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VoorwoordVoorwoord

Hans Metz, voorzitter

Dit nummer van het tijdschrift valt bij u in de 
bus in de week dat de verkiezingen voor de 
gemeenteraden worden gehouden.
Uiteraard zijn wij vol verwachting over de 
vorming van de nieuwe colleges en hoe de 
groene agenda’s tussen alle andere belan-
gen wel of niet vorm zullen krijgen in de 
collegeakkoorden. Wij zullen de nieuw col-
leges, in vervolg op ons bericht van oktober 
aan de politieke partijen, in ieder geval la-
ten weten waar onze prioriteiten liggen.
Vast staat dat als gevolg van de gunstige 
economische ontwikkelingen druk wordt 
uitgeoefend op de onbebouwde ruimte. 
In sommige gevallen raakt dat ook aan be-
schermde natuurgebieden.
Blaricum aan Zee en Oud Valkeveen zijn al 
enige tijd de actuele onderwerpen.
Wij constateren dat het bij gemeenten niet 
vanzelfsprekend is wat de betekenis is van 
beschermde natuur.
Over de plannen voor Blaricum aan Zee 
houden we u al enige tijd op de hoogte. Op 
20 februari heeft een ronde tafelgesprek 
plaatsgehad, waar wij hebben aangegeven 
dat het plan volgens de geldende wet- en 
regelgeving niet uitvoerbaar is. De uitkomst 
van de besluitvorming in de gemeenteraad, 
op 6 maart, is bij het schrijven van dit artikel 
nog niet bekend, maar de eventuele verde-
re stappen in de ontwikkeling liggen bij de 
nieuwe raad en het nieuwe college.
Ook over de kwestie rondom de sterk toege-
nomen parkeerbehoefte bij Oud Valkeveen 
zijn wij inmiddels het gesprek aangegaan. 
De voorgestelde oplossing, het gebruiken 
van een deel van het beschermde natuurge-
bied naast het pretpark, roept bij ons geen 
warme gevoelens op. Ook de huidige situ-
atie, waarbij de bermen van lanen in de om-
geving worden beschadigd door parkerende 
auto’s, mag al evenmin op onze sympathie 
rekenen. 

Erfgoedfestival
Elders in dit blad staat een artikel over het 
Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht. 
Een festival waarbij de erfgoedinstellingen, 

musea en andere erfgoedverenigingen in 
de regio samenwerken met tentoonstellin-
gen, waarmee ze elk op hun eigen manier 
de samenhang met het groen in het Gooi 
presenteren. Een festival dat kunst, cultuur 
en natuur bij elkaar kan brengen. De VVG is 
gevraagd deel te nemen en wij hopen een 
zinnige bijdrage te kunnen leveren.

Nieuw bloed
Begin april gaat, zoals het er nu uitziet, de 
nieuwe website de lucht in. Voor het beheer 
van de nieuwe website hebben wij Dolf van 
Elten bereid gevonden. Dolf, die al ervaring 
heeft met onze huidige website, wordt be-
halve voor de website ook verantwoordelijk 
voor de Nieuwsbrief en onze facebook-ac-
count. Om de samenwerking tussen bestuur 
en presentatie naar buiten goed te kunnen 
laten functioneren stellen wij aan de alge-
mene ledenvergadering van 12 april a.s. 
voor om Dolf op te nemen in het bestuur. 
Wij zien uit naar de samenwerking.
Verder zijn we erg blij een opvolger te heb-
ben gevonden voor Corry Wildeman. Ze heet 
Nora Mulder en zal vanaf nu de ledenadmi-
nistratie verzorgen. Wij hopen haar tijdens 
de ledenvergadering aan u te mogen pre-
senteren.
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Anna’s Hoeve in de klemAnna’s Hoeve in de klem
Erick Groothedde

Een van de speerpunten waarmee de VVG 
zich al geruime tijd bezighoudt is Anna’s 
Hoeve.
In onderstaande bijdrage informatie over dit 
gebied dat door allerlei ontwikkelingen in de 
knel komt. De geringe breedte van de eco-
logische verbindingszone tussen de Gooise 
natuurgebieden en die van van de Utrechtse 
Heuvelrug dreigt te worden afgeknepen. De 
tot nu toe daarmee gepaard gaande uitwisse-
ling tussen niet vliegende organismen wordt 
daardoor belemmerd. Er zijn verschillende 
woonwijken in het Gooi waarvan de bewo-
ners direct vanuit hun wijk de natuur in kun-
nen stappen. Iets waar ook veel gebruik van 
wordt gemaakt. In Hilversum Oost heeft men 
Anna’s Hoeve meteen bij de hand. Deze mo-
gelijkheid wordt in de toekomst gefrustreerd.

Natuur en recreatie
Anna’s Hoeve ligt voor het grootste deel bin-
nen de gemeentegrens van Hilversum, een 
veel kleiner deel binnen die van Laren. Sinds 

de aanleg in dertig van de vorige eeuw heeft 
het zich getransformeerd tot een waardevol 
natuurgebied èn recreatiebos. 
Om verschillende redenen is Anna’s Hoeve ook 
uniek door de volgende factoren:
- De sterke band van bewoners met het ge-

bied;
- Een vereniging met vele actieve vrijwilli-

gers;
- De niet-natuurlijke oorsprong als aange-

legd park;
- Een heel geschakeerd terrein met grote af-

wisseling en veelzijdige natuurwaarden;
- Een geschiedenis van ernstige vervuiling 

en sanering.

Het gebied wordt veel bezocht; verreweg de 
meeste bezoekers komen uit de buurten in 
Hilversum Oost. Hun sterke betrokkenheid 
blijk uit de activiteiten van de Vereniging tot 
Behoud van Anna’s Hoeve, die al in 1984 is op-
gericht. Deze vereniging is nog steeds spring-
levend en er wordt veel vrijwilligerswerk ver-
richt. Een van de binnen de vereniging actieve 
groepen is de ‘bosploeg’ die door het Goois 

Foto: Erick Groothedde

Eén van de siervijvers.
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Natuurreservaat wordt ondersteund. Het me-
dedelingenblad Anna’s Hoeve Koerier ver-
schijnt drie keer per jaar.

Ontstaan en ontwikkelingen
Anna’s Hoeve is in 1931 aangekocht door de 
gemeente Hilversum.
In 1933 werd begonnen met een door de ge-
meentearchitect Dudok opgesteld plan, dat 
o.m. het graven van de siervijvers betrof. Het 
werk werd uitgevoerd door werklozen. Het 
was immers midden in de crisistijd. De zeer ge-
varieerde opzet dateert uit die tijd.
Tussen 1991 en 1993 is het gebied overgedra-
gen aan het Goois Natuurreservaat. De ge-
meente bleef wel eigenaar van de sportvelden 
en de doorgaande verkeersweg.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot 
1965 zijn alle plassen en vijvers, en ook het 
nabije Laarder Waschmeer door infiltratie van 
afvalwater sterk vervuild geraakt.
Na 1975 heeft een sanering plaats gevonden, 
waardoor de waterkwaliteit sterk verbeterde.
Het gebied is zeer gevarieëerd, en omvat vij-
vers, stukken bos, en speelweiden.
Na een periode waarin de natuurkwaliteit van 
het gebied sterk verbeterde, staat die kwaliteit 
de laatste tijd weer onder druk door de plan-

nen m.b.t. de infrastructuur die door Anna’s 
Hoeve loopt. Het gaat om -aan oostzijde- de 
verbreding van de A27, en om een nieuw bus-
traject voor HOV (hoogwaardig openbaar ver-
voer) tussen Hilversum en Huizen via de A27.
De verkeersweg met de bekende ’haarspeld-
bocht’ nabij de heuvel zal verdwijnen, en langs 
de spoorlijn richting Amersfoort is het traject 
voor HOV gepland.

De vereniging Anna’s Hoeve heeft de ’Tergooi-
boog‘ voorgesteld, een plan om het OV-traject 
om te leggen, zodat het om het ziekenhuister-
rein heen zou lopen. Hierna zou het langs de 
Soestdijkerstraatweg moeten aansluiten op de 
A27. De provincie heeft deze variant afgewe-
zen met twee argumenten: De reistijd tussen 
Hilversum en Huizen zou langer worden, en 
men wil een mogelijke toekomstige aanleg 
van een ‘lightrail‘ open houden.
In beroep bij de Raad van State heeft de ver-
eniging geen gelijk gekregen. Er loopt nu nog 
een beroep bij de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland in het kader van de Wet Na-
tuurbescherming.

Verder is er bezwaar gemaakt bij de gemeente 
Hilversum tegen de kap van 380 bomen langs de 
Anthony Fokkerweg. Die procedure loopt nog.

Foto: Erick Groothedde

Heitje in de noordoost hoek.
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De nieuwe Wet Natuurbescherming en de
Vereniging van Vrienden van het Gooi

De nieuwe Wet Natuurbescherming en de
Vereniging van Vrienden van het Gooi

Heideblauwtje, een gevoelige soort.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

George Laeijendecker

Sinds 1 januari 2017 vervangt de nieuwe Wet 
Natuurbescherming (Wnb) drie wetten: de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet 
en de Flora- en Faunawet. Het doel van de 
nieuwe wet blijft bescherming van de bio-
diversiteit, maar daarnaast waren er twee 
politiek-bestuurlijke aanleidingen voor de 
herziening: decentralisatie van verantwoor-
delijkheden en vereenvoudiging van regels. 

Met de nieuwe wet is de bescherming van 
waardevolle gebieden en kwetsbare soorten 
in het Gooi er niet op vooruit gegaan. De 
status van wettelijk Beschermd Natuurmonu-
ment van drie gebieden is vervallen: de Gooi-
se Noordflank, de Bussummer- / Westerheide, 
en de Hoorneboegsche Heide, totaal 910 ha.
De lijst van beschermde plant- en diersoorten 
is korter geworden doordat er meer soorten 
zijn afgevallen dan zijn toegevoegd.

Waar leunt de natuurbescherming nu op? 
In de eerste plaats op de ruimtelijke bescher-
ming van het Natuurnetwerk Nederland 
(NN), en voor delen van het Gooimeer en de 
Oostelijke Vechtplassen op de status van Na-
tura 2000-gebied. Daarnaast op bescherming 
van soorten die genoemd zijn in de Europese 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, internationale 
verdragen en van bedreigde nederlandse 
soorten. 
Het blijft van belang dat veel natuur in eigen-
dom is bij natuurorganisaties; het adagium 
‘eigendom is de beste garantie tegen aantas-
ting’ geldt nog steeds. Echter, Staatsbosbe-
heer heeft een ‘verdienopdracht’ van het Rijk 
om haar terreinbeheer te bekostigen; dit kan 
wringen met natuurbescherming.
Over de nieuwe Wet Natuurbescherming 
worden meerdaagse cursussen gehouden. 
Dat zegt iets over de complexiteit van over-
heidstaken, procedures en te maken afwe-
gingen. 
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Gevlekte glanslibel zittend, een soort in opkomst.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Het lijkt aantrekkelijk en simpel, een nieuw 
gemeentelijk Omgevingsloket waar je maar 
één aanvraag voor een Omgevingsvergun-
ning hoeft in te dienen als je iets wilt gaan 
veranderen, of ontwikkelen in of bij be-
schermde natuur. Ook als je een ontheffing 
nodig hebt van verbodsbepalingen in de Wnb 
loopt dat als regel via dit loket. Je kunt echter 
ook rechtstreeks ontheffing aanvragen bij de 
provincie als bevoegd gezag voor uitvoering 
van de Wnb. 
Handhaving van voorwaarden bij een Wnb-
ontheffing is een taak van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Flevoland, Gooi en Vecht-
streek. De provincie laat aanvragen voor ont-
heffing toetsen door de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord. 
Volgt u het nog…? Nog ééntje dan: voor het 
kappen van bomen geldt de gemeentelijke 
verordening binnen de bebouwde kom en 
de Wnb daarbuiten. Beschermde diersoorten 
zijn overal door de Wnb beschermd!

Een aanvraag voor een integrale Omgevings-
vergunning brengt een bestuurlijk netwerk 
in beweging, waarvan je mag hopen dat 
de radertjes van samenwerkende instanties 
goed in elkaar grijpen. Gemeente, provincie 
en Regionale Uitvoeringsdienst zijn daarbij 
de belangrijkste spelers.
Het blijft ook met de nieuwe Wnb voor de VVG 
een hele opgave om te volgen of de Gooise na-
tuurkwaliteit bij hen in goede handen is. Want 
niet alle door de overheid te maken afwegin-
gen bij vergunningverlening zijn transparant 
en openbaar. Is de kwaliteit van natuuronder-
zoek t.b.v. een ontheffingsafweging wel goed 
genoeg geweest? Zijn daarbij geen bescherm-
de soorten over het hoofd gezien?

De volgende afbeelding geeft weer wat een 
aanvrager van een Omgevingsvergunning 
procedureel te wachten staat ten aanzien van 
het natuuraspect.
De aanvrager moet zelf informatie aandra-
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Bron: provincie Noord-Holland

gen over mogelijke natuureffecten. Die infor-
matie wordt op volledigheid getoetst door 
de gemeente; als er mogelijk significante ef-
fecten op beschermde natuur zijn, wordt de 
provincie daarin betrokken als bevoegd ge-
zag voor de Wet Natuurbescherming.

Waar kan de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi (VVG) in Wnb-procedures een rol 
spelen? 
Ten eerste bij de vraag of alle relevantie na-
tuurinformatie van begin af aan wordt be-
trokken in de procedure. Dat vraagt goede 
contacten met gemeenten en provincie en zo 
mogelijk met ontheffingaanvragers en plan-
ontwikkelaars.
Ten tweede zijn er formele momenten die 
de Vereniging kan benutten: wanneer er 
zienswijzen kunnen worden ingediend, en 
bezwaar kan worden gemaakt tegen een be-
sluit om een Omgevingsvergunning en Wnb-
ontheffing te verlenen.
De derde denkbare VVG-rol is in de boven-
staande afbeelding te zien: het volgen van 
uitvoering en handhaving en zo nodig het in-

dienen van een formeel handhavingsverzoek 
bij de Regionale Uitvoeringsdienst.

Zo beschouwd lijkt de uitvoering van de 
nieuwe Wet Natuurbescherming voor de VVG 
redelijk te overzien. De bestuurlijke werke-
lijkheid is complexer. Het zijn niet alleen de 
EU, het Rijk, de provincie en gemeente die 
natuuraspecten behartigen, maar ook water-
schappen hebben een natuurgerichte taak. 
Denk bij het Rijk ook aan Rijkswaterstaat 
(Gooimeer, Eemmeer). Boseigenaren en ter-
reinbeheerders hebben een eigen verant-
woordelijkheid, wanneer zij werken met ge-
dragscodes waarvoor vrijstelling is verleend 
van de verbodsbepalingen in de Wnb. Er zijn 
al met al veel bij natuurbescherming betrok-
ken publieke en private partijen.

U voelt aan: iedere burger behoort de wet 
te kennen, maar dit is werk voor specialis-
ten. Belangrijk is daarom het besef dat de 
VVG met deskundigen in haar Kenniscentrum 
twee mogelijkheden heeft: (terrein)kennis 
inbrengen en als juridisch belanghebbende 
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organisatie opereren in formele procedures, 
denk aan het indienen van zienswijzen en 
bezwaren.

Hoe werkt dit in de praktijk? VVG-leden zien 
buiten iets gebeuren waarbij de vraag rijst: 
hoe kan dit, is daar toestemming voor, waar-
om wordt er niet ingegrepen. Het gebrek 
aan zicht hierop kan leiden tot gelatenheid 
of strijdbaarheid. In het laatste geval worden 
zorgen en vragen naar het VVG-bestuur ge-
stuurd. Soms blijkt er sprake van een bedrei-
ging of overtreding, maar het kan ook zijn dat 
bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening 
de kap van een mooie boom wel toestaat.

Enig zicht op overheidsland is voor iedere 
natuurliefhebber eigenlijk onontkoombaar. 
De nieuwe Wet Natuurbescherming helpt 
daarbij enigszins, maar natuur blijft onder-
werp van tweesporenbeleid van ruimtelijke 
ordening en sectorale wetgeving zolang de 
geïntegreerde Omgevingswet er nog niet is 
(planning: 2021).

Hoe krijg je zelf meer zicht op de Gooise na-
tuurbescherming?

1. Gebiedsbescherming
Welke bescherming rust er op een gebied? 
Is het een onderdeel van het Natuurnetwerk 

Bron:  provincie Noord-Holland

NNN-gebieden in Gooi en Vechtstreek (donker grijs).
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Nederland (NNN)? Is het Natura 2000-gebied? 
De kaartjes helpen u hierbij.

U ziet, het overgrote deel van de Gooise na-
tuur- en bosgebieden is onderdeel van het 
NNN! Het ruimtelijk beleid voor het NNN is 
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling 
van de wezenlijke waarden en kenmerken’. 
Bij bescherming van de NNN-gebieden is de 
Wet Ruimtelijke Ordening uitgangspunt. De 
provinciale Structuurvisie en de Provinciale 
Ruimtelijke verordening zijn inhoudelijk en 
juridisch kaderstellend, de hierop gebaseerde 
gemeentelijke bestemmingsplannen zijn bin-
dend voor burger en overheid. 
Per gebied worden door de provincie in haar 
Natuurvisie natuurdoelen gesteld en actuele 
en potentiële natuurwaarden benoemd. 
Rijk en provincie stellen verplichtende regels 
t.a.v. activiteiten in het NNN. Plannen, projec-
ten en handelingen worden beoordeeld vol-
gens het ‘nee-tenzij principe’. Bijvoorbeeld: 
een activiteit of plan is uitgesloten, tenzij er 
sprake is van een groot openbaar belang, er 
geen reële andere mogelijkheden zijn en de 
negatieve effecten worden beperkt en ge-
compenseerd.
Nadere informatie: 1. Besluit algemene re-
gels ruimtelijke ordening (Barro)van het Rijk. 
2. Provinciale Structuurvisie 2040 Noord-Hol-
land. 3. Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Noord-Holland 2017.

De Gooise Natura 2000 gebieden zijn ook 
onderdeel van het NNN en worden mede be-
schermd door de Europese Vogelrichtlijn. Na-
tura 2000 is een Europese beschermingstitel; 
de Gooise gebieden zijn vooral aangewezen 
vanwege de waarde voor watervogels en 
broedvogels.
Het is hier verboden om zonder Omgevings-
vergunning een project te realiseren of han-
delingen te verrichten die de kwaliteit van 
het leefgebied van de aangewezen soorten 
kunnen verslechteren of significant kunnen 
verstoren. Als er kans is op verstoring moet 
voor een vergunning een ‘passende beoorde-
ling’ worden gemaakt van de gevolgen op de 
instandhoudingsdoelstelling. Blijkt daaruit 
dat er significante natuureffecten zijn, dan 
kan geen vergunning worden verleend. 
Zijn die effecten niet op voorhand aantoon-
baar, dan nog kan er in Natura 2000 gebied 
alleen iets gebeuren als er geen alternatieve 
oplossingen zijn, er dwingende redenen van 
groot openbaar belang zijn en de nodige 
compenserende maatregelen worden getrof-
fen, de zgn. ‘ADC-toets’.
Nadere informatie: Beheerplan Natura 2000- 
gebied Eemmeer en Gooimeer-Zuidoever.

Op gemeentelijk niveau worden in bestem-
mingsplannen natuurwaarden beschermd in 
bestemmingsaanduidingen natuurgebied, 
bosgebied en agrarisch gebied met natuur-

Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer-Zuidoever.

Bron: Rijkswebsite beschermde natuur in Nederland  
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waarden. Per bestemmingsaanduiding geldt 
een stelsel van verbodsbepalingen en aanleg-
vergunningen voor het uitvoeren van werk-
zaamheden. 
Na 10 jaar moet een vigerend plan wettelijk 
worden herzien. Van veel Gooise bestem-
mingsplannen voor het buitengebied is deze 
termijn bijna of geheel verstreken. Het wordt 
tijd voor een nieuwe generatie plannen 
waarin het huidige natuurbeleid doorwerkt!
Nadere informatie: https://www.planviewer.
nl/bestemmingsplannen.

2. Soortenbescherming
Naast gebiedsbescherming is bescherming 
van wettelijk beschermde plant- en diersoor-
ten van groot belang, ook voor de Natuur-
toets bij een Omgevingsvergunning door 
een gemeente. Het kan gaan om aanleg van 
paden, kappen van bomen, (ver)bouwen van 
woningen etc. Hieronder een voorbeeld.

Het uitgangspunt van de Wnb is dat geen 
schade mag worden gedaan aan bescherm-
de dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk 
is toegestaan via verlening van een vrijstel-
ling of ontheffing: het nee-tenzij principe. 
De verbodsbepalingen zijn gericht op de 
bescherming van individuen van soorten. De 
provincie is hiervoor Bevoegd Gezag. De Na-
tuurtoets loopt via het gemeentelijk Omge-
vingsloket, tenzij vóór indiening van de aan-

vraag voor een Omgevingsvergunning al een 
aparte Wnb-ontheffing is aangevraagd.
Een vrijstelling is een uitzondering op een 
verbod. Een vrijstelling kan worden verleend 
als een overheidsorgaan, eigenaar of orga-
nisatie een goedgekeurde gedragscode han-
teert waaruit blijkt dat bij het beheer van 
gebieden het soortenbeleid wordt gerespec-
teerd.
Een ontheffing is een besluit waarbij in een 
individueel concreet geval een uitzondering 
op een wettelijk verbod wordt gemaakt. Een 
Wnb-ontheffing kan deel uitmaken van een 
Omgevingsvergunning. Een ontheffing van 
verbodsbepalingen voor beschermde soor-
ten mag geen afbreuk doen aan de gunstige 
staat van instandhouding van de populatie 
van een soort in haar natuurlijk versprei-
dingsgebied.

De Wnb kent een apart beschermingsregime 
voor soorten van de Europese Vogelrichtlijn, 
een apart beschermingsregime voor soorten 
van de Europese Habitatrichtlijn, het verdrag 
van Bern en het verdrag van Bonn, en een 
apart beschermingsregime voor andere soor-
ten die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. In Nederland zijn ca. 290 vogelsoor-
ten beschermd en ca. 230 overige Europese 
en nationale soorten: zoogdieren, amfibieën, 
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers 
en vaatplanten. Alle beschermde plant- en 

Natuurtoets bij verbouwing van een woning.

Bron:  brochure Ministerie van Economische Zaken
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Eigen oogst: duurzaam biologisch
verantwoord consumeren

Eigen oogst: duurzaam biologisch
verantwoord consumeren

Bron: internet

diersoorten zijn expliciet in de Wnb genoemd.
Ten opzichte van de oude Flora en Faunawet 
zijn in de Wnb de lijsten met nationaal be-
schermde soorten aangepast. Ruim 100 soor-
ten zijn niet meer beschermd en ca. 80 soor-
ten zijn nieuw beschermd.
Aanbevolen informatie: 1. Toelichting Mo-
dule Soortenbescherming, Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord. 2. Brochure 
Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, 
Ministerie van EZ.

Volgens de Vogelrichtlijn mogen beschermde 
vogels niet opzettelijk worden gedood of ge-
vangen, de nesten, rustplaatsen en eieren van 
vogels mogen niet worden vernield of bescha-
digd, eieren rapen is verboden, en de vogels 
mogen niet opzettelijk worden verstoord.
De Habitatrichtlijn breidt deze bescherming 
uit tot ook andere beschermde dieren en stelt 

dat beschermde plantensoorten in hun na-
tuurlijk verspreidingsgebied niet opzettelijk 
mogen worden geplukt en verzameld, afge-
sneden, ontworteld of vernield.
Het beschermingsregime van de nationaal 
beschermde soorten verschilt weinig van die 
van de Habitatrichtlijn.

Met kennis van beschermde gebieden en be-
schermde soorten kunt u met een gerichte 
vraag of zorg uitvoerende overheden bena-
deren. Wanneer u blijk geeft van kennis over 
de wettelijk beschermde natuur komt u hier-
over makkelijker in contact met gemeente, 
Regionale Uitvoeringsdienst en zo nodig pro-
vincie. Hopelijk helpt dit artikel u hierbij uw 
weg te vinden.
Is iets ingewikkeld, verontrustend of evident 
in strijd met het natuurbeleid, dan kunt u een 
beroep doen op inzet van de VVG.

Hans Hoes

Tegenwoordig zijn het hele jaar door alle 
groenten en fruit beschikbaar. Het is niet 
meer zoals vroeger afhankelijk van het groei-
seizoen, waarin met sla en aardbeien in mei/
juni, bonen in augustus/september en daarna 
de koolsoorten beschikbaar kwamen. Als we 
met kerstmis aardbeien willen, komen die uit 
Zuid-Afrika en de ‘verse’ sperciebonen ko-
men in de winter uit Egypte. 
Er zijn initiatieven genomen -ook in het 
Gooi- om via Urban Farming en Community 
Supported Agriculture (CSA) voedsel zo dicht 
mogelijk bij huis seizoensgebonden te pro-
duceren en te verkopen. Dit draagt bij aan 
duurzaam en biologisch verantwoord eten. 

SCA-Land inZicht
Wietse Bakker is in 2016 op het landgoed De 
Rading (op Zonnestraal) begonnen met een 
biologische moestuin. Voor inmiddels zo’n 90 
gezinnen teelt hij, samen met een aantal vrij-
willigers en arbeidsgehandicapten op ruim 

een halve hectare grond een 60 tot 70 ver-
schillende soorten groenten, kruiden en bloe-
men. Ook aardappelen horen erbij. Van eind 
maart tot begin november kunnen de deel-
nemende gezinnen wekelijks op vrijdagmid-
dag of zaterdagochtend zelf komen oogsten 
en zo een deel van hun eten vers van het land 

Koolrabi.
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halen. De deelnemers betalen de stichting 
een bijdrage per jaar om het hele seizoen te 
kunnen oogsten. Daarvan koopt Wietse zaai,  
plant- en pootgoed in, zorgt hij voor de ver-
betering van de bodem, worden de andere 
materialen ingekocht en ook zijn eigen inko-
men wordt daaruit betaald.  De professionele 
tuinders zorgen voor een verantwoord teelt-
plan, met vruchtwisseling, zodat niet elk jaar 
op dezelfde plek hetzelfde geteeld wordt. 
Verder bepalen zij wat wanneer geoogst kan 
worden en geven dat wekelijks door aan de 
deelnemers. Een aantal deelnemers werkt 
ook als vrijwilliger mee op de tuin, bijv. om 
onkruid te verwijderen, te verspenen te zaai-
en of te planten.
 
Community Supported Agriculture (CSA)
Dit systeem, waarbij burgers onder profes-
sionele leiding zelf meewerken en hun ei-
gen maaltijd oogsten, komt oorspronkelijk 
uit Duitsland. Het is overgewaaid naar de 
Verenigde Staten en van daaruit overgeno-
men in Nederland en België. Inmiddels zijn 
in Nederland zo’n 75 tot 100 CSA organisa-
ties, die regelmatig met elkaar contact heb-
ben, ervaringen uitwisselen etc. De groente 
wordt met liefde en vakmanschap geteeld 
op natuurlijke wijze: met alle aandacht voor 
de gezondheid van de bodem en de omge-
ving. Alle plantgoed, poot- en zaaigoed zijn 
van biologische oorsprong, net als de mest/
compost. Ze gebruiken dus geen chemische 

bestrijdingsmiddelen, kunstmest of genetisch 
gemodificeerde groenteplanten en -zaden. 
Alles 100% Puur natuur, eerlijk en gezond. En 
dat smaakt, zoals Arja van den Bos (een van 
deelnemers) opmerkt: ”Het is elke week een 
cadeautje. Daarnaast kom ik met een verza-
meling zanderige, gezonde heerlijke ingredi-
enten thuis. Soms is de groente wat zanderig, 
moet je meer afwassen en af en toe loopt er 
een rups in rond. Het is meer werk dan de 
schoongewassen voorgesneden supermarkt-
groente uit een zakje. Maar het is ook stuk-
ken lekkerder. De bladeren van de sla en de 
andijvie zijn stevig en het is nooit saai. Als 
we na een tijdje uitgekeken zijn op de blad-
groente van het voorjaar, komen er ineens al-
lerlei peul- en andere vruchten, gevolgd door 
rapen, koolsoorten en knollen later in het 
jaar.” Er worden ook allerlei nieuwe onbe-
kend lijkende gewassen geteeld. Kortom, je 
komt op nieuwe ideeën. Land in Zicht werkt 
ook samen met scholen in de omgeving. We-
kelijks komt er een schoolklas uit de buurt 
om mee te helpen, om ervaring op te doen 
met de levende natuur. Dat educatieve aspect 
(waar komt je eten vandaan) wordt ook ver-
sterkt door de deelnemende gezinnen, die 
hun kinderen laten meehelpen bij de oogst.
 
De ideale combinatie in de toekomst
Inmiddels draait LandinZicht twee jaar. Op 
het huidige terrein op Zonnestraal kan men 
tenminste nog vier jaar vooruit. Het huidige 

Asperges.

Foto: Wietse Bakker
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terrein van ruim een halve hectare heeft vol-
doende capaciteit om zo’n 120 tot 130 deel-
nemers aan te kunnen. Liefst zou Wietse het 
gehele landgoed De Rading -zo’n 5 hectare- 
langdurig in pacht nemen om er een biolo-
gisch- dynamische tuinderij van te maken met 
fruitbomen, bloemen, planten, groenten en 
aardappels. Dan ziet hij uitbreiding met kas-
teelten en ruiters, zodat eerder en met meer 
variatie gekweekt kan worden. Zijn ideale 
teeltplan omvat 6 verschillende teeltakkers, 
zodat en vijf vruchtwisselingen (voor de op-
timalisering van de bodem) kunnen plaats-
vinden en er jaarlijks één ‘rustakker’ is. Dat 
is nodig om op duurzame wijze groente 
(zonder chemische bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest) te verbouwen, waarbij de gewas-
sen de bodem gezond houden. In 2018 vin-
den er daarnaast al uitbreidingen plaats bij 
de Beukenhof en kan elders gebruik gemaakt 
worden van een kas. Het project bij de Beu-
kenhof in Loosdrecht biedt mogelijkheden 

om samen te werken met het nabij gelegen 
zorgcentrum. Daaraan kan ook de eigen teelt 
worden afgezet, zodat de bewoners van het 
zorgcentrum ook van deze verantwoorde 
voeding kunnen genieten.
Meedoen? Woont u in Hilversum of Loos-
drecht e.o.? Spreekt dit aan? Meldt u dan 
aan via info@csa-landinzicht.nl of telefonisch 
(06)52336247. Meer informatie is te vinden 
op de website www.csa-landinzicht.nl.

URBANFARMING035
Een ander initiatief is UrbanFarming035 
(UF035). Dat is een vrijwilligersorganisatie die 
binnen Hilversum op wijk- en buurtniveau 
scholen, buurtbewoners en organisaties sti-
muleert en ondersteunt om een buurtmoes-
tuin te realiseren. Elk braakliggend terrein 
is geschikt voor één of meer bakken van een 
vierkante meter, die verplaatsbaar zijn als het 
moet. In Hilversum zijn er op dit moment zo’n 
10 moestuinen rondom scholen, buurten en 

Foto: Wietse Bakker

De bonen worden geplant.
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een verzorgingscentrum. Iedere moestuin is 
uniek. Bewoners nemen het initiatief, bepa-
len de omvang en organisatie en UF035 on-
dersteunt het initiatief door het leveren van 
kennis, ervaring en materiaal. Het doel van 
UF035 is om Hilversum groener, gezonder 
en gezelliger te  maken en op deze manier 
Hilversummers met elkaar te verbinden en 
een inspirerende leefomgeving te creëren. 
Het idee bestaat wereldwijd en is eind 2012 
in Hilversum geïntroduceerd door Menno 
Karres, Carolien Bos en Rigo Stegeman. Het 
idee komt uit de Verenigde Staten en kwam 
toevallig ter sprake tijdens een borrel van 
Hilversum Verbonden. Rigo is er enthousiast 
over “omdat het op een simpele maar doel-
treffende wijze groen, gezondheid, educatie 
en heel veel verschillende mensen bij elkaar 
brengt.” Wat doet UF035 concreet? “Stel: je 
hebt een plek voor ogen waar je een moes-
tuin wilt beginnen. Dan kun je contact met 
ons opnemen. Wij helpen jou met het contact 
met de eigenaar van de plek. Kunnen we die 
plek gebruiken voor tijdelijke tuintjes? Zo ja, 

dan gaan we aan de slag. Samen trommelen 
we buurtgenoten op. Met z’n allen gaan we 
spullen verzamelen, zagen en timmeren tot er 
bakken staan. Dat is meestal in een middagje 
wel gedaan. Wie wil, kan een deel van een 
bak adopteren. Een eigen moestuintje dus. 
Voor de gezelligheid kun je vaste middagen 
afspreken waarop jullie je tuintjes onderhou-
den. Of je gaat er juist op een rustig moment 
naartoe, lekker even alleen met je handen 
in de aarde. Op sommige plekken geven we 
ook les aan schoolkinderen: die hebben dan 
hun eigen stukjes bak. Iedereen helpt met 
lesgeven - het is allemaal heel laagdrempelig. 
Daarnaast valt er van alles te organiseren op 
onze eigen groene plekjes. Borrels, picknicks, 
klusmiddagen en themabijeenkomsten.”
UBF035 heeft de afgelopen jaren ervaring 
opgedaan en contacten gelegd die de kans 
op succes van een initiatief vergroot. Men 
weet bij wie je moet zijn, welke subsidiemo-
gelijkheden bestaan, hoe je eigenaren kunt 
overtuigen mee te werken, hoe je buurtge-
noten mobiliseert en welke zaden een gun-

Foto: Wietse Bakker

Verspenen van plantjes.
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stig resultaat geven. Tijdens NL doet in 2013 
is de eerste buurtmoestuin gestart, in overleg 
met de christelijke basisschool Avonturijn. Fi-
nanciële ondersteuning wordt verleent door 
het Oranjefonds en de gemeente. In de regio 
zijn vergelijkbare initiatieven. Zo kent Hui-
zen de Groen Verbinding en ook in Bussum 
en de Hilversumse Meent zijn buurttuinen te 
vinden. Meer informatie over dit project is te 
vinden op www.urbanfarming035.nl.

De Egelantier en de Fabritiusschool:
Een voorbeeld in de buurt waar ik woon is 
het moestuinenproject in het zorgcentrum 
De Egelantier en de Fabritiusschool. De zestig 
kinderen van groep 4 (zo’n 7 jaar oud) verzor-
gen - ondersteund door de ouders - een viertal 
binnentuinen van het nabij gelegen zorgcen-
trum De Egelantier. Er wordt jaarlijks van alles 
(bloemen, groenten, aardappelen) gezaaid, 
verzorgd en geoogst. Zo worden de lessen op 

school in de praktijk gebracht. Van het voor-
jaar tot het najaar onderhouden de leerlingen 
hun eigen moestuin en proeven uiteindelijk 
het resultaat. Dit project bestaat al een jaar 
of 6. De oorspronkelijke opzet was dat de 
ouderen van het zorgcentrum hun kennis en 
ervaring met de kinderen zou delen, een sa-
menwerkingsproject van jong en oud. Dat is 
inmiddels niet meer mogelijk. De ouderen die 
thans in het zorgcentrum wonen zijn (helaas) 
nauwelijks meer in staat met de kinderen te 
communiceren, of ze te adviseren en helpen 
bij de moestuin. Die rol is gelukkig overgeno-
men door een paar enthousiaste ouders. Wel 
blijft over, dat de kinderen, door in de tuin bij 
het zorgcentrum te werken, in contact komen 
met ouderen die een grote zorgbehoefte heb-
ben. Daarnaast blijft het voor de kinderen een 
fantastische mogelijkheid om de theorielessen 
op school letterlijk in de tuin te zien ontkie-
men, groeien en bloeien.

Laura Grijns, regioconservator

In de zomer van 2018 organiseren de Gooi-
se musea en erfgoedinstellingen een erf-
goedfestival: Groen in Gooi en Vecht. Met 
dit programma richten de musea zich op de 
landschappelijke verhalen en natuurlijke 
waarden van de regio. Het erfgoedfestival 
laat het publiek op een laagdrempelige ma-
nier kennismaken met Gooise landschaps-
verhalen, via tentoonstellingen, wandel- en 
fietsroutes, lezingen en nog veel meer!

Groen in Gooi en Vecht
Het belang van de natuurlijke waarden en 
landschapsarchitectuur gaat terug naar de 
17de en 18de eeuw. Rijke Amsterdammers lie-
ten langs de Vecht en in ‘t Gooi schitterende 
zomerhuizen bouwen, zodat ze in de zomer-
maanden de stinkende stad konden ontvluch-
ten. In een paar uur varen waren ze met de 
trekschuit in het Vechtse Paradijs. De buiten-
plaatsen dienden om te ontspannen, van de 
natuur te genieten of om muziek te maken. 

Een fraai vormgegeven park of tuin hoorde 
bij dit buitenleven. De Gooi en Vechtstreek 
was ook populair bij kunstenaars. Schilders, 
schrijvers en dichters vonden rust en inspira-
tie in de dorpen op de hei en aan de plassen. 
Het Amerikaanse echtpaar William en Anna 
Singer vestigde zich in het kleine boerendorp 

Foto: Laura Grijns

Een werk van William Singer.
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Laren en bouwde een schitterende villa, die 
in 1956 werd uitgebreid met een museum 
en concertzaal. Jonkheer Henri van Sypes-
teyn herbouwde het kasteel van zijn voorva-
deren en ontwierp hierbij een kasteeltuin van 
uitzonderlijke kwaliteit.  
De musea vertellen binnen het erfgoedfesti-
val het verhaal van de Gooi en Vechtstreek, 
die in de 17e eeuw al dienst deed als ‘tuin van 
Amsterdam’. Kastelen en buitenplaatsen, een 
cultuurhistorisch landschap, aangelegde tui-
nen, parken en recreatieplassen, het Gooi en 
de Vechtstreek heeft het allemaal.
Het festival biedt naast tentoonstellingen en 
ontdekkingsroutes in het groen ook een bij-
zonder publieksprogramma. Elke organisatie 
geeft hier zijn eigen invulling aan, met work-
shops, rondleidingen, films, speurtochten en 
lezingen. Speciaal voor families en kinderen 
is er een educatief programma, met leuke 
spellen, activiteiten, routes en raadsels. Dit 
programma is mede mogelijk gemaakt door 
de steun van de Vrienden van het Gooi. 

Een greep uit de programmering: 

Het Huizer Museum organiseert een zomer-
tentoonstelling over bijzondere plekken in 
het landschap in het Gooi en de Vechtstreek. 
Aan de hand van kenmerkende ‘vertelplek-
ken’ maakt de tentoonstelling inzichtelijk 
wat er de afgelopen eeuwen veranderd is 
aan het landschap om ons heen. Vanuit een 
historische invalshoek neemt de tentoonstel-
ling ons mee naar o.a. de hei, de voormali-
geZuiderzee, het Naardermeer en de engen. 
Plaatsen waar menselijk handelen invloed 
heeft gehad op de ontwikkeling van de flora 
en fauna. De tentoonstelling omvat foto’s, 
objecten, kaarten, schilderijen en ‘levende 
natuur’.

Singer Laren nodigt u uit voor een bezoek 
aan de nieuwe beeldentuin naar een ont-
werp van Piet Oudolf en laat u genieten van 
de tuin als inspiratiebron in de tentoonstel-
ling Geschilderde Tuinen. 
Claude Monet, Camille Pissaro en Henri le 
Sidaner en andere impressionistische kunste-
naars schilderden hun eigen tuin, of die van 

anderen als paradijs of lustoord. In de vorm-
geving zal ook documentair werk en fotogra-
fisch materiaal getoond worden van de oor-
spronkelijke Singertuin uit 1911.

Piet Oudolf Beeldentuin
De Singertuin is net ingeplant. De aarde 
kleurt nog donker, maar als belofte van wat 
komen gaat, steken lichtgroene pollen hun 
kopjes al boven de grond uit. Deze zomer zal 
de Piet Oudolf tuin in Laren tot bloei komen 
en u kunt deze ontwikkeling de komende 
maanden volgen. 
Op diverse plekken wordt de kleurrijke bloe-
menzee omkaderd door paden of verhogin-
gen. Hiertussen staan de hedendaagse beel-
den uit de collectie van Singer.

Singer Laren organiseert in de context van het 
erfgoedfestival een groot aantal publieksacti-
viteiten, met filmvertoningen, rondleidingen, 
workshops voor kinderen en volwassenen en 
een educatief programma. 

Open kinderateliers zijn er op zondagmiddag 
van 12.00 - 16.00 uur 
Op 24 juni, - 29 juli, - 26 augustus en 30 sep-
tember. Gratis op vertoon van het museum-
kaartje.

Schilderworkshops voor volwassenen vinden 
plaats op 29 juni - 27 juli - 31 augustus - 28 
september

Piet Oudolf in de beeldentuin van het Singer Laren.

Foto: Christian Boontjes
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Meer informatie kunt u vinden op www.
singerlaren.nl waar u ook de entreekaarten 
kunt kopen.  

Kasteel Sypesteyn - Loosdrecht  
Sypesteyn is een sprookje: verscholen in het 
groen, te midden van tuinen en waterlopen, 
en het doet het denken aan het kasteel van 
Doornroosje. In werkelijkheid is Sypesteyn de 
gerealiseerde droom van jonkheer Henri van 
Sypesteyn (1857-1937), die zijn kasteel bouw-
de tussen 1912 en 1927. Hij was ervan over-
tuigd, dat hij het verdwenen middeleeuwse 
stamslot van zijn familie op de oude funda-
menten herbouwde. 

Bij het kasteel ontwierp jonkheer Henri een 
groene oase van tuinen, park en bos. Hij ver-
zamelde veel exotische bomen. Nog altijd 
bevinden zich opmerkelijk veel verschillende 
en bijzondere  boomsoorten op het relatief 
kleine oppervlak van de buitenplaats. 
Op 14 juni, 28 juni en 12 juli geven tuinex-
perts een toelichting op de boeiende tuinge-
schiedenis en de tuinverzameling van Kasteel 

Sypesteyn. Voor meer details zie de website 
www.GroeninGooienVecht.nl.
 
Museum Weesp - Florale motieven op Hol-
land porselein
Foutjes verbergen, expressie van de fanta-
sie, eenvoudigweg als decoratieve achter-
grond of toch… de ultieme verleiding. De 
florale afbeeldingen op het vroegste Hol-
lands porselein hebben zo allemaal hun ei-
gen motief. 

Alleen de allerrijksten konden het zich ver-
oorloven om in hun theekoepels aan de 
Vecht thee te serveren in Weesper porselein. 
De collectie zeldzaam en uiterst breekbaar 
Weesper porselein (1759 -1769) in Museum 
Weesp is vandaag de dag uniek. 

Workshops porselein schilderen
Wilt u zien hoe het beschilderen van porse-
lein in zijn werk gaat?
Of wilt u zelf een bonbonschaaltje beschilderen?
Kom dan op 16 juni, 18 augustus of 20 okto-
ber naar Museum Weesp.

Kasteel Sypesteyn met de buxustuin.

Foto: Laura Grijns
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Lezing Weesper porselein
Wilt u zich echt verdiepen in het Hollands 
porselein?
Kom dan naar de lezing ‘Hollands porselein’ 
op 27 mei om 14.00 uur in Museum Weesp.

Pinetum Blijdenstein – Hilversum Plant en 
Eter, eetbare planten
De botanische tuin in Hilversum verzorgt de 
tentoonstelling Plant en Eter, eetbare plan-
ten. Wat kan je eten in de tuin, wat is eet-
baar aan coniferen. Rondom de jeneverbes 
worden bijzondere publieksactiviteiten ge-
organiseerd met de jeneverbranderij Anker 
Weesp Jenever. 

Op 26 mei organiseert het Pinetum de plan-
tenmarkt. Stoer in de Schaduw in samenwer-
king met Groei en Bloei.
Op 2 september is de eetbare tuin het thema 
van de Big Picnic. Kom genieten van recepten 
en gerechten uit de botanische tuin. 

Vesting Museum Naarden – bezoek aan de 
schootsvelden
De Vrienden van het Gooi hebben zich inge-
zet voor het behoud van de schootsvelden. 
Het vestingmuseum Naarden organiseert 
deze zomer wandelingen naar deze prach-

tige natuur. Tijdens de wandelingen door 
de schootsvelden wordt historische informa-
tie gegeven over waarom het landschap zo 
gevormd is en wat de functie was van de 
schootsvelden. Het museum organiseert pu-
blieksactiviteiten met schietdemonstraties in 
de natuur. Op 2 en 3 juni zijn er bijzondere 
activiteiten, waarbij bezoekers het linieland-
schap met geheimzinnige militaire bolwer-
ken en prachtige natuur nog beter kunnen 
ontdekken. 

Het ‘Doeboek’ speciaal voor kinderen van 
6-12 jaar en hun (groot)ouders
Er wordt een verbindend doeboek gemaakt 
met inbreng van de deelnemende musea en 
de Vrienden van ’t Gooi. Het doeboek acti-
veert kinderen door opdrachten over land-
schap en natuur, te zien en uit te voeren in 
het landschap zelf. In het doeboek worden 
wandelingen en fietstochten opgenomen 
langs bekende plekken in Gooi en Vechts-
treek, met weetjes, zoals grafheuvels, zande-
rijen, de schaapskooi, de Tafelberg etc.  

Voor actuele informatie over het programma 
en de bijzondere evenementen bezoek de 
website van het erfgoedfestival www.Groe-
ninGooienVecht.nl

Nora Mulder

Er is gevraagd mijzelf even voor te stellen als 
toekomstige ledenadministratrice. Ik ben 66 
jaar en heb tot en met 11 juli 2017 een heel 
fijn, maar druk werkzaam leven gehad, wat 49 
jaar heeft geduurd. Dat werk bestond uit het 
voeren van financiële, en salarisadministraties. 
Secuur en precies werk, maar daar hou ik van. 
En ja, dan ben je klaar met werken en wat 
dan? Altijd heb ik gezegd dat ik later - dus nu 
is het zover - vrijwilligerswerk wil gaan doen, 
om toch nog wel productief en zinvol bezig te 
zijn. Stil zitten en niets doen is geen optie voor 
mij. De VVG lijkt mij, voor zover alles wat ik 
erover heb gelezen, een zeer nuttig doel. Alle 
vakanties heb ik met mijn man grote tochten 

door Frankrijk op mijn motor gereden en deze 
hobby is eigenlijk door een vervelende nekher-
nia vorig jaar afgelopen. Dat is jammer, maar 
het is nou eenmaal zo. Nu is het tijd om eens 
wat meer per fiets en lopend van Nederland 
te zien, want daar gingen wij als motorrijders 
altijd snel doorheen. 
Het Gooi kennen 
wij, zeker gezien al 
die VVG-projecten, 
toch echt nog niet 
erg goed. Nu voor 
mij deze taak voor 
de VVG voorbijkomt, 
sluit dat prachtig aan 
bij mijn wens iets te 
betekenen voor een 
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Angerechtsweg 14 (3)
De 7 Linden (gemeentelijk monument).
Woonhuis met atelier van de kunstschilders 
Jacob en Willem Dooijewaard. In 1932 gro-
tendeels verbrand en weer opgebouwd door 
architect H.C. Elzinga. Hier stonden vroeger 
zeven linden.

Gevelstenen in BlaricumGevelstenen in Blaricum
Historische Kring Blaricum

Door de Historische Kring Blaricum is vorig 
jaar een inventarisatie gemaakt van de ge-
velstenen in de gemeente. Samen met een 
kaartje is het goed mogelijk een wandeling 
langs deze stenen te maken.

Het kaartje is niet in dit artikel opgenomen, 
omdat het dan te veel ruimte in zou nemen 
en waarschijnlijk niet goed leesbaar zou zijn. 
U kunt het vinden op internet: tinyurl.com/
BlaricumKaartMetGevelstenen.
De nummers achter het adres corresponde-
ren met de nummers op de kaart.

Achterom 3 (1) 
Gevelanker met jaartal 1696.
Genaamd ’t Hemeltje (rijksmonument).
1696 jaar van de grote brand van Blaricum. 
Boerderij in 1696 opgebouwd. Van de 108 
huizen verbrandden er 34.

Achterom 13 (gemeentelijk monument) (2) 
De vorige eigenaar kwam uit Thailand. Wit-
te olifanten zijn in Thailand heilig en sym-
boliseren koninklijke macht. Woonhuis van 
kunstschilder Evert Pieters. Illustratoren Co 
ten Harmsen-van de Beek en Freddie Lange-
ler (Flipje van Tiel) en Marten Toonder (Tom 
Poes).

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

organisatie, die zich voor zoveel goede doelen 
in mijn woon- en leefgebied inzet. Het Gooi 
en omstreken zijn een groots bezit, waar wij 
deel van uitmaken en waar mijn kleinkinderen 

en latere generaties nog net zo van moeten 
kunnen genieten.
Ik hoop en verwacht eigenlijk dan ook dat ik 
zeker iets kan betekenen voor de VVG.
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Capittenweg 1 (4)
Voormalige boerderij. Sint Isidorus is de be-
schermheilige van de boeren. Zijn feestdag is 
15 mei.

Dorpsstraat 15 (5)
Gevelanker met het jaartal 1628 (rijksmonu-
ment). 

Eemnesserweg 22 (6)
De gevelsteen ‘Rozenhage’ is gemaakt door 
de kunstenaar F. Ferro. Het bouwjaar van het 
pand is 1920.

Eemnesserweg 31 (7)
Woonhuis met aangebouwde muziekruimte 
gebouwd in 1941 en ontworpen door de ar-
chitect Auke Komter in opdracht van de flui-
tist J.M. Komter.

Eerste Molenweg 19 (8)
Zeilschip.

Grenslaan 3 (9) (Gemeentelijk monument)
Het pand is gebouwd in 1912 door archi-
tect Theo Rueter. Dit gebeurde in opdracht 
van mej. Geesje Poutsma, een zuster van de 
moeder van professor Brouwer. De naam is 
vermoedelijk afgeleid van de woning van de 

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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componist Wagner die in Bayreuth in Haus 
Wahnfried woonde gedurende het laatste 
decennium van zijn leven.

Heideweg 8 (10)
De Goudsbloem (gemeentelijk monument) 
Het pand werd ontworpen in 1907 door ar-
chitect Maurits Plate. Hier werden in het be-
gin van de twintigste eeuw theosofische en 
spiritistische bijeenkomsten gehouden waar 
de koloniebakker Enzlin en de schilder Her-
man Heijenbrock lezingen hielden. Gebouwd 
i.o.v. mevr. G.P.C. Blommenstein, geboren ba-
ronesse van Heeckeren.

Huizerweg 1 (11)
Het wapen van Blaricum in gevelsteen boven 

de deur. Aangebracht na de brand van 22 mei 
1942. 

Huizerweg 2 (12) 
Gevelsteen met voorstelling van een vos aan 
de kant van de Meentweg. Vos was en is de 
eigenaar van het pand.

Huizerweg 9 (13)
Voormalig postkantoor (en politiebureau) uit 
1922.
Rijkswapen.

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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Kerklaan 10 (14)
St. Vitusgebouw. Anno 1911 op de voorgevel 
van het gebouw.

Kerklaan 19 (15) 
Beeld Vrouw van Fatima. Onder links ‘de drie 
kinderen van ‘Fatima voor eikenboompje’.
Onder rechts: aantal geknielde mannen, 
vrouwen en kinderen. 

Kerkpad 2 (16)
Beelden: links pater en rechts van de voor-
deur.

Meentweg 8 (17)
Twee papagaaien.

Meentweg 27a (18)
Boer en boerin. Afkomstig van de oude Boe-
renleenbank aan de Huizerweg.

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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Meentweg 51 (19) 
Verborgen gezicht.

Melkweg 7 (20) 
1884 CHS MHS
Voormalig woonhuis Cornelis en Machiel 
Heerschop.

Mosselweg 3 (21) 
Woonhuis kunstschilder Herman Kruyder en 
Jo Kruyder-Bouman. Herman was één van de 
belangrijkste Nederlandse expressionisten.

Mosselweg 7 (22) 
De Krekel.
Gevelsteen ‘De Krekel’ aan de achterzijde van 
het pand (kant varkenspaadje). Woning uit 
1850 voormalige schapenboerderij.

Noolseweg 39 (23) 
Gevelsteen West-Indische Compagnie. Vroe-
ger gekleurd, thans wit. 

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische
Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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Noolseweg 45 (24) 
Cathariena.
Met uitzondering van de naam gelijk aan 
Noolseweg 47.

Noolseweg 47 (25) 
Cornelia.

Prof. van Reeslaan 1a (26) 
Twee eikenbladeren met een eikel.

Raadhuisstraat 26 (27) 
Al ’t jonge groeit gestaag. Ex libris van uitge-

ver A.J.G. Strengholt. Afkomstig uit het pand 
Vliegweg 9.

Schapendrift 39 (28) 
Sint Isidorus is de beschermheilige van de 
boeren. Zijn feestdag is 15 mei.

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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Schapendrift 78 (29) 
De Merel. Moeilijk zichtbaar zit aan de linker-
zijkant boven de deur. Ook in de ramen zit 
een merel verwerkt.

Torenlaan 61 (30) 
De kikker.

Torenlaan 13 (31) 
Villa huize ‘Thea’. Gebouwd in 1901 door ar-
chitect W. Bauer voor kunstschilder J. Zoete-
lief Tromp.

Torenlaan 16 (32) 
Dorpskerk. Gevelstenen rond de deur. Links 
Alpha en rechts Omega (begin en einde). Bo-
ven de deur Christusteken. 

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto's: Historische Kring Blaricum
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Torenlaan 35 (33) 
Gouden leeuw voor opgaande zon.

Torenlaan 51 (34) 
Louisa 1915.
Voormalige woning van huisarts Th. Gribling.

Torenlaan 57 (35) 
‘De Knip’. Woonhuis kunstschilder Willem A. 
Knip. Boven de naam een duif afgebeeld op 
de gevelsteen.

Tweede Molenweg voor nr . 1 (36) 
Brandweerhuisje

Verbeeklaan 2 (37) 
Roepershof.

William Singerweg 13 (Rijksmonument) (38) 
Moeilijk zichtbaar. Pand gebouwd in 1916 

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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door architect H.C. Elzinga in opdracht van 
tandarts E. Stark. Op de gevelsteen is afge-
beeld een vijzel, een palet met kwasten, bo-
ren en kwast met leunspaan. Bedenker van 
tandpasta in tube.

William Singerweg 2 (39) 
Gevelsteen aangebracht in 2016 na de brand. 
Pand was volledig verwoest. Steen zit in de 
zijgevel en is derhalve moeilijk zichtbaar.

Zwaluwenweg 26 (40) 
Gebouwd door aannemer/timmerman W. 
Kokje. In 1930 atelier bijgebouwd door Archi-
tect H.C. Elzinga i.o.v. de kunstschilder Baruch 
Lopes de Leao Laguna.

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum

Holleweg 4 (41) 
De Horst. voorheen Naarderweg 53. Gemeen-
telijk monument. Niet zichtbaar vanaf de 
weg.
Het landhuis met atelier ‘de Horst werd in 
1917 gebouwd door architect H.C. Elzinga. 
Het koetshuis oftewel paardenstal is even-
eens door Elzinga gebouwd in 1920. De ge-
velsteen is niet zichtbaar. Op de steen is een 
‘adelaar’ afgebeeld. 

Matthijssenhoutweg 8 (42) 
Huibjeshof.

Foto: Historische Kring Blaricum

Foto: Historische Kring Blaricum
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Vrijwilligers bij het Goois NatuurreservaatVrijwilligers bij het Goois Natuurreservaat
Erick Groothedde

In een tijd waarin veel verenigingen en maat-
schappelijke organisaties het ledental zien 
teruglopen, voert het Goois Natuurreservaat 
(GNR) al jaren een succesvol vrijwilligersbe-
leid. Er zijn in het Gooi nu ca. 350 vrijwilligers 
actief. Op de totale bevolking van deze regio 
natuurlijk nog steeds maar een kleine groep 
betrokken mensen.

Groepswerk
Er zijn elf groepen vrijwilligers actief. Bij het 
groepsverblijf ‘t Laer zijn dat ca. acht perso-
nen, bij Bussum Zuid ongeveer 15, rond het 
Smithuyserbos ongeveer tien. Bij de Hoorne-
boeg zijn drie groepen actief met totaal ca. 50 
vrijwilligers. Vanuit de Oude loods bij Huizen 
werken drie groepen met totaal bijna 50 per-
sonen. De bosploeg van Anna’s Hoeve hoort 
bij de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoe-
ve, maar wordt door het GNR ondersteund en 
telt ca. acht deelnemers. Tenslotte is er een 
mobiele groep met ca. tien deelnemers, die 
in het hele Gooi wordt ingezet. Deze groepen 
vrijwilligers doen onderhoudswerk in de eer-
der genoemde terreinen. Veel van het werk 
draait om het verwijderen van exoten. Dit 
gebeurt zowel bij opschietende als volwassen 
bomen. Het gaat hierbij om o.a. Amerikaanse 
eik, robinia en Amerikaanse vogelkers.
Tenslotte wordt in sommige terreinen van het 
GNR onderhoud gepleegd door vrijwilligers 
van Landschapsbeheer Nardincklant.

Handwerk
Al het werk wordt met de hand gedaan. Met 
gevaarlijke machines, zoals motorzagen, 
wordt niet gewerkt door vrijwilligers, wat 
begrijpelijk is. Er wordt gebruik gemaakt van 
schoppen en handzagen. Al deze vrijwilligers 
krijgen kleding van het GNR, bestaande uit 
een fleece, een werkbroek, een jas, hand-
schoenen, een pet, en -niet onbelangrijk- een 
paar veiligheidsschoenen. Ook helmen en 
veiligheidsbrillen zijn beschikbaar. Bovendien 
krijgt men een kleine financiële vergoeding. 
We mogen daarnaast niet vergeten dat er 
ook een aantal, meestal individueel opere-
rende vrijwilligers actief is bij het inventarise-
ren van de fauna, zoals broedvogels en rep-
tielen. Voorts zijn er vrijwilligers die excursies 
leiden en presentaties geven; en sommigen 
doen kantoorwerk op het hoofdkantoor.
De schaapskooi op de Blaricummerheide 
wordt door vrijwilligers gerund. Zij organi-
seerden onder meer het jaarlijkse kerstfeest.

Senioren goed vertegenwoordigd
Uit de leeftijdsopbouw van de groepen blijkt 
dat het GNR het wat dit betreft niet van de 
jeugd moet hebben. De grootste leeftijdsca-
tegorie vormen de vrijwilligers tussen de 66 
en 70 jaar. Veel oudere deelnemers werken 
graag een paar uur per week buiten in de na-
tuur.
De vrijwilligers leveren een onmisbare bijdra-
ge aan het onderhouden van de vele waarde-
volle natuurterreinen in het Gooi1.

Natuurlijk bosbeheer.

Foto: Dick A. Jonkers

1 Degenen die interesse hebben voor vrijwilligerswerk bij het GNR kunnen zich per e-mail melden bij vlaanderen@gnr.nl 
of telefonisch via 035 - 6214598.
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Jaarverslag 2017 Gooise NatuurwachtJaarverslag 2017 Gooise Natuurwacht
Hans Hoes

Het plotselinge overlijden op 7 augustus 2017 
van Edwin Klomp, jarenlang als secretaris de 
stuwende kracht van de Gooise Natuurwacht, 
markeert het verslagjaar. Een maand daarvoor 
mailde Edwin  het bestuur dat hij slecht nieuws 
had. Bij hem was keelkanker geconstateerd en 
“Dat ziet er niet best uit.” 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 afgelopen. 
Daags voor zijn overlijden was hij nog druk het 
wandelprogramma van het najaar 2017 op te 
zetten. Met zijn naaste collega’s van de Na-

tuurwacht zetten we, wellicht in een wat aan-
gepaste vorm, zijn werk voort.

Personele samenstelling
Het overlijden van Edwin is mede aanleiding 
geweest voor twee andere natuurwachters 
om hun activiteiten als natuurwachter van de 
VVG te beëindigen. Op dit moment zijn nog 
vier personen actief. Twee zijn vooral bezig 
om  in een deel van het gebied bezoekers van 
dienst te zijn en voorlichting te geven. Zo no-
dig wordt daarbij corrigerend opgetreden. De 
andere twee zijn daarnaast en vooral bezig 
met de organisatie en uitvoering van de wan-
delingen. Één van hen, die al jarenlang inten-

Dolf van Elten
 

In de a.s. ledenvergadering zal aan de leden 
worden gevraagd of ik deel mag gaan uit-
maken van het bestuur in de functie van PR 
functionaris, speciaal belast met website en 
sociale media. Mijn opleiding geeft daar geen 
aanleiding toe, ik ben alweer een aantal ja-
ren geleden gestopt met mijn notariskantoor 
in Weesp. Maar ik zie toch overeenkomsten. 
Zowel in notariële akten als in websitetek-
sten moet je proberen helder en duidelijk 
over te komen. En in mijn vak nam -zoals 
overal- gaandeweg de computer een steeds 
belangrijkere plaats in. Dat heeft mij altijd 
enorm geboeid. In mijn serviceclub heb ik op 
de website veel  verslagen geplaatst van pro-
jecten t.b.v. goede doelen. Daar heb ik een 
project ten behoeve van Kinderfonds Mamas 
opgezet. Eerst de opbouw en financiële on-
dersteuning van een schooltje in de buurt van 
Pretoria en later de import van een container 
met speelgoed t.b.v. alle 32 projecten van de 
Mamas in Zuid Afrika. Een ander uitstapje bui-
ten mijn vakgebied is mijn nieuwe carrière als 
klusjesman. Op het Muiderslot  zet ik mij als 
vrijwilliger in voor kleine reparaties, en - veel 
leuker nog - het maken van toneelattributen 
en het helpen bij het opzetten en afbreken 

van tentoonstellingen. Daarnaast geniet ik 
intens van mijn kleinkinderen en heb ik vele 
trektochten gemaakt in de meest afgelegen 
gebieden van de wereld. Via de lokale buurt-
preventievereniging - waar ik de website voor 
heb gemaakt - ben ik betrokken geraakt bij 
de VVG. In 2012 werd ik tweede man naast de 
toenmalige webmaster Erik van Wijland en la-
ter Willem Jan Hoeffnagel. In het begin vond 
ik het plaatsen van een stukje of een foto al 
heel spannend. Later kreeg ik er steeds meer 
plezier in om ruw aangeleverde teksten zelf 
te redigeren. Vooral over de  perikelen rond 
het  GNR heb ik ook regelmatig mijn eigen 
bijdragen op de site ge-
zet.  Verder  heb ik mijn 
juridische kennis kunnen 
inzetten bij de VVG, zoals 
t.b.v. de afwikkeling van 
de nalatenschap Binnen-
dijk en het ontwerp van 
nieuwe statuten. Tot slot 
zit ik nu voor het derde 
jaar in de kascommissie. 
Willem-Jan heeft met professionele hulp een 
geheel nieuwe website ontworpen, die bin-
nenkort de lucht in zal gaan en het lijkt mij 
een geweldige leuke uitdaging om daarmee 
nu aan de slag te gaan.



32

sief met Edwin samenwerkte, verzorgt ook - 
meestal met een paar andere vrijwilligers - de 
informatiekraam.

Natuurwacht 2.0
Het bestuur heeft de afgelopen maanden in-
tensief met de Natuurwachten overlegd over 
de verdere voortzetting van de werkzaamhe-
den. Daarbij zijn ook aanpalende organisaties 
zoals GNR en Natuurmonumenten betrokken. 
Conclusie is dat het accent van de Natuurwacht 
gelegd wordt op voorlichting, excursies en edu-
catie. De samenwerking met het lager onder-
wijs wordt versterkt. We zoeken ook daarvoor 
extra mensen en willen onze activiteiten meer 
en beter afstemmen met verwante regionale 
organisaties, zodat een samenhangend pakket 
aan natuurbeleving in het Gooi en omstreken 
ontstaat.

Excursies
In 2017 zijn er 22 wandelingen georganiseerd, 
waarvan twee op verzoek. In totaal hebben 299 
mensen aan de wandelingen deelgenomen. De 
meeste personen (39) deden mee aan de wan-
deling bij de Monnikenberg. Het aantal deel-
nemers is - vooral in het voorjaar - fors terug 
gelopen. Het feit dat de pers de wandelingen 
niet meer publiceerde is daar mede debet aan. 
Toen dat in het najaar oplosbaar bleek, nam 
het aantal wandelaars spectaculair toe.

Informatiekraam
Tot het overlijden van Edwin Klomp werd de 
informatiekraam bemand door twee leden van 
de Gooise Natuurwacht tijdens de markten en 
evenementen. Vanaf het najaar geschiedt dit 

door Randolph Pelsink, Clara Campbell, Fiene 
Kreuger en Hennie van Renes. In 2017 heeft de 
Natuurwacht aan een zevental evenementen 
deelgenomen met de informatiekraam van de 
VVG. Dat geschiedde op de volgende data en 
locaties:
- 3 juni Schaapscheerdersfeest GNR in Blaricum.
- 10 juni Open Dag Vogelhospitaal Naarden.
- 18 juni Volkstuinen Keverdijk te Naarden.
- 19 en 20 augustus Houthakkersfeest Lage 

Vuursche.
- 27 augustus Oogstfeest Stichting Oude Land-

bouwgewassen Laren in Laren.
- 9 september Oogstfeest Hoeve Ravenstein in 

Baarn.
- 28 september Inspiratiebijeenkomst OGVE en 

VVG in Hilversum.

Tijdens de laatste bijeenkomst is de nieuwe 
vormgeving van de informatiekraam gepresen-
teerd. Als onderdeel van vernieuwing van de 
huisstijl is ook de kraam aangepast aan de nieu-
we huisstijl. Daarmee wil de VVG vernieuwend 
en dynamisch blijven, nu en in de toekomst.

Nazorg boom Monnikenberg
Deze boom, in 2013 door de Stichting Lost a 
Child i.s.m. GNR geplant, wordt door de Na-
tuurwacht verzorgd. Najaar 2017 bleek de top 
bij een storm afgebroken te zijn. Dit is hersteld. 
De boom staat in een gebied dat in de toe-
komst niet meer bezocht kan worden. Daarom 
wordt in overleg met de Stichting Lost a Child 
de boom verplaatst naar een voor het publiek 
toegankelijk deel van de Monnikenberg. Ter 
nagedachtenis aan Edwin Klomp zal de VVG 
daarbij in 2018 een bankje plaatsen.

Foto: Chaim Mesika

Edwin Klomp.
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Voorjaarswandelingen 2018

Foto: Dick A. Jonkers

Eempolder.

Randolph Pelsink 

De komende twee maanden hebben we nog 
een vijftal interessante wandelingen in het 
vooruitzicht. U bent van harte welkom om 
aan deze wandelingen deel te nemen. Er is 
veel variatie van bos, heide, weide en de stad. 

Eempolder
Datum: zondag 8 april
Vertrektijd: 10.00 uur
Duur: ongeveer 3 uur
Vertrekpunt: Carpoolplek Stichtseweg, 1261 TA 
te Blaricum (ook te bereiken met bus 320).
Genieten van het mooie weidelandschap met 
de vele waaien en de water-, riet- en moe-
rasvogels. Een verrekijker is hier zeer nuttig, 

vooral bij de vogeluitkijkhut over het Eem-
meer. Op de dijken kan het glad zijn en we 
moeten over hekjes klimmen.

Rondje Naarden Vesting
Datum: zondag 22 april
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur
Vertrekpunt: Adriaan Dortsmanplein (markt-
plein) in Naarden Vesting.
Een rondje om de Vesting met zijn rijke his-
torie is ook geschikt voor scootmobielen en, 
mits met begeleiding ook voor rolstoelge-
bruikers. Bij de vesting Naarden gaan natuur 
en historie hand in hand. Vaak is hier ook een 
interessante flora te vinden op de vestingwal-
len.
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Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag 28 april 2018
Vertrektijd: 10.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij NS-station Bus-
sum-Zuid.
Een fraai heidegebied, unieke houten huizen 
en een voormalige zanderij met een heel in-
teressante (nieuw aangelegde) flora worden 
bezocht.

Lage Vuursche, Stulpheide en Pluismeer
Datum: zondag 6 mei
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij Theehuis 
’t Hooge Erf, Hoge Vuurseweg 11 3749 AB 
Baarn. Ook te bereiken met buslijn 70.
Mooie wandeling met de adembenemende 
Stulpheide en een vogeluitkijkhut. Een af-
wisselend gebied met oude schapendriften, 
eeuwenoude grafheuvels, een fraai geacci-
denteerd heideterrein en een mooi heideven.

Hilverbeek en Spanderswoud
Datum: zondag 20 mei
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur
Vertrekpunt: Parkeerplaats Oude Meentweg, 
net voorbij de beeldentuin op nr. twee, 1243 
JD ’s-Graveland, Ook te bereiken met buslijn 
105 (halte Corverslaan).
Gevarieerd gebied met zeer oude bomen. 
Gezellige wandeling door twee prachtige 

rustige landgoederen met veel oude bomen 
en fraaie waterpartijen.

Zomerfestiviteiten
Ook deze zomer vindt er een aantal bijeen-
komsten plaats waar de Natuurwacht van de 
Vrienden van het Gooi aan deelneemt. Zo 
zullen we o.a. op 2 juni a.s. bij het Schaap-
scheerdersfeest in Blaricum zijn en op 10 juni 
bij het Vogelhospitaal in Naarden. Er zijn nog 
meer activiteiten, waarover we u via de web-
site en nieuwsbrief zullen informeren.

Algemene afspraken voor de wandelingen 
met de gids
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 
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 (weers-)omstandigheden daar-
toe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gid-
sen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij 
twijfel even contact met ons op.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
Gooise Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 
035 - 683 64 73 of per e-mail: natuurwacht@
vriendenvanhetgooi.nl.
Meer wandelingen volgen later en worden in 
het volgende nummer gepubliceerd.

Ons jubileumcongres in september 2015 ging 
over de zanderijen in het Gooi. Zij 
bleken cultuurhistorisch, natuur-
wetenschappelijk en landschappe-
lijk van grote waarde voor het Gooi 
zoals we dat vandaag kennen. 
Daarom heeft het bestuur een 
landschappelijke analyse laten op-
stellen door een student uit Wa-
geningen. Inmiddels is het rapport 
afgerond. 

Op 17 februari is het in een bijeenkomst op 
kasteel Groeneveld aangeboden 
aan de institutionele eigenaren en 
gemeentebesturen van ’t Gooi. Het 
rapport is te downloaden vanaf 
onze website.
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De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2018-2 is 3 augustus 2018.

De VVG organiseert in samenwerking met AWN Naerdincklant op zaterdag 26 mei van 10.00-
13.00 uur een programma over de archeologie van ’t Gooi in het Geologisch Museum Hofland, 
Hilversumsweg 51, 1251 EW Laren. Het programma bestaat uit een lezing, korte rondleiding 
door de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen, en een excursie op de Zuiderheide. Naast het 
programma voor volwassenen is er ook een speciaal interactief jeugdprogramma. Wilt u meer 
weten over de ontstaansgeschiedenis van ’t Gooi en zijn vroegste inwoners, schrijf dan in en 
neem uw (klein)kinderen mee!

Het programma is als volgt:

09.30-10.00 uur ontvangst van de deelnemers met koffie, thee of fris.

Programma volwassenen:
10.00-10.45 uur: Lezing Tijdreizen, de archeologie van het Gooi. 
11.00-11.45 uur: Rondleiding door de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen.

Programma jeugd (van 6 – 12 jaar):
10.00-10.30 uur: Interactief bezoek aan de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen.
10.30-11.00 uur: Op zoek naar de oudheid, hoe vinden archeologen de oude voorwerpen? 
 We gaan zelf op zoek naar de voorwerpen van onze voorouders.
11.00-11.45 uur: Hoe leefden onze voorouders, hoe maakten zij vuur en hun gebruiksvoorwer-

pen? We gaan zelf aan de slag en leren vuur maken, als echte archeoloog een 
potje reconstrueren etc.

N.B.: De volgorde van het jeugdprogramma kan wisselen en zo nodig aangepast worden van-
wege het weer.

Excursie volwassenen en Jeugd:
12.00-13.00 uur: Wandeling met uitleg over archeologie en landschap, naar de Zeven Bergjes, 

de Oude Postweg en de Kuil van Koppel.

Het volwassenenprogramma en de excursie worden verzorgd 
door Sander Koopman, voorzitter van AWN Naerdicklant en 
projectleider van de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen.
Het jeugdprogramma wordt verzorgd door Berdine van der 
Linden (medewerker Jeugdeducatie AWN Naerdincklant) en 
Anne Hartog (medewerker Geologisch Museum Hofland en 
curator van de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen).
De deelname is gratis voor de leden (en hun gezin) van de 
Vrienden van ’t Gooi en € 10,- voor anderen*. Er kunnen 
maximaal 25 volwassenen en 10 kinderen aan de lezing 
& excursie deelnemen. Dus meldt u snel aan via info@
vriendenvanhetgooi.nl. Tot ziens op 26 mei a.s.
Bent u geïnteresseerd in meer? Dit najaar organiseert de 
werkgroep Gooiologie een cursus Archeologie in het landschap 
tussen vecht en Eem. Meer informatie hierover volgt.

* als u nu lid wordt, kunt u nog gratis aan deze activiteit deel-
nemen.

Copyright: Maarten Koole,
Amsterdam, 2017

Poster van de tentoonstelling.
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