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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

3

Witte Klaverzuring.  Foto: Wouter Nugteren.
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Voorwoord
MRA
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband 
van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de 
Vervoerregio Amsterdam. De MRA behoort tot de Europese top vijf 
van economisch sterke regio’s. De belangrijkste doelstellingen zijn het aanjagen van de eco-
nomie en de woningproductie. Duurzaamheid staat eveneens hoog op de actielijst. Hetzelfde 
geldt voor het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbrei-
den van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving. Het Gooi is onderdeel van de 
metropoolregio. De MRA publiceert maandelijks een nieuwsbrief met de stand van zaken van 
de ontwikkelingen in de regio.
Naar aanleiding van een plan van aanpak onder de titel ‘Het metropolitane landschap als 
strategische opgave’, legt de planoloog Ton Bossink in NH-nieuws uit wat de waarde van de 
natuur is voor ons: “Die natuur is belangrijk om je hond uit te laten, voor een picknick maar 
ook fijn voor hardlopers en fietsers. En hoe meer fietspaden en bankjes er aangelegd worden, 
hoe belangrijker het landschap wordt voor de bewoners, en hoe kleiner de kans dat we het 
toch opofferen voor huizen en snelwegen”. De natuur als consumptieartikel dus.
Bij lezing van het plan van aanpak zelf blijkt dat natuur en landschap gelukkig op heel wat 
meer belangstelling en ook deskundigheid kunnen rekenen. Het blijkt in ieder geval een 
serieuze onderzoekopgave te zijn.  Deze hecht veel belang aan behoud en ontwikkeling van 
natuur in evenwicht met de belangen op het gebied van economie en huisvesting in de druk-
bevolkte regio. 
Op het gebied van de huisvesting heeft diezelfde MRA geconstateerd, dat de totale behoefte 
aan nieuwe woningen in de regio tot 2040 een omvang heeft van 230.000 woningen. De 33 (op 
regel 2 in dit artikel staat 32) gemeenten in de MRA hebben veel nieuwe, potentiële woning-
bouwlocaties in beeld gebracht. In totaal is voor de komende decennia in potentie ruimte voor 
460.000 woningen binnen de MRA. Dit blijkt uit de geactualiseerde Monitor Plancapaciteit 
MRA 2018. Wanneer minimaal de helft van deze locaties daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is 
dat voldoende om te voorzien in de woningbehoefte van circa 230.000 woningen tot 2040.
Om dit te bereiken heeft de MRA inmiddels zeven sleutelprojecten geïnventariseerd, die niet 
alleen moeten bijgedragen aan de woningbouwbehoefte, maar ook aan de versterking van 
de leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De projecten liggen voornamelijk in bin-
nenstedelijke gebieden.
Ruimtelijke ordening is het maken van keuzes.  Enerzijds versterken die de samenhang,maar 
anderzijds ook onderkennen en versterken zij zo nodig de verschillen. Het Gooi en de Vecht-
streek vervullen in de metropoolregio een functie als gebied waar natuur en landschap een 
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Het eiland Dode Hond.  Foto: Dick A. Jonkers

noodzakelijk tegenwicht bieden tegen het drukke stedelijke leven. Deze waarde lijkt voorals-
nog binnen de MRA niet omstreden!
Veel hangt echter af van de vraag of het gaat om de waarde van de natuur, of uitsluitend om 
het plezier dat mensen er aan beleven.
De gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Gooise Me-
ren, Harderwijk, Huizen, Kampen, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Zeewolde vormen 
samen de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Een coöperatie, die de randmeren tussen 
de Flevopolders en het oude land wil ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatief gebied, met 
name voor watersporters, en richt zich onder andere op het beter toegankelijk maken van de 
reeks van eilanden in de randmeren. 
Zo ligt in het Eemmeer het eiland de Dode Hond. Het eiland is slecht toegankelijk voor 
mensen en daardoor een bijzonder natuurgebied. Dit in tegenstelling tot veel andere eilanden 
in de randmeren. De ambitie van de Gastvrije Randmeren voor de komende vier jaar is om de 
recreatie in het randmerengebied een krachtige impuls geven. Dus zijn er ook plannen om de 
Dode Hond beter toegankelijk te maken, ofwel geschikt te maken voor recreatieve consump-
tie. De gemeente Blaricum gaat er graag in mee. In 2018 werd de Dode Hond verrijkt met een 
broedend paar zeearenden. Dat is verheugend nieuws voor de natuur, maar lijkt vooralsnog 
geen reden voor de Gastvrije Randmeren om de ambitie te temperen. Het voorbeeld van de 
Dode Hond is niet het enige.
In Muiderberg was bedacht om aan de westkant van het strand te midden van Natura 
2000-gebieden en NNN1 gebieden recreatiewoningen bouwen. Waar kan je beter genieten van 
de natuur dan in een recreatiewoning te midden van die natuur. In dit geval zou het dan wel 
gaan om het verstoren van een waardevolle verbinding tussen het kustgebied en het achter-
land. Gelukkig gaat dat plan niet door, maar voor het aanleggen van een parkeerplaats bij 
het speelpark Oud Valkeveen op een Natura 2000-terrein2 heeft de gemeente Gooise Meren 
inmiddels wel een vergunning afgegeven. Ook in dit geval dus gebruik te behoeve van recre-
atie, maar ten koste van natuur.
Sinds een paar jaar leven we weer in een tijd van oplevende economie. Dat betekent altijd 
druk op de leefomgeving. Niet alleen door de ontwikkeling van bouwplannen en nieuwe 
wegverbindingen, maar ook door een toenemende recreatieve druk. Veel van die plannen 
komen niet uit de koker van de MRA. De gemeenten binnen het MRA-gebied hebben ook 
eigen plannen en ambities. Voor plannen voor bebouwing, of de aanleg van wegen, die ten 
koste gaan van natuur en landschap zijn regels. Het is met name die recreatieve druk die 
van de natuur een consumptieartikel dreigt te maken. Soms met onomkeerbare gevolgen. 
We moeten zorgen dat de natuur niet ten onder gaat aan de gedachte dat het toevoegen van 
fietspaden en bankjes de natuur zou kunnen redden. We moeten echte keuzes maken.

Hans Metz, voorzitter
1  Natuur Netwerk Nederland.
2  Dit Natura 2000-terrein omvat het Eemmeer en de zuidoever van het Gooimeer.
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Deze heemtuin1 zou geen onbekende moeten zijn voor de leden. Dit unieke 

kleinood van nog geen kwart hectare herbergt een aantal leefgebiedjes met als 

basis  verschillende grondsoorten, petieterige watertjes en een bijbehorende 

flora en fauna. Al eerder is er ons blad aandacht aan geschonken. Degenen 

die zich willen voorbereiden op een bezoek, kunnen hiervoor terecht onder het 

kopje: Meer informatie aan het eind van dit artikel. De tuin is het gehele jaar 

door vrij toegankelijk.

In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal vertegenwoordigers van 

de flora en fauna die zijn te ontdekken tijdens het spieden en speuren in het 

gebied. Op verzoek kunnen rondleidingen worden verzorgd voor groepen.

Boomklever. Foto: Wouter Nugteren.

66

Voorjaar en zomer in 
de Gooise Heemtuin
Dick A. Jonkers

1  Ligging naast de Algemene begraafplaats De Woensberg in Blaricum, achter de Bijenschans Steegland.
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Vroege bloeiers 
Wanneer de winter af begint te lopen, kan 
tot ver in maart de bloei worden bewonderd 
van de bosanemonen. Op de hoge zandgron-
den, waartoe ook het Gooi behoort, kan hij 
plaatselijk vrij algemeen voorkomen, vooral in 
loofbos. Zij kunnen zich zijdelings verspreiden 
door ongeslachtelijke voorplanting (klonen) 
via hun ondiep groeiende wortelstokken. Dit 
in een tempo van circa één meter per jaar. 
Een andere verspreidingsvorm is via een 
mierenbroodje, een aanhangsel aan zaden 
of vruchten van sommige plantensoorten. 
Door mieren kan dat geconsumeerd wordt 
en hierdoor leveren die ook een bijdrage aan 
de voortplanting. Een dergelijke wijze van 
uitbreiden komt echter sporadisch voor. In de 
folklore wordt de plant windroos genoemd, 
omdat hij al beweegt bij het minste zuchtje 
wind. Een bijnaam is ‘achterumkiekertje’ die te 
danken is aan het feit dat de bloem meedraait 
met het licht.
Hoewel net als alle ranonkelachtigen giftig 
(duivelskruid), wordt hij toch onder andere 
gebruikt in de volksgeneeskunde bij tandpijn, 
reuma en jicht. 

Klever
Terwijl de bosanemonen bloeien zijn sommige 
vogelsoorten zich al aan het voorbereiden op 
het naderende broedseizoen. Onder hen de 
holenbroeders, zoals kool- en pimpelmees, die 
al druk doende zijn om de neskastjes te inspec-
teren, die in de heemtuin zijn opgehangen. In 
deze tijd is ook een andere holenbroeder -de 
boomklever- actief, die vaak in een van de nest-
kasten broedt. Zijn luid schallende roep klin-
kend als ‘tu-tu-tu’ is al vanaf februari in en rond 
de tuin te horen. Daarin en rond de Woensberg 
voelt hij zich goed thuis. In het gebied tussen 
Vecht en Eem is dat ook het geval. Het is daar 
een vrij talrijke broedvogel in gebieden met 
enigszins open loof- en gemengd bos en daarin 
ondergroei. De aanwezigheid van oude en hoge 
bomen daarin met holen is een pre. Parken en 
lanen zijn eveneens aantrekkelijk. Bij omwo-
nenden van leefgebieden verschijnt de blauw-
specht, zoals een van de volksnamen luidt 

in de winter soms op de voedertafel. Op zijn 
spijskaart komen vooral insecten voor, evenals 
zaden, noten, vruchten, graan en bessen. Harde 
noten worden tussen boomschors geklemd 
en stuk gebeiteld. Te grote insecten worden in 
stukjes geknipt met de snavel.
De boomklever heeft een opmerkelijk gedrag. 
Let er eens op wanneer u in de heemtuin 
komt. Hij klimt en daalt met schokjes zowel 
omhoog als omlaag langs de stam van een 
boom. Tijdens het klimmen wordt niet op de 
staart gesteund. Kijk ook in de broedtijd, om 
verstoring te voorkomen, van enige afstand 
naar de nestkast waarin wordt gebroed. Aan 
de klep ervan en rond de nestopening bevindt 
zich metselwerk, een mengel van modder en 
speeksel dat is aangebracht om indringers te 
weren. Het heeft hem nog een ander volks-
naam opgeleverd: plakspecht.

Cypreswolfsmelk
Vanaf april is de cypreswolfsmelk te zien. Het 
is een vrij zeldzame soort van droge zand-
grond. In tuinen worden wolfsmelkachtigen 
gebruikt al sierplant (Euphorbia). Plinius de 
Oudere beschrijft, dat de naam Euphorbia is 
afgeleid van Euphorbos, een geneesheer van 
koning Juba II van Mauritanië.
Het melksap, dat bij kneuzing verschijnt, is 
giftig. Deze plant word dan ook niet gegeten 
door vee. Wel door mieren die het melksap 
kunnen consumeren. Contact met het sap van 
de wolfsmelk levert bij mensen vaak oog- of 
huidirritatie op.
De Nederlandse naam wolfsmelk wijst op het 
melksap dat een belangrijk kenmerk van dit 
geslacht is. ‘Wolf ’ in de betekenis van ‘duivel’ 
werd vroeger beschouwd als boosdoener. In 
Engeland heet wolfsmelk ’spurge’. De her-
komst is het werkwoord ‘to purge’ dat duidt 
reinigen c.q. louteren. Actieve ingrediënten 
worden ingezet voor medische doeleinden, 
waaronder braak- en purgeermiddelen.

Sint-Jansvlinder
Doordat de heemtuin bloemrijk is wordt hij 
door heel wat vlindersoorten bezocht, zoals 
witjes, citroentjes, dagpauwogen en kleine vos. 
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Het is teveel om op te noemen. Ga zelf op zoek 
en verwonder u. Een opvallende soort is de 
Sint-Jansvlinder. Hij heeft zijn naam te danken 
aan de periode waarin hij verschijnt, rond 24 
juni, de naamdag van de heilige Sint Jan. De 
soort behoort tot de nachtvlinders, maar is in 
de volle zon overdag actief met het consume-
ren van de nectar uit bloeiende planten. 

Meer informatie
Nugteren, W. 2016. Gooise Heemtuin. Vrienden 
van het Gooi 2016 21 (1): 9-12.
Jonkers, D.A. & Prins, F. (redactie). 2017. Goois 
Vogels. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Sival, E. 1998 (2) Gooise Heemtuin. Vrienden van 
het Gooi 1998 (3): (45-48).

Vrijwilligers gezocht
Van maart tot en met oktober wordt op 
woensdagochtenden door leden van 
de IVN-werkgroep samen met andere 
vrijwilligers gewerkt aan het onderhoud 
van de tuin. We zijn momenteel op zoek 
naar hulp uit de directe omgeving met 
name uit Blaricum en Huizen en hopen 
daardoor de betrokkenheid bij de heem-
tuin te vergroten. Graag een e-mail naar 
wouter-nugteren@ziggo.nl.

Gaspeldoorn. Foto: Wouter Nugteren.

Sint-Jansvinder. Foto: Wouter Nugteren.
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Duurzaamheid
 en biodiversiteit
 Hans Hoes

De afgelopen periode hebben we meerdere artikelen over duurzaamheid ge-

publiceerd. Dat is logisch, want er is een wereldwijde klimaatdiscussie, met als 

resultaat onder andere de akkoorden van Parijs. De aandacht voor het onder-

werp vloeit voort uit een van de doelstellingen van de VVG. Eén ervan luidt: 

“om het Gooi te beschermen, een duurzame ontwikkeling te bevorderen en door 

te geven aan de volgende generatie”. Professor Frank Berendse, emeritus hoog-

leraar natuurbeheer en plantenecologie vertelde ons tijdens de ALV in 2017 dat 

in Duitsland het aantal insecten met bijna 70% is afgenomen. Er is een enorme 

daling in het aantal vogelsoorten. De variatie in planten en kruiden neemt af. 

Wat is er mogelijk om het tij te keren? Daarover gaat dit artikel.

De Kindergemeenteraad met burgemeester Broertjes. Foto: Gemeente Hilversum.
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Voorstel Kindergemeenteraad 
Hilversum: Insectenhotel 
De 14 leden van de Kindergemeenteraad van 
Hilversum kwamen er uiteindelijk uit, over hoe 
zij hulp zouden kunnen bieden. Vele ideeën 
zijn besproken en afgewogen, afgestemd met 
de zeven deelnemende scholen; tenslotte is er 
in november gestemd. Het voorstel van Sybelle 
en Borre van basisschool de Kindercampus om 
prioriteit aan het overleven van de insecten te 
geven haalde een ruime meerderheid. De Kin-
dergemeenteraad is zeer begaan met de natuur 
en een schoner milieu. Op de tweede plaats 
eindigde het voorstel van de Montessorischool-
Centrum om het zwerfvuil aan te pakken. Ook 
het voorstel van basisschool de Wegwijzer om 
met ouderen en kinderen samen tuintjes aan 
te leggen en te onderhouden scoorde hoog. De 
Kindergemeenteraad vertelde de gemeenteraad 
van Hilversum op 19-12-2018 over hun ideeën. 
De Kindergemeenteraad heeft een eigen budget 
om het gekozen idee over insecten te verwezen-
lijken. De fracties van het CDA en de Christen 
Unie adopteerden het voorstel van de insecten-
tuin van ouderen en jongeren.
De Kindercampus had lang nagedacht en op 
school gesproken over een in te dienen voor-
stel. Het ‘vergroenen’ van de schoolpleinen (te-
gels eruit en bloemen erin) en terugdringen van 
afval in en om school past ook bij de Kinder-
campus, die immers een ecoschool is. Natuur-
lijk was het even slikken voor de fracties van de 
scholen, waarvan het voorstel niet gehonoreerd 
werd. Uiteindelijk heeft de meerderheid van 
de Kindergemeenteraad het voorstel gesteund 
voor overleving van de insecten Daaruit bleek 
dat het mogelijk was om drie van de voorstellen 
op een of andere wijze uit te kunnen voeren.
In de vergadering van de Kindergemeenteraad 
in januari werden de ambtelijke voorstel-
len over de invulling van het plan uitgebreid 
besproken. Voorstellen over de communicatie, 
bijv. het maken en verspreiden van een filmpje 
voor alle scholen, werden kritisch beoordeeld. 
Het idee was goed, maar de uitwerking werd 
nogal kinderachtig bevonden. Het voorstel om 
een groot terrein in te zaaien met bloemen 
en daar met hulp van professionals een groot 

insectenhotel te bouwen ‘Air bij&bij’, werd 
enthousiast ontvangen. De scholen zouden ho-
telkamers kunnen bouwen, zodat die betrok-
kenheid gezekerd is. Een educatieve activiteit 
over dit thema komt er ook. Discussie ontstond 
over het wel of niet plaatsen van banken en ta-
fels op het terrein. Het is goed dat mensen zich 
bewust worden van de noodzaak goed te zor-
gen voor de insecten. Een van de voorwaarden 
is, dat het terrein niet vertrapt mag worden en 
de insecten niet verstoord! Dat waren enkele 
van de opmerkingen, die werden ingebracht 
na het ‘fractieberaad’ in eerste termijn. Ook 
het betrekken van andere scholen en volwas-
senen werd aan de orde gesteld. De leden van 
de Kindergemeenteraad nemen de voorstel-
len mee naar school voor feedback, gericht op 
uitvoering in april. Sybelle en Borre wezen nog 
op het belang van goede en uitgebreide com-
municatie. Zij vroegen zich af of daarvoor wel 
voldoende budget is. Wat betreft het opruimen 
van zwerfafval is aangesloten bij de landelijke 
opschoondag, die op 23 maart plaatsvindt. 
Ongetwijfeld zal daar aandacht aan worden 
besteed in de media.

Kindergemeenteraad Hilversum
De gemeenteraad van Hilversum heeft eind 
2016 besloten een kindergemeenteraad 
in te stellen. Jaarlijks worden de scholen 
uitgenodigd mee te doen en twee leer-
lingen van groep 8 af te vaardigen. Deze 
‘raad’ komt in het najaar tot een voorstel 
waarover de echte gemeenteraad vergadert 
en besluit. Vervolgens is de kindergemeen-
teraad met ondersteuning betrokken bij de 
uitvoering. De kindergemeenteraad wordt 
jaarlijks vernieuwd.
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Insectenhotel
Natuurlijk kunnen de leden van de VVG 
ook zelf wat doen en een insectenhotel 
in hun tuin aanbieden. Je kunt ze kant en 
klaar kopen en op internet zijn vele aan-
biedingen. Je kan er ook zelf een bouwen. 
Landschap Overijssel heeft bijvoorbeeld 
een uitgebreid bouwplan beschreven. Het 
staat op onze website. Belangrijkste tips:
- plaats het hotel op een zonnige plek.
- zorg voor een dichte achterkant, i.v.m. 
 tocht.
- voorkom regeninval.
- gebruik diverse soorten hout met gaat-
 jes van 3 tot 9 mm.
- steek er plantenstengels in.

De IVN1 oplossing: Tiny Forest
Het huidige Tiny Forest concept is in India 
ontwikkeld in de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
Miyawaki ontwikkelde een methode om natuur-
lijke inheemse bossen te herstellen. Ingenieur 
Shubhendu Sharma vertaalde deze bosbouw-
methode naar een stadsomgeving, om klein-
schalig een verbluffend resultaat te verkrijgen. 
Daarom was hij ook aanwezig bij de opening 
van het eerste Tiny Forest in Nederland in 2015 
te Zaandam. In een stadspark, vlakbij de Vrije 
School Zaanstreek, die het ‘bos’ adopteerde en 
onderhoudt. Inmiddels heeft het IVN de aanleg 
van 21 Tiny Forests in Nederland ondersteund, 

o.a. in Almere, Apeldoorn, Delft, Deventer, 
Groningen, Heerlen, Meppel, Utrecht en Zwolle. 
Door een substantiële bijdrage van de Postco-
deloterij kan dit aantal groeien tot 100 in de 
komende jaren.

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems 
bos ter grootte van een tennisbaan. Het is niet 
alleen een prettige plek voor insecten, bijen, 
vlinders, vogels en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Op initiatief van de gemeente en 
de wijkbewoners ondersteunt het IVN de opzet 
volgens een vastgesteld concept. Het is zelfs een 

Insectenhotel.

Oorworm.

Pissebed. Ilustraties: Henk van Bork.

Lieveheersbeestje.

Gaasvlieg.
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geregistreerd merk geworden. Om de titel Tiny 
Forest te mogen voeren moet het bos aan tien 
fysieke en zeven sociale kenmerken voldoen. 
Essentieel is, dat er tenminste 25 inheemse 
bomen en struiken dicht opeen worden geplant 
én dat kinderen en buurtbewoners intensief 
betrokken worden en blijven bij de opzet en het 
onderhoud van het Tiny Forest. Zo’n Tiny Forest 
stimuleert de biodiversiteit in de wijk. Het trekt 
vogels en insecten aan, die zaden eten en die 
via hun poep verspreiden. Het bos brengt de 
natuurbeleving dichterbij. Buurtbewoners van 
jong tot oud krijgen de mogelijkheid de natuur 
in de directe woonomgeving te zien en te bele-
ven. Ook vergroot een Tiny Forest de waterber-
gingscapaciteit, verbetert het de luchtkwaliteit 
en gaat het de hittestress tegen. Het biedt in de 
zomer verkoeling. Het heeft tenslotte ook een 
positief effect op de gezondheid van de buurt. 
In onze buurgemeente Almere zijn inmiddels 
al vijf Tiny Forests gerealiseerd en er komen er 

nog vijf bij! In 2019 wil het IVN komen tot 50 
Tiny Forests, om uiteindelijk het getal 100 te 
gaan bereiken.

Tiny Food Forest in Ede
Een ander vergelijkbaar initiatief is eind 2018 
gerealiseerd op het schoolplein van de basis-
school Panta Rhei in Ede. Het schoolplein is 
veranderd van tegelwoestijn naar een ‘eetbaar 
‘schoolplein. Samen met de kinderen van groep 
7 en 8 zijn 47 verschillende soorten struiken, 
bomen, kruiden en klimplanten aangeplant. 
Bedoeling is dat binnen drie jaar de leerlingen 
uit het minivoedselbos kunnen oogsten. Kin-
deren krijgen kooklessen, leren spelenderwijs 
waar voedsel vandaan komt en wat van hun 
tuin eetbaar is. Dit Tiny Food Forest is een pilot. 
Het IVN wil de komende jaren, in overleg met 
de provincies en gemeenten, een tiental van 
deze Food Forests realiseren. Uiteraard worden 
ook de lokale organisaties op dit gebied erbij 
betrokken. Het Otterfonds maakte deze pilot 
mogelijk.

Tiny Forest Groene Woud in Zaandam. Foto: Fabrice Ottburg.

1  Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.
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Meer natuur in je tuin
Veel gemeenten en scholen in het land 
(in onze regio o.a. de gemeenten Huizen, 
Laren en Gooise Meren) stimuleren het 
vergroenen van de tuin. 
Stenen en tegels eruit, bloemen, planten, 
struiken erin. Het brengt verkoeling, ver-
groot de opname van water en verbetert de 
biodiversiteit. Voor tips en trucs zie www.
operatiesteenbreek.nl.

De tuin van Dick Jonkers
De redactie vergadert regelmatig bij de 
voorzitter van de redactie thuis. En dan roept 
ineens iemand: “Oh kijk eens een sperwer, of 
een lijster”. Dick Jonkers is ook een fervent en 
bekend vogelaar. Wat heeft hij met zijn tuin 
gedaan om die tot een aantrekkelijke plek voor 
vogels te maken? Die poging is gelukt, want 
-zoals hij me vertelde- tijdens de nationale 
tuinvogeltelling op 27 januari j.l. heeft hij 14 
soorten vogels waargenomen in zijn tuin van 6 
bij 10 meter.

Variatie, bescherming,
besjes en water
De achtertuin van Dick is omsloten met een 
dichte hulstheg. Voorheen werden dit soort 
heggen (evenals in Limburg) gebruikt als vee-
kering in en rond het dorp Blacium. Hoewel 
import Blaricummer heeft hij ook zo’n heg in 
de tuin. Op de grens met een openbare kleine 
speeltuin. In het voorjaar is deze hulstheg als 
het ware een soort ecobrug voor doortrekken-
de kleine zangvogels. Fitis, tjiftjaf, tuinfluiter 
en braamsluiper worden er dan o.a. in gesigna-
leerd. Die zitten daar dan kortstondig in te 
zingen en zijn er op zoek naar kleine insecten. 
Later in het seizoen komen er bessen aan, die 
voedsel leveren en biedt de heg schuilgelegen-
heid. Katten komen er niet doorheen. De hele 
achtertuin is rondom afgeschermd met een 
ingegraven onderhoudsvrij vlechtwerk en een 
schutting, waardoor er bijna geen katten in de 
tuin kunnen komen. Er staat een peperboom-
pje in, dat nu nog volop -het is februari- paarse 

vruchtjes bezit. Merels en zelfs midden in de 
winter een zwartkop maken dankbaar gebruik 
van deze rijk beladen struik.
In de voortuin aan de wegzijde groeit tegen 
een garagemuur een bessenrijke vuurdoorn, 
die geliefd is bij merels. In de achtertuin staat 
een vrij staande lijsterbes, die ook veel merels 
aantrekt. Er is in dit tuindeel een kleine vijver, 
met waterlelies, wat rietstengels en kroos, 
waarbij zich soms zelfs een blauwe reiger laat 
zien, op zoek naar kikkers en kleine watersala-
manders en wat er verder nog in de vijver leeft. 
Dit watertje is geliefd bij meer vogelsoorten en 
wordt benut als vogeldrinkplek. Ook libellen 
en andere insecten maken er gebruik van. Te-
gen een zijmuurtje groeit een stekelloze braam 
met een dubbelfunctie: levering van jam voor 
de familie en vruchten voor de merels. Ach-
terin de tuin staat een ‘vogelbad’, waar in hele 
jaar door vogels komen baden, of drinken 
Verder is de tuin in de lente en zomer bloem-
rijk, vooral van belang voor de overige 
vliegende fauna. Veel vlindersoorten komen 
op bezoek. Dagpauwoog, kleine vos en citroen-
vlinder om er maar een paar te noemen. De 
grondgebonden fauna is divers. Uiteraard pis-
sebedden en regenwormen. De huis- en bos-
spitsmuis zijn aanwezig, evenals de bosmuis. 
Verder huisjes- en naaktslakken.

Wintervoer, insectenhotel
en nestkasten
Vanaf november/december, afhankelijk van 
de weersomstandigheden, lokt Dick vogels en 
houdt ze in goede conditie door te voeren. Pin-
danetjes, gemengd voer, zonnepitten, gemengd 
zaad, zowel los, als in een voedselcontainertje, 
insectenblokken, vetbollen en potten met vogel-
pindakaas worden dan aangeboden. De aantrek-
kingskracht is groot. De tuin is een toprestaurant 
voor allerlei vogelsoorten. Kauw, houtduif, 
Turkse tortel, huis- en ringmus, merel, spreeuw, 
ekster, vink, kool- en pimpelmees zijn geregelde 
bezoekers en vaak met meer dan een exemplaar 
tegelijk aanwezig. Groenlingen helaas slechts af 
en toe, ondanks de witte zonnepitten, die ze zeer 
aantrekkelijk vinden. Gaai, roodborst, zwartkop, 
heggenmus en winterkoning verschijnen altijd 
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De tuin van Dick Jonkers. Foto: Hans Hoes.

solitair. Af en toe komt zelfs een sperwer op al 
die heerlijke vogelhapjes af en zijn de prooires-
ten van het feestmaal in de buurt te vinden.
Voor de eksters is de tuin ook een aantrekke-
lijke plek. Die hebben de vogelpindakaaspot-
houder met inhoud ontdekt, die aan de eerder 
genoemde lijsterbes is bevestigd. Hoewel ook 
eksters recht op eten hebben, liep de situatie uit 
de hand. Binnen de kortst mogelijke tijd was de 
pot door ze leeg geten. Dit gebeuren was niet 
wenselijk en om de bezoekfrequentie te verla-
gen werd geprobeerd ze de landingsmogelijk-
heid en daarmee ook het zitten op de houder 
te ontnemen. Slim als ze zijn hebben ze daar 
wat opgevonden. ‘Biddend voor de kost’, d.w.z. 
vliegend en klapwiekend met hun vleugels voor 
de houder proberen zij eten te pakken. Er is nu 
geen overlast meer. Vinken en een roodborst 
fladderen, alsof het kolibries zijn ook regelmatig 
voor de vogelpindakaas. 
In de tuin hangt ook een insectenhotel, een 
beschutte plek voor onder meer bijtjes, wespjes 
en parasitaire insecten. Een paartje koolmezen 
broedt jaarlijks in een nestkast. Kortom ook in je 
eigen tuin kun je meewerken aan de duurzaam-
heid en biodiversiteit.

Duurzame tuin ontwikkelen
Wat heb je nodig om van je eigen tuin 
een ‘tiny forest’ te maken? Zorg voor 
veel variatie in je tuin, vooral struiken en 
hagen met besjes en zo mogelijk ook ste-
kels (bescherming). Zoek een gevarieerd 
aantal bloemen (insecten), zo mogelijk 
een vijvertje (om te drinken en eten, kik-
kers en slakken), een paar vogelkastjes, 
zo mogelijk een insectenhotel en verwen 
de vogels in de winter. Zorg ervoor dat 
katten niet in je tuin kunnen komen.

Kandidaatstelling secretaris
 Winy Biermann-Paardekooper

hoe ik mijn capaciteiten op het 
vlak van bestuursondersteuning 
kon inzetten in een niet-betaalde 
functie. De VVG lijkt mij een 
nuttige vereniging en haar acties 
zijn belangrijk om ervoor te zor-
gen dat de generaties na ons ook kunnen blijven 
genieten van een groene omgeving. Mijn man 
en ik wonen weliswaar al tien jaar in Hilversum, 
maar tot nu toe heb ik nog niet veel tijd besteed 
aan het verkennen van een breder gebied dan 
Hilversum en omgeving. Maar daar kan nu veran-
dering in komen. Graag zal ik mij inzetten voor 
de ontwikkelingen in het Gooi waar de VVG over 
adviseert of invloed op probeert uit te oefenen.

Hierbij stel ik mij graag aan u voor, nu ik mij kan-
didaat heb gesteld als bestuurssecretaris van de 
VVG.  Mijn naam is Winy Biermann-Paardekoo-
per. Ik ben 69 jaar, getrouwd en (groot)moeder 
van twee kinderen en een kleinkind. Tot 1 maart 
jl. heb ik fulltime gewerkt als assistent van Paul 
Rosenmöller; hij is onder andere voorzitter van 
de VO-raad, de brancheorganisatie van mid-
delbare scholen. Mijn ondersteuning was vooral 
gericht op die functie. Het werk bestond o.m. uit 
het beheren van een gecompliceerde agenda, het 
voorbereiden en redigeren van bestuursstukken 
en het notuleren van vergaderingen. Nu mijn 
pensioen in zicht komt, verheug ik mij op wat 
meer vrije tijd, maar ik heb mij ook afgevraagd 
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Een geband pakket met kleileem en smeltwaterafzettingen. Foto: Sander Koopman.

Van Hattemlaag
tot houtskoolsnoer
 Enkele bijzondere geologische waarnemingen in het Gooi. 

 Sander Koopman

In het Gooi worden al tientallen jaren lang geologische waarnemingen 

gedaan in bouwputten. Door deze waarnemingen krijgen we een steeds beter 

en completer beeld van de aard en de ontstaanswijze van het voormalige 

ijstijdenlandschap. Soms treffen we ook verschijnselen aan die relatief zeldzaam 

zijn, of zelfs niet eerder in het Gooi aangetroffen zijn.

Zo ook in 2018 tijdens waarnemingen in twee bouwputten in Huizen en één 

in Hilversum, waarbij bijzondere geologische fenomenen zijn aangetroffen. 

Zie afbeelding 1 en tabel 1 voor de locaties van de waarnemingen.
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Afbeelding 4: Stenen uit de Hattemlaag. Bontzand-
steen (rechts), brokken ijzersteen (onder, donkere 
brokken), en kwartsieten (overige stenen).

Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 1: Locatie van de behandelde ontsluitingen 
(de rode cijfers 1, 2 en 3). 

Kaart: Topografische kaart van Nederland 1:25.000, 
Kadaster, 2011.

Afbeelding 2: Hoogtekaartje met de locaties van de 
beschreven waarnemingen.
Kaart: Actueel Hoogtebestand van Nederland versie 2.

Afbeelding 3: Hattemlaag ontsloten op 3 meter diepte 
aan de Groen van Prinstererlaan-hoek A. Kuyperlaan 
te Huizen. De laag staat bijna verticaal en bestaat uit 
grote hoeveelheden stenen en ijzeroer, soms in de 
vorm van ijzerstenen. Rechts van de laag is kwartsrijk 
zand zichtbaar (lichtgekleurd).

Foto: Sander Koopman.

16
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Een Hattemlaag en
bijzondere glaciotectoniek
De locatie hoek Groen van Prinstererlaan- 
A. Kuyperlaan te Huizen (nr. 1 in afbeelding 1 
en 2) is gelegen op de stuwwal van Blaricum-
Huizen. De bouwput die hier was te zien, 
toonde gestuwde en onder het landijs ontstane 
afzettingen. De gestuwde afzettingen hebben 
hier een strekkingsrichting van 150° (noord-
west-zuidoost oriëntatie). In de noordwand van 
de bouwput kwamen kwartsrijke, witte zanden 
begrensd door een harde stenenlaag aan de 
oppervlakte (afbeelding 3). Deze laag bevatte 
onder meer kwartsieten, een stuk bontzand-
steen en flink wat ijzeroer1 veelal in de vorm 
van ijzerstenen (limoniet) (afbeelding 4). De 
stenenlaag was hierdoor verkit geraakt en zeer 
hard geworden. Het voorkomen van lagen met 
ijzeroer, kwartsrijk zand en het ontbreken van 
typische Maas-Rijngesteenten zijn kenmerkend 
voor de Formatie van Peize. Dit zijn de afzet-
tingen die in het vroeg- en midden-Pleistoceen 
zijn afgezet door de Eridanosrivier. In het 
Gooi komen deze afzettingen in de stuwwallen 
plaatselijk tot aan het maaiveld voor. Hattem-
lagen zijn zeer stenenrijke lagen, vaak verkit 
door ijzer, die zijn afgezet aan de top van de 
Formatie van Peize, een kleine 800.000 jaar 
geleden. Ze zijn ontstaan aan de vooravond van 
een ijstijd door afzetting van stenen die zijn 
aangevoerd op ijsschotsen. In het Gooi worden 
zulke lagen sporadisch aangetroffen. Tot nu toe 
is er uit de afgelopen 30 jaar één waarneming 
van (waarschijnlijk) een Hattemlaag bekend, 
te weten aan de Kerklaan te Laren (Ruegg, 
2009). De stenenrijke laag die aan de Groen van 
Prinstererlaan-A. Kuyperlaan is aangetroffen2, 
vertoont eveneens kenmerken van een Hattem-
laag en heeft een sterke gelijkenis met de aan 
de Kerklaan aangetroffen laag. Het zou daar-

mee de tweede vondst in het Gooi zijn. Naar de 
huidige stand van kennis een bijzonderheid dus.

In de zuidwand van dezelfde bouwput waren 
afzettingen ontsloten die gevormd zijn onder 
het landijs. In deze afzettingen waren fraaie 
uitingen te zien van zogeheten glaciotektoniek, 
dat wil zeggen vervormingen van sediment ont-
staan door de druk van het landijs (afbeelding 
5). De gebande sedimenten (nr 1. in afbeelding 
5) bestaan uit een afwisseling van zand (licht-
bruin) en dunne laagjes keileem (donkerbruin). 
Het zand is afgezet door smeltwater onder de 
gletsjer, zodra het smeltwater weg was maakte 
het ijs weer contact met de grond en werd een 
dun laagje keileem afgezet. Als deze opeenvol-
ging zich meerdere keren herhaalt, ontstaat het 
gebande patroon zoals in afbeelding 5 is te zien. 
Op twee plekken wordt het gebande pakket 
onderbroken door koepelvormige zandopdui-
kingen zonder enige gelaagdheid. De linker op-
duiking is aangegeven als nr. 2 in afbeelding 5. 
In het deel binnen het rode kader (afbeelding 6) 
is heel mooi te zien hoe de keileemlaagjes op de 
overgang van pakket 1 naar pakket 2 helemaal 
gefragmenteerd raken en in een soort vertakt 
patroon ‘doodlopen’ in de zandopduiking. Een 
dergelijk patroon is in de Gooise stuwwallen 
nog niet eerder waargenomen en de vraag komt 
dan ook op hoe het is ontstaan. De meest waar-
schijnlijke verklaring is dat de gebandeerde  af-
zettingen bevroren waren, en dat een onderlig-
gend zandpakket (niet bevroren) door glaciale 
stuwing onder druk kwam te staan. Hierdoor is 
het zand in vervloeide vorm naar boven gedrukt 
en zo als koepelvormige opduikingen in het er-
boven liggende pakket terecht gekomen. Hierbij 
braken de bevroren keileemlaagjes en kwamen 
de fragmenten in het binnengedrongen zand 
terecht. Het resultaat is een fraai voorbeeld van 
de grote verscheidenheid aan structuren die 
men kan aantreffen in afzettingen die door het 
landijs zijn beïnvloed. 

Een dikke solifluctielaag
in het dekzand
Aan de Diependaalselaan te Hilversum (nr. 3
in afbeelding 1) lag in september 2018 een 

1 IJzeroer is een verzamelnaam voor alle vormen van 
secundaire ijzerophoping in de grond. Het ijzer wordt 
aangevoerd door grondwater en slaat in vaste vorm 
neer. Dit kan in diverse vormen zoals opvulling tussen 
zand en grind, losse knollen of platen.

2 In tegenstelling tot het noorden van Nederland (zoals 
de noordelijke Veluwe) komen er in het Gooi in de Hat-
temlagen vrijwel geen Scandinavische gesteenten voor.



18

Afbeelding 5: Zandopduikingen (nr. 2) in een geband 
pakket met keileem en smeltwaterafzettingen (nr. 1).
Het rode kadertje is in detail in afbeelding 6 weer-
gegeven.

Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 6: Detail van het grensvlak tussen de 
zandopduiking (links) en het gebande pakket (rechts).

Foto: Sander Koopman.

3 Dekzand is de benaming voor het zand dat in de laatste 
ijstijd, het Weichselien, door de wind is afgezet. Het 
komt in en rond het Gooi op grote schaal voor in de 
ondergrond.



19

leidingsleuf open. Hierin was de Formatie van 
Boxtel ontsloten, afzettingen uit het Weich-
selien, de laatste ijstijd. Een groot deel van 
deze formatie bestaat uit dekzand3.  Er komen 
echter ook lagen in voor die afgezet zijn door 
massabeweging op hellingen (solifluctie, afglij-
ding van een modderige bovengrond over de 
bevroren ondergrond), door sneeuwsmeltwater 
of door de combinatie van smeltwater en mas-
sabeweging. Zo’n combinatie wordt wel aan-
geduid als gelifluctie, een fenomeen dat vaak 
voorkwam aan het eind van het Weichselien 
toen het bevroren landschap langzaam weer 
begon te ontdooien (zie ook Koopman, 2016). 
Aan de Diependaalselaan was in september 
2018 een profiel ontsloten waarin de gevolgen 
van massabeweging en smeltwater duidelijk 
waarneembaar waren (afbeelding 7). Onder 
een laag zandig dekzand van ongeveer 1,5 m 
dik, afgezet door de wind, vinden we hier een 
zeer grindrijke laag van bijna 0,5 m dik zonder 
sortering, het grind is gemengd met zand en 
leem. Daaronder ligt een laag van minimaal 0,5 
m dik bestaande uit zand met verspreid voor-
komend grind, en vrijwel geen gelaagdheid. Het 
ontbreken van gelaagdheid en sortering in de 
twee onderste pakketten wijst erop dat ze door 

massabeweging zijn afgezet. Gedurende de 
zomers ontdooide de bovengrond en kwam er 
veel smeltwater vrij. Hierdoor raakte de boven-
grond waterverzadigd en kon geleidelijk van de 
stuwwalhelling afglijden. Dit afglijdingsproces 
verstoort de gelaagdheid van het sediment 
waardoor uiteindelijk een soort vormeloze brij 
ontstaat. Een deel van het smeltwater stroomde 
aan het oppervlak af en zorgde voor transport 
van grind en stenen, die eveneens vermengd 
raakten in de afglijdende lagen. Het resultaat 
van al deze processen zien we fraai terug in het 
profiel aan de Diependaalselaan. Opvallend is 
de dikte van het door massabeweging beïnvloe-
de pakket, het gehele pakket is minimaal een 
meter dik. Aan de voet van de Gooise stuwwal-
len zijn inmiddels op meer plekken soortgelijke 
afzettingen aangetroffen. Hierbij valt het op dat 
de dikte ervan aan de (zuid)westelijke zijde van 
de stuwwallen doorgaans groter is. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met de expositie ten 
opzichte van de zon. (Zuid)westelijke hellingen 
liggen in de middag in de zon, waardoor de 
temperatuur daar hoger oploopt, de bodem die-
per ontdooit en er meer smeltwater vrijkomt. 
Aan de Diependaalselaan was ook goed te zien 
hoe de  stromen  met bodemmateriaal, water, 

Afbeelding 7: Profiel aan de Diependaalselaan met in de bovenste helft dekzand en in de onderste helft afzet-
tingen die door afglijding en sneeuwsmeltwater zijn afgezet. Foto: Sander Koopman.
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Afbeelding 8: Stenen uit de solifluctielaag aan de Diependaalselaan. Vier verschillende soorten graniet (boven-
ste vier), een stuk vuursteen (linksonder) en een stuk melkkwarts (rechtsonder). Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 9: Voorkomen van de Laag van Usselo in een leidingsleuf aan de Diependaalselaan te Hilversum. De 
laag is zichtbaar als een vlekkerige donkere verkleuring, met de rode streepjeslijn is het verloop aangegeven. 
Het rode kadertje is in detail in afbeelding 9 weergegeven. Foto: Sander Koopman.
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sneeuw en ijs (gelifluctie) in het Weichselien 
ook grotere stenen konden transporteren. 
In het profiel zijn diverse stenen aangetrof-
fen waarvan de grootste zo’n 10 cm lang was 
(afbeelding 8). De stenenfractie bestond groten-
deels uit noordelijke zwerfstenen: diverse soor-
ten graniet en een stuk vuursteen. De herkomst 
van deze stenen moet gezocht worden in de 
keileem die ongeveer een kilometer verderop 
bovenop de stuwwal van Hilversum aan het 
oppervlak ligt. Deze keileem is in het Weichse-
lien geërodeerd door het smeltwater waarbij de 
stenen vrij kwamen. Het profiel aan de Diepen-
daalselaan is hiermee een prachtig voorbeeld 
van de complexe geologische processen in de 
zogeheten periglaciale omgeving; een land-
schap van poolwoestijn en toendra, waar vorst, 
smeltwater en wind vrij spel hebben. 

Twee waarnemingen
van de Laag van Usselo 
De Laag van Usselo is een bodemhorizont4  
uit het zogeheten Allerød interstadiaal (iets 
warmere periode) aan het einde van de laatste 
ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden. In een eer-
dere uitgave van dit tijdschrift zijn reeds enige 
waarnemingen hiervan beschreven (Koopman 
& Pfeifer, 2009). Ook in de ontsluitingen aan de 
Diependaalselaan en de Bestevaer is de laag 
aangetroffen, zij het in een heel verschillende 
vorm. Aan de Diependaalselaan is de laag 
zichtbaar als een niveau met zwarte, vlekkerige 
verkleuringen in het dekzand. De laag heeft 
hier een golvend verloop (afbeeldingen 9 en 10) 
en ligt op ruim 1 meter beneden het maaiveld. 
Aan de Bestevaer ligt de laag veel dieper, en 
wel op zo’n 3,5 meter beneden het maaiveld 
(afbeelding 11). Ook is de laag hier enigszins 

venig ontwikkeld, zoals in Huizen wel vaker is 
waargenomen (waarnemingen G.H.J. Ruegg). 
Het verschil in diepteligging en aard van de laag 
heeft waarschijnlijk te maken met het verschil 
in ligging van de beide plekken ten opzichte 
van de stuwwal. De locatie Bestevaer ligt ten 
opzichte van de overheersende windrichting 
(west) aan de lijzijde (de luwe zijde) van de 
stuwwal, waardoor daar meer accumulatie 
optrad. Ook was het hier door de ligging in het 
glaciale bekken wat vochtiger. Hierdoor kon er 
lokaal veen ontstaan, en bevat het dekzand in 
de eerste decimeters boven de Laag van Usselo 
enkele leemhoudende lagen. De locatie aan de 
Diependaalselaan lag aan de windzijde van de 
stuwwal waardoor hier minder accumulatie 
van zand optrad. 

4 Bodemhorizont: een verkleurde laag in de ondergrond 
ontstaan door inspoeling van humusresten en ijzerver-
bindingen.

5 Dekzand komt voor in verschillende typen: uitsluitend 
bestaand uit zand dan wel bestaand uit een afwisseling 
van leemlaagjes en zandlaagjes. Het Jonger dekzand 
2, afgezet in de koude tijd die bekend staat als Jonge 
Dryas (zo’n 12.000 jaar geleden), bestaat vooral uit 
zand. Slechts lokaal komen hierin wat lemige laagjes 
voor. Zie verder Koopman & Sevink, 2016.

Afbeelding 10: Detail van de Laag van Usselo, zicht-
baar als een donkere vlekkerige verkleuring.

Foto: Sander Koopman.

Afbeelding 11: Laag van Usselo in een bouwput aan 
de Bestevaer, op ongeveer 3,5 m diepte. De laag is 
hier enigszins venig ontwikkeld.

Foto: Sander Koopman.
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Raadselachtige houtskoolsnoertjes 
in het dekzand
Aan de Bestevaer (nr. 2 op afbeelding 1) ligt 
dekzand met een minimale dikte van 3,5 meter. 
Het betreft hier het Jonger dekzand 2, afgezet 
bovenop de Laag van Usselo en grotendeels 
bestaande uit zand5. Het zand heeft een hori-
zontale parallelle gelaagdheid. Plaatselijk komt 
golvende of scheve gelaagdheid voor, duidend 
op de aanwezigheid van lage duinen. In het 
dekzand zijn op meerdere plekken dunne laagjes 
houtskool aangetroffen, hier verder aangeduid 
als houtskoolsnoertjes (afbeelding 12). De 
snoertjes zijn hooguit enkele millimeters dik 
en weinig consistent. Ze bestaan uit zeer kleine 
brokjes houtskool, met een diameter van 1-3 
millimeter. Op de plekken waar de snoertjes zijn 
aangetroffen komen er doorgaans meerdere voor, 
onderling onderscheiden door zandlaagjes. De 
snoertjes hebben een grillig verloop en volgen 
hierbij de gelaagdheid van het zand. Sporen 
van bodemvorming, zoals doorgaans aanwezig 
in de Laag van Usselo, ontbreken. Op één plek 
vertoont een dubbel houtskoolsnoertje duidelijk 
de vorm van een kuil (afbeelding 13). Tot nu toe 
is het volslagen onduidelijk wat deze snoertjes 

betekenen. Een aantal mogelijke verklaringen 
wordt hieronder besproken6.
1. Het betreft een Laag van Usselo of vroeg-Holo-

cene bodem. Onwaarschijnlijk omdat er geen 
aanwijzingen zijn voor bodemvorming.

2. Het betreft omgewerkte (verstoven of verspoel-
de) houtskooldeeltjes uit de Laag van Usselo, 
afkomstig van plekken waar deze laag aan het 
oppervlak lag. Dit is een reële mogelijkheid, 
alleen zijn de deeltjes tamelijk hoekig en trans-
port door een met zand beladen wind of door 
water zou tot meer afgeronde deeltjes moeten 
leiden. Ook is het de vraag of hierdoor zulke 
opvallende concentraties kunnen ontstaan.

3. Het betreft een secundair verschijnsel, ont-
staan door inspoeling van sterk op houtskool 
gelijkende koolstofdeeltjes uit humus hogerop 
in het profiel. Onwaarschijnlijk want het pro-
fiel boven de snoertjes is volledig “schoon” en 
vertoont geen enkel teken van inspoeling van 
organische stof.

4. Het betreft de overblijfselen van toendrabran-
den. Dit is eveneens een reële mogelijkheid 
want houtskool blijft langdurig bewaard in de 
bodem, terwijl plantenresten kunnen verteren 
zonder sporen na te laten. Wel moet het in dit 

Afbeelding 13: Kuilvormig dubbel houtskoolsnoer in dekzand met golvende (duin)gelaagdheid.
Foto: Sander Koopman.

Nr Locatie Gemeente Waarnemingsdatum
1 Groen v. Prinstererlaan-hoek Kuyperlaan, westzijde Huizen Augustus 2018
2 Bestevaer zuidzijde tussen Baanbergenweg en Havenstraat Huizen Oktober 2018
3 Diependaalselaan tussen Kerkelandenlaan en Loosdrechtseweg, Hilversum September 2018
 zuidwestzijde

Tabel 1: Gegevens van de behandelde ontsluitingen.
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naar de melders van de onderzochte ontslui-
tingen: dank aan prof. dr. Ward Koster (NGV) 
voor het melden van de bouwput aan de G. van 
Prinstererlaan, dank aan drs. Anton Cruysheer 
(AWN Naerdinclant) voor het melden van de 
leidingsleuf aan de Diependaalselaan, en tot 
slot dank aan diverse cursisten van de IVN Gooi 
Natuurgidsenopleiding en de leergang Archeo-
logie in het Gooise landschap voor het (nog net 
op tijd!) melden van de LIDL-bouwput aan de 
Bestevaer te Huizen.

Literatuur
DINO Loket (2003); Nomenclator Formatie van 
Peize. Geologische Dienst van Nederland.
Koopman, S., en A.E. Pfeifer (2009); Nieuwe geo-
logische vondsten in het Gooi. Tijdschrift VVG 
2009-2, Vrienden van het Gooi.
Koopman, S., & A.T.E. Cruysheer (2012); Paleo-
geografische ontwikkeling en bewoningsdyna-
miek tussen Vecht en Eem. AWN Naerdincklant.
Koopman, S. (2016); De Gooise bodem als kli-
maatarchief. Tijdschrift VVG 2016-3, Vrienden 
van het Gooi.
Koopman, S., en J. Sevink (2016); Het (Jonger) 
dekzand in het Gooi deel 1: verspreiding, geo-
morfologie, algemene lithologie en structuren. 
Grondboor & Hamer 2016-3, NGV.
Ruegg, G.H.J. (2009); Nieuwe geologische gegevens 
uit het Gooi. Grondboor en Hamer 2009 nr. 2.

6 Enkele weken na het afronden van het manuscript trof de auteur in het archief van Geologisch Museum Hofland een 
kort schrijven aan van geoloog Lucas Hofland, getiteld “Diluviale bosbrandresten bij Amersfoort”, publicatiejaar 1950. 
Hierin schrijft Hofland onder meer: “…Op ongeveer 15 meter diepte trof schrijver daarin houtskoollaagjes aan, in to-
taal een 20-tal, verdeeld over een sedimentpakket van rond 80 cm.”. Hofland vermoedde dat deze houtskool afkomstig 
was van een verbrand bos waaruit bij voorjaarshoogwater steeds wat houtskool verspoeld raakte. Er zijn geen foto’s of 
afbeeldingen bekend van deze waarneming, maar wellicht is hier sprake van een vergelijkbare situatie.

geval een zeer schrale vegetatie zijn geweest 
anders zouden er sporen van bodemvorming 
moeten zijn.

5. De rendierjagers van de Ahrensburgcultuur 
(8.000-9.000 jaar v. Chr.) braadden hier hun net 
geschoten rendierbouten. Deze mogelijkheid 
valt niet uit te sluiten, alleen spreekt hiertegen 
dat er geen vondsten zijn gedaan die concreet 
op menselijke aanwezigheid duiden (zoals 
vuursteenafslagen of werktuigen). De dichtstbij 
gedane vondsten uit het laat-paleolithicum - 
mesolithicum zijn gedaan op de Naarder Eng 
(Koopman & Cruysheer, 2012), gelegen op 
ruim 1 km afstand van de ontsluiting aan de 
Bestevaer.

Wat valt er, de genoemde verklaringen over-
ziend, nu uiteindelijk te concluderen over deze 
houtskoolsnoertjes? De laatstgenoemde optie 
spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding: 
rendierjagers aan de Bestevaer! Maar een defini-
tieve verklaring voor de raadselachtige snoertjes 
is op basis van de huidige informatie niet moge-
lijk. De Gooise bodem geeft haar geheimen nog 
niet prijs, maar hopelijk verschaffen toekomstige 
waarnemingen hierin meer duidelijkheid. 

Tot besluit
Het bestuderen van ontsluitingen in bouwputten 
blijft keer op keer voor nieuwe inzichten zorgen. 
Ons beeld van de Gooise ondergrond wordt zo 
stukje bij beetje completer. Maar de vragen blij-
ven komen en voeden de nieuwsgierigheid naar 
toekomstige waarnemingen. De auteur houdt 
zich dan ook van harte aanbevolen voor meldin-
gen van nieuwe tijdelijke ontsluitingen.

Dankwoord
Met dank aan prof. dr. R. van Balen (VU), prof. 
dr. J. Sevink (UvA) en dr. M. Bakker (Geologische 
Dienst Nederland) voor hulp bij de interpretatie 
van de waarnemingen. Ook gaat mijn dank uit 

Afbeelding 12: Een markant houtskoolsnoertje in dek-
zand, de dikte bedraagt ± 2 millimeter. Elders in de 
opname zijn nog twee (vager zichtbare) houtskool-
snoertjes te zien. Foto: Sander Koopman.
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Gevelstenen in Laren1

 Bep (G.L) De Boer

Er zijn in Laren heel veel gevelstenen die de muren sieren,  zoals bijvoorbeeld 

‘Eerste steen gelegd door….’.  Ook bevinden  zich in het dorp mooie kleurrijke 

stenen, die de naam van het huis dragen. Het gebruik van gevelstenen en uit-

hangborden is al heel oud. Het dateert van ver voor onze jaartelling. De Romei-

nen gebruikten ze ook. Een bekend Romeins uithangbord is de krans met wijn-

rankbladeren. Hieraan herkende men de wijnhuizen. Bij opgravingen in Pompei 

werden terracotta stenen opgegraven die als gevelstenen waren gebruikt.

24

Het huis van de heer Kuijlaars, wonend aan de Hilversumseweg 4. Foto: Bep De Boer.
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Aan de vestiging van een klooster voor de Zus-
ters Dominicanessen werd hard gewerkt door 
pastoor Tinnenbroek. Hij kon het werk echter 
niet afmaken, want hij overleed op 11 augustus 
1875. Op 6 oktober 1875 kwam pastoor Teunis-
sen in Laren en die zette het werk van zijn voor-
ganger voort. Hij deed een dringend beroep op 
het Moederhuis in Neerbosch om zusters naar 
Laren te zenden. De reden was om een groot 
aantal behoeftige kinderen de mogelijkheid 
te bieden voor een godsdienstige en zedelijke 
opvoeding. 

Ondertussen werd een aantal woningen rond 
de Brink gekocht en gehuurd om de zusters en 
de kinderen in onder te brengen. Ook Teunissen 
kon het werk niet afmaken, want hij overleed 
op 15 december 1879. Op 30 januari 1880 nam 
pastoor Gerardus Hartman het werk van zijn 
voorgangers weer op. Hij kon de eerste steen 
voor het nieuw te bouwen klooster aan de Brink 
op 11 juni 1881 leggen. De eerwaarde zusters 
vestigden zich hier op 31 maart 1882. Nu is hier 
het Brinkhuis gevestigd.
Vanaf de Hilversumseweg zien we hier de villa 
‘Sonneburgh’. Deze villa had vroeger als adres 
Hilversumseweg 6. De vorige eigenaars/bewo-
ners hebben de ingang verlegd naar de zijde 
van de Hoefloo. En zo kreeg de villa het huidige 
adres. De villa is een gemeentelijk monument 
en werd gebouwd door de heer Burg. Naast de 
ingang vinden we de gevelsteen met de tekst 

Brink nr 29. Foto: Bep De Boer.

Aan dit pand vinden we een heel mooie kleur-
rijke gevelsteen, namelijk een pot met fruit. De 
bewoonster van dit pand, mevrouw Van Vliet, 
kocht de steen jaren geleden, omdat ze hem zo 
mooi vond. Nu siert hij de hal bij de voordeur.

In de gevel tussen de twee ingangsdeuren van 
het Brinkhuis zien we daar een gevelsteen met 
de tekst over het leggen van de eerste steen van 
dit gebouw.

Herdershoeve 7. Foto: Bep De Boer.

Brinkhuis. Foto: Bep De Boer.

1 De originele versie van dit artikel is gepubliceerd in  
Kwartaalbericht 146 van de Historische Kring Laren.
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over het leggen van de eerste steen. In de gevel 
aan de zijde van Hilversumseweg prijkt de ge-
velsteen ‘Sonneburgh’ en daarop de zon boven 
een kasteel/burcht. 

Zo zien we dat er een klein stukje van de naam 
van de eerste eigenaar in zit. 

Deze gevelsteen, een hinde voorstellend, zit op 
een bijzondere plaats, namelijk bij de ingang. 
De eigenaar van het pand, de heer Kuijlaars, 
vond de gevelsteen toen hij hier kwam wonen 

in een muurtje. Hij liet een poort maken met 
links en rechts een muur, in dezelfde stijl als 
de schoorstenen. In de rechter muur zit nu de 
gevelsteen: De Hinde. Door hem is aan de vo-
rige eigenaar gevraagd “waarom een gevelsteen 
met een Hinde?’’ Helaas wist die er niets over te 
vertellen.

In 1912 liep deze laan van de Brink tot aan waar 
nu De Schout is. 
De gevelsteen waar het nu om gaat zit in de 
muur van het prachtige huisje, waarvan de 
gevel aan de Naarderstraat staat. Het pand Cor-
nelis Bakkerlaan, dat gebouwd werd in 1912, 
lag in die tijd aan een doodlopende weg. Vanaf 
de Naarderstraat liep toen een pad naar de 
voordeur van dit pand. Later, toen er woningen 
werden gebouwd in de zijarm van de Cornelis 
Bakkerlaan, werd de laan doorgetrokken naar 
de Naarderstraat. In 1922 werd het pand van 
de winkel gebouwd door de heer B.J. Verhagen. 
Zijn 4-jarige dochter Alida legde hiervoor de 
eerste steen. 

Hoefloo 1A. Foto: Bep De Boer.

 Foto: Bep De Boer.

Hilversumseweg 4. Foto: Bep De Boer.

Cornelis Bakkerlaan 63. Foto: Bep De Boer.
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Bij dit perceel vond op 9 februari 2007 een 
belangrijke gebeurtenis plaats. Daar werd een 
bijzondere gevelsteen ingemetseld door Jos 
Meulenkamp, voorzitter van de Woningbouw-
vereniging van Erfgooiers. Hij deed dat vanaf 

De gevelsteen zit een beetje verstopt achter een 
fraaie bloeiende plant naast de etalage. Later 
was in dit pand een antiquair gevestigd en nu 
worden hier bloemen en cadeaus verkocht.

Op dit nummer (Zijtak 34) zit een gevelsteen aan 
de rechterzijde van de muur aan de straatkant. 
Een vuurdoorn probeert de steen te overwoe-
keren. 
L. Majoor was de zoon van Lammert Majoor, 
beter bekend als Lammert van Krelis de vrach-
ter. Hij was vrachtrijder in zand en grind.

 Foto: Cecile Waage.

Smeekweg 90. Foto: Bep De Boer.

De gevelsteen van Zijtak 34. Foto: Bep De Boer.
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een steiger. Met een voor deze gelegenheid 
gemaakte troffel plaatste Meulenkamp, onder 
toeziend oog van Frans de Graaf, de gedenk-
steen in de gevel van het huis aan de Smeekweg.

Hiermee wilde de vereniging de grote inzet van 
de voorzitter markeren, die geleid heeft tot de 
ontwikkeling van het Plan Postiljon. Dankzij 
zijn doorzettingsvermogen kon de Woning-
bouwvereniging van Erfgooiers 47 huurwonin-
gen toevoegen aan haar woningbezit. Wonin-
gen die voldoen aan de modernste eisen en die 
zijn gebouwd voor vele tientallen jaren woonge-
not. Deze gebeurtenis vond plaats onder grote 
belangstelling van het bouwteam Postiljon, zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen.

De gevelsteen die de muur siert van de mole-
naarswoning (Molenweg 4) werd aangebracht 
in 1923. Sindsdien is de steen slecht leesbaar 

geworden. In haar boekje ‘De molen van Laren 
in 2006’ heeft Corrie Majoor echter een duide-
lijk foto opgenomen van de gevelsteen.

25-jarig bestaan van de 
Welstandsbepaling
In de Kunstzaal van Hotel Hamdorff werd 
woensdag 18 mei 1938 een bijeenkomst gehou-
den ter herdenking van het 25-jarig bestaan 
van de Welstandsbepaling in de plaatselijke 
Bouwverordening. Het gemeentebestuur was 
deze middag gastvrouw van een groot en select 
gezelschap, waaronder vele autoriteiten. De 
herdenking van de Welstandsbepaling hield in 
dat er architecten werden beloond voor hun 
fraaie werk. Zij kregen een oorkonde uitgereikt. 
Bovendien zou in elk van de van hen bekroonde 
gebouwen een gevelsteen worden aangebracht, 
die was vervaardigd door de A. Fortuin, beeld-
houwer in Laren. De locaties waar dat het geval 
was waren de volgende: 

In de categorie landhuizen was C.W. Royaards 
uit Schoorl de architect van de villa Olden-
hoeve. 

Molenweg 4. Foto: Mevrouw C. Majoor-Vos.

Grindbank 9. Foto: Bep De Boer.

Plek waar de gevelsteen zit. Foto: Bep De Boer.
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De gevelsteen in rubriek utiliteitsbouw was 
voor de watertoren en de bijgebouwen van 
architect Wouter Hamdorff uit Laren.

Bronnen 
Boer, B. de, Het Larens Alfabet.
Majoor-Vos, C. de 2006. De molen van Laren.
Mw. N. van Doremalen, Mw. Cecile Waag,
Dhr. F. Kuijlaars. Mw. Meulenkamp-de Wit, 
Mw. Majoor, Kees Calis.
Laarder Courant De Bel. 
Nieuwsbrief Postiljonplan.
Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

Voor de middenstandwoningen was dat D. Horn 
uit Baarn met het huis VIX TANDEM.

Dit adres (Heideveldweg 53) was vertegen-
woordigd in het onderdeel arbeiderswonin-
gen. Hiervan was G.H. Hofstee uit Laren de 
architect.

Herdersweg 13. Foto: Bep De Boer.

De gevelsteen van Heideveldweg 53. Foto: Bep De Boer.

De gevelsteen van architect Wouter Hamdorff. 
Foto: Bep De Boer.
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2018 is voor de Gooise Natuurwacht een intensief en vernieuwend jaar geweest. 

Het aantal natuurwachten en wandelingen is uitgebreid. Er was een toename 

van de hoeveelheid deelnemers. Het nieuwe beleid (Natuurwacht 2.0) is volledig 

geïmplementeerd. De natuurwachten hebben bedrijfskleding ontvangen. 

De nieuwe aankleding van de kraam is verder geoptimaliseerd en het bankje 

ter nagedachtenis aan Edwin Klomp is geplaatst. Ook is er een wandeling 

uitgegeven: Hilversum in het Groen. Van de Fietsroute Zanderijen is een herdruk 

gemaakt en de fietsroutes zijn overgedragen aan het Fietsgilde.

 Jaarverslag 2018
Gooise Natuurwacht
 Hans Hoes 

Zicht op het Gooimeer vanaf de Zomerkade bij Blaricum. Foto: Dick A. Jonkers.
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Purpermotje op gewone ereprijs.  Foto: Hans Hoes.
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Personele samenstelling
In het voorjaar heeft Sjoerd Nelson een van de 
actieve deelnemers aan de wandelingen zich 
aangemeld als natuurwacht. Hij ondersteunt 
Randolph Pelsink bij het bedenken en uitzet-
ten van de wandelingen. Dat heeft in 2018 
geleid tot een forse uitbreiding en aanvulling 
van het wandelprogramma. In Bussum e.o. 
worden ook wandelingen verzorgd door Roy 
Sikking. Met zijn drieën zijn zij het zichtbare 
visitekaartje van de Natuurwacht, als onder-
deel van de Vrienden van het Gooi. Tom Veer-
man en Patrick Kreuning richten zich vooral 
op het informeren van bezoekers en het geven 
van voorlichting in een gedeelte van ’t Gooi. 
Weliswaar is de Natuurwacht in het verslag-
jaar met 20% uitgebreid, maar het blijft een 
kleine kwetsbare groep. Met deze grootte is 
het niet mogelijk in het gehele Gooi bezoekers 
te informeren over de kansen en bedreigingen 
van de natuur in onze schitterende woon- en 
leefomgeving. 

Excursies
Zoals hierboven vermeld is het aantal wande-
lingen uitgebreid en aangevuld. Er vonden in 
totaal 23 wandelingen plaats, waarvan twee 

op verzoek. Ruim 350 personen wandelden 
mee met de Natuurwacht en werden door de 
gidsen geïnformeerd over onze schitterende 
leefomgeving. Nieuw was dat in 2018 de hele 
zomer door om de week wandelingen zijn 
georganiseerd. In augustus waren dat er o.a. 
twee over de heide, ter ondersteuning van de 
ook in 2018 uitgegeven heidespecial. Op ver-
zoek van de gemeente Hilversum is een wan-
deling georganiseerd op het landgoed Zonne-
straal, die 28 deelnemers opleverde. De meeste 
aandacht trok de wandeling op 18 november 
in het Spanderswoud en over de Natuurbrug 
Crailo met 39 deelnemers. Begin september 
is een vaar- en fietstocht georganiseerd, die 
11 deelnemers trok. Vanuit Huizen vertrok de 
boot over het Gooimeer en Eemmeer naar de 
Eem. In Baarn stapten we af om met de fiets 
terug te keren naar Huizen.

Informatiekraam
Onze natuurwacht Randolph Pelsink heeft 
in 2018 viermaal evenementen in het Gooi 
ondersteund met de vernieuwde kraam van 
de Vrienden van ’t Gooi. Hij werd daarbij 
geholpen door de vrijwilligers Clara Campbell, 
Fiene Kreuger en Hennie van Rennes.
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We waren vertegenwoordigd tijdens de volgen-
de gebeurtenissen: 
- het schaapscheerdersfeest van het GNR op 
 2 juni.
- de open dag van het Vogelhospitaal op 10 juni.
- het oogstfeest van de SOLL te Laren op 
 26 augustus.
- en de Inmarkt in Laren op 9 september.

Natuurwacht 2.0
Vanaf het voorjaar 2017 heeft het bestuur inten-
sief overleg gevoerd met de Natuurwacht over 
de verdere voortzetting van de werkzaamheden 
en de randvoorwaarden daarvan. We leggen het 
accent van onze activiteiten vooral op voor-
lichting, excursies en educatie.  Tegelijkertijd 
worden de wandelingen vooral in de gebieden 
voorgezet, waar de Natuurwachten al actief zijn.

Er bleek vanuit de natuurwachten geen be-
hoefte aan opleiding en bijscholing, wel aan 
bedrijfskleding. Eind 2018 is daarin voorzien, 
evenals een vernieuwing van de aanstellings-
brieven.

Edwin Klompbank
Op 5 mei is -ter herinnering aan de in 2017 
overleden secretaris van de Natuurwacht 
Edwin Klomp- een bank met inscriptie onthuld 
op het landgoed de Monnikenberg. Edwin was 
nauw verbonden met dit terrein, waar hij ook 
de boom verzorgde die de Stichting Lost a Child 
in overleg met hem en het GRN had geplant.
Die boom moest verplaatst worden en het 
bankje is in de nabijheid van de nieuwe plek 
gezet met uitzicht op bos en weiland.

Excursieleider Sjoerd Nelson (L) en Randolph Pelsink (R).
Foto: Hans Hoes.

Uitleg. Foto: Hans Hoes.
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Deelnemers aan een fietstocht van het Fietsgilde ’t Gooi.  Foto: Rob Loois.

Fietsgilde ’t Gooi
Fietsgilde ’t Gooi bestond vorig jaar twintig jaar. Het idee voor het opzetten van 

een Fietsgilde was afkomstig van de ANWB. Het Wandelgilde Tiel heeft model 

gestaan. Een Handboek Fietsgilde werd opgesteld, een projectgroep in het 

leven geroepen. In samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Gilde Hilversum 

ging het Goois Fietsgilde van start. Er werden routes uitgezet, gidsen opgeleid 

en langzaamaan kwam het Fietsgilde op gang. In het eerste jaar, dat was in 

1998, waren er drie fietsroutes en werden er al specials georganiseerd. 176 

Deelnemers reden mee en betaalden daar toen vijf gulden voor. Het succes 

was groot; in 1999 reden 510 deelnemers mee. Op enig moment maakte 

het Fietsgilde ’t Gooi de overstap naar het Gilde Gooi Noord. Sinds 2016 is 

het Fietsgilde een zelfstandige stichting, financieel geheel zelfstandig en niet 

afhankelijk van subsidies.

Rob Loois



34

Toppers
Heel bijzonder is dat de eerste drie tochten: De 
Gooise Dorpenroute, de Plassenroute en de 
Naarden/Natuurroute nog steeds behoren tot 
de toppers van de tochten, die het gilde met veel 
plezier en enthousiasme rijden. Dat geldt ook 
voor de vierde tocht Bos en Heide.
Citaat uit de inleiding bij de Dagtocht Bos en 
Heide: 
“Het Gooi is nog voor velen synoniem met na-
tuur, vooral bos en heide. Hoewel de verstening 
ver is opgedrongen, resten nog flinke stukken 
groen. Met name dankzij een reeks strijdvaar-
dige natuurbeschermers, zoals Jac. P. Thijsse, E. 
Heimans en organisaties als het Goois Natuurre-
servaat en de Vereniging tot behoud van Natuur-
monumenten, is er veel behouden gebleven.”
Bos en Heide is een fietstocht door het afwis-
selende bos- en heidegebied en voert langs de 
Bussumerheide, Westerheide, Zuiderheide en 
Hoorneboegsche Heide. De gids vertelt over de 
historie van het gebied en de vaak moeizame 
strijd die geleverd is om het gebied te behouden.

Opzet
Doel van het Fietsgilde is het organiseren 
van wekelijkse fietstochten in de periode van 
mei tot en met september door het Gooi en 
omgeving, waarbij cultuurhistorische verhalen 
worden verteld. 
Het Fietsgilde is een vrijwilligersorganisatie. 
Daarbinnen worden alle werkzaamheden ver-

richt, die verband houden met, of bevorderlijk 
zijn om de doelstelling te realiseren. Op dit mo-
ment houden negen enthousiaste, ervaren en 
opgeleide gidsen zich daar mee bezig. Jaarlijks 
worden de tochten bijgesteld en vernieuwd. 
Ieder jaar worden nieuwe tochten ontwik-
keld. De tochten worden gereden conform 
een vastgesteld rooster met reguliere dag- en 
middagtochten. Maatwerk op verzoek, spe-
cials genoemd, worden eveneens ontwikkeld 
en uitgevoerd door het Fietsgilde. In dit kader 
werkt de stichting samen met bijvoorbeeld Mu-
seum Hilversum, Museum Hofland en Museum 
Huizen. Verder met verschillende Historische 
Kringen uit de regio, waarmee ook zogenoemde 
Combi’s worden gemaakt. Bedrijven weten het 
Fietsgilde te vinden voor het organiseren van 
een personeelsuitje. Dit geldt ook voor vele par-
ticulieren die iemand willen verwennen, of in 
het kader van een verjaardagspartij. Daarnaast 
vragen basisscholen het Fietsgilde jaarlijks fiet-
stochten te organiseren voor de leerlingen.

Thema’s
Veel van de tochten hebben een thematisch 
karakter, zoals Gezondheidszorg, Floris V, Hil-
versum 1940-1945 en Sporen uit het Verleden. 
Voorts Van Zodden naar Buitenhuis, Zand-
afgravingen, Omroepgeschiedenis en Dudok 
Hilversum. Andere tochten leggen een accent 
op de natuur, zoals Bos en Heide, Horstermeer-
Naardermeer, Naarder Eng, Soester Duinen, 

Kraaiheide.  Foto: Erick Groothedde.
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Natuurbruggen. Nieuwe tochten vorig jaar 
waren Archeologie van Vecht en Venen en In het 
spoor van de Erfgooiers. Dit jaar is er als expe-
riment een extra lange tocht van 48 kilometer: 
Meanderen langs de Eem. Aangezien het Gooi 
uitzonderlijk rijk bedeeld is met natuur, komt 
dat aspect in heel veel van de tochten nadruk-
kelijk aan de orde. Hierdoor kan het Fietsgilde al 
twintig jaar lang beschouwd worden als ambas-
sadeur van het Goois Natuurreservaat. Conform 
het rooster worden dit seizoen 19 dagtochten en 
5 middagtochten, in totaal 47 tochten verreden. 
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.fietsgilde.nl.

Ontwikkelingen
De groei en de ontwikkeling die Fietsgilde ’t Gooi 
in de afgelopen 21 jaar heeft doorgemaakt wordt 
treffend in beeld gebracht in de volgende grafiek.

Er waren pieken en dalen. Vanaf 2010 een 
constante groei wat betreft het aantal deelne-
mers aan de reguliere tochten, gestegen naar 
616 deelnemers in het afgelopen jaar. Ook het 
aantal deelnemers aan de ‘Specials’ is de laatste 
twee jaar terug op een hoog niveau van 465 
deelnemers. Het lustrumjaar (2018) is met een 
recordniveau van ruim 1810 deelnemers in één 
seizoen uitermate succesvol verlopen, onge-
twijfeld mede beïnvloed door het uitzonderlijk 
mooie fietsweer.

Samenwerking Vereniging Vrienden 
van het Gooi en Fietsgilde ’t Gooi
Vorig jaar is de samenwerking tussen de Ver-
eniging Vrienden van het Gooi en Fietsgilde  
’t Gooi verdiept door een formele en feestelijke 
overdracht van de beschreven fietstochten van 
de VVG. In dat kader is de Special Vrienden 
van ’t Gooi Heidetocht verreden. Dit jaar komt 
daarop een vervolg. De VVG richt zich komende 
periode onder meer op de Gooimeerkust. Voor 
de liefhebbers heeft het Fietsgilde een VVG 
Special Gooimeerkust in voorbereiding. Deze zal 
op zondag 28 juli plaatsvinden. Reserveer deze 
datum alvast in uw agenda.

Ten slotte
Fietsgilde ’t Gooi bestaat uit een groep en-
thousiaste vrijwilligers, die geheel zelfstandig, 
relatief laagdrempelig, vele thema’s die spelen 
in het Gooi, met een cultuurhistorisch belang, 
verhalend, onder de aandacht brengen van een 
fietsend publiek. Met het oog op de continuïteit 
en door de groei, is het Fietsgilde op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers, die graag recreatief 
fietsen en het leuk vinden om verhalen over de 
geschiedenis van de regio en de natuur te vertel-
len. Kortom: ben je, of ken je, een potentiële 
nieuwe gids neem contact op met het Fietsgilde. 
Fiets mee, neem kennis van de speciale sfeer die 
ontstaat door het directe contact en het verhaal 
erbij.

Totaal 15.529

Special 5.830

Regulier 6.699

Totaal aantal deelnemers over de jaren heen
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Sanatorium Zonnestraal
van 1918 tot 2019
 Hans Hoes

Zonnestraat Foto: Hans Hoes.

Als vervolg op het artikel in het vorige tijdschrift gaan we in dit nummer 

in op het ontstaan van het sanatorium Zonnestraal, een voorbeeld van het 

‘nieuwe bouwen’. Overigens is het niet gelukt Zonnestraal op de Erfgoed-

lijst van UNESCO te krijgen. De gemeente Hilversum blijft zich inzetten 

om Zonnestraal verder te (laten) restaureren en voortdurend onder de 

aandacht van het publiek te brengen.

Tuberculose
Het is nauwelijks voor te stellen, maar in 
het begin van 20ste eeuw was tuberculose 
(tbc) volksvijand nummer 1 en werd ook wel 
tering genoemd. Door de slechte arbeidsom-
standigheden kwam deze ziekte voor in vele 
beroepsgroepen. Er waren geen medicijnen, 
men moest vooral in zuivere lucht ‘kuren’, om 
zo geleidelijk de tbc kwijt te raken. Allerlei be-

roepsgroepen, zoals de diamantbewerkers via 
de Stichting Diamantbewerkers Koperen Ste-
lenfonds Nieuwe Levenskracht, spanden zich 
in om voor hun beroepsgenoten te werken aan 
de tuberculosebestrijding. Tbc stond bekend 
als ‘de witte pest‘. Naast slechte arbeidsom-
standigheden was ook de tochtige huisvesting 
en slecht, eenzijdig eten oorzaak van de tbc. 
Door de Eerste Wereldoorlog nam het aantal 
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tbc-lijders in heel Europa fors toe. De gezond-
heidszorg vanuit de overheid was marginaal. 
Niet alleen in Nederland, maar overal elders in 
Europa was voor beroepsorganisaties de tbc- 
bestrijding een punt van aandacht.

Koperen Stelenfonds
Het slijpen van de diamanten in roosjes gebeurt 
met slijpapparatuur, waarvan een buigzaam 
koperen steeltje een essentieel onderdeel is. 
Die steeltjes breken echter snel af en zijn dan 
onbruikbaar. Tot 1905 werden die steeltjes 
gebruikt om met de opbrengsten ervan een 
personeelsfeestje te organiseren. Discussie ont-
stond wie eigenlijk de eigenaar van die steeltjes 
was. De oplossing werd gevonden door de steel-
tjes in te leveren bij het vakbondsbureau. Dat 
bracht Jan van Zutphen (die zich al jarenlang 
inzette voor de tbc-bestrijding) op het idee het 
geld dat de steeltjes opbrachten, in te zetten 
voor het tegengaan van de ziekte.  Het was een 
echte ‘polderoplossing’, waarbij werkgevers (ei-
genaar van de koperen stelen) en werknemers 
(de diamantbond) samenwerkten. Hoewel de 
steeltjes, die via collectebusjes op de werkvloer 
werden ingezameld, best wat opbrachten, 
bleef het financieel sappelen. Daarom was de 
uitvinding in 1917 van de Delftse chemicus 
Henri ter Meulen een uitkomst. Hij slaagde erin 
zuivere diamantstof terug te winnen uit het 
‘zwarte poeder’, het slijpmiddel in de diamant-
industrie. Ook de revenuen daarvan vulden het 
Koperen Stelenfonds. Ter ere van Ter Meulen is 
één van paviljoens van Zonnestraal naar hem 

vernoemd.  Hiermee liep het aantal te behan-
delen patiënten op van veertig tot vijftig per 
jaar naar enkele honderden. De capaciteit in de 
bestaande sanatoria was onvoldoende. Daarom 
besloot het Koperen Stelenfonds de nazorg uit 
te breiden met zelf te bouwen sanatoria.

Nazorg
In 1919 werd het landgoed De Pampahoeve aan-
gekocht, alsmede enige aangrenzende landerijen 
van de Nederlands Hervormde Kerk te Naarden. 
De plannen waren groots. Er zouden wel vier sa-
natoria moeten komen, voor mannen, vrouwen, 
kinderen en patiënten met chirurgische tbc. 
Men oriënteerde zich op de tbc-bestrijding in het 
buitenland. De gehele bestrijdingsketen kwam 
in zicht. Van preventie, opsporing, behandeling 
en onderzoek tot nazorg. Men ontdekte dat het 
beter was zich in de sanatoria te beperken tot de 
lichtere gevallen en het accent te leggen op het 
aanleren van beter gedrag. Dit met betrekking 
tot handen wassen, goed eten, gezondheidsko-
lonies voor zwakke kinderen, onderwijs in de 
open lucht en (voor de volwassenen) werken 
op het land. De crisis begin jaren twintig van 
de vorige eeuw vertraagde de bouw van het 
sanatorium. Op het uitgebreide complex was 
echter voldoende ruimte voor de nazorg. De 
Pampahoeve was het voorlopige sanatorium. De 
meeste patiënten verbleven in houten hutten op 
het terrein, werkten in de kassen, varkens- en 
kippenhokken of verfraaiden Zonnestraal. In 
1922 werd er een openluchttheater (thans nog in 
gebruik) gebouwd.

Holistische benadering
Zonnestraal heeft (wat behandelingsmethode 
betreft) een pioniersfunctie vervuld op het vaste-
land van Europa. Het inzicht (zie ook hierboven) 
was ontstaan dat tbc-patiënten niet alleen een 
rustkuur nodig hadden, maar eigenlijk hun hele 
woon- werk- en leefomstandigheden dienden 
aan te passen. De ambitie was het herstel van de 

Collectebusje. Foto: Hans Hoes.

1 Holisme (Grieks: holos: het geheel) is het idee dat de 
eigenschappen van een systeem ( fysiek, biologisch, 
technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen 
worden verklaard door de som van alleen zijn compo-
nenten te nemen.
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patiënten door een integrale, holistische1 bena-
dering. Daarbij paste een aangename en gezonde 
omgeving, landelijk ingebed om te verbeteren op 
alle fronten. Ook het bouwconcept brak met de 
troosteloze ziekenhuisomgeving. 

Het Nieuwe Bouwen
In 1918 is (op advies van Berlage, de architect 
van het bondsgebouw van de Diamantslijpers, 
de z.g. Burcht te Amsterdam, nabij Artis) Jan 
Duiker benoemd als architect voor het sanato-
rium Zonnestraal. Hij liet zich bijstaan door de 
architecten Bijvoet en Wiebenga. Duiker had 
zich ontwikkeld tot één van de architecten van 
het Nieuwe Bouwen. Kenmerken daarvan waren 
transparantie, ruimte, licht en lucht, moderne 
materialen, zoals beton, staal en glas. Daarnaast 
strak en glad bouwen, zonder opsmuk, stroken-
bouw in plaats van blokvorming en functieschei-
ding. Sanatorium Zonnestraal is een sprekend 
voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Andere 
bekende voorbeelden zijn De Van Nellefabriek 
te Rotterdam (van Brinkman en Van der Lucht), 
Het Rietveld Schröderhuis te Utrecht (van Riet-
veld), de Openluchtschool te Amsterdam (ook 
van Duiker) en het Glaspaleis te Heerlen (van 
Peutz). Ze zijn alle in dezelfde tijd gebouwd.

Bouw Sanatorium Zonnestraal
Na uitgebreid internationaal onderzoek en het 
fourneren van voldoende budget kon in 1926 
met de bouw van het Sanatorium Zonnestraal 
gestart worden. Vanaf 1919 was er al een 
bescheiden begin als nazorgkolonie gemaakt. 
De Pampahoeve (de grote houten villa) werd 
als provisorisch ziekenhuis gebruikt, maar 
de meeste patiënten werden gehuisvest in 
houten barakken.  Zij plantten vele hectaren 
dennebomen en werden ingezet bij diverse 
arbeidstherapie objecten, waaronder de kippen-, 
varkensboerderij en akkerbouw etc. Van het 
oorspronkelijke plan om vier tot zes paviljoens 
te bouwen zijn er twee gerealiseerd. Op 12 juni 
1928 werd het eerste paviljoen Zonnestraal offi-
cieel geopend. Dit paviljoen werd genoemd naar 
de al eerder genoemde Henri Ter Meulen. Hij 
legde met zijn vinding de financiële basis voor 
Zonnestraal. In 1931 werd het tweede paviljoen, 

afgebouwd  het H.C. Dresselhuys-paviljoen, ver-
noemd naar de secretaris van het Rode Kruis). 
Het bleek niet eenvoudig (vanwege de kosten) 
om voldoende patiënten in het sanatorium op te 
nemen. Begonnen werd met 24 patiënten en het 
duurde tot 1931, voordat het eerste paviljoen vol 
was en men over moest gaan tot het afbouwen 
van het tweede paviljoen. De patiënten die aan 
de beterende hand waren, werden opgenomen 
in de zo genaamde boshuisjes om verder aan te 
sterken o.a. door  arbeidstherapie. Verder waren 
er woningen voor gezinnen die permanent op 
Zonnestraal waren aangewezen. 
 
1928 - 1960
Van 1928 t/m 1956 is Sanatorium Zonnestraal 
in gebruik geweest als tbc-centrum, waar de 
nadruk lag op de nazorg na het kuren. Door de 
ontdekking in 1882 van de tbc-bacterie en de 
penicilline in 1942. kon met de medische bestrij-
ding van de tuberculose worden begonnen. Na 
de Tweede Wereldoorlog werden ook de huisves-
ting en hygiëne enorm verbeterd. Dit leidde tot 
een forse terugdringing van de tbc. Daarom kon 
Jan van Zutphen, de grote inspirator van Zon-
nestraal èn de tbc-bestrijding  zich in 1956 op 95 
-jarige leeftijd (!) terugtrekken en werd Zonne-
straal een regulier ziekenhuis.  Mijn grootmoeder 
is er in de jaren ‘50 verpleegd en mijn dochter 
onderging in de jaren ‘80 een oogoperatie in het 
Ter Meulen paviljoen. Tijdens de Tweede We-

De bouw van een houten barak. Foto: Hans Hoes.
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reldoorlog zijn er op Zonnestraal joden opgevan-
gen, die in 1943 verraden werden. De Duitsers 
bouwden er gecamoufleerde bunkers, vanwege 
de nabijheid van het vliegveld Loosdrecht.

Restauratie 1990
Duiker bouwde niet voor de eeuwigheid. Bekend 
is zijn stelling dat na veertig tot vijftig jaar de tbc 
voorbij zou zijn en dat Zonnestraal dan terug-
gegeven zou worden aan de natuur. Nadat Zon-
nestraal vanaf 1956 een regulier ziekenhuis was 
geworden, is er van alles bijgebouwd. Ondertus-
sen werd het oorspronkelijke complex steeds 
slechter. Er moest een keuze worden gemaakt 
tussen afbraak of restauratie. Al in de jaren ’60 
van de vorige eeuw werd er geprotesteerd tegen 
de verloedering en aantasting van één van de 
mooiste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen in 
Europa. 
Sinds 1986 is Zonnestraal een rijksmonument. 
Besloten is om het evenals de Van Nellefabriek 
in Rotterdam te restaureren. Deels is dat project 
gerealiseerd, met name het hoofdgebouw, het 
Henri Ter Meulen paviljoen en het dienstbo-
dencomplex. Deze zijn thans voornamelijk als 
medische centra in gebruik. Het Dresselhuys 
paviljoen wacht nog op restauratie. Daar het 
leeuwendeel van het gebouw van beton is, kan 
het nog een tijd mee.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het boek 
Zonnestraal, een nieuwe tijd lag in het verschiet Patiënten in een houten barak. Foto: Hans Hoes.

van Ton Idsinga (1996), Zonnestraal the History 
(uitgave van de gemeente Hilversum (2018) en de 
website www.zonnestraalhilversum.nl.  

De naam Zonnestraal
Het in 1918 door het Koperen Stelenfonds aange-
kochte landgoed Pampahoeve kreeg de naam 
Zonnestraal. Hiermede werd de Antwerpse 
tbc-bestrijdingsorganisatie geëerd, die dezelfde 
naam droeg en tijdens de Eerste Wereldoorlog 
zware verliezen leed.

Wandelen en speuren
op Zonnestraal
Op 12 mei (Moederdag) en 16 juni (Vaderdag) 
organiseert de VVG, in samenwerking met de 
gemeente Hilversum een tweetal wandelingen/
speurtochten op Zonnestraal. Het hele gezin is 
welkom, met voor de kinderen een spannende 
speurtocht, waarbij soms de hulp van (groot)
ouders welkom is. De tocht van 2.5 kilometer 
duurt ongeveer een uur en is af te sluiten bij de 
Brasserie in het Ter Meulen paviljoen. Deelname 
is gratis voor VVG leden, anderen € 5,- per gezin. 
Opgave van deelname bij voorkeur via info@
vriendenvanhetgooi.nl. Starten tussen 11.00 en 
14.00 uur bij het parkeerterrein van Zonnestraal.

Meer weten over Zonnestraal?
Op de website www.zonnestraalhilversum.nl is 
uigebreide informatie te vinden over de historie 
en ontwikkeling van Zonnestraal. Hij bevat ook 
allerlei nieuws. Regelmatig zijn er rondleidingen 
en bij de Brasserie zijn  ook wandel- en fietstoch-
ten te krijgen.

Werkende patiënten. Foto: Hans Hoes.
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Op pad met
de Natuurwacht

Wandelprogramma voorjaar en zomer 2019

We vervolgen ons uitgebreide wandel programma en nodigen u uit met de

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

Kievit. Foto: Hugo Weenen.

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson

Vogels spotten in de Eempolder
Datum: maandag 22 april 2019,
(Tweede Paasdag). 
Vertrektijd: 11.00 uur. 
Duur: Een kleine 4 uur met veel rustmomenten. 
Vertrekpunt: Meentweg 20, 3755 PC Eemnes.
Genieten van het mooie weidelandschap met 
de vele waaien en de weide-, water- en riet-
vogels. We doorkruisen deze vogelpolder die 
bekend staat om zijn vogelrijkdom. Neem een 
lunch mee en goede schoenen. Vergeet niet om 
een  verrekijker mee te nemen.

Kommerrust en De Beek
Datum: zondag 5 mei 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Oud Blaricummerweg 40,
1411 JR Naarden.
Een wandeling door de voormalige landgoe-
deren, die deel uitmaakten van het Bosch van 
Bredius. Doorsneden door zanderijvaarten,  
gebruikt voor het transport van zand, want 
deze gebieden zijn ook voormalige zandafgra-
vingen. We hopen veel bloemen te zien in het 
ontluikende voorjaar.

Grutto. Foto: Hugo Weenen.

Scholekster. Foto: Hugo Weenen.
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De Gooise Beukenroute
Datum: maandag 10 juni 2019, 
(Tweede Pinksterdag). 
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Duur: ruim 2 uur. 
Vertrekpunt: Doctor Kuyperlaan 26, 
1276 HR Huizen.
Dit is een prachtige wandeling door de bossen 
tussen Huizen en Bussum. We komen o.a. op 
de Huizer Eng, het IJzeren Veld en Bikbergen.
              
Jagtlust, Schoonoord
en Hilverbeek
Datum: zondag 23 juni 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Oude Meentweg 2-4, 
1243 JD ’s-Graveland. 
We wandelen door drie mooie landgoederen, 
waarvan Jagtlust pas sinds kort te betreden 
is. Tot 1625 hadden de Erfgooiers gebruiks-
rechten op deze gronden. Na een jarenlange 
strijd is het zogenaamde Eerste blok verkocht, 
afgezand en vooral door rijke Amsterdammers 
van lustoorden voorzien.

Naarder Eng
Datum: zondag 7 juli 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: IJsselmeerstraat 316, 
1271 AA Huizen.

Varen en fietsen naar 
de Eempolder te Eemnes
Datum: zondag 19 mei 2019.
Vertrektijd: 13.30 uur. 
Vertrekpunt: Kop van de Huizer Haven, hoek 
Bestevaer 46/havenstraat, postcode 1271 AD 
Huizen.
Duur: ongeveer 3 uur, waarvan 2 uur varen en 
ongeveer 1 uur terugfietsen.
Kosten: De boottocht kost € 7,- per persoon, 
voor 65+ een euro minder.
We varen met de Eemlijn via Gooimeer, Eem-
meer en de Eem naar Baarn. Daar gaan we van 
boord. Vanuit Baarn kan een ieder de makke-
lijkste weg naar huis fietsen, of toch een mooi 
stuk mee fietsen door de Eempolder naar Hui-
zen via het met de hand te bedienen pontje.

Landgoed Zonnestraal
Datum: zondag 2 juni 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Parkeerplaats bij Zonnestraal, 
Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum.
Een wandeling door het fraaie landgoed met 
een bijzonder verleden, waarover in dit en het 
vorige nummer van ons tijdschrift een artikel 
is verschenen. Gedurende de rondwandeling is 
daar veel van te zien.

Tureluur. Foto: Hugo Weenen.

Eempolder. Foto: Vogelbescherming.
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Een wandeling langs de schitterende Gooimeer-
kust. Wandelen onder de bomen met zicht op de 
vele vogels in het Gooimeer. Ook komen we langs 
de oude Naarder Engen. Vergeet de verrekijker niet!

IJzeren Veld, Bikbergen en Crailo
Datum: zondag 21 juli 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: parkeerplaats Goede Gooier, 
Crailoseweg151, 1261 AA Blaricum.
Een verkoelende wandeling door een heerlijk 
geurend bos van oude beukenbomen (vanaf 
1820), holle paden en open plekken met akkers. 
Vleermuizen, spechten, kauwen en bosuilen 
hebben bezit genomen van de holle plekken in 
de bomen.

Hoorneboegsche Heide
en de Zwarte Berg
Datum: zondag 4 augustus 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Noodweg/Egelshoek, Noodweg 52, 
1213 PZ Hilversum.
Een leuke wandeling over de (misschien al 
bloeiende) heide waar vroeger raatakkers zijn 
geweest. Ook vinden we eeuwenoude karre-
sporen terug.  Via het bos beklimmen we de 
16,8 meter hoge Zwarte Berg. Elders zien we de 
restanten van een anti tankgracht uit de Tweede 
Wereldoorlog.

Zuider- en Westerheide 
Datum: zondag 18 augustus 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Parkeerplaats Sint Janskerkhof, 
Hilversumseweg 51, 1251 EW Laren.
Een mooie wandeling over bloeiende heide, 
hoogteverschillen met schitterend uitzicht en 
ook weer heel wat historische feitjes.

De Stulp en het Pluismeer
Datum: zondag 1 september 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Theehuis ’t Hooge Erf. 

Hoge Vuurscheweg 11, 3749 AB Lage Vuursche.
Boeiende wandeling door de bossen achter Paleis 
Soestdijk en een andere benadering van het
Pluismeer, ontstaan als zandafgraving voor een 
nabijgelegen steenfabriek. De naam is ontleend 
aan het vele wollegras dat om het meertje groeide.

Rondje Naardermeer
Datum: zondag 15 september 2019. 
Vertrektijd: 10.30 uur. 
Duur: ongeveer  5 uur met pauzes! 
Vertrekpunt: Gasterij Stadzigt, Meerkade 2, 
1412 AB Naarden.
Een pittige wandeling van ongeveer 18 kilometer, 
rond het Naardermeer, het oudste monument en 
eerste Nederlandse natuurreservaat, eigendom 
van Natuurmonumenten. Mooie vergezichten, 
kijkje op de nu verlaten broedvogelkolonies. Hier 
en daar uitzicht op het Naardermeer. Vergeet niet 
om een lunch mee te nemen. Waterdicht schoei-
sel aanbevolen.

Kasteel Groeneveld
Datum: zondag 29 september 2019. 
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. 
Vertrekpunt: Parkeerplaats Kasteel Groeneveld, 
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn.
Mooie herfstwandeling over het landgoed van 
het kasteel met veel leuke feitjes, zoals de wijn-
berg en de ijskelder.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt altijd 
op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle 
excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Honden kun-
nen 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. Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij de Gooise Natuur-
wacht in Hilversum, telefoon: 035-6836473, of 
per e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.
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Bestuur
Voorzitter Hans Metz
Tel. (035) 694 34 75
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl

Vice-voorzitter Hans Hoes
Tel. (035) 623 18 17
hans.hoes@vriendenvanhetgooi.nl

Secretaris Leen Mak
Tel. (035) 525 81 92
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl

Penningmeester Wim Schaapherder
Tel. (035) 526 67 03
penningmeester@vriendenvanhetgooi.nl

Bestuurslid Erick Groothedde
Tel. 06 53 41 93 55
e.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl

Bestuurslid George Laeijendecker
Tel. (035) 622 89 67
g.laeijendecker@vriendenvanhetgooi.nl

Bestuurslid Dolf van Elten
PR en Communicatie
PRenCommunicatie@vriendenvanhetgooi.nl

Correspondentie-adres
secretariaat:
Vereniging van Vrienden van het Gooi
Postbus 1080, 1270 BB  Huizen
Tel. (035) 525 81 92
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl

Gooise Natuurwacht:
Randolph Pelsink
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl

Ledenadministratie: 
Aanmelding, adreswijziging 
en opzegging via
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl

Aanmelden voor excursies
en bijeenkomsten en opvragen 
andere informatie: 
via info@vriendenvanhetgooi.nl

Bestellen van uitgaven
of extra tijdschriften: 
Bij voorkeur via het formulier op de 
website www.vriendenvanhetgooi.nl of 
via info@vriendenvanhetgooi.nl

Foto voorzijde omslag: Gijzenveen
Foto: Dick A. Jonkers
Foto achterzijde omslag: Hoorneboegsche Heide
Foto: Fred Willems

www.vriendenvanhetgooi.nl
       vriendenvanhetgooi
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Colofon
Redactie 

Voorzitter
Dick Jonkers
Tel. (035) 526 04 56
redactie@vriendenvanhetgooi.nl

Leden
Jan Hein Bannier
Tel. (035) 694 92 12
jhbannier@gmail.com

Erick Groothedde
Tel. 06 53 42 93 55
e.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl

Hans Hoes
Tel. (035) 623 18 17
hans.hoes@vriendenvanhetgooi.nl

Dolf van Elten, PR en Communicatie
PRenCommunicatie@vriendenvenhetgooi.nl

Redactiesecretariaat
Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum
Tel. (035) 526 04 56
redactie@vriendenvanhetgooi.nl

Vrienden van ‘t Gooi verschijnt drie maal per jaar. 
Nieuwe leden krijgen alle nummers van het 
lopende jaar.

Druk
J. Bout & Zonen, Ceintuurbaan 32-34,
1271 BJ Huizen, Tel. (035) 525 32 93,
info@boutdruk.nl, www.boutdruk.nl

Een ieder die zich daartoe geroepen voelt, is gerechtigd 
een artikel voor dit tijdschrift te produceren mits de 
inhoud van het artikel in overeenstemming is met de 
doelstelling van de vereniging. Voor aanwijzingen voor 
de totstandkoming en aanlevering van artikelen kan men 
zich wenden tot bovengenoemd redactieadres. De redactie 
behoudt zich het recht voor -in overleg met de betrokken 
auteur- artikelen te wijzigen dan wel te weigeren.

Artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven tenzij 
anders blijkt of daadwerkelijk wordt vermeld. Aan de 
totstandkoming van dit tijdschrift is de uiterste zorg 
besteed. Voor informatie die nochtans onjuist of onvolledig 
is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), de redactie 
en het bestuur geen aansprakelijkheid. Voor eventuele 
verbeteringen van de in de artikelen opgenomen gegevens 
houden zij zich gaarne aanbevolen.

Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen 
mag niets uit dit tijdschrift worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming 
van het bestuur van de vereniging, dat daartoe door de 
auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is 
gemachtigd.
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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


