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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
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Voorwoord
Nieuwe tradities
In de vorige nummers van dit tijdschrift is de nodige aan-
dacht besteed aan het Erfgoedfestival Gooi en Vecht en hoe 
de VVG (Vereniging Vrienden van het Gooi) daaraan ook 
heeft deelgenomen. Het festival is op 9 september afgesloten in het Pinetum 
Blijdenstein met een optreden van het Goois Jeugdorkest. Wimar Jaeger wet-
houder in Hilversum liet weten, dat het een succes was met de constatering 
dat er een grote extra toeloop was bij de deelnemende musea en bedankte 
organisaties en vrijwilligers voor hun inzet. Uiteraard ook Laura Grijns, de 
regiocoördinator die de organisatie van het festival heeft geleid. Zij op haar 
beurt sprak haar dank uit aan de partijen die het festival mogelijk hebben ge-
maakt. Ook aan  de sponsoren en zij noemde met name de VVG die het zoge-
naamde Doe-boek voor de jeugd heeft gesponsord. Het is de bedoeling om het 
erfgoedfestival Gooi en Vecht om de twee jaar te gaan organiseren. Jan Jaap 
de Kloet, wethouder in Wijdemeren, neemt nu het stokje over. Het bestuur 
van de VVG heeft aangegeven om, als het thema van het nieuwe festival daar 
voldoende aanleiding toe geeft, ook daaraan te willen deelnemen. 
Van 12 tot en met 19 oktober werd de Week van de Erfgooiers gehouden. 
Voor de tweede keer op rij. Net als vorig jaar deed ook hier de VVG aan mee 
met een eigen programmaonderdeel. Een middag met een drietal lezingen, 
gehouden in het Museum Hofland en een wandeling over de hei langs de 
schaapskooi. De lezingen stonden in het teken van de woeste gronden en de 
dieren die daar onlosmakelijk mee verbonden lijken te zijn, de schapen en de 
bijen. In het vorige nummer heeft het artikel van Maria Boerse al een eerste 
aanzet gegeven voor de lezing die zij heeft gegeven. In dit nummer treft u een 
verslag van de lezing van Ramon Hagedoorn over de bijen. Ten slotte was er 
een lezing van Johan Griffioen, hoofd veeverzorging bij het Goois Natuurre-
servaat (GNR).
Ook werd in het kader van de Erfgooiersweek de Emil Ludenpenning uitge-
reikt. Dit jaar aan Anton Kos voor zijn vele wetenschappelijke onderzoek naar 
de Erfgooiers en de boeken en artikelen die hij daarover heeft geschreven.
Het is de bedoeling dat vanaf nu de Week van de Erfgooiers jaarlijks plaats 
gaat vinden in de tweede week van oktober.
Daarmee zijn twee nieuwe tradities in het leven geroepen.

Plannen voor het Mediapark
Ook de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger, ik noemde hem hierboven al in 
het kader van het Erfgoedfestival Gooi en Vecht, lijkt van tradities te hou-
den. In 2015 wierp hij een balletje op over de aanleg van een nieuw deel van 
de rondweg Hilversum die over het voormalige Philipsterrein zou lopen om 
vervolgens langs de Erfgooiersstraat de bereikbaarheid van het Mediapark te 
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verbeteren. Later wist hij mee te delen, dat er van deze weg, wat hem betreft 
nooit sprake was geweest. Opnieuw staat zijn naam onder een stuk - een 
toekomstbeeld voor het Mediapark - dat het niet alleen gaat om een forse in-
tensivering van het Mediapark zelf. Daarin is ook sprake van nieuwe verbin-
dingen met de A1, waarbij een rechtstreekse aansluiting van de afslag Crailo 
over de hei naar het Mediapark, de route van het huidige Gebed Zonder End, 
nogal in het oog loopt. Ook nu laat hij weten dat er door hem nooit een weg 
over de hei aan de orde is gesteld. Dat neemt niet weg dat de door UNStudio’s 
gemaakte visie er ligt, mede in opdracht van de heer Jaeger. Voorlopig gaat 
de nu gepresenteerde visie er vanuit dat de ontwikkeling van het Mediapark 
zich beperkt tot het huidige terrein, maar dan wel met hoogbouw tot bijna 
tachtig meter. Hoogbouw die zich op de Bussummer- en de Zuiderheide 
dominant zal manifesteren. De visie gaat ook uit van een betere bereikbaar-
heid van het Mediapark en noemt nadrukkelijk wel de weg over de hei. Een 
verkeersverbinding die dan wel de route tussen de twee natuurbruggen ter 
weerszijden van de Bussummer- en de Zuiderheide zal kruisen. 
Voorlopig dus genoeg zorgen over de gemeente Hilversum en het Mediapark. 

Samenhang in de regio
Intussen heeft de regio Gooi en Vecht - het samenwerkingsverband van de 
gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek een inspiratiesessie gehouden over 
de ‘Kustlijn en havens langs de Zuiderzee’ als kwaliteitsplek. Doel van de 
bijeenkomst was het verzamelen van ideeën voor mogelijke ontwikkelingen 
langs het Gooimeer met name in de recreatieve sfeer. Het bestuur van de 
VVG was vertegenwoordigd en heeft het feit dat een groot deel van het water 
en de oever langs deze kust onder natuurbeschermingsregels valt niet onbe-
sproken gelaten. De opgave is het zoeken naar een verantwoord evenwicht 
in een aanvaardbare samenhang. Lastig punt daarbij is dat de Regio wel een 
overkoepelende organisatie is, maar dat daarmee de zelfstandigheid van de 
gemeenten onverminderd overeind blijft. Het is de bedoeling dat de Regio 
nog een aantal van dergelijke inspiratiesessies gaat houden. Wij hebben ons 
er voor aangemeld.
Al even overkoepelend zijn de plannen voor het Nationaal Park de Heuvelrug. 
Een samenwerkingsverband tussen betrokken gemeenten, land(goed)eigena-
ren, bedrijven en organisaties, die samen het park gestalte moeten geven. Er 
is  veel gebeurd, maar het werk is nog niet af.
Op 18 oktober vierde het Nationale Park de vijftiende verjaardag vanaf de 
oprichting. Een vertegenwoordiging van de VVG, het GNR, het Geopark Gooi 
en Vecht en een aantal raadsleden van de Gooise gemeenten waren aanwezig 
om te benadrukken, dat het Gooi ook onderdeel is van de Heuvelrug en dat, 
zolang het Gooi geen onderdeel is van het Nationale Park, er toch betrokken-
heid is vanuit het Gooi, ook al lijkt de animo bij de provincie Noord-Holland 
minder groot. Of het er echt van gaat komen zal de tijd moeten uitwijzen. 

Hans Metz, voorzitter

Het Gooimeer vanaf de Gooimeerdijk-Oost.  Foto: Teuson Nijland
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Groen Gooi,
Goois landschap
	George	Laeijendecker

Wie voor het eerst het Gooi bezoekt zou kunnen denken dat het landschap hier al 

eeuwenlang groen en aantrekkelijk is, zodat het logisch is dat mensen hier graag willen 

wonen. En eerlijk gezegd was het ook voor mij, toen ik hier in 2015 kwam wonen, 

onbekend hoe het allemaal zo gekomen is.

Kennismaking
Bij de eerste wandelingen en fietstochten ont-
dekte ik een grote  landschappelijke variatie. 
Van de lage graslanden in het bos (de zanderij-
en) begreep ik toen nog niets, en dat er zo veel 
natuurparels zijn, zoals bijvoorbeeld de Groeve 
Oostermeent,  was een fijne verrassing.
Gaandeweg wilde ik er meer van weten: wat zie 

ik hier eigenlijk en hoe is het ontstaan. Snuffe-
lend in boeken en tijdschriften las ik voor 
het eerst over Erfgooiers en het Goois Natuur-
reservaat. Twee dingen vond ik zo inspirerend, 
dat ik in de geschiedenis wilde duiken: er lagen 
honderd jaar geleden nog zeehonden te zonnen 
aan de toenmalige Zuiderszeekust bij Huizen! 
Op de gravure ‘Het dorp Huizen in Gooiland 

Gezicht op de meent achter Blaricum, 1900; David Schulman (1881-1966). Collectie: Hilversum.
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De gravure ‘Gezicht op Huizen, 1957’ van Hendrik Spilman naar Abraham de Haen (II). 
 Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.

van den Tafelberg te zien’ zie je een weids land-
schap, je kon vanaf de heide de botters zien 
varen! 

Krabbels uit bronnen
Het is niet alleen op vakantie zo dat je nieuwe 
landschappen leuker beleeft als je er wat van 
snapt, dat gold voor mij ook voor het Gooi. Het 
werd grabbelen uit allerlei bronnen om er meer 
zicht op te krijgen. Ik zocht naar markante 
momenten en gebeurtenissen uit het verleden, 
die hebben geleid tot wat we nu zien.
Mijn krabbels verzamelde ik in een tabel (zie 
pagina 14 en 15). Er staan feiten en weetjes in; 
een overzicht dat ik er zelf weer even bij pak en 
aanvul als ik weer iets nieuws lees.

Door het verzamelen van informatie werd mij 
duidelijk dat het Gooise landschap niet op zich-
zelf staat, maar dat de historische samenleving 
in het Gooi gebaseerd is op de nabije ligging 

van zand, zee en veen. In het Gooi kon geleefd 
en gewerkt worden door alles wat er tussen 
Eem en Vecht voorhanden was. Aangevuld 
door wat de zee te bieden had; maar zelfs in de 
hoogtijdagen van Zuiderzeevisserij werkten de 
meeste arbeidskrachten in de landbouw.
Eemland, Gooi en Vechtstreek kun je landschap-
pelijk van elkaar onderscheiden, maar historisch 
is het een samenhangend landschapsensemble.

Expositie Groen Gooi
Dat besef nam ik mee naar een uitdaging die op 
mijn pad kwam. Dit jaar werd het Erfgoedfesti-
val Groen in Gooi en Vechtstreek gehouden en 
‘mijn Huizer Museum’ (ik ben daar vrijwilliger) 
koos er voor om in dat kader een tentoonstel-
ling over het landschap te houden. De titel 
werd ‘Groen Gooi’.
Samen met directeur Nienke de Wit mocht 
ik de expositie bedenken en vormgeven. Wat 
spannend  en wat leuk! Hoe nu zo’n tentoon-
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stelling in te richten en te structureren? Een 
tentoonstelling is geen studiezaal, maar je wilt 
wel wat kennis en begrip meegeven aan de 
geïnteresseerde bezoeker.
We kozen ervoor het verhaal te vertellen aan 
de hand van herkenbare landschappen: heide, 
engen, meenten en maten, veenontginningen, 
oud bos, nieuw bos, Zuiderzee, Naardermeer en 
zanderijen.
Als eerste verbeelding van het landschap kozen 
we voor een hedendaagse foto die herkenning 
wil oproepen, een gevoel van ‘o ja, dat is hier, 
dat ken ik, wat mooi!’.
Het beeldend palet bestond verder uit schilde-
rijen en grafiek, dronevideo’s van het landschap 
van bovenaf, liedjes waarin het landschap 
zichzelf bezingt, enkele diersculpturen en 
historische landbouwwerktuigen. De video’s 
met de liedjes van Ernst v.d. Sloot zijn te vinden 
op You Tube, zoekterm Groen Gooi (voorbeeld 
oude bossen: https://www.youtube.com/
watch?v=o7jy6_Vv1i0).

Beelden uit het verleden
Hoe ons landschap er een eeuw geleden uitzag 
is te zien op honderden schilderijen. Het waren 
niet alleen schilders van de ‘Larense School’,  
maar ook veel andere kunstenaars, die zich 
vanaf het eind  van de 19e eeuw lieten inspi-
reren door heide, schapen, kustlijn, botters, 
landbouwers, bossen, boerderijen, kerktorens, 
veenplassen en akkers. 
In de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam 
krijg je ook een beeld hoe ons landschap er vóór 
de 20e eeuw uit zag. In de expositie maakten 
we er een behangcollage van. (https://www.
rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/31010--george-
laeijendecker/verzamelingen/landschappen-in-
gooi-en-vecht)

Het was een feest om voor de tentoonstelling 
naar bruiklenen te mogen zoeken in de kunst-
collecties van onder andere het Singer Museum 
Laren, gemeente Hilversum, Stichting Kunst-
bezit ‘s- Graveland,  gemeente Blaricum en 
Het Interbellum. Dit eerste Erfgoedfestival van 
Gooi en Vechtstreek heeft een veelbelovende 
samenwerking van regionale collecties op gang 

gebracht en het Huizer Museum ‘Het Schou-
tenhuis’ wil graag vaker werken laten zien uit 
regionale collecties. Wat we bijvoorbeeld gezien 
hebben aan winterschilderijen in onze streek, is  
om van te smullen!

Landschappen geduid
Wat gaven we mee aan de bezoeker van ‘Groen 
Gooi’? Met beeldende tekstjes voor ‘de geïnte-
resseerde leek’ heb ik aan elk landschap enige 
duiding willen geven bij de getoonde objecten. 
Hieronder zijn ze weergegeven, met per land-
schap één beeld uit de tentoonstelling.

 
Heide
Heide is er al meer dan duizend jaar in het 
Gooi. Hier kwam de mest voor de engen van-
daan. Zonder heide geen akkers, zonder akkers 
geen eten.
De mest kwam uit de potstal in de schaapskooi: 
schapenmest, heideplaggen en bosstrooisel. 
Toen honderd jaar geleden de kunstmest kwam 
werd de heide ‘nutteloos, woest en onherberg-
zaam’. Met nog een enkele schaapskudde en 
bijenschansen voor de honing.
Ongeveer gelijktijdig begonnen kunstenaars en 
stadsmensen de heide mooi en romantisch te 
vinden. Anton Mauve schilderde de schapen op 
de heide. Biologen, zoals Jac.P. Thijsse beschre-
ven de natuur van de heide: nachtzwaluw, 
korhoen, heideblauwtje.
Sindsdien willen we de heide graag zo houden, 
als geliefd historisch landschap. Dat kost wel 

Fransche Kampheide, Bussum. Foto: Frans Lemmens.
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geld en moeite, want als je niets doet wordt de 
heide vanzelf bos. Schapen en koeien helpen 
ons om de heide open en vitaal te houden.
Heide kenmerkt het Gooi nog steeds. Witte 
krentenboompjes in het voorjaar, gele brem en 
paarse heide in de zomer en daarna herfstkleu-
ren van berk en eik. Het korhoen is er niet meer, 
maar neem voor sperwer en roodborsttapuit 
een verrekijker mee.

Engen
De eerste akkers werden vijfduizend jaar gele-
den uitgehakt in het oerbos. Mest was er nog 
niet; als de grond was uitgeput werd een nieuw 
akkertje gemaakt. Op het oude akkertje werd 
vee gehoed.
Vaste akkers zijn er pas sinds duizend jaar. De 
mest kwam uit de potstal in de schaapskooi op 
de heide. 
Hoe groter de heide, hoe meer mest, hoe meer 
akkers. Daar is veel bos voor gekapt. Rond 1600 
was het landschap erg open. Je kon vanaf de Ta-
felberg ver kijken en de botters op de Zuiderzee 
zien.
De akkertjes groeiden uit tot grote aaneen-
gesloten engen; aan de rand lagen de boeren-
dorpen. Het was een lappendeken van kleine 
akkers met boekweit, rogge, aardappel en 
voederbiet. Met aan de randen een kleurrijke 
zee van korenbloemen, klaproos en bolderik.
Door de import van Amerikaans graan werden 
de akkers na 1850 overbodig. Veel dorpsuit-
breidingen zijn vanaf 1900 hoog en droog op de 
oude engen gebouwd.

Dit historische landschap is daardoor bijna 
verdwenen en daarmee ook de akkervogels, 
zoals patrijs en geelgors. Oude akkers zijn nu 
vaak open plekken in het bos; ze zorgen voor 
afwisseling en doorzicht. Soms kun je er weer 
boekweit en korenbloemen zien, als herinne-
ring aan vroeger: een vlinderparadijs.

Meenten en maten
Meenten en maten liggen vooral langs de vroe-
gere Zuiderzeekust en in het Eemdal.
Naast de heide en de akkers waren ze belangrijk 
voor het boerenbedrijf, want hier werd het vee 
gehoed en hooi geoogst. Meent betekent ge-
mene grond, in het Gooi waren dit de gemeen-
schappelijke weidegronden van de boeren.
Op deze gronden werden koeien en paarden 
geweid. Vanouds zijn de meenten een eldorado 
voor weidevogels, zoals de grutto die nergens 
zo veel broedt als in ons land. 
Maatlanden zijn maai- en hooilanden; zo 
drassig dat hier geen vee kon worden geweid. 
Onbeschermd tegen stormvloeden van de zee, 
tot 1633. Toen werden er in Eemland en bij 
Naarden zomerkades aangelegd om afkalving 
van het land tegen te gaan. Na het hooien kon 
in de zomer ook hier vee worden geweid.
Veel meenten zijn drooggelegd, soms opge-
hoogd, en woongebied geworden. De namen 
van de dorpswijken herinneren nog aan het 
vroegere landschap. Toch kent de regio nog 
steeds een prachtig weidegebied waar als 
vanouds in het voorjaar onder andere tureluurs 
door de lucht zwieren: Eemland.

De korenvelden bij Blaricum, 1917; Johan Briedé 
(1885-1980). 

Collectie: Het Interbellum.

Eempolder, ongedateerd. 
David Schulman (1881-1966). 
 Collectie: gemeente Blaricum.
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Oude bossen
Hier hoor je de specht hameren en zie je het 
tere groen van oude beukenlanen in het lage 
licht van de voorjaarszon. Met dank aan onze 
voorouders die al vanaf 1650 parkbossen be-
gonnen aan te leggen op hun buitenplaatsen 
in ’s-Graveland en tussen Naarden en Huizen.
Dat waren toen nieuwe bossen in een open 
landschap, want het Gooise oerbos was rond 
1600 helemaal verdwenen voor de uitbreiding 
van heide en engen; er moest  geleefd en gege-
ten worden.
Parkbossen werden aangelegd om mee te 
pronken. Zichtlijnen vanaf het landhuis, eeu-
wenoude lanen, vijvertjes om bij te mijmeren, 
heuveltjes met een uitzichtpunt, een ijskel-
der en een theekoepel, het is er allemaal nog 
steeds.

Nieuwe bossen
Nieuwe bossen zijn sinds 1850 aangeplant. Op 
de verlaten akkers kwam eikenhakhout; uit 
de bast werd looistof gewonnen voor leerbe-
werking. Op de heide werden dennen geplant, 

Spanderswoud, ‘s-Graveland. Foto: Frans Lemmens.

Herfstbos, ongedateerd; William Henry Singer jr. 
(1868-1943). 

Collectie: Singer Laren.
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omdat er vraag was naar houten palen om mijn-
gangen te stutten.
In de barre winter van 1944/45 werden veel 
bomen gekapt voor verwarming. Zo ook in het 
Spanderswoud; na de Tweede Wereldoorlog is 
daar een bos aangeplant met veel uitheemse 
boomsoorten: Oostenrijkse den, Corsicaanse 
den, douglas, fijnspar, Japanse lariks en Ameri-
kaanse eik. 
Bij de aanplant van nieuwe bossen werd Ame-
rikaanse vogelkers gebruikt als bodemverbete-
raar. Dat bleek niet te werken;  deze exoot begon 
overal te woekeren en nog steeds is het bestrij-
den van wat we nu bospest noemen een zorg in 
de bosbouw.
Nieuw bos kun je aanplanten, maar nieuw bos 
ontstaat ook vanzelf op heidevelden door de na-
tuurlijke uitzaai van berk, eik, lijsterbes en grove 
den. Zo kregen we prachtige bosranden aan de 
rand van de heiden. Wanneer ze door stuifzand 
worden bedolven en aan de andere kant weer 
aangroeien heet dat ‘wandelend bos’.

Veenontginningen
Nadat het landijs de heuvelrug opduwde, ble-
ven het Eem- en Vechtdal een moeras. Daar be-
gon veen te groeien, tot boven het grondwater. 
Bulten van hoogveen met daaronder diep laag-
veen. Als je het veen liet drogen tot turf brandde 
het prima in de kachel en het keukenfornuis.
Wanneer je alleen het hoogveen weghaalt, door 

turfsteken en sloten graaft voor drainage, ont-
staat er bruikbare landbouwgrond. Daarmee 
begon men omstreeks 1350. 
Later werd er veen uitgebaggerd, omdat er 
behoefte bleef aan brandstof. De bagger werd 
tot turf gedroogd op legakkers langs veensloten. 
Als de sloten te diep werden en de legakkers 
te smal, sloegen de legakkers soms weg door 
golfslag en wind.
Zo ontstonden de veenplassen van Kortenhoef 
en Ankeveen. Rijk aan libellen en vogels. Hier is 
het nog steeds zoals Jac. P.Thijsse het in 1915 in 
het Verkade-album ‘De Vecht’ beschreef.
Het landschap van de veenontginningen is 
karakteristiek en herkenbaar door de smalle 
kavels en de langgerekte bebouwing langs de 
ontginningswegen. Dit is het landschap van de 
Hollandse polderluchten, riet, wilgen en scha-
pen op nog steeds drassige weidegrond.

Zuiderzee
Niets spreekt zo tot de verbeelding als een 
woest beukende zee tegen het onbeschermde 
land. Oeverlanden overstroomden, het water 
in Eem en Vecht werd opgestuwd, het werd een 
natte boel.
De zee sloeg zand af van de heuvelrug, de klif-
kust was een fijne plek voor zonnende zeehon-
den, maar van de zee werd ook geleefd. De zee-
visserij groeide vanaf 1650 en het dorp Huizen 
legde er zelfs haar haven voor aan. Botterzeilen 
verdwenen tot ver achter de horizon om te vis-
sen op haring, bot, ansjovis en spiering. 
Overal hing de geur van gerookte haring, in de 
‘hangen’ werd hard gewerkt.

Ankeveense Plassen. Foto: Frans Lemmens.

Gezicht op de Zuiderzee, ca. 1650; Geertruydt Rogh-
man naar Roelant Roghman (1637-1652).
 Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.
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De gouden tijden van de visserij waren in 1950 
voorbij. De Zuiderzee werd in 1932 afgesloten 
en er groeit nu veel veel fonteinkruid. Delen 
van de randmeren zijn door de hoge aanwezige 
natuurwaarden Europees beschermd Natura 
2000-gebied.
Beroepsvaart tuft voorbij, zeilers en jachtjes zoe-
ken het wijde water op. De historie leeft voort 
met bottertochten voor liefhebbers, op een 
deinende boot onder het imposante bruine zeil. 

Naardermeer
We hebben in de regio maar één natuurlijk 
open water en dat is het Naardermeer. Niet 
ontstaan door uit de hand gelopen natte 
turfwinning, maar doordat de onbedijkte Vecht 
bij hoge waterafvoer  4000 jaar geleden steeds 
meer van haar venige oevers afsloeg.
Rond 1900 was er een plan om hier afval van 
Amsterdam in te storten, maar de pas opge-
richte Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten kocht het Naardermeer aan. De geor-
ganiseerde natuurbescherming was ‘geboren’. 
Het was het eerste Natuurmonument, beroemd 
van de schoolplaat en de vroeger aanwezige 
lepelaars, nu door de aalscholverkolonie.
Er stroomt schoon kwelwater vauit de Gooise 
heuvelrug in het Naardermeer. Dat zorgt voor 
veel bijzondere plant- en diersoorten. Sinds 
kort is de otter er weer terug!
Het is een open landschap, met water, rietland 
en moerasbos. Natuurmonumenten laat rond 
het Naardermeer geleidelijk meer moerasbos 
ontstaan voor nog meer variatie in de natuur. 

Zanderijen
Schep voor schep, boot na boot is veel Goois 

zand naar Amsterdam gevaren om er huizen op 
te bouwen. Ballastzand voor de VOC-schepen, 
later zand voor spoordijken en de snelweg A1,  
ophogingen in het Gooi zelf; alles bij elkaar 30 
miljoen m3 zand, uit een oppervlakte van 2400 
voetbalvelden.
Zanderijen zijn systematisch afgegraven en je 
herkent ze aan een slotenpatroon, waardoor 
het zand werd afgevoerd naar vaarten. Het 
begon rond 1640 in de ’s-Gravelandse Polder. 
Het geld stroomde binnen voor de aanleg van 
kostelijke buitenplaatsen.
Vanaf 1675 gingen grote gebieden rond de 
vesting Naarden op de schop om open schoots-
velden te maken, die onder water gezet konden 
worden. Uniek in Europa. Tot in de vorige eeuw 
werden grote gaten in het Gooi puur voor geld-
gewin gegraven, zoals bij Valkeveen.
De zanderijen werden na afgraving meestal 
weiland of boomkwekerij. Een deel werd later 
bebouwd.
Het is een typisch Goois landschap: grote laag-
gelegen terreinen her en der langs de stuwwal. 
Omdat het water hier zo hoog staat kan mooie 
nieuwe natuur worden ontwikkeld door aanleg 
van  plas-dras oevers en kleine hoogteverschillen.

Plassenlandschap, 1911; Bernard A. van Beek 
(1875-1941).

Collectie: Hilversum.
’s-Graveland, ongedateerd; Adri Pieck (1894-1982).

Collectie: Singer Laren.
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Terugblik
Mijn krabbels hebben me geholpen om het 
landschap beter te begrijpen. De geschiedenis 
van het Gooi gaat terug tot de ijstijden, 250.000 
jaar geleden. 10.000 jaar geleden liepen hier 
nog jagers en nomaden op de toendra. Pas in de 
laatste 5000 jaar is het landschap door mensen-
hand ontgonnen, gebruikt en ingericht. 
Het Gooise landschap is gemaakt met zweet en 
tranen. Het was hard werken in het veen, op de 
heide, de meenten en op de akkers.
Echte natuur is er niet meer, het Gooierbos is 
verdwenen. We leven in een cultuurlandschap. 
Boeren, burgers en buitenlui. De eerste hebben 
het landschap gemaakt, de laatste zijn het sinds 
een eeuw gaan waarderen, beschermen en 
behouden.
Heel lang leefde men hier van de natuur; nu 
leven we met de natuur.

Hoe	nu	verder	met	ons	landschap?
Door verschillen hoogte, water, bodem en land-
gebruik is er een gevarieerde natuur. Natuur die 
hoort bij het historisch cultuurlandschap. Dat 
blijft niet vanzelf zo; als heide niet meer wordt 
begraasd en grasland niet meer wordt gemaaid 
dan wordt het binnen een paar decennia bos.

Natuur ontwikkelt zich naar de mate waarin 
de mens ruimte biedt voor natuurlijke proces-
sen, door de kwaliteit van bodem, water en 
lucht en door het met elkaar verbinden van 
natuurgebieden. Wat kiezen we, wat zijn de 
opties?
In het kader van haar Omgevingsvisie 2050  
liet de provincie Noord-Holland zich hierover 
inspireren door de visie van ARK Natuuront-
wikkeling, een Europees deskundige natuuror-
ganisatie met veel praktische kennis. U vindt 
hun ‘Natuurdroom 2050 Noord-Holland’ op 
hun website (https://www.ark.eu/sites/default/
files/media/Noord-Holland/Rapport_Noord-
Holland_lo-res_6_april_2018.pdf)

Bovenstaande tekening verbeeldt de kansen die 
ARK ziet wanneer ervoor wordt gekozen om 
veel ruimte te bieden aan natuurlijke processen, 
zoals herstel van kwelwaterstromen, natuurlijke 
bosontwikkeling en natuurlijke begrazing. Het 
verder onderling verbinden van droge en natte 
natuurgebieden is een streven waar ook het 
Goois Natuurreservaat voor pleit en aan werkt.

En de wolf ? Die komt na 500 jaar terug; daar 
heeft hij zelf al voor gekozen.

Tekening Natuurdroom 2050 voor Gooi en Vecht, 2018; Jeroen Helmer. Bron: ARK Natuurontwikkeling.
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Rivieren zetten dikke lagen zand af

Landijs duwt de heuvelrug op; smeltwater zet 
zand met grind af

Het Gooi is een toendra; er zijn rondtrekkende 
jagers en nomaden; door harde wind worden 
dekzanden afgezet

Jagers en voedselverzamelaars vestigen zich

Het wordt warm en vochtig;  zeespiegel en 
grondwater stijgen; veenvorming in moerasge-
bieden; de eerste landbouwers maken akkers in 
het bos; op verlaten akkers wordt vee gehoed; 
door oeverafslag ontstaat een klifkust aan zee

Groei van nederzettingen / dorpen op de flank 
van de stuwwal; vaste akkertjes in het bos; 
schapen begrazen de heide, koeien en paar-
den in de meenten, hooi uit de maatlanden; 
potstalsysteem voor winning van mest (mengsel 
van heideplaggen, schapenmest, bosstrooisel); 
droge turfwinning in veengebieden

De bevolking groeit; boeren organiseren zich 
in een marke van Erfgooiers; door ontwatering 
van veen komt er meer landbouwgrond

Riviervlakte

Landijs met kiezels, 
keileem en stenen

Boomloos, lage planten 
en struiken

Uitgestrekt loofwoud

Oerbos; aan de randen 
moeras; heide ontstaat 
op verlaten akkers; 
grafheuvels

Bos, akkertjes, meentlan-
den en maatlanden langs 
de zee

Oerbos verdwijnt; 
alleen nog hakhout en 
kreupelhout; oppervlakte 
akkers groeit ten koste 
van heide tot uitgestrekte 
engen; ontstaan stuifzand 
door overbeweiding en 
plaggen

Voor 250.000

250.000 – 
100.000

100.000 – 
10.000
 

Vanaf 6000

Vanaf 3000 
v.Chr.

1100 n.Chr.

1350 – 1550

Poolwilg, dwergberk, 
zilverster, mammoet, wol-
harige neushoorn

Bos met eik, linde, haze-
laar en berk, moerasbos 
met els en wilg; in het 
bos wolf, everzwijn, 
herten, wilde runderen, 
sperwer en valk

Op de akkers boekweit, 
aardappel, rogge en 
voederbiet; met koren-
bloem, klaproos en 
bolderik

Wolf verdwijnt door drijf-
jacht met wolvennetten

LandschapMarkante periode / gebeurtenisTijdlijn Natuur

Tabel 1

Boekweit, 1698. Caspar Luyken. 
Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.

Grutto op nest. Henri Verstijnen, 1892-1940. 
Collectie: Rijksmuseum Amsterdam.
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Gooierbos is gekapt; de eerste zandafgravin-
gen aan de randen van de stuwwal; graven 
van vaarten voor afvoer van zand; veen wordt 
ook uitgebaggerd (natte turfwinning)

Aanleg van parkbossen op buitenplaatsen; de 
eerste zeevisserij

Boekweitakkers verdwijnen door import van 
Amerikaans graan; op akkers wordt eikenhak-
hout geplant voor looistof

Vraag naar mijnhout groeit: aanplant van grove 
dennen op de heide

Aanleg spoorlijn Amsterdam - Amersfoort

Groei van stedenbouw, villaparken; ontwikke-
ling van industrie en vervoer 

Ontstaan van een romantisch beeld van het 
platteland en bewoners bij stedelingen en kun-
stenaars; oprichting Gooische Stoomtram

Kunstmest maakt de hei voor mestproductie 
nutteloos, ‘woest en onherbergzaam’

Ontstaan van de georganiseerde natuurbe-
scherming; aankoop Naardermeer (1906)

Oprichting Centrale schoonheidscommissie 
voor behoud van Goois natuurschoon tegen 
oprukkende bebouwing (Henri Polak); plan 
voor tuinstad op de heide (de Miranda) wordt 
verworpen (1928)

Afsluiting Zuiderzee, einde van de zeevisserij; 
oprichting Goois Natuurreservaat, overdracht 
van Erfgooiers gronden t.b.v. natuurbehoud

Zuidelijk Flevoland drooggelegd

A27 is aanslag op Gooise natuur; 300 ha na-
tuur verdwijnt door ontzanding langs het spoor; 
meenten worden bebouwd (Oostermeent en 
Hilversumse Meent); landbouw op de heuvelrug 
is rond 2000 vrijwel verdwenen

Natuurontwikkeling in zanderijen; aanleg 
natuurverbindingen  (ecoducten, faunatunnels); 
heide wordt opengehouden door grazen, 
maaien en plaggen; waterpeilverhoging t.b.v. 
weidevogels; toename natuurlijk bosbeheer

Kaal heidelandschap met 
akkers rond de dorpen; 
petgaten en legakkers in 
veengebieden

Nieuw bos bij ’s- Grave-
land en tussen Huizen en 
Naarden

Akkers worden grasland 
en eikenhakhout

Eerste nieuwe naaldhout-
bossen
 
Zandafgravingen langs 
spoorlijn

Uitbreidingen van Bussum 
en Hilversum

De hoge engen worden 
bebouwd

Consolidatie van opper-
vlakte heide en bos

Nieuw land aan de 
horizon

Nieuwe woonwijken in 
open landschap; nieuwe 
televisietoren overal 
zichtbaar (1973)

Bosrijk verstedelijkt land-
schap met heidevelden; 
toename  moerasbos 
rond Naardermeer

Korhoenderplaag op 
de engen, verjaagd met 
ratels; aalscholvers vis-
sen veel paling weg

Visserij op haring, bot, 
ansjovis en spiering

Akkervogels patrijs 
en geelgors nemen in 
aantal af

Zeehonden bejaagd 
als ‘schadelijk gedierte’ 
(haringeters)

Vogelvangst met eenden-
kooien en vinkenbanen

Lepelaars broeden in het 
Naardermeer

Zeevissen verdwijnen; 
toename van paling, 
blankvoorn, baars en 
brasem; muskusrat wordt 
gevaar voor dijken

Korhoen verdwijnt; wei-
devogels gedecimeerd; 
vos verjaagt lepelaar in 
Naardermeer; krenten-
boompje en Amerikaan-
se vogelkers rukken op

Runderen als natuur-
begrazers; invasie 
Amerikaanse rivierkreeft; 
fonteinkruidvelden in 
Gooimeer zijn voedsel 
voor o.a. kleine zwaan

1600

1650

1850

1870

1874

1875

1880

1900

1905

1923

1932

1968

1970

2010

LandschapMarkante periode / gebeurtenisTijdlijn Natuur
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Hoe het allemaal begon

Voor mijn achttiende verjaardag kreeg ik van mijn broer een imkerpak. Dat was 

omdat ik bestuurskunde ging studeren. Het is een onpraktische studie van veel 

woorden en weinig daden, vond mijn broer. Zijn oplossing: imker worden, zodat 

ik naast mijn studie en werk ook nog een beetje praktisch bezig zou zijn. Zo werd 

ik alweer vijfentwintig jaar geleden imker.

Honingbijen in de zomer. Foto: Ramon Hagedoorn.

1616

Wat kunnen Erfgooiers
leren van bijen?
Ramon Hagedoorn 1

1  Meer informatie over Ramon Hagedoorn leest u op www.bijeffect.nl.
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Al snel raakte ik gefascineerd door de slimme 
samenwerking tussen bijen: de manier waarop 
ze voor de larven zorgen, hun bijenkast 
schoonhouden, taken onderling verdelen zon-
der er ook maar een woord aan vuil te maken. 
Hoe ze met zo’n heel volk van 40.000 bijen een 
winterperiode kunnen overleven, een periode 
van maanden waarin de omgeving werkelijk 
niets te bieden heeft. 
Hoe ze vervolgens in de lente binnen de 
bloemenzee die dan staat te bloeien de beste 
nectarbron weten te vinden. Hoe ze het volk 
redden als de koningin sterft, een acute crisis.
Toen ik op een ministerie ging werken, raakte 
ik weer gefascineerd door hun samenwerking. 
Maar nu door het moeizame karakter ervan. 
Al die verschillende afdelingen, programma’s 
en projecten. Al die vergaderingen over wie 
wat doet! En wat zijn we een tijd kwijt aan 
evalueren, monitoren en verantwoording 
afleggen. Bijen doen dat allemaal niet, en toch 
kunnen ze overleven. Hoe doen ze dat toch?

Samenwerken is niet 
vanzelfsprekend
Misschien wel de belangrijkste les die we van 
bijen kunnen leren: ga niet zomaar groot-
schalig samenwerken! Het maakt het leven 
ingewikkelder en brengt grote risico’s met zich 

Ramon Hagedoorn. Foto: Ramon Hagedoorn.

mee, die je moet afwegen tegen de voorde-
len. Ik gebruik honingbijen als voorbeeld van 
succesvolle samenwerking, maar zelfs in de 
bijenwereld is samenwerken niet vanzelfspre-
kend. Mijn bijen zijn honingbijen, die leven 
in volken. Toch zijn er wereldwijd slechts een 
paar soorten honingbijen, een stuk of zeven. 
Daarnaast zijn er bijna 20.000 andere soorten 
bijen, de zogenaamde solitaire bijen. Alleen al 
in Nederland zijn er zo’n 350 soorten. Die so-
litaire bijen doen alles - hun naam zegt het al 
- in hun eentje. En dat werkt prima! De natuur 
zegt daarmee eigenlijk: als je iets in het klein 
kan oplossen, doe dat dan vooral! Bespaar je 
de moeite van grootschalig samenwerken. Dat 
doe je alleen als het echt niet anders kan, je 
moet er een heel goede reden voor hebben. 
Bij de honingbijen is die reden duidelijk: de 
bestuiving. Die moet wereldwijd op zo’n grote 
schaal plaatsvinden, dat er een teamverband 
nodig is. Erfgooiers zijn een interessant voor-
beeld van vroege samenwerking door mensen. 
Eigenlijk ontbreekt bij hen een duidelijk doel 
van die samenwerking, anders dan het behoud 
van het eigen volk. Er is geen bestuiving die 
plaats moet vinden en de samenwerking van al 
die boeren noodzakelijk maakt.
Mensen zijn eigenlijk helemaal niet gewend 
om in volken of grote verbanden samen te 
werken. Wij zijn sterk geweest in overleven in 
kleine groepjes van jagers en verzamelaars. 
De laatste tijd lijken we echter verslaafd aan 
samenwerking. We doen het op alle levens-
domeinen: onderwijs, zorg, vervoer, voedsel-
voorziening, de productie van goederen en 
diensten, huisvesting, communicatie, verzeke-
ringen, onze oudedagsvoorziening. Alles gaat 
tegenwoordig in het groot. Mijn bijen zouden 
dat heel raar vinden! Moeten jullie niet eens 
afkicken van al dat samenwerken, zouden ze 
vragen? 

Menselijke	hulpconstructies
Het probleem is niet alleen dat we gaan 
samenwerken terwijl de noodzaak niet heel 
duidelijk is, maar ook dat we allerlei hulp-
constructies inzetten. Ik noemde er al een 
paar. We verdelen de organisatie in afdelingen 
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Erfgooiersprotest naar aanleiding van een moord in 1903.
Ferdinand Hart Nibbrig. Collectie: Museum Hilversum.

Honingbij. Illustratie: Henk van Bork.

en het werk over verschillende functies. We 
vergaderen. We bedenken regels en procedures 
en bepalen wat er moet gebeuren als iemand 
zich hier niet aan houdt. De Erfgooierswet en 
de schaarbrieven, die de gebruiksrechten van 
de Erfgooiers regelden, reken ik ook tot die 
hulpconstructies. 
Aan de ene kant is het logisch dat we zulke 
constructies nodig hebben; we kunnen immers 
nog niet zo goed samenwerken als de bijen. 
Aan de andere kant moeten we er niet teveel 
gebruik van maken, ons er niet van afhankelijk 
maken. Zeker omdat het risico bestaat dat ze 
de samenwerking eerder belemmeren dan ver-
sterken. Ze werken conflicten of een passieve 
houding in de hand: “Jij gaat daar helemaal 
niet over!” “Dat zit niet in mijn takenpakket.” 
“Daar moeten we eerst over vergaderen.” Enzo-
voort, enzovoort.

Erfgooiers	zijn	doeners,	net	als	bijen
Erfgooiers waren net als bijen slechts half vrij. 
De Erfgooiers hadden wel gebruiksrechten, 
maar het eigendom van de gronden lag bij an-
deren. Ook de werksters in een bijenvolk zijn 
maar half vrij. Ze kunnen niet zomaar weggaan 
als ze zouden willen, maar zijn afhankelijk 
van de koningin. Al is het alleen maar, omdat 
werksters zich niet kunnen voortplanten. 

Net als Erfgooiers zijn bijen doeners. Het 
succes van bijen zit in hun handelen. Als 
iets nodig is, komen ze gelijk in actie. Al het 
werk, zoals de larven verzorgen en de bijen-
kast schoonhouden, wordt gedaan door de 
werksters. De mannetjes - de darren - doen 
helemaal niks. 
Een werkster wordt zo’n zes weken oud en 
maakt in die tijd een imposante carrière. 
Ze begint met simpele taken binnenshuis: 
schoonmaken en de larven voeden. Na een dag 
of tien kan ze zelf was maken van honing en 
kan ze letterlijk meebouwen aan de eigen or-
ganisatie. Pas na een week of drie gaat ze voor 
het eerst naar buiten; ze besteedt de laatste 
tijd van haar leven vooral aan het oogsten van 
nectar en stuifmeel. Ze verkent ook de omge-
ving, binnen en buiten. Er vliegen voortdurend 
bijen rond in de omgeving om te zien of er 
nieuwe bloemen zijn gaan bloeien. Ook in de 
bijenkast lopen bijen een flink deel van de tijd 
ogenschijnlijk zomaar rond. Dat doen ze om 
te zien wat voor werk er ligt en wat anderen 
aan het doen zijn. Zo bepalen ze iedere dag 
weer wat ze gaan doen; ze stemmen eigenlijk 
voortdurend hun handelingen op de omgeving 
en op elkaar af, niet gehinderd door allerlei 
hulpconstructies. Wij verkennen doorgaans 
onze omgeving en onze eigen organisatie een 
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Erfgooiersprotest naar aanleiding van een moord in 1903.
Ferdinand Hart Nibbrig. Collectie: Museum Hilversum.

stuk minder dan bijen, vaak 
omdat we dat zien als onno-
dig tijdverdrijf. 

Tot slot
Bijen en Erfgooiers hebben 
veel gemeen. Het zijn doeners, 
die eigengereid, een tikje 
conservatief, maar met veel 
volharding aan de slag gaan. 
En ze werken al heel lang sa-
men. Bijen al miljoenen jaren, 
maar de Erfgooiers zijn een 
bijzonder voorbeeld van lang-

durige samenwerking. Er zijn 
bijna geen andere groepen of 
organisaties die het eeuwen 
achtereen hebben volgehou-
den om samen te werken en te 
vechten voor een gezamenlijk 
doel. Ook voor de toekomst is 
er genoeg om voor te blijven 
strijden in het Gooi. Met de 
volharding van de Erfgooiers 
moet dat lukken, zeker als er 
niet teveel hulpconstructies 
worden verzonnen. Helemaal 
als je het doel in het oog 
houdt. Dat is meer dan alleen 
behoud; het gaat ook om het 
verbinden van al het moois 
in het Gooi aan recreatieve 
en educatieve doelstellin-
gen. Wellicht zijn er andere 
kansen, die je ziet als je je 
omgeving blijft verkennen. 
Nog een laatste tip daarbij: 
gebruik een krant, of in uw 
geval: een oude schaarbrief !  
Als imker moet ik soms 
twee volken samenvoegen, 
bijvoorbeeld omdat ze allebei 
afzonderlijk te zwak zijn om 
de winter door te komen. Ik 
haal dan het deksel van de 
ene bijenkast en de bodem 
van de andere bijenkast. Die 
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Bijenkasten. Foto: Ramon Hagedoorn.

laatste zet je dan op de eerste. 
Het gevolg: een heuse veldslag 
tussen de twee bijenvolken; 
ze gaan elkaar nog erger te 
lijf dan de Erfgooiers in het 
verleden weleens deden. De 
oplossing is om een velletje 
krantenpapier tussen de twee 
kasten te leggen. Alle bijen 
beginnen aan de krant te 
knagen. Na een dag komen 
ze elkaar tegen en accep-
teren ze elkaar. Met andere 
woorden: als je als afdelingen 
(bijvoorbeeld in het Gooi) 
gaat fuseren, verzin dan een 
krant, een gezamenlijke klus, 
waaraan je eerst gezamenlijk 
knaagt voordat je echt gaat 
samenwerken.

Vanwege de Week van de 
Erfgooiers organiseerde 
de VVG een excursie met 
lezingen over het gebruik van 
de woeste gronden (bos en 
heide) door de Erfgooiers. Ra-
mon Hagedoorn legde in zijn 
lezing voor 59 deelnemers de 
relatie tussen de bijen en de 
Erfgooiers. U heeft zojuist een 
samenvatting van zijn betoog 
gelezen.



20

Gevelstenen in Huizen
 Henk Schipper

De gemeente Huizen heeft een betrekkelijk kleine dorpskern en grote uitbrei-

dingswijken: de gemeente is tot de grenzen volgebouwd. In de dorpskern, het 

oude dorp, zijn betrekkelijk weinig gevelstenen te vinden, wel veel zogenaamde 

‘eerste stenen’ en enkele ornamenten. In de westelijke villawijken zijn meer 

gevelstenen te vinden, maar in de na de oorlog bebouwde gebieden ziet men in 

verhouding tot de grootte erg weinig gevelstenen en eerste stenen.

20

De beeldengroep met de gevelsteen boven de voordeur van het weeshuis. Foto: Henk Schipper.
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Boven de ingang van het oude gemeentehuis 
vindt men het wapen van Huizen met het melk-
meisje. Dit duidt op de agrarische oorsprong 
van het dorp. Het gebouw, ontworpen door de 
architecten Groeneveld en Falkenburg, werd 
eind 1940 in gebruik genomen. Het is nu een 
notariskantoor.

 

Het huidige gemeentehuis, gebouwd naar 
ontwerp van ir. P. J. Clecq Zubli, werd geopend 
in 1986. De steen heeft twee kanten. De tekst 
op de steen luidt: ‘Burgemeester Mr. F. Fontein 
legde deze hoeksteen op 11 juni 1985’. Op de 
steen zijn symbolen van de Huizer samenleving 
te zien. Van links naar rechts: het wapen, indus-
trie, veeteelt, communicatie, visserij met daarin 
de tekens van geloof, hoop en liefde, landbouw, 
scheepvaart, kerk en klederdracht. Links om de 
hoek staan de tekens voor recreatie, bouw en 
natuur.

Huizen was eeuwenlang overwegend protes-
tants en de kerk was van groot belang voor 
de inwoners. De kerkgebouwen dragen geen 
gevelstenen, wel eerste stenen. Uitzondering 
daarop is de oude, achteraf gelegen, Mennonie-
tenkerk met in de gevel de steen: RELIGIONI 
CONSECRATA AO MDCCXXVI (De Godsdienst 
gewijd 1726). De Mennonieten of Doopsgezin-
den hielden hier hun diensten tot 1834. Het 
kerkgebouw werd later verkocht en nu is het 
een deel van een winkel.

De Griekse letters Alfa en Omega hebben een 
prominente plaats gekregen op het woonhuis, 
gebouwd in 2000. Het zijn de eerste en de laat-
ste letters van het Griekse alfabet. Zij worden 
genoemd in het bijbelboek Openbaring en dui-
den op het begin en het einde; ‘wat God begint, 
zal Hij ook voleindigen’ of ‘Hij zal er zijn van het 
begin tot het einde’.

Naarderstraat 3. Foto: Henk Schipper.

Graaf Wichman 10. Foto: Henk Schipper.

Havenstraat 10. Foto: Henk Schipper.

Arie de Waalstraat 31. Foto: Henk Schipper.
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Boven de voordeur van het weeshuis staat deze 
beeldengroep en daaronder bevindt zich een 
gevelsteen. Twee weeskinderen staan bij een 
lessenaar waarop een bijbel ligt. Deze lessenaar 
en de bijbel bevinden zich in paleis ’t Loo. Zij 
waren een geschenk aan koning Willem III als 
dank voor zijn moedig optreden bij de waters-
nood in het rivierengebied in 1861. Bij de begra-
fenis van koningin Wilhelmina lag deze bijbel 
op de kist. Met het na de inzamelingsactie voor 
de bijbel overgebleven geld werd het Oranje 
Weeshuis gesticht.

 

De Huizer dichter Haindruk van het Noorder-
einde (Henk Rebel) heeft een Spaanse kogel 
in de gevel van het huis van zijn dochter laten 

inmetselen toen ze met vakantie was. Hij wilde 
het huis wat opleuken. Het is een stenen kogel 
met 17 cm doorsnee. Zo heeft Huizen net als 
Alkmaar een huis met een kogel.

Deze steen bevindt zich boven de portiek van 
het huis dat in 1912 verbouwd werd. Het stelt 
de haven van Huizen voor. Men verwachtte van 
de haven dat deze meer welvaart in het dorp zal 
brengen. De opdrachtgever en eerste bewoner 
van het huis was de hangenbaas Willem Boor 
Klzn.

In de Bersiap-periode na 1945 in Indonesië 
kwamen veel Indische Nederlanders naar Ne-
derland. Zij vestigden zich veelal in Den Haag, 
maar ook wel elders in het land. De huisves-
ting was slecht in deze tijd van woningnood. 
Er werd een stichting opgericht met de naam 
Pelita. Dat is een olielampje dat een beetje licht 
brengt in het bestaan. De stichting organiseer-
de zoveel mogelijk hulp en liet ook woningen 

Oranje Weeshuisstraat 5. Foto: Henk Schipper.

Zeeweg 38. Foto: Henk Schipper.

Taandersstraat 1. Foto: Henk Schipper.

Trompstraat 13-17 en 14-24. Foto: Henk Schipper.
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bouwen die allemaal werden voorzien van een 
gevelsteentje boven de deur. In Den Haag, Apel-
doorn en in diverse andere plaatsen kan men 
deze woningen vinden. Zo ook in Huizen.

Panta Rhei is een bekende naam voor huizen. De 
betekenis is een moeilijk te vatten filosofie van 
Griekse wijsgeer Heraclitus (ca. 540-480 v. Chr.). 
Er is een steeds wisselende stroom van tegen-
stellingen: dag en nacht, zomer en winter, oorlog 
en vrede, verzadiging en honger, enz. Het wordt 
op de steen verbeeld door stromend water. 

Het huisje De Den werd in 1908 voor J.C. Dudok, 
gebouwd door S.N. de Haan. Dudok was violist 
bij het Concertgebouworkest in Amsterdam 
en had hier zijn zomerhuis. Het is later aan 
de achterzijde sterk vergroot. De familie Lots 
woonde hier lange tijd. De heer J. Lots had een 
boekhandel in Huizen.

De villa De Maerle werd in 1906 gebouwd door 
K.P.C. de Bazel. Op deze steen, hoog in de gevel, 
ziet men de zon met stralen, de naam en een 
fluitende merel. Het huis werd gebouwd voor 
de kunstschilder Gerrit W. van Blaaderen.

In de top van de voorgevel van een villa, even-
eens gebouwd door De Bazel, werd een steen 
geplaatst met de afbeelding van een valk. Een 
toepasselijke voorstelling voor deze plek. De 
eerste eigenaar was Klaas Tjebbes. De villa met 
14 kamers werd gebouwd in 1916 en het adres 
was toen Roelofslaan 4. De heer Tjebbes was 
deskundige op het gebied van suikerbieten. 
Mede door hem werd een zaadveredelingsbe-
drijf opgezet bij de modelboerderij Oud Bus-
sem. De steen in de het gebouw waar dit bedrijf 
was gevestigd aan de Flevolaan 39, voorheen 
van de Plankeniers, herinnert nog aan hem.

Korte Langewijnseweg 10. Foto: Henk Schipper.

Oud Bussummerweg 44. Foto: Henk Schipper.

Nieuwe Bussummerweg 157. Foto: Henk Schipper.

Valkeveenselaan 26. Foto: Henk Schipper.
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Op de hoek van de Stukkenlaan staat de villa 
‘Het huis in de zon’. Op de gevelsteen is het huis 
zelf afgebeeld met als achtergrond de stralende 
zon. Het werd in 1926 gebouwd naar een ont-
werp van H.C. Elzinga en het is nu een gemeen-
telijk monument.

In de voorgevel van villa naast ‘Het huis in de 
zon’ bevindt zich een set van drie stenen met de 
woorden Het Stukke Laantje. Daarop ziet men 
de bomen van het daar aanwezige Sterrebos 
dat door de eigenaren ‘De Stukken’ werd ge-
noemd. Op de middelste steen is een houthak-
ker bezig de bomen om te hakken ten behoeve 
van de aanleg van de villawijk. Het huis werd 
ontworpen door architect J.W. Dinger, maar het 
is later verbouwd.

De Woningbouwvereniging Huizen

Dit huis is er één van een blok van vier wo-
ningen. De Woningbouwvereniging Huizen 
bouwde hier in 1959 de 1000ste woning. Het is 
een zogenaamde woningwetwoning. Voor de 
vereniging was het een bijzondere prestatie en 
er werd veel aandacht aan besteed. 
Zo kregen alle leden een speculaaspop met het 
rijmpje: 

“Wij willen graag dat u het weet,
Onze duizendste woning is gereed…”

De huurder, de familie Bos, kreeg de bestuurs-
leden en de wethouder op bezoek en zij kregen 
een radio met een tafeltje cadeau. 
De woningbouwvereniging ging wel door met 
bouwen: in 1966 werden 130 huizen gebouwd 
in het Bovenweg-kwartier (steen bij Grasweg 
31) en de 2000ste woning staat aan de Loefzij. De 
3000ste woning uit 1980 staat aan de Delta. Een 
metalen plaquette geeft dit aan. 
 

Naarderstraat 301. Foto: Henk Schipper.

Stukkenlaan 2. Foto: Henk Schipper.

Johan Evertsenlaan 23. Foto: Henk Schipper.

Delta 47. Foto: Henk Schipper.
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De 4000ste woning aan de Middelgronden stamt 
uit 1983. Dat betekent dat er door de vereni-
ging in drie Jaar tijd 1000 woningen werden 
gebouwd.

 

De 5000ste woning heeft een uitsparing in het 
metselwerk. De bouw was in de tweede helft 
van de jaren tachtig. Verder werd er niet meer 
geteld. De Woningbouwvereniging Huizen ver-
dween door fusies in andere corporaties.

Voor meer wetenswaardigheden en bronnen 
zie het boek ‘Gevelstenen in Huizen’. Alle 
foto’s zijn in het archief van de Historische 
Kring Huizen.

Bovenmaatweg 313. Foto: Henk Schipper.

Middelgronden 83. Foto: Henk Schipper.

Uitreiking Emil Ludenpenning
 Erick Groothedde

voorzitter Hans Metz. De bijeenkomst werd 
opgeluisterd door twee muzikale intermezzo’s 
van het duo Spinoza.

Op vrijdag 19 september is in het stadhuis 
van Naarden de jaarlijkse Emil Ludenpenning 
uitgereikt. Ditmaal aan de historicus Anton 
Kos, autoriteit voor wat betreft de geschiedenis 
van de Erfgooiersorganisatie, die verschillende 
publicaties op zijn naam heeft staan. Som-
migen van u hebben vast nog het mooie boek 
‘Erfgooiers ten eeuwigen dage’ uit 2007 in de 
kast staan. Co-auteur hiervan was Anton Kos. 
Hij werd in het zonnetje gezet door vertegen-
woordigers van de vier organisaties die achter 
de uitreiking van de eervolle penning zitten:  
Frits van Dulm, voorzitter van de Stichting 
Stad en Lande, Karen Heerschop namens het 
Goois Natuurreservaat, Jan Vollers, voorzitter 
van de Stichting Tussen Vecht en Eem, en onze  Foto: Erick Groothedde.
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Het Gooi is heel divers en wordt onder meer gevormd door dorpen met nieuwe 

woonwijken, (snel)wegen en daartussen bos, zandverstuivingen en heidevelden. 

Dat is niet altijd zo geweest! In het lesprogramma ‘Erfgooiers: boeren in het 

Gooi’ gaan basisschoolleerlingen op ontdekkingsreis naar het verleden, naar 

begin 1900. Het lesprogramma is in 2017 samengesteld ter gelegenheid van 

de Week van de Erfgooier en uitgetest met de Gooise Daltonschool. Dit jaar 

gingen -ook weer rond de Week van de Erfgooier- andere scholen in Hilversum, 

en later dit jaar ook in Huizen, met dit project aan de slag.

Onderwijsproject
Erfgooiers, 
boeren in het Gooi
 Maya Heinsbroek en Rhodé Hoorn 

Op CBS De Wegwijzer vroegen de kinderen:
“Waar komen de aren en korrels allemaal vandaan?” Hier uit de buurt!

Foto: Omgevingseducatie.
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“De Erfgooiersspeeltuin, 
die ken ik wel!” 
Het lesprogramma is bestemd voor de groepen 
5 en 6 van de basisschool (8-9 jaar) en bestaat 
uit een voorleesverhaal, een gastles met een 
opdrachtcircuit en een werkboekje. De kinderen 
maken kennis met Tijs, zoon van een Erfgooier 
uit Laren. Maar wie waren dat nou eigenlijk, die 
Erfgooiers, wat deden ze en waar woonden ze? De 
kinderen gaan op onderzoek uit om daar achter 
te komen.  Startpunt is een voorleesverhaal van 
het leven van Tijs. Het verhaal wordt geïllustreerd 
door tal van historische foto’s. 

Een fragment: 
Tijs zat op de onderste tak van de oude appel-
boom in de boomgaard. Onder zijn bungelende 
benen zaten vader en moeder op het houten 
bankje. Zijn zus Neeltje en de knecht Lammert 
zaten er ieder op een houten krukje bij. Het was 
een warme zomeravond. De vogels floten en het 
bleef maar licht. 
Vader zei dat hij nog even aan het weefgetouw 
ging werken, dat in een zijkamertje van de deel 
stond. Daar weefde hij koedekken. Dat waren 
een soort jasjes voor koeien. Die werden in de 
winter gebruikt om de koeien warm te houden. 
Zo konden ze langer op de meent blijven grazen 

en hoefden nog niet op stal om daar het dure 
wintervoer te eten. Vader was best goed in weven, 
zijn koedekken waren altijd zonder fouten en hij 
kreeg er goed geld voor!
“Kom jongelui”, sprak zijn vader opeens beneden 
hem, “naar bed. Morgen is het weer vroeg dag. 
Dan moet ’t gebeuren!” “Oh ja”, dacht Tijs. Mor-
genavond gaat het regenen, had vader gezegd. 
Voor die tijd moest de laatste lading hooi in de 
hooiberg gebracht zijn. Hij vond hooien mooi 
werk. Het hoorde echt bij de zomer. Veel leuker 
dan de deel schrobben, of klompen poetsen. 
Dat rotwerk moest ie elke week doen! De kippen 
voeren deed Tijs ook graag. Ook al moest hij daar 
voor wel elke ochtend om half zeven zijn bed uit.
In het lesmateriaal wordt ingegaan op het ge-
bruik van het landschap vroeger en nu. De klas 
krijgt een plattegrond te zien waarbij een kaart 
van ‘Gooilant 1740’ over de huidige kaart van het 
Gooi is geprojecteerd. Met behulp van kleurvlak-
ken zien de kinderen hoe het landschap vroeger 
werd gebruikt. Waar staat jouw school en was het 
hier vroeger ook al bebouwd of was hier heide, 
weide of akkerland? Ook onderzoeken ze via de 
website www.topotijdreis.nl hoe de bebouwing 
in het Gooi veranderde na het opheffen van de 
Erfgooiersorganisatie in 1979. 
De gastles gaat in op het verschil tussen meenten 

Op de deel, Blaricum.  Bron: Historische Kring Blaricum.
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Projectie over de huidige kaart van Hilversum.  Bron: Goois Natuurreservaat.

Gooilandt - Ottens 1740 - topografie 2017

‘t Gooi  Ottens 1740
Landschap

meentgrond / weiland (1967 ha.)

enggrond / bouwland (3040 ha.)

bebouwing (284 ha.)

bos / landgoed (268 ha.)

heide / woeste grond (4793 ha.)

‘s-Gravelandsche Buitenplaatsen (521 ha.)
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en engen en de kinderen leren welke gewassen 
op de engen werden verbouwd. Ook bespreken 
ze met elkaar verschillen tussen het eten vroeger 
en nu. Hoe zag het ontbijt er uit? Vroeger was 
er nog geen suiker, hoe maakten ze de pap dan 
zoet? De kinderen bekijken boekweit, haver, 
gerst en malen tarwekorrels. De gastles is voor 
de scholen van meerwaarde. Iemand van buiten 
school maakt indruk en heeft meer kennis over 
het onderwerp dan de eigen leerkracht die zich 
in het onderwerp moet verdiepen. Een leerling 
gaf aan: “Ik hou van vroeger”, dus bij hem vielen 
de lessen in goede aarde. 
Dit jaar kregen de kinderen na afloop ook nog 
het zakje boekweitkorrels met weetjes over dit 
gewas van de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Ook de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- 
en Eemstreek (OGVE) waarmee de VVG samen-
werkt, besteedde aandacht aan de week van de 
Erfgooier. Met financiële steun van de Vereniging 
Vrienden van het Gooi, Stichting Stad en Lande 
van Gooiland en het Rabobank Coöperatiefonds 
is een lesprogramma ontwikkeld, dat eind oktober 
op twee scholen is uitgevoerd. De foto’s uit lesma-
teriaal zijn afkomstig van de historische kringen 
van Blaricum en Laren. Het voorleesverhaal is 
geschreven door Simone Arts. De gastles en het 
opdrachtcircuit zijn gegeven met medewerking 
van Michiel Korthals van de Stichting Oude 
Landbouw-Gewassen Laren N.H. en de familie 
Calis van de Larense Molen. Het kaartmateriaal is 
samengesteld door het Goois Natuurreservaat.

De VVG heeft in de loop van de jaren een reeks 
fietsroutes gepubliceerd. Deze routes werden 
samengesteld door Edwin Klomp. Hij wist op een 
aanstekelijke manier zijn uitgebreide kennis van 
het Gooise landschap en van de natuur en de 
cultuur van het Gooi te combineren. In totaal zijn 
er tussen 1997 en 2011 tien routes uitgegeven, in 
lengte variërend van 17 tot 72 km.  Het bestuur 
heeft de fietsroutes overgedragen aan een club 
bij wie het beheer ervan in deskundige handen 
is. Dat is het Fietsgilde ’t Gooi. In het archief 
bewaren we uiteraard zorgvuldig enkele exem-
plaren van elk van de routebeschrijvingen. Zij 
zijn een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis 

van de VVG. Echter, één nummer ontbreekt. Dat 
is nummer 4, ‘Langs de molens van de zuidelijke 
Vechtstreek’, uit 2003. Mocht u ergens nog een 
exemplaar hebben liggen dat u aan de vereniging 
zou willen afstaan, neem dan s.v.p. even contact 
met mij op (secretaris@vriendenvanhetgooi.nl 
of tel. 035 525 8192). Hebt u een exemplaar, maar 
wilt u dat graag zelf houden, dan zou ik graag de 
gelegenheid krijgen om er een kopie van te maken.

Op zoek naar 
fietsroute nr. 4
 Leen Mak

Loenderveense molen met zeilen.
Foto: Wikipedia.org.

In het vorige nummer (Vrienden van ’t Gooi, 
Jaargang 23, nr. 2-2018) is abusievelijk op blz. 
22 in kolom 1 op regel 3-5 de volgende tekst 
beland: ‘(zoals de kleine zonnedauw en de 

Rectificatie
moeras-wolfsklauw). Het genoemde tekstdeel 
dient verwijderd te worden. Excuses aan de 
auteur voor deze omissie.



30

Zonnestraal
 Hans Hoes

Dit jaar is het negentigjarig jubileum van het sanatorium Zonnestraal in Hilversum. 

De gemeente spant zich in om dit monument op de Erfgoedlijst van UNESCO 

geplaatst te krijgen. Wat is er zo bijzonder aan dit monument en waar staat het 

eigenlijk? In dit artikel zal ik vooral ingaan op de historie en ontwikkeling van het 

terrein waarop het sanatorium in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd is.

Het gebouw. Foto: Hans Hoes.

Kale heide
Het gebied ligt op de zuidelijke grens van 
Gooiland, tegen ’t Sticht (de huidige provincie 
Utrecht) aan. In 1280 kwam Gooiland (Naer-
dincklant) in bezit van de Hollandse graaf 
Floris V en diens opvolgers. Het ligt op het 
einde van de Gooise stuwwal. Dat is bijvoor-
beeld erg goed zichtbaar bij het Vliegveld 
Hilversum. Eind van de middeleeuwen stond 
het oude ‘oerbos’ nog in de nabijheid ervan.  
Aanvankelijk werd dit Gooiersbos beschermd 
door de Gooise bosmarke-organisatie, die met 
‘bosbrieven’ de belangen van een beperkte 
groep mensen probeerde veilig te stellen en 
een zorgvuldig beheer van het bos voorstond. 
Rondom de Tachtigjarige Oorlog is deze 
organisatie opgeheven en is voortvarend alle 

bos in ’t Gooi gekapt en particulier gebruikt. 
Aan het begin van de 17de eeuw was Gooiland 
veranderd in een overzichtelijk kaal akker-, 
weide- en heidelandschap. De huidige bossen 
in ’t Gooi, ook bij het landgoed Zonnestraal, 
zijn geplant, of ontstaan uit zaailingen in de 
heidevelden.

Van woeste grond
tot Loosdrechtse Bos
Ook het Loosdrechtse Bos is aangelegd1. Het 
landgoed Zonnestraal behoorde grotendeels 
tot het voormalige heidecomplex, dat na 1625 
een paar eeuwen deel uitmaakte van het zo 
genaamde Tweede Blok. Het Eerste Blok is het 
gebied bij ’s-Graveland, dat na vele protesten 
van de Erfgooiers in de 17de eeuw verkocht is 

1  Op de topgrafische kaart wordt dit aangeduid als Emmikkerbosch.



31

aan rijke Amsterdammers, die er hun zomer-
villa’s bouwden met het geld dat ze verdienden 
met de verkoop van het zand van hun perceel.  
De Staten van Holland (eigenaar van Gooiland) 
onder leiding van de baljuw Pieter Cornelisz. 
Hooft hadden uiteindelijk het Eerste Blok ver-
kocht, maar huiverden (vanwege de weerstand 
van de Erfgooiers) om ook het Tweede Blok te 
vermarkten. Bovendien was de grens tussen 
Holland en Utrecht niet overal even duidelijk. 
De huidige grenspalen getuigen daarvan. Ten-
slotte was er voor de Erfgooiers veel heidegrond 
nodig, om hun schaapskudden te weiden en 
hun akkers via de zo genaamde potstalmethode 
te bemesten. In 1634 kwam er een compromis. 
Het Eerste Blok (’s-Graveland) werd uitgegeven 
en het Tweede Blok (nu het gebied tussen het 
spoor naar Utrecht tot en met de woonwijk Ker-
kelanden) bleef woeste grond. Onderdeel van 
dat compromis was het doortrekken van de ’s-
Gravelandsevaart naar Hilversum en de aanleg 
van een drietal ontsluitingswegen. Een dertig 
jaar later was Stad en Lande van Gooiland (de 
organisatie van de gemeenten en Erfgooiers) 
toch van plan het Tweede Blok in cultuur te 
brengen. Daarom wilde men het verkavelen 
en verkopen aan de Erfgooiers. De Staten van 
Holland stemden er op 23 maart 1665 mee in 
en men begon met de verkaveling en ontwik-
keling. Er werd een wal met greppel om het 
gebied aangelegd, die nu nog terug te vinden is. 
Veel succes leverde de ontginning niet op. Het 
gebied lag te ver weg van de dorpskernen en 
de ontsluiting was, anders dan in ’s-Graveland, 
slecht. In 1683 lukte het de gemeenten Naarden 
en Huizen de meest noordelijk gelegen kavels 
te verkopen aan Eduard Emtinck. Hij ontwik-
kelde de percelen niet tot akkerland, maar liet 
ze bebossen. Ook de aangrenzende delen van 
de Kerkelanden of vullingsgronden2 waren van 
hem en werden ook bebost. Een deel van die 
vullingsgronden is in 1912 toegevoegd aan het 
landgoed Zonnestraal, nabij de Raaweg.  Het 
oude verkavelingspatroon en de restanten 
van het oude slotenpatroon zijn nog terug te 

vinden. Zijn zoon Simon Emtinck profiteerde 
enkele decennia later van de eerste opbrengst. 
Daarom wordt het Loosdrechtse Bos ook nog 
steeds het Emtincksbos genoemd.

Van productiebos naar landgoed
Van pakweg 1720 t/m 1900 is het Loosdrechtse 
Bos een echt ‘productiebos’ geweest. De familie 
Emtinck verkocht het perceel ruim een eeuw 
later en daarna heeft het nog vele eigenaren 
gekend. In de uitgebreide beschrijving van het 
Landgoed Zonnestraal door Jan Lamme en An-
nette Koenders in het boek Oorden van Schoon-
heid uit 2000 zijn ze allemaal genoemd, evenals 
de vele houtverkopen die er plaatsvonden. In 
1802 is er een ‘bouwmanswoning’ in het gebied 
gezet, in 1911 vervangen door een ‘boswachters-
woning’. Dat jaar kocht Frederik Smit het Loos-
drechtse Bos met de uitdrukkelijke bedoeling er 
een landgoed van te maken. Achter de boswach-
terswoning liet hij een houten villa bouwen, die 
hij ter herinnering aan zijn verblijf in Argentinië 
de Pampahoeve noemde. Hij richtte de ontslui-
ting van de nieuwe gebouwen op de hoofdlaan 
(de oude weg Hilversum-Utrecht) en van daaruit 
op de weg Hilversum-Loosdrecht. Bij het begin 
van het landgoed liet hij een tuinmanswoning 
bouwen. Hij liet de hoofdwegen (met goedkeu-
ring van de gemeente en de provincie) verharden. 
Nog steeds werd het landgoed doorkruist door de 
weg ‘op Utrecht’. Rond zijn nieuwe villa werd het 
wegenpatroon ingrijpend gewijzigd. De strakke 
wegenstructuur maakte plaats voor kronkelige la-
nen en paden, in de Engelse landschapsstijl, waar 
ook de villa een voorbeeld van is. Met de komst 
van Smit veranderde het Loosdrechtse Bos in een 
landgoed genaamd: ‘Pampahoeve’.
  
Van Pampahoeve naar Zonnestraal
Na zijn overlijden in 1919 werd het landgoed 
uiteindelijk verkocht aan de Stichting Diamant-
bewerkers Koperen Stelen Fonds (KSF), ook wel  
Nieuwe Levenskracht genoemd. Zij wilden er een 
arbeiderskolonie oprichten voor tuberculoselij-
ders onder hun leden (diamantslijpers). Men had 

2  Vullingsgronden waren afgegraven hoge venen, die aanvankelijk gevuld werden met bagger. Later werd daar  
ook nog uit Amsterdam afkomstig straat- en huisvuil gestort.
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behoefte aan meer landbouwgrond, om de arbei-
derskolonie te werk te stellen en daarom werden 
de nabijgelegen vullingsgronden ook aange-
kocht. Jan van Zutphen, de grote roerganger van 
het initiatief, gaf het landgoed daarna zijn nieu-
we naam: Zonnestraal. Bij tbc-bestrijding ging 
het vooral om rust. Na een periode van rust zou-
den de tbc-patiënten geleidelijk aan de arbeid 
hervatten en zich tussentijds ontspannen en rust 
zoeken. De te verrichten arbeid (vooral land-
bouw) was het verdienmodel van Zonnestraal. 
De ontwikkeling van het sanatorium geschiedde 
deels in eigen beheer. Vanaf 1919 werden de tbc-
patiënten in boshutjes gehuisvest en werkten 
zij mee aan de inrichting van het terrein. De 
vullingsgronden werd benut voor landbouw en 
een tuinderij. Ook stonden er bijenkasten en er 
werden koeien en varkens gehouden. De huidige 
kinderboerderij is daarvan een overblijfsel. Voor 
de ontspanning werd een open luchttheater 
gebouwd. In 1921 werden de ‘openbare’ wegen 
overgenomen door Zonnestraal en gesloten voor 
het publiek. Tot 1997, toen Zonnestraal onder 
de Natuurbeschermingswet ging vallen, bleef 
het landgoed uitsluitend beschikbaar voor de 

patiënten en het personeel van het sanatorium. 
Tussen 1926 en 1928 is het sanatorium gebouwd 
naar een ontwerp van Jan Duiker, B. Bijvoet en 
J.G. Wiebenga.
 
Zonnestraal in 2018
Zonnestraal, in 1928 geopend als tbc-kliniek is 
door Duiker c.a. gebouwd als ‘tijdelijk’ gebouw. 
Volgens hem moest het zo’n 40 tot 50 jaar mee-
gaan, om dan door de natuur opgenomen te wor-
den. Er is gekozen voor een uitgebreide restaura-
tie, die deels gerealiseerd is. Als je langs het nog 
niet gerestaureerde Dresselhuyspaviljoen loopt 
zie je wat Duiker bedoelde. Wandelend door 
Zonnestraal, met kennis van de ontwikkeling 
van het gebied in de afgelopen 800 jaar, kun je 
allerlei elementen in de natuur herkennen uit dat 
verleden. Een aanrader, los van de vraag of Zon-
nestraal op de UNESCO Werelderfgoedlijst komt.
Dit artikel is geschreven met gebruikmaking van 
de bijdrage van Annette Koenders en Jan Lamme  
over Zonnestraal in ‘Oorden van Schoonheid’, 
buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum, 
uitgegeven door de Historische Kring Albertus 
Perk in 2000.

Op pad met
de Natuurwacht

Wandelprogramma	winter/voorjaar	2019

Ook in 2019, met een frisse start op 1 januari, nodigen we u uit met de 

Natuurwacht op pad te gaan in de mooie natuur van ’t Gooi en omgeving. 

In 2019 organiseren wij iedere veertien dagen een mooie tocht.

Blaricummer Eng. Foto: Sjoerd Nelson.

De natuur in, met onze natuurwachten: Randolph	Pelsink	en	Sjoerd	Nelson
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Rondje	Ankeveensche	Plassen
Datum: 1 januari 2019.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ruim 2 uur.
Vertrekpunt: Sint Martinuskerk, Stichts End 23, 
1244 PK Ankeveen.

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

Groeve Oostermeent en 
Blaricummer Eng
Datum: 13 januari 2019.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Verzamelen op de parkeerplaats 
tegenover hotel Bellevue, Huizerweg 11, 1261 AS 
Blaricum.

De Groeve Oostermeent is een 400 meter lange 
‘afgrond’ die plaatselijk drie meter hoog is, 
ontstaan door industriële afzanding voor de 
steenfabriek Rijsbergen. Dit abrupte snijvlak van 
afgegraven en hogere zandgrond legt 150.000 
jaar geologische geschiedenis bloot. Al even bij-
zonder is de kolonie oeverzwaluwen, zij graven 
er jaarlijks gangen om in te broeden. Ook wande-
len we langs de Blaricummer engen en een poel 
gevuld met kwelwater. In het gebied komen 
enkele soorten kikkers voor, maar die laten in dit 
jaargetijde nog niet van zich horen.

Smithuyserbosch en Cronebos
Datum: 27 januari 2019. 
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Hoek Lage Vuurscheweg 84/Zwar-
teweg, 1213 VD Hilversum.

Het Smithuyserbosch was ooit een deel van het 
‘oerbos’, het Erfgooiersbos. Helaas later gekapt, 
herplant, weer gekapt en opnieuw aangeplant 
met dennen, vooral grove den, en loofbomen. In 
het Cronebos staan hoge douglassparren en heel 
oude beuken. In het gebied leven boommarters. 

Er zijn open plekken in het bos gecreëerd om een 
biotoop te scheppen voor de levendbarende ha-
gedis, de hazelworm en vlinders. Ook zijn er twee 
amfibieënpoelen gemaakt. Een mooie boswande-
ling, hopelijk met wat sneeuw. En dan ineens: de 
Wolfsdreuvik. Wat is de 80-jarige geschiedenis 
van deze merkwaardige toren in het bos? Als u 
meewandelt komt u daar alles over te weten.

Parken van Huizen
Datum: 10 februari 2019. 
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Verzamelen parkeerplaats kinder-
boerderij Huizen, ’t Merk 10, 1276 DA Huizen.

De gemeente Huizen is evenals andere Gooise 
gemeenten omringd door natuur, maar staat 
ook bekend als de haven van het Gooi. Ook in de 
woonwijken is veel groen te vinden in de wijkpar-
ken. Wij maken een wandeling door deze parken 
en gaan ook langs het strand en naar de punt van 
de haven.

Spanderswoud-noord, Kamphoeve 
en Bantam
Datum: 24 februari 2019. 
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Verzamelen Bistro Robert, Spander-
slaan 1, 1217 DB Hilversum.

Een fijne boswandeling door twee voormalige 
landgoederen. Op de buitenplaats Spanderswoud 
zie je een mengelmoes van tuinstijlen. Ooit moet 
er in Spanderswoud veel hakhout (spaanders) 
hebben gestaan, want het buiten is ernaar ver-
noemd. Het is aangeplant als productiebos van 
loof- en naaldhout. Door natuurlijk  bosbeheer 
zijn er nu open plekken ontstaan, waardoor het 
bos steeds diverser wordt. Ook komt u daar nog 
bunkers uit de Tweede Wereldoorlog tegen.
De Kamphoeve was oorspronkelijk een eiken-
hakhoutbos, dat later is omgevormd tot een 
eikenspaartelgenbos. Onze natuurwacht zal u 
uitleggen wat dat betekent. Op het parkeerterrein 
stond vroeger de boerderij ‘Kamphoeve’. 
Bantam is een oud landgoed, sporen daarvan zijn 
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nog te zien. Met mooie waterpartijen en brug-
getjes. Het landhuis, gebouwd in 1878, is honderd 
jaar later helaas afgebroken. Op de hoogste 
heuvel heeft een Turkse tent gestaan. Vanaf hier 
was de Zuiderzee te zien. De betonnen fundering 
is deels nog zichtbaar.

De Zes Bergenroute
Datum: 10 maart 2019. 
Vertrektijd: 11.00 uur.
Duur: ruim 4 uur, een wandeling voor volhouders!
Vertrekpunt: Verzamelen Oude Raadhuisplein, 
Oude Raadhuisplein, 1271 RH Huizen.

Een zeer gevarieerde wandeling, dwars door het 
oude centrum van Huizen, maar toch grotendeels 
onverhard. Smalle paadjes en brede bospaden 
wisselen elkaar af. Je komt door bossen, heide, 
over een zandverstuiving, langs uitzicht op 
het Gooimeer en natuurlijk de Zes ‘Bergen’: de 
Woensberg, Tafelberg, Trapjesberg, Sijsjesberg, 
Eukenberg en de Aaltjesberg. De ‘bergen’ hebben 
een hoogte variërend van 9 tot 35 meter. We gaan 
ze allemaal zien. Het is een pittige wandeling, met 
de nodige pauzes. Lunch meenemen.

De Zuid, bosgebied ten zuiden van 
Hilversum
Datum: 24 maart 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ruim 2 uur.
Vertrekpunt: Bosparkeerplaats tegenover Vuurse 
Dreef 24, 3739 KA Hollandse Rading.

De Zuid was in het begin van de eeuw nog een 
geheel open heide. Het gebied bestaat uit een 
aantal deelgebiedjes met veelzeggende namen, 
zoals Bosberg, Hengstenberg, Dassenbos en 
Erfgooiersbos. Het Dassenbos wordt (weer) 
af en toe door dassen bezocht. Een prachtige 
boswandeling door de bossen ten westen van 
de Lage Vuursche.

Rondje	Wijde	Blik
Datum: 07 april 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ruim 2 uur.
Vertrekpunt: Verzamelen kruising Vreelandse 
weg/Moleneind, Kortenhoef. Parkeren De 
Zuwe 19, 1241 NA.

De Wijde Blik is de grootste en diepste plas van 
de Vechtplassen, omdat hier niet alleen veen, 
maar ook jarenlang zand gewonnen is. De plas 
vriest ’s winters meestal niet dicht. Winter-
gasten, zoals brilduiker, wilde eend en smient 
profiteren hiervan. 
In de lente broeden de grote en kleine karekiet, 
fuut, meerkoet en rietzanger in de rietkragen. 
Een mooie voorjaarswandeling langs water en 
veengronden.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt al-
tijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn 
alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/
of consumpties zijn voor eigen rekening. Hon-
den kunnen absoluut niet worden toegelaten, 
ook niet aangelijnd.
 
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme (weers-)omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de 
gidsen 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, 06-267 228 99 of 06-152 866 61 of 
per e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nlWijde Blik. Foto: Sjoerd Nelson.
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Vereniging Vrienden van het Gooi is een onafhankelijke vereniging met meer dan 1000 leden
die opkomt voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie van het Gooi.

Zij wil genieten van de schoonheid van het Gooi en dit samen met u
doorgeven aan de volgende generaties.

Maak kennis met ons via www.vriendenvanhetgooi.nl


