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Introductie
Het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het Gooi wil verleden,
heden en toekomst in al zijn facetten belichten, met als invalshoeken
natuur, landschap, ruimtelijke ordening en het historisch perspectief.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging Vrienden van het
Gooi.
De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen karakter van de natuur,
de landschappelijke en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed
in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te beschermen. Verder om
duurzame ontwikkelingen te bevorderen, om het geheel met al zijn
bijzondere kwaliteiten door te kunnen geven aan de volgende generaties.
De Gooise Natuurwacht heeft als streven bewoners en bezoekers
zoveel mogelijk te laten genieten van de natuur in het Gooi en hen
enthousiast te maken voor de activiteiten van de Vrienden van het
Gooi. Dit zijn o.a. het organiseren van excursies, wandelingen, en het
promoten van de vereniging op uiteenlopende manifestaties. Verder is
de Natuurwacht actief met het geven van voorlichting en het stimuleren
van milieueducatie.
Lidmaatschap (= inclusief tijdschrift)
aanmelden bij secretariaat VVG, Postbus 1080, 1270 BB Huizen
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl
Minimum contributie € 25,- per jaar,
IBAN NL23 RABO 0339 9313 88
Vereniging Vrienden van het Gooi, Naarden.
ANBI
De Vereniging van Vrienden van het Gooi is door de Belastingdienst aangewezen
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, legaten
en erfenissen zijn vrijgesteld van belasting. Het sofinummer van de VVG is
8085.21.998

Boekweit.

Foto: D. Jonkers.
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Voorwoord
Nieuwe colleges – nieuwe kansen
In het vorige nummer van ons tijdschrift schreef ik
dat we in afwachting waren van de uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels zijn we een
half jaar verder en zijn de colleges gevormd. De plannen voor de komende vier jaar zijn vastgelegd in de collegeakkoorden.
Een duidelijke trend is de keuze voor verduurzaming, een trend die
inmiddels tot heel bestuurlijk Nederland lijkt te zijn doorgedrongen.
Die verduurzaming is terug te vinden in de paragrafen over energie –
vooral besparing, maar toch ook transitie - en de CO2 uitstoot. Over de
bescherming en het behoud van natuur en landschap zijn bij de Gooise
gemeenten de ideeën meer divers . Bij Gooise Meren is de kwaliteit van
de leefomgeving - als zodanig - een belangrijke prioriteit op de agenda.
Ook de gemeente Hilversum is gekomen met een duidelijke groene paragraaf: meer bomen en alleen nog binnenstedelijk bouwen. In Huizen
mag niet worden gebouwd buiten de rode contouren en Blaricum wil
het combineren van agrarische gebieden en natuurwaarden stimuleren
en nieuwe duurzame initiatieven van agrariërs de kans bieden zich te
ontwikkelen. In Laren en Wijdemeren is het onderwerp natuurbehoud
niet met zo veel woorden herkenbaar.
Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de daadwerkelijke invulling van de
gemaakte afspraken.
Interessant is verder dat in de periode van de coalitievorming het plan
Blaricum aan Zee een tijdje naar de achtergrond lijkt te zijn is verdwenen. In Gooise Meren hebben de perikelen rondom Oud Valkeveen zich
juist mogen verheugen in een, in mijn ogen, extra zorgvuldige aanpak
van het nieuwe college.
De provincie
Inmiddels heeft de provincie de Provinciale Omgevingsvisie ter inzage
gelegd. Deze visie heeft heldere standpunten over het behoud van de
natuur in het Gooi. Wij hebben deze visie bestudeerd en komen tot de
conclusie, dat wij niet ontevreden hoeven te zijn. We hebben op de visie
gereageerd en over een paar punten onze zorg uitgesproken. Onze reactie is integraal te vinden op de website.
Toch jammer dat tegelijkertijd de provincie heeft laten weten op
termijn de financiële bijdrage aan het Goois Natuurreservaat te willen
intrekken. Op korte termijn lijkt de soep niet zo heet te worden gegeten,
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maar het is van belang dat de Gooise gemeenten hier goed op zijn
voorbereid. Wat ons betreft hoeft terugtrekking van de provincie en ook
van Amsterdam niet per sé een drama te zijn. Het zou goed zijn als de
Gooise gemeenten samen, zonder ondersteuning van buiten, het GNR
zelfstandig zouden blijven dragen. Al eerder hebben wij gesteld dat het
opvangen van de wegvallende inkomsten een kwestie is van slechts een
paar euro per jaar per inwoner. Voor de Gooise inwoners zou dat geen
probleem hoeven te zijn. Gelukkig hebben de Gooise bestuurders een
jaar geleden, in het kader van het transitieplan, laten zien dat ook zij
bereid zijn mee te denken. Dat zijn dingen waar je best een beetje trots
op mag zijn.
Onze eigen activiteiten
Intussen zijn we de zomer ingegaan met een aantal initiatieven, waar
wij als vereniging ook best trots op mogen zijn.
Zo hebben wij ons aandeel gehad in het Erfgoedfestival Groen in Gooi
en Vecht. De fototentoonstelling van Fred Willems over de Gooise
zanderijen, die al eerder te zien was in Kasteel Groeneveld hebben we
opnieuw geëxposeerd in het Brinkhuis in Laren. Gekoppeld daaraan
hebben we de fietstocht langs de zanderijen opnieuw uitgebracht.
In het vorige nummer is al enige aandacht aan besteed aan het Doeboek. Het Doe-boek dat is gemaakt met een forse bijdrage van de VVG
in het kader van de besteding van onze legaten is begin juli gepresenteerd. Bezoekers van het festival hebben ongetwijfeld kennis gemaakt
met het doeboek.
Tenslotte heeft onze redactie het nummer De Gooise Heide geproduceerd, een heidespecial. U heeft hem begin augustus in de brievenbus
gevonden. Ik vind het een prachtig boek geworden met veel diverse en
ook interessante informatie.
Of toeval bestaat of niet, ik zou het niet weten, maar op de dag dat de
heidespecial door de drukker werd afgeleverd berichtte het journaal dat
dit jaar de heide bijna overal, als gevolg van de droogte, niet tot bloei zal
komen. Dat de natuur heeft te lijden onder de droogte geldt natuurlijk
niet alleen voor de heide, maar ook dat is natuur.
We mogen hopen dat het zelfherstellend vermogen van de natuur
voldoende groot is om er in volgende jaren weer volop van te kunnen
genieten.

Hans Metz,
voorzitter Vereniging Vrienden van het Gooi

Naarder Eng.

Huizen, 2018

Foto: D. Jonkers.
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Algemene
Ledenvergadering
George Laeijendecker

41 leden bezochten op 12 april jl. de Algemene Ledenvergadering 2018
van de vereniging. Met de jaarverslagen over 2017 van de vereniging en
de Gooise Natuurwacht stemde de vergadering in. Twee jubilarissen van
de Natuurwacht werden gefeliciteerd. Zij kregen een oorkonde en een
bloemetje: Tom Veerman (40 jaar) en Randolph Pelsink (25 jaar).
Ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Natuurwacht Edwin Klomp,
zal een bank worden geplaatst op de Monnikenberg.

Bloemen in de bebouwing op de Blaricummer Bijvanck.
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Foto: T. Nijland.

Bij het financieel jaarverslag over 2017 gaf de
penningmeester toelichting op de fondsen en
legaten die de vereniging beheert. Op voorstel
van de kascommissie 2017 keurde de vergadering de jaarstukken 2017 goed. De vergadering
stemde in om Sander Koopman en Henk van
Steenis te benoemen als lid van de financiële
controlecommissie 2018, en keurde vervolgens
de begroting 2018 goed.

In de rondvraag werden actualiteiten gemeld
betreffende de leergang Gooiologie en het Geopark Gooi en Vecht i.o. Zorg werd geuit over
veranderingen door de nieuwe Omgevingswet;
de mogelijkheden om als ‘belangenbehartiger’
invloed te kunnen uitoefenen lijken te worden
beperkt. Tenslotte gaf Hans Hoes aan welke
bijdragen de vereniging gaat leveren aan het
Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht 2018.

Dolf van Elten werd benoemd als nieuw bestuurslid. Nora Mulder werd voorgesteld als
opvolgster van Corry Wildeman, administratief
assistente van het bestuur.

Na de pauze nam bioloog Wim Weijs ons mee
naar natuur en landschap op de grens van zand
en veen in Gooi en Vechtstreek. Vanaf pagina 20
is een verslag van deze lezing opgenomen. Hij publiceerde hier een fraai en gedegen boek over in
2011 bij de stichting Uitgeverij KNNV. Wim bleek
een rasverteller, die de vergadering zeer wist te
boeien met zijn rijk geïllustreerde uitleg over
onder andere de werking van het watersysteem.

De ‘Agenda 2018-2024’, opgesteld door een
werkgroep van leden en bestuursleden, werd
door George Laeijendecker toegelicht. Hierin
beschrijft de vereniging haar visie en activiteiten voor de komende periode, zowel ten
aanzien van de vereniging als ten aanzien van
inhoudelijke ontwikkelingen. De vergadering
stemde met de Agenda in.

Het gehele conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 is te vinden op de website
van de vereniging. Daar vindt u ook de ‘Agenda
2014-2018’.

Bioloog Wim Weijs.

Foto: Fred Willems.
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Foto: Nardincklant.

Beukenverjonging bij dode beuk.

Het Spanderswoud
Jan Loggen

1

Het Spanderswoud is een bosgebied van 200 ha. Het bevindt zich in de
gemeente Hilversum. De grenzen worden gevormd door de Bachlaan (zuid),
de Bussumer- grintweg (oost) en Oude Meentweg (west). Ten noorden grenst het
aan de Kamphoeve en de Fransche Kamp. Het Goois Natuurreservaat heeft in
1991 het Spanderswoud in eigendom en beheer overgenomen van de gemeente
Hilversum. Van 1981 tot 1991 is er door de gemeente Hilversum en vrijwilligers
een ingrijpend en uniek omvormingsbeheer gevoerd naar een meer natuurlijk bos.
1

Jan Loggen is coördinator van Nardinclant Landschapsbeheer.
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Lieren.

Foto: Nardinclant.

Beschrijving
Het Spanderswoud ligt op zandgrond, het
grondwater zit vrij diep. In de 2e Wereldoorlog
zijn de meeste opstanden gekapt met uitzondering van oud Grove dennenbos (30 ha) en de
Beukenlanen. Na de oorlog is het eikenhakhout
opnieuw uitgelopen en zijn de gekapte percelen opnieuw ingeplant met Douglas, Fijnspar,
Japanse Lariks, Corsicaanse en Grove den. Als
bodemverbeteraar en vulhout is de Amerikaanse vogelkers op grote schaal aangeplant.

veel meer open plekken en is de variatie in het
aantal boomsoorten, struiken en kruiden veel
groter. De omvorming in de bosstructuur is
met name uitgevoerd in de jonge naaldhoutopstanden. Door middel van variabele kap wordt
de opstand gedund. Als eerste worden exoten
verwijderd, en van inheemse soorten worden
kromme en scheve exemplaren gespaard. Het
doel hiervan is om de variatie in boomvormen
en de variatie in bosstructuur te vergroten.
Een belangrijk kenmerk van natuurlijke bossen
is de aanwezigheid van grote hoeveelheden
(10 – 50 % van de totale biomassa) dood hout.
Zowel liggend als staand.

Omvormingsbeheer
In 1981 werd, mede onder invloed van milieugroepen en vrijwilligersorganisaties, door de
gemeente Hilversum het besluit genomen dat
het beheer moest resulteren in een zo-natuurlijk-mogelijk-bos. Er werd door de gemeente
een hoofddoelstelling geformuleerd. Die was
tweeledig: een natuurbehoudsdoelstelling,
waarbij de omvorming naar natuurlijk bos centraal staat en een recreatiedoelstelling: ruimte
voor rustige vormen van recreatie.

Beheersmaatregelen
De maatregelen die in dit kader worden uitgevoerd vallen onder de verzamelnaam ‘natuurtechnisch bosbeheer’. Dit is een scala aan
allerlei ingrepen.
In plaats van de motorzaag is de lier het gereedschap om volwassen bomen te vellen. Een lier is
een apparaat om bomen om te trekken. Bij deze
methode wordt als het ware een storm nagebootst. De boom valt om en de wortelkluit komt
omhoog. Waar de kluit uit de bodem schiet,
ontstaat een kuil. Op de kluit zal door uitspoeling van de humus een voedselarm milieu ontstaan, geschikt voor de kieming van o.a. struikhei, gewoon pluisjesmos en boskronkelsteeltje.
In het gat in de bodem zal zich humus ophopen
en ontstaat juist een voedselrijk milieu. Op
micro-niveau ontwikkelt zich hier een gradiënt.

Natuurlijk bos
Onder natuurlijk bos wordt het volgende
verstaan, een bos waar de directe invloed van
de mens op de structuur en de soortensamenstelling afwezig of gering is. In veel bossen
in Nederland zijn de bomen die naast elkaar
staan even oud en van dezelfde leeftijd. In een
natuurlijk bos is dat zeker niet het geval. Daar
staan dode bomen, naast jonge bomen, zijn er
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nisch) bosbeheer uitgevoerd in het Spanderswoud. In het oostelijk deel van het bos is een
kleine 30 ha ten behoeve van een heidecorridor
afgesnoept. Twee jaar geleden is een groot deel
van een Douglasperceel gekapt en een aangrenzend perceel met Japanse Lariks gelijkmatig
gedund. Uitgevoerd volgens bosbouwkundige
principes.

Een gradiënt is een geleidelijke overgang tussen
twee milieutypen, waarbij dus sprake is van een
grote diversiteit aan planten en dieren. Naast
het omtrekken van bomen worden er bomen
geringd. Met een bijl of een motorzaag wordt
er rondom de boom een ring bast verwijderd,
waardoor de sapstroom wordt onderbroken.
Hierdoor sterft de boom en ontstaat er staand
dood hout. De Grote bonte specht zal hier als
eerste een nestholte in de boom hakken. Daar
profiteren andere holenbroeders van zoals
Boomklever, Pimpelmees of vleermuizen, die
boom als kraamboom gebruiken. Dood hout
vormt een essentieel leefgebied voor een groot
aantal organismen. Naast insecten, zoals bastkevers en sluipwespen, zijn dit ook schimmels
en mossen. Kenmerkend is dat veel van die
dieren en planten gebonden zijn aan een fase
en rottingstoestand van het dode hout.
Door het onregelmatig dunnen van het bos
komt er meer licht op de bodem. Er komt
hierdoor natuurlijke verjonging op gang van
o.a. Berk, Zomereik en Beuk. In natuurlijke referentiebossen bestaat het bos voor 50 – 65 % uit
de boomfase, 6 – 15 % is er aan open plekken
en verjonging (jonge fase) aanwezig. De rest
bestaat uit groeiend bos (Koops 1981).

Nardinclant Landschapsbeheer
Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op kleinschalig beheerwerk in natuur en landschap
in het Gooi en de Vechtstreek. De afgelopen
20 jaar heeft zij met enige regelmaat in het
Spanderswoud natuurtechnisch bosbeheer uitgevoerd. In tijd gemeten zijn de ingrepen zeer
kleinschalig, maar toch waardevol genoeg om
de structuurvariatie, en daarmee de biodiversiteit lokaal te vergroten.
Toekomstig beheer
Vanuit het oogpunt van natuurbeheer is het
wenselijk dat er in de nabije toekomst een
aantal bosdelen wordt omgevormd. Het omvormingsbeheer, dat in 1981 is gestart, is namelijk
nog lang niet klaar. Daar gaan tientallen jaren
overheen. Zo zijn er nog opstanden aanwezig
met (invasieve) exoten. Die moeten met voorrang worden aangepakt. Met name, die waar
Amerikaanse eik en Corsicaanse den dominant
aanwezig zijn. Uitgangspunt moet zijn variabele groepenkap, waarbij het verwijderen van
bomen uit het kronendak sterk geconcentreerd
plaatsvindt. Voor het beheer van de Amerikaan-

Het Goois Natuurreservaat
Het beheer van het Spanderswoud is in 1991
overgegaan van de gemeente Hilversum naar
het Goois Natuurreservaat (GNR). Hierbij zijn
de hoofddoelstellingen van het beheer overgenomen. In opdracht van het GNR is 1992 door
het Instituut van Bos- en Natuuronderzoek
(IBN) te Leersum een evaluatieonderzoek uitgevoerd. De conclusies uit het onderzoek lagen in
de lijn der verwachting. Variabel dunnen door
middel van lieren en ringen leidt tot meer variatie in het bos. Het advies wordt gegeven om
met de omvorming van de bosstruktuur door
te gaan door middel van het maken van open
plekken van verschillende grootte (variabele
groepenkap). De grootte hiervan kan het beste
variëren van 10 tot 40 meter in doorsnede. Bij
kap van grotere eenheden zal het microklimaat
(plaatselijk) volledig verdwijnen.
Vanaf 1991 tot heden is er weinig (natuurtech-

Omgetrokken bomen geven dekking aan de fauna.
Foto: Nardinclant.
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Bosbeheer in Het Spanderswoud.

Foto: Nardinclant.

se eik is het ringen de meest effectieve maatregel gebleken. Het beheer van bos wordt nogal
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Een nieuwe stad
op de Bussumerheide
Hans Metz

In de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw worden in Amsterdam,
waar de woningnood na de Eerste Wereldoorlog dramatische vormen
heeft aangenomen, plannen gemaakt om een tuinstad te vestigen op de
Bussummerheide tussen Bussum, Laren en Hilversum.

De Bussumerheide, vanaf de noordelijke kant bij restaurant-café Heidezicht.
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Foto: T. Nijland.

Aanleiding
In de tweede helft van de negentiende eeuw
heeft de industriële revolutie geleid tot een
groeiend onderscheid tussen arm en rijk. De
arbeidsomstandigheden en ook de woonomstandigheden van de arbeidende klasse waren
er beroerd aan toe, met name in de steden.
Mede als gevolg van de snelle bevolkingsgroei,
die inzette in de zeventiger jaren van de negentiende eeuw, namen de huisvestingsproblemen
in de steden snel toe.
Voor sommige verlichte fabriekseigenaren was
het huisvestingsprobleem van de arbeiders
een argument om zelf huisvesting te regelen,
dichtbij de fabriek in zogenaamde koloniën.
In veel gevallen woningen met tuinen, zodat
de fabrieksarbeiders zelf in een deel van hun
voedselvoorziening konden voorzien. Een van
de eersten was Jean-Baptiste Godin die al in
1859 was begonnen met de bouw van wat hij
noemde een Familistère, een complex voor
de arbeiders van zijn kachelfabriek in NoordFrankrijk. In 1876 had de staalfabrikant Krupp
in het Duitse Essen al ruim 3000 woningen
voor zijn arbeiders gebouwd. In Nederland
werd in 1883 begonnen met de bouw van het
Agnetapark een kolonie van 70 woningen bij
de Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Vele andere
vergelijkbare complexen zouden volgen.
In Amsterdam werden vanaf ongeveer 1870
grote uitbreidingen gerealiseerd die voor een
belangrijk deel waren bedoeld voor de huisvesting van de arbeidersklasse. De nieuwe wijken
werden grotendeels gebouwd door particulieren. De woningdichtheid van de nieuw wijken
was hoog, gestapelde bouw in vier lagen, en de
kwaliteit liet te wensen over. Van de Pijp werd
tijdens de bouw al gezegd, dat het de krotwoningen van de toekomst waren.
Het was in diezelfde tijd dat, mede als gevolg
van de aanleg van de spoorlijn, meer welgestelden uit Amsterdam zich begonnen te vestigen
buiten de stad, waaronder in nieuwe, ruim
aangelegde villawijken in het Gooi.

Howard. In 1902 kwam de publicatie in gewijzigde vorm uit onder de titel ‘Garden Cities of
To-Morrow’. Howard was geïnspireerd door de
Amerikaanse wereldhervormer Henry George,
die van mening was dat grond gemeenschappelijk eigendom moet zijn. Het idee was dat
steden in hun groei moesten worden beperkt, en
industriële en agrarische centra over het land
verspreid werden in een netwerk van sociale
steden. Daarmee was de basis gelegd voor het
begrip ‘tuinstad’.
In Nederland leidde de zorg voor de huisvesting
van de arbeidersklasse er in 1901 toe dat de
woningwet werd vastgesteld en een heel scala
aan woningcorporaties ontstond. In Amsterdam
werd de Woningdienst opgericht.
Na een economische bloeiperiode in de jaren
rond de eeuwwisseling van de negentiende naar
de twintigste eeuw heeft Amsterdam tijdens de
Eerste Wereldoorlog opnieuw een economische
dip gekend als gevolg van het stilvallen van de
handel. De bevolkingsgroei was in de tussentijd
echter onverminderd doorgegaan. Amsterdam
moest zich beraden op de toekomst.
In 1917 wordt een commissie ingesteld die richtlijnen moet aangeven voor het vaststellen van
een uitbreidingsplan voor Groot Amsterdam.
Het planproces dat wordt gekenmerkt door
interne onenigheid zal uiteindelijk in 1926 door
de gemeenteraad terzijde worden geschoven.
Plan de Miranda
In de tussentijd wordt in 1923 ook een commissie in het leven geroepen, die als opdracht
heeft te onderzoeken of het mogelijk is of de
nieuwe stedenbouwkundige ideeën, te weten
de tuinstad van Howard, toe te passen op de
toekomstige ontwikkeling van Amsterdam.
Het bouwen van een tuinstad of tuindorpen in
de omgeving van Amsterdam. De commissie
staat onder voorzitterschap van twee wethouders: de Miranda -volkshuisvesting- en Ter
Haar – publieke werken. De Commissie was een
zware commissie waarin, behalve de directeuren van de betrokken Amsterdamse diensten
Binnenlandse Zaken, provinciale Waterstaat,
het Instituut voor Volkshuisvesting en last but
not least ook de vereniging Stad en Lande van

Tuinsteden
In Engeland verscheen in 1898 ‘To-Morrow:
a Peaceful Path to Real Reform’ van Ebenezer
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Gooiland deelnamen. De
gemeenten in het Gooi waren
minder gelukkig met dit idee.
Ze weigerden in de commissie
zitting te nemen. Het rapport
zal verschijnen in 1929.
In 1927 worden de beide
voorzitters, als gevolg van een
bestuurswisseling, vervangen
door hun opvolgers, Boissevain
en Abrahams. In de commissie
wordt het idee over de bouw
van een tuinstad in het Gooi al
snel overboord gezet, evenals
het idee voor en tuinstad in
de duinen. De Miranda legt in
het voorjaar van 1928, hij is
dan dus geen wethouder maar
gewoon gemeenteraadslid,
in een minderheidsnota zijn
ideeën neer over een tuinstad
in het Gooi. Hij is de enige
ondertekenaar van de nota.
Hij betoogt in de nota, die
verschijnt onder de titel ‘De
Gooistad’ onder andere:
“Wanneer de gemeente
Amsterdam, met hare groote
hulpmiddelen, bewust en
voortvarend tot het volvoeren
van een plan tot stichting van
een tuinstad zou overgaan, zou
in het Gooi een uitermate aantrekkelijke woongelegenheid
voor Amsterdammers kunnen
groeien.
Voor een tuinstad is het Gooi
verre te verkiezen boven
andere in de Tuinstadcommissie ter sprake gebrachte
terreinen door de natuurlijke
gesteldheid van deze plek.
Hier is heide en bosch, voor
ontspanning en wonen beide
zo uitermate geschikt. […]
Ook voor het gezonde wonen
is een tuinstad op zandbodem
verre te verkiezen voor een op

veen of uitgeveenden kleigrond. De lucht en de bodemgesteldheid werken hier beide
mede. […]
Het stichten van een tuinstad
in het Gooi ligt alleszins in de
lijn der ontwikkeling. Wanneer
de roep “naar buiten” weerklinkt en de neiging geconstateerd wordt, om de groote stad
te ontvlieden en buiten te gaan
wonen, dan wordt altijd aan de
schonen natuur van bosch en
hei gedacht. De welgestelden
geven het voorbeeld. Zij, die
zich thans reeds als forens buiten Amsterdam gaan vestigen,
plegen zich niet in den polder,
doch in het Gooi of de duinstreek te vestigen. Dit is op het
ogenblik slechts alleen voor
beter gesitueerden mogelijk.
De “tuin van Amsterdam” staat
voor de meeste Amsterdammers alleen voor een Zondags
bezoek open, doch is niet een
aan hun wonen inhaerent
iets. De duizenden minder
welgestelden, de arbeiders, die
gaarne buiten gevestigd zoude
willen zijn, zijn daartoe thans
niet in staat, wijl economisch
bereikbare woongelegenheid
voor hen niet aanwezig is.
Deze te scheppen is een grondslag van de tuinstadplannen”
(einde citaat).
Locatie en ontwerp
Bij het plan was een ontwerp
gevoegd voor een stad van
50.000 inwoners op de hei
tussen Bussum, Laren en
Hilversum. Het plan vertoont
in vorm grote overeenkomst
met de tuinstad zoals die door
Howard was voorgesteld.
De locatie was in meerdere
16

Salomon Rodrigues de Miranda.
Foto: Het Joods Monument.

De Bussumerheide, met in de verte de KPN-toren.

Foto: T. Nijland.

monumenten. Hij trad op als pleitbezorger voor
het behoud van erfgoed en landschap. Al eerder
had hij geprotesteerd tegen de komst van een
verbinding met Amsterdam met een elektrische
tram omdat het Gooi van bos en hei, kudden
schapen en velden met graan en boekweit
zou worden verruild voor huisjes, woninkjes,
villaatjes, pleintjes, straatjes, pensionnetjes en
cafeetjes.
Het was op zijn aandringen, dat de gezamenlijke Gooise gemeenten hadden geweigerd zitting
te nemen in de Amsterdamse tuinstadcommissie. Hij was daarmee tegelijk initiatiefnemer
van de oprichting van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi in 1923. De commissie had als voornaamste doel het behoud
van het natuurschoon. Deze commissie was er
unaniem van overtuigd dat, gezien het ruimtebeslag, een tuinstad in het Gooi ongewenst was.
De Miranda en Polak moeten elkaar goed hebben gekend. Beiden waren afkomstig uit het
Amsterdamse diamantbewerkersmilieu.
Henri Polak was een van de oprichters van
de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) in 1894, de oudste en lange
tijd belangrijkste vakbond in Nederland. De
Miranda was actief lid en later ook bestuurslid
van diezelfde ANDB.
Polak was, ook in 1894, een van de twaalf

opzichten interessant. Voor de aanleg van de
spoorlijn was het traject Bussum – Hilversum
uitgegraven. Juist op die plek, de plek waar
zich nu de natuurbrug bevindt, zou de nieuwe
tuinstad op het spoor worden aangesloten.
In die jaren vond op die plek grootschalige
zandwinning plaats. Volgens het plan zouden
de afgezande gebieden tussen het spoor en de
tuinstad worden gebruikt als bedrijfsterreinen
horend bij de tuinstad. Aan de andere kant, de
Larense kant zou de tuinstad een aansluiting
hebben op de geplande rijksweg van Amsterdam naar Amersfoort.
Ook bevond zich in die tijd op de Bussummerheide in het noordelijk deel van de geplande
tuinstad een paardenrenbaan. De baan was al
langere tijd niet meer in gebruik, maar zou nog
éénmaal gebruikt worden voor de Olympische
Spelen van 1928. De baan werd juist in de tijd
dat de Miranda zijn nota schreef daarvoor in
gereedheid gebracht. De Bussumerheide was
in die tijd dus niet alleen maar een toevallig
natuurgebied.
Betrokkenheid
Henri Polak, in die periode woonachtig in Laren
en actief politiek betrokken, was een groot
liefhebber van de natuur. Hij was een van de
initiatiefnemers van de oprichting van Natuur17

Plan voor een tuinstad in het Gooi van Salomon De Miranda. Uit: ‘Ik moet uitzien naar een kleinere woning
want mijn gezin wordt te groot’, 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam.
Bron: Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam, 1975.
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oprichters van de SDAP, de partij waarvoor de
Miranda drie maal wethouder was in Amsterdam.
De Miranda, geeft in zijn nota blijk van zijn
grote betrokkenheid bij de noden van de arbeidersklasse - niet alleen de woonsituatie maar
ook de gezondheid - en meent dat als het voor
welgestelden mogelijk is om als forens te wonen tussen bos en hei, dat ook mogelijk moet
zijn voor de gewone arbeiders.
Henri Polak was niet minder betrokken bij de
noden van de arbeidersklasse. Hij was medeinitiatiefnemer van het Koperen Stelen Fonds.
Een fonds dat, met gebruikmaking van de bij
het bewerken van diamant overgebleven koperen staafjes, geld inzamelde voor de oprichting
van een sanatorium voor tuberculosepatiënten.
Dit initiatief heeft uiteindelijk geleid heeft tot
de bouw van Zonnestraal midden in de Gooise
natuur aan zuidkant van Hilversum.
Polak echter vreesde, dat forensisme niet zou
leiden tot een samengaan van wonen en natuur
maar tot het verdwijnen van de natuur.

Henri Polak.

Foto: Het Joods Monument.

Daarbij waren bepaalde aangewezen bos- en
heideterreinen als natuurreservaat overgedragen aan een stichting. Hiermee was oprichting
van het Goois Natuurreservaat dus een feit.
Een en andere leidde ertoe, dat de tuinstad op
de Bussumerheide er nooit is gekomen. Bos
en heide in het Gooi zijn in stand gebleven.
Er kan ook geconstateerd worden dat de het
aantal Amsterdammers dat zich sindsdien in
het Gooi als forens heeft gevestigd een enorme
vlucht heeft genomen en het aantal van de
50.000 inwoners van de geplande tuinstad ruim
overtreft.

Wat gaf de doorslag?
Het is de vraag of de weerstand van de Gooise
gemeenten, of de bevindingen van de leden
van de Amsterdamse tuinstadcommissie de
doorslag hebben gegeven voor het niet doorgaan van de tuinstad op de Bussumerheide. De
aanvoerde argumenten tegen de vestiging van
de tuinstad in het Gooi waren de grote afstand
van de tuinstad tot de moederstad en de bijbehorende vervoersproblemen.
Als in 1934 het Algemeen Uitbreidingsplan van
Amsterdam verschijnt, staan daarin lovende
woorden over de samenwerking van de Gooise
gemeenten en het door de Centrale Schoonheidscommissie van het Gooi opgemaakte
plan waarin richtlijnen voor de ontwikkelingen
van deze gemeenten werden aangegeven. De
nadruk daarin lag op het eminente belang
van het behoud van het natuurschoon en op
de overeenkomst van de onder leiding van de
Commissaris der Koningin gevoerde gesprekken met het bestuur van Stad en Lande van
Gooiland, de Gooise gemeenten de provincie
Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

Bronnen
Anonymus 1934. Algemeen Uitbreidingsplan
Amsterdam. Gemeente Amsterdam.
Anonymus 1975. 125 jaar sociale woningbouw
in Amsterdam, Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting Amsterdam.
Gortzak, R. 2013. Henri Polak streed voor het
eens zo liefelijke Gooi. Tussen Vecht en Eem
31(4).
Smit, F. et al. 1991. De Droom van Howard. Het
verleden en de toekomst van de tuindorpen.
Uitgeverij Elmar.
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Moeraskartelblad in een trilveen bij Tienhoven.

Foto: Wim Weijs.

Landschap en natuur
op de grens van Gooien Vechtstreek
Wim Weijs

De Gooise stuwwal is gevormd door het landijs in de voorlaatste IJstijd. Op zijn
westvoet heeft de wind een dik zandpakket (dekzand) gedeponeerd, deels in de
vorm van duinen. Na de IJstijd stegen zee- en grondwaterspiegel en ontstonden
moerassen.
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Bodem
Door voeding met regenwater kreeg veenmos de overhand. Op het dekzand werd
een metersdikke veenlaag
gevormd, die tot ver boven
de grondwaterspiegel reikte
(hoogveen). Deze laag wordt in
oostelijke richting dunner en
reikt tot aan het Gooi. Tussen
1200 en 1500 n. Chr. werd dit
hoogveen ontgonnen door het
graven van evenwijdige sloten
vanaf de Vecht, de Drecht en
de Horstermeer. Vanaf 1600
begon het turftrekken: veen
werd tot 4 meter onder de
waterspiegel opgevist met
baggerbeugels, fijngemaakt en
te drogen gelegd op resterende
stroken land. Zo ontstond een
landschap van afwisselende
petgaten en legakkers. Pas
in de 19de eeuw kwamen de
dunne veenlagen tussen de

dekzandduinen, grenzend aan
het Gooi, aan de beurt.
Water
De aard van de vegetatie
wordt bepaald door de watervoorziening. Regenwater
was de belangrijkste waterbron van de stuwwal en het
hoogveen. Het bevatte vrijwel
geen voedingsstoffen. Grondwater is enigszins verrijkt
met kalk en voedingsstoffen
uit de bodem (mesotroof).
Het treedt uit als kwel aan
de voet van de stuwwal. Hier
ontstonden zeggenmoerassen.
Regen- en grondwater werden
afgevoerd naar de Vecht. Het
oppervlaktewater van deze
rivier, rijk aan voedingstoffen
(eutroof), drong nauwelijks
door in de hoogvenen. Door
de ontginning en turfwinning
veranderde de situatie (zie

onderstaande schema). De
veenbodem klonk in en kwam
lager dan de Vecht te liggen.
Vanaf ca 1650 waren molens
nodig om het land droog te
houden. De diepe petgaten
bij Loosdrecht, Kortenhoef en
Ankeveen sloten zich aaneen
tot plassen. De ondiepe petgaten ten oosten hiervan, die
gevoed werden met kwelwater, groeiden weer dicht, dit
heet verlanding.
Trilveen en rietmoeras
Bij verlanding in mesotroof
water vormen lage zeggen en
andere moerasplanten een
drijvende wortelmat, de zodde
of kragge, die geleidelijk steeds
dikker wordt en samengeperst,
tot veen. Kraggen met kleine
zeggen worden trilvenen
genoemd. Ze werden gebruikt
als hooiland.
Oost-west doorsnede door de
Vechtstreek en het Gooi. De watersamenstelling bepaalt de typen
vegetatie en soorten veen die
daaruit gevormd zijn.
In de loop der tijd is het hoogveen
afgegraven, de invloed van kwelwater verminderd en die van voedselrijk Rijnwater vergroot.
Bron: ‘Natuur & landschap van
de Vechtstreek’, geschreven door
Wim Weijs.
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geven. Tot nu toe is verlanding in deze nieuwe
petgaten slechts mondjesmaat op gang gekomen, met name bij Tienhoven/Egelshoek.
In het eutrofe plaswater is verlanding het
werk van riet en lisdodden, daar vormen zich
rietvelden. Ook dit proces is de laatste decennia gestopt. De oorzaak is onduidelijk, maar het
troebele water, de constante waterpeilen, de
recreatievaart en de vraat door ganzen spelen
hierbij zeker een rol.

Trilvenen behoren tot de meest soortenrijke
ecosystemen van West-Europa, ze herbergen
talloze bedreigde plant- en diersoorten (zoals
de kleinde zonnedauw en de moeraswolfsklauw).
Eind 19de eeuw veranderde de situatie
opnieuw. De Horstermeer en het Zek (latere Béthunepolder) werden drooggelegd. De
nieuwe, diepe polders trokken veel van het
kwelwater naar zich toe. Sinds WO II verminderde de kwel nog meer door waterwinning,
bebossing en ‘verstening’ van het Gooi en de
aanleg van de Flevopolders. Om het water in de
sloten en plassen ’s zomers op peil te houden
moest voedselrijk Vechtwater worden ingelaten. Hierdoor stopte de kwelwater-afhankelijke
verlanding. Bestaande trilvenen en rietlanden
verloren hun waarde doordat ze verzuurden.
Vaak werden ze ook niet meer gemaaid en
groeiden dicht met elzen. De laatste 30 jaar zijn
veel elzenbossen verwijderd op plaatsen waar
nog kwel is, om de verlanding een ‘reset’ te

Heide en hoogveen
Hoger op de stuwwal zakt het grondwater ‘s zomers enkele decimeters weg. Op deze overgang
tussen nat en droog hebben zich blauwgraslanden ontwikkeld (bij beweiding) en vochtige
heide. De vochtige heide werd akkerland door
bemesting (stadsvuil, fecaliën). Op enkele restanten na (Laegieskamp) zijn de blauwgraslanden eveneens verdwenen, door bemesting en
ontwatering. Tussen de Hilversumse Meent en
de westrand van Naarden/Bussum is indertijd

Kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw (in het water) op de vochtige heide van Cruysbergen (Bussum).
Foto: Wim Weijs.
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Laegieskamp.

Foto: M. Stevens (Wolverlei Tekst en Beeld).

Tot WO II heeft dit niet negatief gewerkt op de
rijkdom van de natuur. Daarna is een dramatische achteruitgang ingezet, vooral door
de inlaat van voedselrijk oppervlaktewater
en overbemesting. Hoewel de waterkwaliteit
inmiddels sterk verbeterd is en talloze maatregelen zijn genomen blijft herstel van de verlanding uit. Afplaggen van de bemeste bovengrond
op overgangszones tussen zand en veen heeft
wel natuurwinst opgeleverd.

veel zand afgegraven. De afgezande gronden
zijn bemest en in cultuur gebracht. Inmiddels
zijn ze teruggegeven aan de natuur. Door afgraven van de bemeste bovengrond zijn vochtige,
mesotrofe omstandigheden gecreëerd. Nu
ontwikkelt zich hier een soortenrijke, vochtige
heide met dophei en zonnedauw, vergelijkbaar
met de oorspronkelijke overgangsvegetatie
(kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw). Ook
bij Egelshoek is dankzij plaggen een vegetatie
ontstaan die het midden houdt tussen vochtige
heide en blauwgrasland, met een grote rijkdom
aan planten en dieren.

Literatuur
Wim Weijs. 2011. Natuur & landschap van de
Vechtstreek. KNNV Uitgeverij.

Conclusie
De invloed van de mens is in de Oostelijke
Vechtstreek allesbepalend geweest voor het
landschap.
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Provinciale leidraad
Landschap en Cultuurhistorie voor het Gooi
George Laeijendecker

Kromme Rade Kortenhoef.

Foto: S. Nelson.

In de planologie zijn bestemmingsplannen het belangrijkste middel om
behoud van natuur- en landschapswaarden bindend vast te leggen. Bindend
voor bestuur en burger. De VVG (Vereniging Vrienden van het Gooi) ziet
soms, dat gemeenten ontwikkelingen willen toestaan, die op gespannen voet
staan met het vastgesteld beleid voor natuur en landschap. Een voorbeeld
is Blaricum aan Zee, waar wordt aangestuurd op verstedelijking in het
Natuurnetwerk Nederland. Dit is in strijd met wettelijk vastgelegd beleid en
daarom maakt de VVG daar bezwaar tegen.
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werking boombeplanting
in Afschermende
het lint

- de bebouwingskarakteristieken (architectuur,
stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse;
- de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid);
- de bestaande kwaliteiten van het gebied (zie
boven) en de maatregelen die nodig zijn om
negatieve effecten op deze kwaliteiten op te
heffen in relatie tot de nieuwe functies.

De VVG pleit voor het behoud van reliëf en
hoogteverschillen in het rapport over afzandingen, en de vereniging zette zich in om vanaf
de heide zichtbare hoogbouw te voorkomen
(woontorens bij het station en torenflat bij het
ziekenhuis, beide in Hilversum). Ook heeft de
vereniging zich ingespannen om de Naarder
schootsvelden open te laten en verrommeling
in het landschap tegen te gaan. Dit alles krijgt
steun in de nieuwe Leidraad!

Wat kan de VVG doen
‘als het spannend wordt’?
Het wettelijk vooroverleg tussen gemeente en
provincie is belangrijk. Maar daar kan de VVG
geen bijdrage aan leveren. Wel kan de VVG op
basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur
een WOB-verzoek bij de gemeente indienen om
te lezen wat er tussen gemeente en provincie
is besproken. Bij het opstellen van een bestemmingsplan kan de VVG haar zienswijze
inbrengen en bij de vaststelling een bezwaar
indienen. Zo nodig kan de VVG vervolgens nog
een bezwaar indienen bij de Raad van State.

Wat is het bestuurlijke belang
van deze Leidraad?
Als een gemeente een bestemmingsplan opstelt
voor het landelijk gebied is wettelijk vastgelegd,
dat de gemeente daarover vooroverleg voert met
de provincie. De provincie voert dat overleg op
basis van haar Structuurvisie (vroeger ‘streekplan’) en haar Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De PRV stelt de provincie in staat
om via een aanwijzing in te grijpen wanneer
een gemeente iets wil doorzetten dat evident in
strijd is met het provinciaal beleid. In de Structuurvisie zijn bestaande natuur- en landschapswaarden vastgelegd op themakaarten. De PRV is
een uitvoeringsinstrument bij de Structuurvisie;
de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een
formeel toetsingskader bij die PRV.

Liever laat de VVG het zo ver niet komen. Zij
heeft de voorkeur om in een vroeg stadium bij de
gemeente en eventueel in de media aan de bel te
trekken over een verontrustende ontwikkeling.
Tijdig overleg geeft de VVG de mogelijkheid om
kennis en visie van de VVG in te brengen als er
gemeentelijke plannen worden ontwikkeld.
Soms gaat het initiatief voor zo’n vroegtijdig
overleg uit van de gemeente, vaker moet de VVG
zichzelf uitnodigen om haar inbreng te kunnen
leveren. Het blijft dus van belang om op het
vinkentouw te zitten en de gemeenten actief te
volgen; nu met de vernieuwde provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie als welkom
toetsingskader.

De PRV stelt dat een bestemmingsplan voor
een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het
landelijk gebied moet voldoen aan de uitgangspunten zoals vermeld in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie ten aanzien van de
volgende kwaliteiten:
- de kernkwaliteiten van de verschillende
landschapstypen en aardkundige waarden;
- de kernkwaliteiten van de bestaande
dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd;
- de openheid van het landschap daarbij
inbegrepen stilte en duisternis;
- de historische structuurlijnen en
cultuurhistorische objecten.
In de toelichting een bestemmingsplan moet de
gemeente aangeven hoe rekening is gehouden
met:
- de ontwikkelingsgeschiedenis en de ordeningsprincipes van het landschap;

Link naar vigerende Leidraad 2010 https://
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/
Ruimtelijke_inrichting/Landschap_en_
cultuurhistorie
Link naar ontwerp Leidraad 2017 https://
leidraadlc.noord-holland.nl/
Link naar Ensemble Gooi 2017 https://
leidraadlc.noord-holland.nl/ensembles/hetgooi/
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Gespot in het bos

Sjoerd tijdens een wandeling.

Foto: Hans Hoes.

Sjoerd Nelson, versterking wandelingen
Natuurwacht
Hans Hoes
Al een aantal jaren doet Sjoerd mee met de wandelingen van de Vrienden van het
Gooi. Door zijn werk kan hij alleen op zondag aan de wandelingen deelnemen. De
natuur zit hem (met een scoutingverleden) in het bloed en hij geniet van de schoonheid
ervan, maar ook van de cultuurhistorie die met de Gooise natuur verbonden is. De
wandelingen die de Natuurwacht van de Vrienden van het Gooi jaarlijks organiseren
-zo’n 25 tot 30 stuks- zijn de afgelopen tijd een vast patroon geworden. Sjoerd wil
daarin verandering en aanvulling brengen. Samen met Randolph, die na het overlijden
van Edwin Klomp de wandelingen verzorgt heeft hij een uitgebreid zomerprogramma
ontwikkeld en een nieuw najaarsprogramma. Een aantal bekende wandelingen worden
uitgevoerd, maar ook een aantal nieuwe plekken worden bezocht. Zo is er bijvoorbeeld
in september een vaartocht langs de kust van Huizen naar Baarn met aansluitend een
fietstocht terug. Sjoerd heeft inmiddels een drietal excursies geleid, respectievelijk naar
het Laarzenpad, Bos de Beek en Groeneveld. Hij leest zich in, zodat hij op een aantal
plekken iets unieks over het gebied heeft te vertellen. Randolph brengt zijn kennis over
de flora en fauna overal in. Met Roy Sikking, die twee wandelingen in Bussum verzorgt,
hebben de Vrienden van ‘t Gooi nu drie natuurwachten die voor u de wandelingen en
excursies verzorgen. We kunnen uiteraard nog uitbreiding gebruiken. Spreekt het u aan,
wandel mee en meldt u aan als Natuurwacht. Voor de wandelingen van deze zomer en
het najaar, zie hieronder.
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Weesper schansen.

Foto: Sjoerd Nelson.

Op pad met
de Natuurwacht
Randolph Pelsink

Als afsluiting van de zomerperiode is net voor de overgang naar de herfst nog
een excursie, waarbij we kunnen genieten van het samenspel tussen natuur en
historie. Daarna volgen er nog acht in de uiteenlopende landschappen van de
regio tussen de Vecht en de Eem.
Sluitstuk is de wandeling op nieuwjaarsdag rond de Ankeveensche Plassen.
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Huizer Eng.

Foto: Sjoerd Nelson.

Huizer engen en het kabouterbos
Datum: zondag 14 oktober 2018.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij de Goede Gooier,
Crailoseweg 151, 1261 AA Blaricum.

Weesper schansen, Weesp
Datum: zondag 16 september 2018.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: voorzijde N.S. station Weesp (auto’s
parkeren aan de achterzijde, Leeuwenveldseweg 5,
1382 AD Weesp).

Dit wordt mooie herfstwandeling met (hopelijk)
veel paddenstoelen in het ‘kabouterbos’. Dit
gebied is door de oude efgooiers gebruikt met de
kleine akkertjes, waarop vroeger boekweit werd
geteeld en zijn de eiken hakhout singels nog
goed te herkennen.

Weesp is een oude vestingstad en maakt met
Muiden en Naarden onderdeel uit van de oude
en nieuwe Hollandse Waterlinie. We gaan de vier
oude schansen, ook wel bastions genoemd, bekijken. Gebouwd in de 17de eeuw en in de laatste
jaren gerestaureerd. De natuur krijgt veel kans
bij deze schansen.

Hilversumsch Wasmeer
en het Pluismeer
Datum: zondag 28 oktober 2018.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ruim 2 uur.
Vertrekpunt: hoek Lage Vuurscheweg 84 / Zwarteweg, 1213 VD Hilversum.

Kromme Rade en het Oppad,
Kortenhoef
Datum: zondag 30 september 2018.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ruim 2 uur.
Vertrekpunt: Kruising Vreelandse weg / Moleneind, Kortenhoef. Parkeren bij De Zuwe 19,
postcode 1241 NA.

Ook dit wordt een mooie herfstwandeling langs
het zo genaamde “Klein Waschmeer”, een heidemeer waar vroeger de schapen gewassen werden. We starten eerder, omdat het eerder duister
wordt. Door herstelwerkzaamheden in 1995
zijn het veenpluis en kleine zonnedauw weer
teruggekomen. Ook gaan we naar het Pluismeer,
ontstaan als zandafgraving van een nabij gelegen
steenfabriek. De naam is ontleend aan het vele
wollegras dat om het meertje groeide.

’t Gooi wordt (zie de lezing van Wim Weijs)
omgeven door een veengebied met een heel
eigen biotoop en vergezichten over de (gegraven)
plassen. Dat gaan we zien tijdens een stevige
wandeling langs sloten en plassen. Waterdichte
schoenen aangeraden.
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Blaricummer Meent
en Meentstroom
Datum: zondag 2 december 2018.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Parkeerplaats oostzijde winkelcentrum Oostermeent, Steenkamper 16, 1275 BH
Huizen.

Landgoederen ’s-Graveland
Datum: zondag 4 november 2018.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-Graveland.
Oorspronkelijk eindigde de Gooise heuvelrug
nabij de huidige ’s-Gravelandse vaart. Een flink
gebied is in de 17de eeuw afgegraven om de
Amsterdamse grachtengordel op te hogen en
de bouw van verschillende landgoederen te
financieren. Dit is een mooie wandeling over die
landgoederen .

Een wandeling door de Meent met bijzondere
nieuwbouw en de Meentstroom naar het Gooimeer. Dit water is aangelegd op de plek waar
vroeger een zijtak van de rivier de Eem lag. De
Meentstroom meandert van Huizen via Blaricum naar het Gooimeer. Er langs loopt een 2,5
km lang park.

Spanderswoud en
natuurbrug Crailo
Datum: zondag 18 november 2018.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Bistro Robert, Spanderslaan 1,
1217 DB Hilversum.

Rondje Muiderberg
Datum: zondag 16 december 2018.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: ’t Rechthuis, Googweg 1, 1399 EP
Muiderberg.

Het Spanderswoud is ook een landgoed geweest.
Ook lopen er nog oude wegen tussen de (Hilversumse) meent en Hilversum, zoals de Melkweg
en de Hoge Meentweg. Ook bezoeken we de
Natuurbrug Crailo, het eerste Ecoduct dat flora,
fauna, voetgangers, fietsers en ruiters doorgang
biedt.

Muiderberg wordt ook wel het Noordelijkste
stukje van ’t Gooi genoemd. Nu ingeklemd tussen wegen en spoorwegen, biedt het toch nog
een rijk gevarieerde natuur, met de Echomuur en
-bos het Kocherbos, het Groot Krabbehoofd, het
strand en natuurlijk het dorpsplein (de Brink).

Blaricummer Meent.

Foto: Sjoerd Nelson.
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Katholieke kerk in Ankeveen.

Foto: Sjoerd Nelson.

Rondje Ankeveensche Plassen
Datum: zondag 1 januari 2019.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ruim 2 uur.
Vertrekpunt: Sint Martinus kerk,
Stichtse End 23, 1244 PK Ankeveen.

tijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn
alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/
of consumpties zijn voor eigen rekening. 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-)omstandigheden
daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de
gidsen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij
twijfel even contact met ons op.

Op nieuwjaarsdag gaan we een stevige wandeling maken rondom de Ankeveense Plassen.
Mooie vergezichten over het spiegelende water, of zal er al ijs zijn? Waterdichte schoenen
sterk aanbevolen!

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de
Gooise Natuurwacht in Hilversum. Telefoon:
035 - 683 64 73, of 06 152 866 61 of per e-mail:
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in
principe open voor iedereen en geschiedt al32

Gespot op de hei

Presentatie Groene Doeboek
Erick Groothedde
In het kader van het Erfgoedfestival 2018 is voor kinderen
een Doeboek gemaakt. Het
Erfgoedfestival is een samenwerkingsverband van een
aantal musea in het Gooi en
de Vechtstreek, die ieder met
exposities aandacht besteden
aan het erfgoed van de regio,
met de focus op natuur en
landschap. Het Doeboek is
een mooi vormgegeven en
stevig boekje van 60 pagina’s
met allerlei opdrachten voor
kinderen, die samenhangen
met bezoeken aan de deelnemende musea. Deze uitgave
kwam tot stand door een subsidie van de VVG.
Op vrijdag 6 juni was bijna het hele VVG-bestuur aanwezig in het Singer Museum in
Laren voor de presentatie van het boekje. De directeuren van het Huizer Museum en
van kasteel Sypestein waren eveneens vertegenwoordigd. Een groep schoolkinderen
luisterde het geheel op. Museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm presenteerde de uitgave,
en zette regioconservator Laura Grijns in het zonnetje, die zich geweldig heeft ingezet
voor de organisatie van het festival. De bijenkomst werd voortgezet met een lunch op
het mooie terras van het van Pinetum Blijdenstein in Hilversum. De organisatoren van
deze dag hadden voor het vervoer naar deze locatie door de Gooise Fietsenverhuur
zelfs een aantal elektrische fietsen laten neerzetten. Alle VVG-ers waren op eigen fietsen
gekomen en reden daarop naar Hilversum.
Na de lunch volgde een beknopte rondleiding. Daarop las kinderboekenschrijfster en
illustratrice Gitte Spee, die aan het DoeBoek heeft meegewerkt, uit eigen werk voor aan
een groep kinderen die ademloos luisterend aan haar voeten zaten.
Het boekje is te koop bij de VVV’s en musea. Prijs € 3,50.
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Erfgooiers: woeste
gronden, schapen
en bijen
Maria Boersen

Exploitatie van de woeste gronden door de eeuwen heen, gezamenlijk
en individueel. Hoe deden de Erfgooiers dat en waarom, met speciale
aandacht voor schapen en bijen? Een vooruitblik op de lezing & excursie
van 17 oktober a.s. in het kader van de week van de Erfgooiers.

Naardermeent.

Foto: D. Jonkers
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Wat is woeste grond?
‘Woeste grond’ is de naam voor niet-gecultiveerde gronden, zoals heide, veengebieden en
moerassen. Tot aan het eind van de negentiende eeuw was woeste grond belangrijk voor de
landbouw. Strooisel en plaggen van de woeste
gronden werden gemengd met dierlijke mest
en gebruikt als grondverbeteraar en bemesting
voor landbouwgrond. Ook stonden er bijenkasten op woeste gronden. Verder werd turf
gestoken, die als brandstof gebruikt werd en
liepen er schapen op de hei. Veel woeste gronden waren in gemeenschappelijk bezit.

satie werd bepaald door wie en op welke wijze
de niet in cultuur gebrachte gronden gebruikt
mochten worden. De Gooise boeren, die bouwland in de engen hadden, maakten het meest
gebruik van de woeste gronden.
Schapen
Op de Gooise hei werden al vroeg schapen gehouden. De eerste berichten daarover dateren
rond 1400, toen de eerste geschreven reglementen verschenen, die met het gemengde
boerenbedrijf en de schapenhouderij te maken
hadden. De schapen leverden wol aan de lakenwevers in Naarden en mest voor de landbouw
met name de boekweitteelt. Die hoeveelheid
mest bepaalde hoeveel land bebouwd kon
worden. Voor 1 hectare bouwgrond had men
ongeveer 10 ha hei nodig. Vooral in Hilversum
en Laren werden schapen gehouden. Deze
dorpen lagen dicht bij de hei en verder van de
meentgronden, waarop koeien geweid konden
worden. Ook in de andere dorpen in het Gooi
werden schapen gehouden, maar in aantallen
minder dan Hilversum en Laren.
In de 16e eeuw waren in het hele Gooi tussen
de 1000 en 2000 schapen. Rond 1850 meer dan

Woeste gronden in het Gooi
De grenzen van het Gooi in de late Middeleeuwen waren de Zuiderzee, onbegaanbare venen
(in het oosten en westen) en het Gooierbos, een
restant van een eiken- en beukenwoud in het
zuiden. Het grootste deel van het Gooi bestond
uit woeste gronden, waar de bossen en heidevelden onderdelen van waren. Op de hei tussen
Hilversum en Laren ontstond schapenhouderij.
Ook werden bijen in schansen gehouden voor
de productie van honing en was. In Gooise
schaar-en bosbrieven van de erfgooiersorgani-

Schapen.

Foto: D. Jonkers
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3000. En een groot aantal lammeren. Met name
de boekweitteelt, -boekweit was een gemakkelijk, snelgroeiend en rendabel gewas- profiteerde van de schapenmest. De op de hei lopende
schapen werden ’s avonds door de herder naar
de boer gebracht, of naar schaapskooien aan
de rand van de hei. In de stal -meer dan een
hok zal dit niet geweest zijn- of schaapskooi
lag gemaaide heide of plaggen om het vocht op
te nemen. ‘s Ochtends kon dan de stal of kooi
leeggehaald worden. (Deze werkwijze werd
de potstalmethode genoemd). De mest werd
verzameld en opgestapeld. Rond mei werd dan
het boekweitland bemest.
Na 1850 verminderde de schapenhouderij en
ook de boekweitteelt. In 1910 waren er nog
maar 100 schapen in het Gooi. Met de schapenteelt en de boekweitteelt werd te weinig
verdiend. Ook was er minder mest nodig,
omdat de boeren het schrale land vaak braak
lieten liggen, omdat de graanprijzen omlaag
gegaan waren. Verder werd kunstmest gebruikt
De hoeveelheid bouwland in de engen verminderde na 1870 door woningbouw. De boekweit
werd verdrongen door het feit dat griesmeel en
havermout gegeten werden.
In 1934 kwamen er weer schapen op de hei.
Heidegronden waren door de erfgooiers verkocht aan het Goois Natuurreservaat. Samen
met de Vrienden van het Gooi wilde het Goois
Natuurreservaat het oude Gooise karakter van
het landschap beschermen en herstellen. Het
laten grazen van schapen op de heide was daarvoor zeer geschikt.

Bijenkorven in Zanderij Mediapark.
Foto: Fred Willems.

Na 1600 zijn er voorschriften gemaakt. Het
houden van bijen nam toe en daarom ook het
aantal bijenschansen. Het voedingsrayon werd
te klein voor de bijen en de zwermen raakten
door elkaar. De bijenschansen in het bouwland
moesten daarom ongeveer 375 meter uit elkaar
liggen.
Tot in de negentiende eeuw werden er bijenkorven geplaatst in en bij de Gooise dorpen.
Rond 1900 ging de oude bijenhouderij ten
onder. Daar zijn meerdere oorzaken voor te
noemen: de invoer van goedkope honing uit
andere landen en vooral het verdwijnen van de
boekweitbouw.
Wat betreft de aantallen: De Gooise historicus
A. de Vrankrijker heeft in zijn boek Naerdingcklant een overzicht gemaakt van de bijenschansen die hij heeft kunnen achterhalen. Hij
noemt de standplaats en de aantallen korven
die er in de 18e eeuw in het Gooi stonden: Hilversum 40, ’s-Graveland 7, Huizen 11, Blaricum
8 en Laren 8. Voor Naarden wordt één schans
genoemd.

Bijen
Eind 15e eeuw kwam de bijenhouderij tegelijk
op met de boekweitteelt. Bijenkorven werden in
de bloeitijd van de boekweit (tweede helft van
juni) neergezet. Het aantal bijenkorven dat in
boekweitakkers geplaatst kon worden was afhankelijk van de hoeveelheid verbouwde boekweit en deze weer van het aantal schapen. Een
verzameling bijenkorven werd een bijenschans
of bijenstal genoemd. Zo’n schans was meestal
vierkant, omringd door lage walletjes begroeid
met eikenhakhout. De korven stonden op deze
wijze beschut.
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Schapen en bijen in 2018
Het Goois Natuurreservaat heeft twee herders
in dienst. Doel van de schapenteelt is begrazing van de hei. De schaapskooi op de Blaricummerhei wordt veel bezocht evenals het
schaapscheerdersfeest de eerste zaterdag van
de maand juni. Door de activiteiten rond de
schaapskooi en het schaapscheerdersfeest heeft
de schapenteelt naast een beheersfunctie ook
een recreatieve en educatieve functie gekregen.
In het Gooi zijn nog verschillende imkers- en
bijenhoudersverenigingen. Uit de websites van
die verschillende verenigingen blijkt dat naast
uiteraard de honingproductie, de verschillende
verenigingen ook een educatieve functie hebben.

Vrankrijker, A.C.J. de 1947. Vrankrijker Naerdincklant, ’s-Gravenhage.
Kos, A. 2010. Van Meenten tot Marken. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
Jaspers G. 1969. Schapen in het Gooi. In: Drost,
Driemaandelijks orgaan voor Laren, Blaricum,
Eemnes. nr. 13 april 1969.
Tussen Vecht en Eem 10 nr. 2 1980. Larennummer.
Vrienden van het Gooi 2018. De Gooise Heide,
Huizen.
Websites Imkers- en bijenhoudersverenigingen:
http://www.imkersverenigingblaricum.nl/
http://www.vbbnlarenblaricum.nl/
https://www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.
php?t=26127
https://imkerverenigingbussum.nl/
https://bussum.bijenhouders.nl/
Goois Natuurreservaat
https://gnr.nl/

Bronnen
Vrankrijker, A.C.J. de 1989. Bijen bij het bos.
Tussen Vecht en Eem 7 (3)3:152-153.

Naarder Eng.

Foto: D. Jonkers.
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Voorzitter Hans Metz overhandogt de fietsroutes aan secretaris Rob Loois van fietsgilde ‘t Gooi.
Foto: E. Groothedde.

VVG draagt fietsroutes
over aan ’t Fietsgilde
Hans Hoes

Begin juli heeft de voorzitter van de Vereniging Vrienden van ’t Gooi de door
Edwin Klomp voor de VVG ontwikkelde fietsroutes overgedragen aan ’t Fietsgilde.
Van 1998 tot 2011 zijn door de natuurwacht Edwin
Klomp tien fietsroutes gemaakt. Die zijn uitgegeven in de vorm van een folder, uitgewerkt op kaart
en voorzien van beschrijvingen van de plekken die
onderweg worden aangedaan. Zeven routes gaan
door de natuur en drie door respectievelijk het
bebouwde gebied van Hilversum, Huizen en langs
de houten huizen van Bussum en Naarden, de Verboden Kringen. De belangstelling voor beschreven
fietsroutes neemt af, onder andere omdat iedereen
tegenwoordig met het digitale knooppuntensysteem van het Fietsnetwerk Nederland en mogelijkheden van de smartphone zelf zijn fietstochten kan
uitzetten. Voor ’t Fietsgilde is dat anders, omdat
zij fietstochten aanbieden met begeleiding en toelichting van een gids. Daarvoor is nog steeds wel
belangstelling, net zo als voor onze wandelingen.
’t Fietsgilde is 20 jaar geleden op initiatief van de

ANWB opgericht, en is sinds enige jaren een onafhankelijke stichting. Een kleine groep gedreven
vrijwilligers verzorgt de tochten. In ons decembernummer volgt een uitgebreider artikel over
’t Fietsgilde. De door Edwin Klomp gemaakt routes
zijn, vanwege de kwaliteit van de beschreven informatie nuttig voor het Fietsgilde. Daarom hebben
we ze op 5 juli overgedragen met een formeel moment bij het Bluk. Deze plek is ‘historisch’, want
van Baarn naar Bussum liep het eerste fietspad
van de Vereniging Fietspaden Gooi en Eemland,
toen een door de ANWB opgezette club. Het Bluk
ligt op deze route ongeveer halverwege dit eerste
fietspad. Bij dit nummer treft u ook De Gooise
Zanderijroute aan. Deze fietstocht is bijgewerkt en
opnieuw uitgegeven vanwege de fototentoonstelling die de VVG in augustus organiseerde in het
Brinkhuis te Laren. Veel fietsplezier!
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Gespot voor u

Wild plukken
Dick Jonkers
Wat onder wild plukken wordt verstaan maken de samenstelsters - wildplukster Leoniek
Bontje en voedingscoach Yvette Noordermeer - meteen al duidelijk in de inleiding. Het
gaat om het in de natuur verzamelen van wilde eetbare planten zaden, bessen, noten,
waarvan heerlijke gerechten zijn te bereiden. Van de planten zijn schitteren kleurenfoto’s afgebeeld tegen een neutrale achtergrond van de ‘geplukte’ delen. Vijftig eetbare
gewassen en recepten zijn opgenomen in dit boek.
De ondertitel is ‘De Buitenkeuken. Recepten het hele jaar rond’. En passant worden
gegevens vermeld over de geneeskrachtige werking van wat men oogst. Er wordt aan
het eind van deze publicatie zelfs aandacht geschonken aan het bereiden van tincturen
(huisgeneesmiddel en), gemaakt van medicinale planten en bloemen, die zijn getrokken
in bijv. wodka en gin. De waarschuwing in de colofon, dat men altijd voorzichtig moet
zijn met het eten van wilde planten zou op zijn plaats zijn geweest in het begin van het
boek. Een belangrijke tip is, dat men moet plukken met respect en liefde voor de natuur.
Plekken die verontreinigd zijn zal men zonder meer al mijden, maar bij (drukke) wegen
is het ook beter dat te doen. Lang
niet iedereen zal de beschreven
planten herkennen. Een determinatieboekje zal noodzakelijk zijn
voor degenen die moeite hebben
om de afgebeelde planten te
herkennen. Zo staan er nog veel
meer nuttige aanwijzingen in. Na
het kritisch doornemen van het
geheel en het zien van wat er
aan gezonde, en lekkere eindproducten op tafel kan komen,
kwam ik tot een besluit. Gewoon
af en toe wat proberen, al voelt
het nog onwennig. Uit de verkoop
van ‘Wild plukken’ zal blijken, of
er zich nog veel meer volgers op
dit ’natuurpad’ gaan begeven.
Bontje, L.& Noordermeer, Y.
2018. Wild plukken. Uitgeverij
Terrra, Houten. 258 blz.
Prijs: € 22,50.
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De Vrienden van ’t Gooi staan op de bres voor een groen en leefbaar Gooi.
Het is een onafhankelijke vereniging, die opkomt voor de bescherming van natuur,
landschap en cultuurhistorie van het Gooi.
www.vriendenvanhetgooi.nl
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