseert Hilverzon buurtbij-
eenkomsten, waar bewoners geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden tot deel-
name. Ook kan men kiezen voor het zelf 
(laten) installeren van zonnepanelen, of 
het treffen van andere energiebesparende 
maatregelen. Daarvoor zijn deskundigen 
aanwezig die alle mogelijkheden kennen en 
bespreken. Ook op de website www.ener-
gie-besparen.nl zijn de vele mogelijkheden 
opgesomd. Daar kunnen alle inwoners van 
het Gooi gebruik van maken.

Foto: Coöperatie HilverZon

De klus is geklaard.
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VVG-evenement ‘De eigenzinnige Erfgooiers in 2017’ 
 

Drie Erfgooiers aan het woord + een prachtige excursie 

 
In het najaar, op dinsdag 31 oktober a.s., organiseert de VVG een boeiende  lezing en excursie over de 
eeuwenlange historie van de Erfgooiers. Met elkaar gaan we die dag op zoek naar de sporen die de 
Erfgooiers afgelopen 1000 jaar in het Gooi nalieten. Wat is er anno 2017 in onze regio nog van deze 
eigenzinnige Gooiers te zien? Wij nodigen u hartelijk uit voor deze dag!  
 
De VVG organiseert dit evenement in het kader van de ‘Week van de Erfgooier’ (van 28 oktober tot 3 
november 2017), zie ook www.week-van-de-erfgooier.nl.  
 
Drie Erfgooiers houden tijdens het ochtendprogramma een korte lezing. Zowel tijdens deze lezingen als de 
excursie (’s middags, met de bus) ligt de nadruk op nog zichtbare elementen van de Erfgooiers.  
 
Dit is het p rogramma: 
10.00 – 10.10:  Opening  
10.10 – 10.25:  ‘De Erfgooiers en het Gooi’, door Karen Heerschop (bestuurslid van de Stichting Stad 
                                                en Lande van Gooiland)                                                                                             
10.25 – 11.10:  ‘Wie en wat zijn de Erfgooiers en wat is er bijzonder aan?’, door Anton Kos  
   (historicus) 
11.10 – 11.45:      ‘Wat hebben de Erfgooiers bereikt en wat is er nog van over?’, door Jaap  
   Vlaanderen (Goois Natuurreservaat) 
11.40 – 13.00:  Lunch met de mogelijkheid na te gaan of u zelf Erfgooier bent 
13.00 – 16.00:  Rondrit met touringcar door het Gooi, inclusief wandeling en bezoek aan drie  
                                                markante Erfgooiersplekken  
16.00 – 16.30:  Afsluitende borrel in De Kapel 
 
Verdere informatie over de bijeenkomst:  
Datum:   31 oktober 2017                                                                                                                              
Tijd:   10.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur                                                                                      
Locatie:   De Kapel                                                                                                                                    
Adres:                  ’s -Gravelandseweg  144,  1217 GA Hilversum                                                                 
Bereikbaarheid:                   Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving,  OV: bus 105 en 206                                                                  
Contactpersoon:  Hans Hoes (bestuurslid VVG), (06)24797158                                                                        
Kosten:   Leden van de VVG betalen €35,00, niet-leden betalen €50,00. Wordt u alsnog VVG-lid 
   dan krijgt u ook de korting.                           
Hoe wordt u VVG-lid:  Ga daarvoor naar www.vriendenvanhetgooi.nl. 
Aanmelding voor dag: Via e-mail aan info@vriendenvanhetgooi.nl, o.v.v. bijeenkomst 31-10-2017. Twee  
                                               weken voor aanvang bevestigen wij uw deelname. 
 
 
Het belooft een bijzonder mooi evenement te worden. Van harte welkom! 
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Locatie:   De Kapel                                                                                                                                    
Adres:                  ’s -Gravelandseweg  144,  1217 GA Hilversum                                                                 
Bereikbaarheid:                   Voldoende parkeergelegenheid in de omgeving,  OV: bus 105 en 206                                                                  
Contactpersoon:  Hans Hoes (bestuurslid VVG), (06)24797158                                                                        
Kosten:   Leden van de VVG betalen €35,00, niet-leden betalen €50,00. Wordt u alsnog VVG-lid 
   dan krijgt u ook de korting.                           
Hoe wordt u VVG-lid:  Ga daarvoor naar www.vriendenvanhetgooi.nl. 
Aanmelding voor dag: Via e-mail aan info@vriendenvanhetgooi.nl, o.v.v. bijeenkomst 31-10-2017. Twee  
                                               weken voor aanvang bevestigen wij uw deelname. 
 
 
Het belooft een bijzonder mooi evenement te worden. Van harte welkom! 
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