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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 Vereniging 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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Groeve Oostermeent.  Foto: Dick A. Jonkers
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Voorwoord
Graag wil ik beginnen met het goede nieuws.
Naar aanleiding van vragen uit de kring van onze leden krijgt u ons 
tijdschrift voortaan toegestuurd in een milieuvriendelijke verpakking. 
Te beginnen met het exemplaar dat u nu in uw handen heeft is in 
overleg met de drukker van ons tijdschrift - de firma J. Bout & Zonen - de oude plastic ver-
pakking vervangen door een afbreekbare op basis van suikerriet. Wij hopen daarmee een 
klein stapje te doen in de goede richting als het gaat om milieubewust handelen. Tenslotte 
moeten wij ook naar onszelf kijken en niet alleen andere spelers op het terrein van omge-
ving, natuur en milieu wijzen op wat naar onze mening zo noodzakelijk is om ons groene 
Gooi groen, leefbaar en plezierig voor iedereen te houden.
Tijdens de jaarvergadering vertelde ik, als toelichting op het jaarverslag, dat de VVG in 
2018 weinig in actie hoefde te komen als ging om het aantasten van bestaande natuur. We 
hebben vorig jaar veel gedaan aan de andere dingen, die voor onze vereniging van belang 
zijn, namelijk het leveren van bijdragen op het meer culturele vlak, zoals een fototentoon-
stelling, lezingen en het vervaardigen van het speciale nummer over de heide. Verder heb-
ben wij ons in het kader van het Erfgoedfestival in Gooi & Vecht ingezet bij het tot stand 
komen van ‘Het leukste groene doeboek van Gooi & Vecht’, dat speciaal is gemaakt voor 
kinderen. Ik vertelde er in de vergadering vervolgens bij, dat het er naar uitzag dat een en 
ander in 2019 anders zou zijn, wat al snel bleek. In de afgelopen tijd was er natuurlijk ook 
minder goed nieuws.
In het vorige tijdschrift noemde ik al een aantal zaken. Door mij is geconstateerd, dat het 
vooral de behoefte aan expansie ten behoeve van recreatie is, die de spanning tussen na-
tuur en mens veroorzaakt. 

De meest interessante plekken in de natuur zijn die plekken, waar landschappen in elkaar 
overgaan. Los van de vaak spannende overgangen in de ruimtelijke kenmerken is daar 
vaak bijzondere vegetatie te vinden en een grote rijkdom aan fauna. Daar zijn wij in het 
Gooi ruim mee bedeeld. Aan de westzijde ligt de tamelijk scherpe overgang van de zand-
gronden naar het veenplassengebied langs de Vecht; net zo aan oostzijde de overgang naar 
de Eemvallei. De scherpste overgang is die tussen land en het water aan de noordzijde van 
het Gooi. Daar bevindt zich de voormalige Zuiderzeekust, nu de oeverzone van het Gooi-
meer. Een overgang die niet alleen op het gebied van de natuur interessant is, maar zeker 
ook aantrekkelijk is als het gaat om het ontwikkelen van recreatie. Het vorig jaar heeft de 
Regio Gooi en Vechtstreek met het houden van sessies over kwaliteitsplekken in de Gooi- 
en Vechtstreek aandacht gegeven aan de vroegere kustzone. Inmiddels hebben de ge-
meenten Huizen en Gooise Meren zich gestort op het maken van een ‘kustvisie’. In de eerst 
genoemde gemeente is het proces afgerond; in de tweede is dat nog niet het geval. In beide 
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processen heeft de VVG deelgenomen aan de participatiebijeenkomsten en de vereniging 
heeft ook schriftelijk gereageerd. Onze belangrijkste kritiek is dat elke visie hoofdzakelijk 
beperkt blijft tot voorstellen voor de eigen gemeente en dat een samenhangende visie voor 
de hele ‘kust’ ontbreekt, en dat is jammer.

Los van de hiervoor genoemde kustvisies heeft de gemeente Blaricum begin mei een 
vergunning afgegeven voor de bouw van een - overigens tijdelijke - strandtent op het 
Voorland Stichtse Brug. Een op zich betrekkelijk kleine ontwikkeling. Die vond bovendien 
ook plaats op een gedeelte van het Voorland waar natuurwaarden van belang aanwezig 
zijn, waar rekening mee had moeten worden gehouden. De vergunning voor de strandtent 
ging gepaard met het ophogen van een deel van het terrein met zand om een echt strand 
te kunnen maken. Daarmee was al direct sprake van een veel minder beperkte ontwikke-
ling en een grotere aantasting van de vegetatie. Omdat het Voorland is aangewezen als 
onderdeel van het beschermde Natuurnetwerk Nederland, zijn dit soort toepassingen 
niet zonder meer toegestaan. Bovendien ontkomen wij niet aan de stellige indruk dat de 
gemeente Blaricum de regels schendt op het gebied van het ontwikkelen in beschermde 
natuurgebieden. Overigens is hetzelfde ook het geval op het gebied van het afwijken van 
een bestemmingsplan; de gemeente heeft dit nogal stevig aan de laars gelapt. De gemeente 
Blaricum heeft verkondigd deze tijdelijke voorziening slechts te zien als voorloper van een 
meer definitieve, veel grootschaliger ontwikkeling. Het is een kleine stap als voorloper van 
een veel grotere stap , met als gevolg een navenant grotere aantasting van de natuur. Voor 
ons,  het bestuur van de VVG, was hierdoor het indienen van een bezwaar onafwendbaar. 
Het ziet er naar uit dat de beslissing op het bezwaar eind september of begin oktober zal 
worden genomen. 

Ook in de gemeente Gooise Meren wordt een ontwikkeling voorgesteld op het gebied 
van recreatie die ten koste gaat van beschermde natuur. Het speelpark Oud Valkeveen 
trekt sinds een aantal jaren regelmatig zoveel publiek aan, dat de bestaande parkeer-
voorziening onvoldoende is gebleken. Het park heeft behoefte aan 500 extra parkeer-
plaatsen, die in de nabijheid niet te vinden zijn. De ruimte op het omliggende wegennet 
is daarvoor te beperkt. Door beschermt natuurgebied dat deel uitmaakt van het Natuur-
netwerk Nederland. Voort grenst het aan een Natura-2000 gebied. In de omgeving van 
het speelpark is daarom geen ruimte voor deze parkeervoorziening. De gemeente Gooise 
Meren heeft echter een nieuw bestemmingplan opgesteld, dat ruimte biedt voor de extra 
parkeerplaatsen, maar dat gaat ten koste van de aanwezige beschermde natuur. Het 
is fijn dat het succes van zo’n leuk speelpark als Oud Valkeveen zo groot is. Jammer en 
ongewenst en ontoelaatbaar dat de een oplossing voor het toestromende publiek is ge-
vonden in het opofferen van beschermde natuur. Wij hebben in een zienswijze kenbaar 
gemaakt wat onze problemen daarmee zijn.

Hans Metz, voorzitter
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“Van de fonteinkruiden groeien hier bijna alle soorten en het is een van mijn 

prettigste herinneringen hoe ik op een augustusmorgen in een frissche bries op 

het wijdste gedeelte van de Noordoosterplas (van het Naardermeer) voor anker 

heb gelegen om bloem voor bloem te zien opengaan en het lichte stuifmeel in 

wolken te zien wegvliegen over de krullende golfjes.” Dat schreef Jac. P. Thijsse 

in januari 1903 in het tijdschrift De Levende Natuur.

Hans Hoes

Het Naardermeer,
plekken van plezier!

Met de klas van juffrouw Nelleke in 1958 op de 
fiets naar het Naardermeer en met de boot van 
mijnheer Hoetmer naar de Eendenkooi en de 
aalscholvers met hun jongen. Later met vrouw 
en kinderen heb ik hetzelfde tripje nogmaals 
gemaakt. Maar het mooiste vond ik toch wel 
met mijn dochter Anne schaatsen op het 
Naardermeer, toen we nog een strenge winter 
hadden. Met de Natuurwacht het Laarzenpad 
afwandelen en in de jaren ervoor het rondje 
Naardermeer doen. Ondanks het rumoer van 
het verkeer, de snelwegen, het spoor en de vlieg-Foto: Hans Hoes.

Het Naardermeer. Foto: Hans Hoes.
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tuigen, blijft het Naardermeer een rustgevend 
natuurgebied. Dat zijn mijn herinneringen aan 
het Naardermeer. Toen ik laatst op de fiets foto’s 
voor dit artikel ging maken voelde ik me een 
beetje Jac. P. Thijsse, met de vele insecten, libel-
len, hazen en vogels die ik tegenkwam. Genoeg 
redenen om het natuurgebied te kiezen als te 
bezoeken monument tijdens de Open Monu-
mentendagen met in 2019 als thema ‘Plekken 
van plezier’. In dit artikel neem ik u mee met 
het oudste natuurmonument van Nederland, 
het ontstaan, behoud en de toekomst ervan. Bij 
enkele opmerkelijke plekken staan we stil.

Huidig gebruik
Op 3 september 1905, toen de net opgerichte 
Vereniging tot behoud van Natuurmonumen-
ten het Naardermeer kocht voor fl. 155.000,-, 
waren het de inkomsten van de jacht, de visserij 
en het riet die zorgden voor een opbrengst 
van zo’n fl. 5.000,- per jaar. Dat was net genoeg 
om de 3% obligatielening te kunnen betalen. 
Tegenwoordig zijn vooral het bezoek met een 
fluisterboot aan het Naardermeer vanuit de 
boerderij Stadzigt en een uitgebreid restaurant, 

Jac. P. Thijsse. Foto: Natuurmonumenten.

die bijdragen aan de economische betekenis 
van het Naardermeer. Zo’n 10 jaar geleden is 
de Visserij - waar de familie Hoetmer gene-
raties lang woonde - als vertrekpunt van de 
vaartochten geschrapt en de boerderij Stadzigt 
uitgebouwd als ontvangstplek. Jaarlijks bezoe-
ken, zo’n 40.000 personen het Naardermeer en 
Stadzigt. Dat was vóór 1906 wel anders. Jac.P. 
Thijsse schrijft in zijn Verkadealbum Het Naar-
dermeer uit 1912, dat tot 1906 een bezoek aan 
de moerassen en plassen van het Naardermeer 
streng verboden bleek te zijn. Zijn verzoek aan 
de toenmalige eigenaar (de familie Rutgers van 
Rozenburg) om enige malen het meer te mogen 
rondvaren werd gehonoreerd. De opzichter zou 
hen inlichtingen verschaffen en de ’visscher’ 
een bootje.

De geschiedenis en het behoud 
van het Naardermeer
De naam Naardermeer verschijnt voor het eerst 
in 1541. Vóór die tijd was de benaming Uter-
meer (= lager), in tegenstelling tot Overmeer 
(= hoger) de oude naam van het Horstermeer. 
Dat klopt, want het Naardermeer ligt lager 
(dichterbij de Zuiderzee) dan het Horstermeer. 
Het Utermeer wordt omstreeks 900 voor het 
eerst genoemd in een goederenlijst van de abdij 
van Werden aan de Ruhr. In 953 schonk keizer 
Otto I aan de Utrechtse kerk zijn domeinen aan 
weerszijden van de Vecht. Vanaf die tijd worden 
met name de visrechten beschreven in de do-
cumenten van de Utrechtse kerk. Het Utermeer 
had tot de 13de eeuw een open verbinding met 
de Vecht. In die tijd werden er, na de storm-
vloeden van de 12de en 13de eeuw dijken om het 
Utermeer aangelegd. De Keverdijk en Broekdijk; 
De Vecht werd, ondanks tegenstand van o.a. 
Amsterdam, afgesloten van het meer. Er ont-
stond ruzie met de Erfgooiers, die vreesden dat 
de waterlozing van hun meent in gevaar kwam. 
Dat werd opgelost door de aanleg van sluizen in 
de dijk. Het werden er twee, aangelegd in 1383 
en 1389. Volgens Thijsse zou het Naardermeer 
zijn ontstaan door afgraving van het veen voor 
turf, zoals was gebeurd bij de andere meren in 
de omgeving. Het Naardermeer echter is een 
natuurlijke plas, ontstaan in de laatste ijstijd, 
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Kaart van het Naardermeer uit het boek van Jac. P. Thijsse. Foto: Hans Hoes.
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als laagte in het glooiende dekzand aan de voet 
van de Utrechte Heuvelrug. Na de ijstijd rees de 
zeespiegel en vulde de laagte zich met water, 
waardoor een meer ontstond. 

Plannen tot inpoldering
van het Naardermeer
Nadat in de 13de eeuw het meer door bedijking 
getemd was en zich niet verder uitbreidde, 
ontstond in de 16de eeuw de wens om het 
Naardermeer leeg te pompen. Het is de tijd 
waarin meerdere polders in Noord- en Zuid-
Holland zijn ontstaan, zoals rondom Alkmaar, 
de Beemster en de Schermer. Er zijn plannen 
bekend voor het Naardermeer uit 1561 en 1604. 
Uiteindelijk werd in 1623 het Naardermeer 
verkocht aan enkele Amsterdamse kooplieden 
die in 1629 met een vijftal molens de droogma-
king voltooiden. Datzelfde jaar nog werd dat 
gedeelte van Holland geïnundeerd, vanwege 
het oprukken van de Spaanse troepen. De Hol-
landse Waterlinie werd in werking gezet. Het 
schijnt dat men enige jaren daarna nog eens 
een poging tot drooglegging gedaan heeft, maar 
ook die strandde mede vanwege het rampjaar 

1672. Vervolgens is in 1804 nog een mislukte 
poging tot droogmaling geweest. Daarna in 1883 
ondernamen de toenmalige eigenaren, waarvan 
Jhr. J.W.G. Rutgers van Rozenburg de belangrijk-
ste was, de laatste poging om de 750 hectaren 
van het Naardermeer om te zetten in vruchtbare 
landbouwgrond. Toen kon namelijk gebruik 
gemaakt worden van stoomwerktuigen. Deze 
werden geplaatst in het gebouw ‘De Machine’.
Het was de tijd waarin ook enkele andere grote 
meren, zoals de Haarlemmermeer, de IJpolders 
en de Zuidplas, waren drooggemalen. Het lukte 
het grootste deel van het Naardermeer droog te 
leggen, maar de opbrengsten ervan vielen tegen. 
Het koolzaad, in 1864 op zo’n 260 ha gezaaid, 
bracht vanwege de nachtvorst en de droogte erg 
weinig op. Elders bleek het kwelwater een grote 
last. De opbrengsten, in combinatie met de hoge 
kosten om het kwelwater weg te pompen vielen 
tegen. Samen met de agrarische depressie van 
die tijd hebben deze factoren in 1886 geleid tot 
het besluit de Naardermeerpolder weer vol te 
laten lopen. Uiteindelijk leverde de combinatie 
van visserij, jacht, eendenkooi en riet meer op 
dan de landbouw.
 

Het gebouw ‘De Machine’. Foto: Hans Hoes.
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Het Naardermeer als vuilnisbelt 
voor Amsterdam
Met 20 stemmen tegen en 18 voor verwierp de 
gemeenteraad van Amsterdam op 14 decem-
ber 1904 het voorstel van B&W om het Naar-
dermeer aan te kopen. Aanvankelijk stelde 
het college voor om het Naardermeer aan te 
kopen en daarin het huisvuil van de 550.000 
Amsterdammers te storten. In de gemeente-
raad ontspon de discussie over de keuze tus-
sen vuil storten of verbranden. Daarom werd 
op het laatste moment dat onderdeel uit het 
voorstel gehaald. 
Een uitgebreide adhesiebetuiging van acht 
leden van de Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging in het Nieuws van de Dag van 13 
december, aangevuld op 14 december met een 
betoog van dr. H.W. Heinsius in dezelfde krant 
was aanleiding tot felle discussie in de raad. 
Het Naardermeer was gered, maar er moest 
wel wat gebeuren. De jonkheer wilde zijn bezit 
aan de hoogstbiedende verkopen en liefst zo 
snel mogelijk. Thijsse deed daarom, via de 

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging een 
oproep om geld in te zamelen voor de aankoop 
van natuurmonumenten. Op 22-04-1905 is in 
de Kleine Restauratie van Artis besloten tot 
oprichting van Natuurmonumenten. Daarna 
werd via een obligatie uitgifte het Naarder-
meer aangekocht. Volgens Jan Hoetmer, toen 
beroepsvisser in dienst bij de familie Rutgers, 
zou de jaarlijkse opbrengst van vis, jachtrech-
ten en riet van fl. 5.000,- voldoende zijn om 
de rente van 3% van de aankoopprijs van fl. 
155.000,- te dekken.

Aanleg A6/A9 door en 
langs het Naardermeer 
Met de aankoop verwachtte Thijsse dat daar-
mee een eind gekomen was aan de vele bedrei-
gingen van het Naardermeer als natuurmonu-
ment. Niets bleek minder waar. 100 jaar na het 
oprichten van Natuurmonumenten ontstond 
het plan, vanwege de ontsluiting van Almere, de 
A6/A9 via een grote tunnel onder en langs het 
Naardermeer te laten lopen. In datzelfde jaar 
was aan het Naardermeer door de Raad van Eu-
ropa het Europees Diploma voor beschermde 
Natuurgebieden toegekend. Met inspanning 
van vele organisaties, waaronder de VVG is het 
gelukt ook dat plan te keren. Besloten werd tot 
een stroomlijnvariant over de A1 en de A9 en 
het beheren en versterken van het landschap en 
de natuur in de Vechtstreek via het proces van 
de Groene Uitweg. Verder door het realiseren 
van een aquaduct onder de Vecht bij Muiden en 
de Stelling Amsterdam en de nieuwe Hollandse 
Waterlinie te herstellen. 

Herstelplan Naardermeer
Oorspronkelijke natuur bestaat in Nederland 
niet meer. Dat geldt ook voor het Naardermeer. 
Daarom is in 1992 een herstelplan opgesteld, 
een samenwerkingsproject van zo’n 12 orga-
nisaties met een looptijd van 50 jaar. In 1993 
is het startschot gegeven en uiteindelijk is het 
streefbeeld helder water van goede kwali-
teit, zodat flora en fauna rijk en gevarieerd 
zijn. Tegen 2050 moet de inname van water 
uit het IJmeer niet meer nodig zijn en zal er 
voldoende grondwater uit de Gooise stuwwal Aalscholver. Tekening: Henk van Bork.
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moeten binnensijpelen. Landerijen rondom 
het Naardermeer zijn opgekocht en toegevoegd 
aan het gebied. Stadzigt is aangekocht en 
ingericht als nieuw startpunt van de excursies 
op het Naardermeer. Kortom we zitten op de 
helft van het herstelplan en zijn op de goede 
weg. Een belangrijke stap in de uitvoering van 
het herstelplan is de herinrichting van de schil 
rondom het Naardermeer. Hiermee wordt weg-
zijging van water uit het Naardermeer tot een 
minimum beperkt en zo blijft het kwalitatieve 
Naardermeer water behouden. In samenwer-
king met Waternet en de provincie Noord-Hol-
land is de defosfateringsinstallatie vernieuwd, 
waardoor in periode van droogte water vanuit 
de Vecht gezuiverd het Naardermeer bereikt. 
 

Meermolen De Onrust
Sinds 1809 is de Meermolen De Onrust in 
gebruik om het Naardermeer te bemalen. Nog 
steeds is de molen het enigste instrument 
dat het water van het Naardermeer op peil 
houdt. De molen is een zogenaamde achtkant 
grondzeiler met een scheprad. Dit dient ervoor 
om het water vanuit het meer in de boezem en 
daarna richting de Vecht te brengen. Vanaf de 
grond kan de molenaar de zeilen voorleggen en 
de wieken op de wind zetten. Bij weinig wind 
moet er veel zeil op de wieken worden gezet en 
bij veel wind weinig. De molen is 15 meter hoog 
en de wieken hebben een diameter van 26,2 m. 

Er wordt per omwenteling van het scheprad  
10 m³ water overgebracht van het Naardermeer 
naar de boezem. De overbrengingsverhouding 
is 1: 0,52, zodat het wiekenkruis twee keer rond 
moet gaan om het scheprad één omwente-
ling te laten maken. Er is ongeveer twaalf uur 
draaien voor nodig om het waterpeil van het 
Naardermeer 1 cm te laten dalen. De molen is 
meestal op zondag te bezoeken, wanneer de 
blauwe wimpel op de molen wappert. Hij wordt 
bediend door drie vrijwillige molenaars, die 
allen zijn opgeleid tot molenaar en afwisselend 
bij ‘De Onrust’ aan het werk zijn.

Eendenkooi
Het Naardermeer heeft ook een eendenkooi, die 
alleen al vanwege het zogenaamde kooirecht en 
afpalingsrecht in bedrijf gehouden wordt. Het 
afpalingsrecht houdt in, dat in een straal van 
1130 meter rondom de kooi niet gejaagd mag 
worden op vogels en eenden. Dat beschermt 
dus vele vogels waaronder eenden. De eenden-
kooi moet dan wel in bedrijf gehouden worden. 
Omdat een eendenkooi altijd omgeven wordt 

Meermolen ‘De Onrust’. Foto: Hans Hoes.

Purperreiger. Tekening: Henk van Bork.



12

door een bos, biedt hij ook veel mogelijkheden 
aan bijzondere vogels, zoals de gekraagde rood-
staart. De ‘kooikerij’ lokt eenden met behulp 
van lokeenden, de kooiker en het kooikerhond-
je naar een plek (de pijp) van waaruit ze niet 
meer kunnen ontsnappen. Midden in het kooi-
bos ligt een door rieten matten afgeschermde 
plas, het wed. Daarin zwemmen de eenden van 
de kooiker, de z.g. staleenden, die overvliegende 
en binnenvallende eenden lokken. Van de vier 
hoeken van de plas leiden gebogen sloten, de 
z.g.n. pijpen naar de eigenlijke vanginstallatie 
(het vanghok). Het kooikerhondje en de kooiker 
(met voer) lokken vanachter de rieten matten 
de eenden via de pijp in het vanghok. Dat is van 
boven met gaas afgedekt, zodat de eenden niet 
meer kunnen ontvluchten. Tegenwoordig wordt 
de eendenkooi met staleenden vooral gebruikt 
om eenden te lokken en zo de ‘levende’ kooi te 
behouden. 

Vroeger kende Nederland zo’n 200 eendenkooi-
en, vooral in gebruik voor de consumptie van 
eenden. Thans zijn er nog zo’n 50 over, waarvan 
één in het Naardermeer. Nabij de eendenkooi 
staat Kooilust, voorheen de woning van de 
kooikers, zoals Klaas en Dirk de Bruijn, Arie 
Schaap en Jan Verkerke.

De Machine
Dit gebouw is in 1883 gebouwd door Jhr. 
Rutgers en voorzien van een tweetal stoom-
werktuigen met ketels en molens om het 
Naardermeer leeg te pompen. De eerste steen 
bevestigt dat. Tot 1886 hebben de machines 

zoveel mogelijk water weggepompt, waarna 
vanwege de kwel de werkzaamheden gestaakt 
werden. Later was het gebouw gebruikt als 
woonhuis, werkplaats en kantoor van Natuur-
monumenten. Thans is het in gebruik als kan-
toor verhuurd aan derden.

De Visserij
In 2010 is Stadzigt in gebruik genomen als 
startpunt van de bootexcursies. Tot dan toe 
was dat de ‘Visserij’. Het is een langwerpig 
woonhuis met rieten dak, veel schuren op het 
erf en botenloodsen langs het water. Van hier-
uit maakte ik in het verleden mijn boottochten 
over het Naardermeer, naar de vogelkolonies, 
waaronder die van de aalscholvers. De Visserij 
is onlosmakelijk verbonden met de familie 
Hoetmer, met o.a. Jan, Nicolaas en Chris zijn 
zoon en kleinzoon. Chris heeft persoonlijk 
Thijsse nog gekend. Naast de visserij, die al 
vanaf de 10de eeuw, blijkens de documenten 
door Balderik de bisschop van Utrecht werd 
verpacht, verzorgde de familie Hoetmer 
jarenlang de bootexcursies. Overigens was de 
familie vrij kritisch op het beleid van Natuur-
monumenten, dat meer belang hechtte aan 
de kwaliteit van het Naardermeer dan aan de 
belangen van de vissers.

Rietsnijders 
In het verleden was het snijden van riet een 
belangrijke winteractiviteit van boeren in de 
omgeving om wat bij te verdienen. Het was 
zwaar werk, dat vooral als het meer dichtgevro-

Een eendenkooi. Bron: Lumey et al.

Eerste steen van ‘De Machine’. Foto: Hans Hoes.
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ren was, werd uitgevoerd. De boeren pachtten 
het riet. De bundels riet brachten zij zelf naar 
de markt. Een deel van het riet in het Naarder-
meer wordt gesneden door een rietsnijder. De 
rietsnijder verkoopt dit riet voor commerciële 
doeleinden. Tevens wordt een groot deel van 
het riet beheert door Natuurmonumenten. Dit 
is noodzakelijk voor de instandhouding van de 
veenmosrietlanden waar bijzondere flora en 
fauna in voor komen (Natura - 2000 habitat-
type). 

Bronnen
Voor het schrijven van dit artikel heb ik gebruik 
gemaakt van de volgende boeken/tijdschriften: 
Het Naardermeer van Jac. P. Thijsse uit 1912. 
Het begon met het Naardermeer van Albert 
Beintema uit 2004. 
Naardermeer, gisteren, vandaag, morgen van 
D.A.C. van den Hoorn uit 1980. 

De Omroeper 2000, nummer 2, 2003 nummer 2 
en 2005 nummer 1.
Beter één vogel in de hand..., samengesteld en 
onder redactie van J.T. Lumeij, D.A. Jonkers & 
J.J.H.G.D. Karelse uit 2008.

Rietsnijder aan het werk. Foto: www.rietsnijden.nl.

Het gebouw de ‘Visserij’. Foto: Hans Hoes.
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Wie vanuit de theetuin Eemnes de dijk van de Meentweg oploopt en direct links door 

het klaphekje de kronkelende dijk oploopt begrijpt waarom Jan Roodhart in april zijn 

lezing voor de Algemene Ledenvergadering de titel ‘Op het randje….’ gaf. 

Links zie je de vroeger overstroombare meenten en maten en daarachter de voorma-

lige Zuiderzee, nu Eemmeer. Lopend over de dijk kom je langs oude dijkdoorbraken 

met waaien. Rechts ligt het weidse Eemland, met de nu ‘getemde’ Eem; vroeger vaak 

kletsnat door overstromingen van de rivier en de stuwing van de Zuiderzee.

Eemland
Weidevogelland
 George Laeijendecker

Dijken en waaien. Foto: Jan Roodhart.
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Jan Roodhart bleek een bevlogen verteller en 
kenner van dit gebied, geboren en getogen in 
Eemnes. Vanaf 2001 was Jan daar behalve melk-
veehouder ook parttime terreinbeheerder in 
dienst van de Vereniging Natuurmonumenten. 
Nu is hij voor de vereniging fulltime beheerder 
van het natuurgebied Eemland en landgoed 
Coelhorst vlakbij Amersfoort. Sinds 2015 even-
eens uitvoerend beheerder voor Staatsbosbe-
heer in ‘De Kampen’ en toezichthouder voor de 
natuureilanden westelijk van de Stichtse Brug 
in het Eemmeer, waaronder de Dode Hond.

Jan vertelde met trots over het beheer van ‘zijn’ 
natuurgebieden;  veel inrichtingsmaatregelen 
heeft hij zelf bedacht en uitgevoerd. Een over-
zicht van deze maatregelen was een boeiend 
onderdeel in zijn lezing.  Hierdoor werd dui-
delijk dat de huidige weidevogelkwaliteit van 
Eemland is bereikt door uitgekiend water- en 
terreinbeheer.
Wat is er zoal gebeurd? Er is extra water aange-
voerd door het nieuwe gemaal Maatpolder, en 
er zijn diverse plasdras percelen gerealiseerd.  
De openheid is hersteld en 180 km slootoever is 
verlaagd; grasland  is verschraald met behoud 
van bodemfauna. Verder werden sloten en 
waaien gebaggerd.

Een optimaal leefgebied voor weidevogels kent 
openheid en rust, veilige nestgelegenheid en 
opgroeikansen. Dat vraagt om kruidenrijke 
vochtige graslanden die tot half juni nog door-
dringbaar zijn voor de kuikens, en voldoende 
voedselaanbod van bodemfauna en insecten.
Overmatige predatie van weidevogels door 
landroofdieren en roofvogels moet worden 
voorkomen. In Eemland wordt een nulstand 
voor de vos nagestreefd en ook kraaien worden 
bejaagd.

Jan Roodhart. Foto: Jan Roodhart.

Slobeend. Foto: Jan Roodhart.
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Het onderhoud van haar terreinen ligt bij 
Natuurmonumenten; Jan werkt bij het terrein-
beheer samen met lokale agrariërs voor wat 
betreft oogst en beweiding. Zij moeten dan wel 
bereid zijn om deel te nemen aan de Subsidie-
regeling voor Agrarisch Natuurbeheer en een 
4-jarige overeenkomst met Natuurmonumen-
ten willen aangaan met beperkingen in het 
beheer ten gunste van  de weidevogels. 
Jan maakt met hen de precieze beheerafspra-
ken over waar en wanneer er beweid, bemest 
en geoogst wordt.
Ook buiten de eigendommen van Natuurmo-
numenten vindt in Eemland weidevogelbeheer 
plaats met nestbescherming, uitgesteld maai-

beheer en plasdras projecten. De inzet van het 
Collectief Eemland hiervoor is waardevol. Dit 
zijn agrariërs, die zich ook bezighouden met 
weidevogelbeheer.

De vogelrijkdom van Eemland wordt jaarlijks 
geïnventariseerd met hulp van de Vogelwerk-
groep Het Gooi en Omstreken. Uit deze moni-
toring blijkt dat ook de weersomstandigheden 
van invloed kunnen zijn op het broedresul-
taat. Jan haalde in juni de krant met een fijn 
bericht: 2019 was een topjaar voor de grutto. 
Natuurmonumenten telde 500 gruttopaartjes 
met kuikens op 500 hectare weidevogelter-
rein.

Tureluur op zoek naar voedsel. Foto: Jan Roodhart.
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1997 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Graspieper 7 16 9 8 5 12 18 13 10 29 27 28 28 27 28 42 31
Veldleeuwerik 12 11 2 5 4 7 6 4 4 6 6 11 12 6 3 3 1
Gele Kwikstaart 5 2 0 0 3 2 0 0 4 24 11 21 20 33 49 44 57
Watersnip 1 0 1 0 2 0 2 6 15 22 7 16 12 13 9 11 5
Kemphaan 0 2 1 1 0 2 0 8 9 10 5 6 0 5 1 2 1
Zomertaling 5 9 2 0 5 7 3 8 7 13 11 8 12 10 5 7 8
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1997 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Grutto 51 194 213 198 222 189 272 336 381 445 428 455 461 410 394 445 352
Kievit 48 185 300 242 229 254 237 203 311 403 386 288 370 373 324 309 405
Tureluur 16 53 52 71 54 64 93 99 178 217 170 238 250 226 296 321 237
Slobeend 9 9 14 28 29 27 14 33 31 55 78 69 72 52 75 60 77
Kluut 0 0 4 0 2 7 3 13 7 9 14 21 26 24 22 24 17
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Grafieken van de monitoring van de enkele weidevogels van Eemland. Bron: Jan Roodhart.
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Eemdijk

Baarn

Eemnes

Amersfoort

Bunschoten-Spakenburg

Beheer Eemland

 Kerngebied - gebied waar weidevogel-
 beheer plaatsvindt

 Legselbeheer - het beschermen van nesten

 Uitgesteld maaibeheer - later in het jaar 
 maaien om mozaïek in het landschap 
 te krijgen

 Plas-dras projecten

 Beheer Natuurmonumenten

L e g e n d a

Weidevogelbeheer in Eemland. Kaart: Wilhelm Bos.
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Duidelijk is dat het terreinbeheer successen 
boekt, maar er zijn ook bedreigingen. Bij het 
zoeken naar locaties voor windmolens en zon-
neparken kan de openheid en rust in het geding 
komen. Het aantal wintergasten van  vogels 
neemt toe; brandganzen blijven steeds langer 
en met grotere aantallen in het gebied.  
De recreatiedruk neemt toe. Tot nu toe zonder 
veel problemen, want er zijn goede voorzie-
ningen om het publiek verantwoord van het 
gebied te laten genieten. Er is een prachtige 
wandelroute met mooie informatieborden.  
Langs de ‘vogelboulevard’ zijn parkeerplaatsen 
aan de Noord Ervenweg en bij de Vennepolder 
staat een vogelkijkhut met uitzicht de over de 
rietkraag en het Eemmeer.

Jan besloot zijn lezing met een blik op De 
Kampen en de eilanden in het Eemmeer. In De 
Kampen worden dit en volgend jaar inrichtings-
maatregelen genomen. Die kunnen het gebied 
voor weidevogels even waardevol maken als het 
reservaat in de Noordpolder te Veld.

De eilanden in het Eemmeer zijn een succes 
op zich. De Dode Hond heeft zich ontwikkeld 
tot een rijk gestructureerd moerasbos, waar 
vorig jaar voor het eerst een  paar zeearenden 
broedde. Er leven reeën; otter en bever kunnen 
zich er thuis gaan voelen. Kleinere zandplaten 
worden deels opengehouden voor grondbroe-
ders: de visdief is hier doelsoort in het kader van 
de Natura-2000 bescherming1. Meer nog dan in 
Eemland is hier spanning tussen recreatie en 
natuur. Deze natuur is kwetsbaar voor verstoring 
door aanleggende, ankerende en rondvarende 
boten. In een recreatiezonering verdient dit deel 
van het Eemmeer rust voor verdere natuuront-
wikkeling. Jan Roodhart heeft de deelnemers 
van onze Algemene Ledenvergadering laten 
zien dat natuurontwikkeling ook in onze drukke 
randstadmetropool mogelijk is, met kennis van 
zaken, een warm hart voor het gebied en een 
tomeloze inzet. Dank je wel Jan: chapeau!

Grutto. Foto: Jan Roodhart. Kluut. Foto: Jan Roodhart.

Kemphaan. Foto: Jan Roodhart.Zomertaling. Foto: Jan van der Geld.

1  Natura-2000 is een Europees netwerk van beschermen-
    de natuurgebieden.
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Gevelstenen in Muiden
Een wandeling door de vesting.

We beginnen onze wandeling bij het 

Muiderslot. Boven de ingang hangt een 

stenen leeuw: het wapen van Floris V, 

graaf van Holland en Zeeland en heer 

van West-Friesland. Geboren in 1254 

en vermoord in 1296. Hij bouwde 

het slot in 1280 en werd er later zelf 

gevangen gehouden. Het Muiderslot 

werd na zijn dood verwoest door de 

bisschop van Utrecht en pas in 1370 

herbouwd door graaf Albrecht van 

Beieren.

De ingang van Gebouw C, het Muizenfort. Foto: Guus Kroon.

Guus Kroon1

1 Guus Kroon, Historisch Archief Muiden (HAM). Ingang Muiderslot. Foto: Guus Kroon.
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Gevelstenen in Muiden
Een wandeling door de vesting.

22sten augustus 1893 door brand vernielde 
school. – Herbouwd oktober 1883.
De school is tot 1958 in gebruik geweest. De 
firma Amroh nam het over. 

Zeilend over spiegeling, een moderne gevel-
steen, aangebracht in de gevel van het  geres-
taureerde pand Herengracht 47.

De Gooyse Boer, nu café Ome Ko, aan het eind 
van Herengracht-noord bevat een steen met 
veel symboliek. In 1697 verkocht Joost Midden-
dorp tabak in dit pand. Op de steen staat dus 

een boer uit het Gooi. Hij heeft in zijn rechter-
hand een tabaksblad en zijn andere hand rust 
op een rol tabak. De steen dateert vermoedelijk 
uit 1756, toen de toenmalige eigenaar, Bruyn 
Schuylenburg, het pand liet verbouwen. Sinds 
200 jaar is het een herberg en café.

Als we verder lopen over de Herengracht komen 
we bij het pand op nummer 81. Kijk omhoog 
en u ziet een steen met de tekst: St. Joseph 
Gesticht. Het oude zusterhuis, van de r.-k. kerk 
hier vlakbij. 

Gevelsteen van de voormalige school. 
Foto: Guus Kroon.

Herengracht 47. Foto: Guus Kroon.

Gevelsteen van de Gooyse Boer. Foto: Guus Kroon.

Herengracht 81. Foto: Guus Kroon.
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Het Poorthuis van het Muiderslot werd ge-
bouwd in 1968. Links van de ingang zit onder 
het bovenste raam een steen met het jaartal. 
Tot 1968 bevond zich hier een sluisje dat de 
monding van de Vecht verbond met de vesting-
gracht. In tijd van oorlog kon het dienen om het 
zeewater in te laten voor de inundatie van de 
polders.

In 1851 kwam er ten noorden van het slot een 
holle stenen beer met waterinlaten, die de rol 
van het sluisje overnam. 
In de gevel van het Poorthuis zit ook nog een 
gevelsteen met een stenen leeuw. Het Poort-

huis was oorspronkelijk het woonhuis van de 
slotbeheerders, nu is het de kantoorruimte van 
het kasteel.

De Oude Openbare School op de Ossenmarkt, 
halverwege de Herengracht bevat misschien 
wel de mooiste gevelsteen van Muiden. Het is 
een gedenksteen, die herinnert aan het bezoek 
van H.M. Koningin Wilhemina en van H.M. de 
Koningin Moeder aan deze gemeente op vrijdag 
3 augustus 1900 ter gelegenheid van de revue 
der visschersvloot op de Zuiderzee. De steen is 
gerestaureerd in januari 1975 door Amroh Mui-
den en voorzien van vergulde letters. Let ook op 
de koninklijke sloep bovenin.

Om de hoek van het oude pand, nu een archi-
tectuurstudio, zit de gevelsteen van de voorma-
lige school verborgen. 
De tekst luidt: De eerste steen gelegd 3 juni 1884 
door G.C. Fabius, Burgemeester en C. ter Beek en 
J.H. Dennig, Wethouders.
Daaronder:
Gedenksteen wegens herbouw van de op den 

Het Poorthuis. Foto: Guus Kroon.

De gevelsteen van het Poorthuis. Foto: Guus Kroon.

De gedenksteen aan de Oude Openbare School. 
Foto: Guus Kroon.
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Herengracht 84 was tot 1996 het gemeentehuis 
van Muiden. Gebouwd in 1914 (er zit een hoek-
steen rechts op de hoek) met geld van J.H.C. 
Bouvy, wethouder en directeur van de zoutfa-
briek even verderop. 

Let op het gemeentezegel met het koggeschip 
en torens, fruit voor voorspoed. De tekst boven 
de deur ‘In troebel tyt’ slaat op de Eerste We-
reldoorlog, die toen net uitbrak.

Hoeksteen van het oude gemeentehuis:
Jean H. C. Bouvy 1. April 1914 
ILP september MCMXIV

Herengracht 84. Foto: Guus Kroon.

‘Soli deo gloria 1623’: Alleen aan God de eer, 
1623. Deze steen in de Kerkstraat, naast het 
oude gemeentehuis, is ingemetseld in de 
zijmuur van de woningen, die hier halverwege 
de jaren zeventig gebouwd zijn op de plek van 
oude bedrijfswoningen van de zoutfabriek van 
Bouvy. De steen komt uit het naburige Catha-
rijnenklooster, dat na de Reformatie (van 1517-
1648) gesloopt werd. 

‘Anno 1875’ staat er op het vestingwerk Gebouw 
F aan de Kloosterstraat. Het is een gemetselde 
dubbele kanonremise met een ondergrondse 
munitiekelder. Het geschut van bastion IX kon 
hier zo nodig worden opgeborgen. Muiden had 

De hoeksteen. Foto: Guus Kroon.

De gevelsteen in de Kerkstraat. Foto: Guus Kroon.

De gevelsteen van Gebouw F. Foto: Guus Kroon.
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twaalf bastions in 1875. Alleen bastion XII is 
verdwenen. Deze remise is enkele jaren geleden 
gerestaureerd en wordt verhuurd aan de Zee-
verkenners om hun kano’s te stallen. 

Als we het wandelpad volgen, zien we een groe-
ne heuvel waaronder een betonnen Nederlandse 
groepsschuilplaats schuilgaat. 
Gebouwd in 1939-1940 door het NL-leger tegen 
bombardementen en beschietingen.

De enige ingang zit verborgen aan de west-
zijde, onder de aarde. Loopgraven verbonden 
de bunkers en kazematten met elkaar. De code 
van deze is M3z. 

De vesting Muiden telde na de ingrijpende 
reconstructie in 1874-1876 tien grote bakstenen 

gebouwen voor de verdediging. Gebouw E was 
een munitiemagazijn. Tegenwoordig in gebruik 
als particuliere berging.

Gebouw C, uit 1874, staat beter bekend als het 
Muizenfort. De gevelsteen zit boven de ingang. 
Sinds kort is er ook een kanon te zien dat in 
1855 in Luik gegoten is. Het fort is nu in gebruik 
als VVV- en kantoorruimte door diverse instel-
lingen. 

Tegenover het Muizenfort ligt de Kazerne 
oftewel Gebouw D. Gebouwd in 1876 in de tijd 
van Koning Willem III, zoals te zien is aan de 
gestileerde W boven de ingang.
De steen met het jaartal hangt daarboven.

De Nederlandse groepsschuilplaats. Foto: Guus Kroon.

De code die op de betonnen groepsschuilplaats staat. 
Foto: Guus Kroon.

De gevelsteen van Gebouw E. Foto: Guus Kroon.

Gebouw C, het Muizenfort. Foto: Guus Kroon.

De gevelsteen in Gebouw D. Foto: Guus Kroon.
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‘Door Willem Hendrik Hioolen, geboren 20 okto-
ber 1871 is de eerste steen gelegd op 23 septem-
ber 1875.’ Links van de ingang van de Kazerne 
is deze grote steen te zien, met bovenstaande 
inscriptie. 

Een paar honderd meter verderop, langs De 
Ton Kootsingel, staat Gebouw G, een kleine, 
enkele kanonremise. Gebouwd in 1874 bij bas-
tion VI. Dichtgemetseld in de jaren zeventig en 
pas enkele jaren geledengeheel gerestaureerd. 
Er wordt nu nog gezocht naar een passende 
bestemming.

Dan nog enkele gevelstenen op diverse locaties 
in Muiden: 

De laatste sleutel van het Van Ginkelcomplex 
uitgereikt door wethouder S.P. Rozendaal, op 27 
april 1984, Weesperstraat 117. 

De gevelsteen van de voormalige jeneverstoke-
rij uit 1644 is te vinden op de Weesperstraat 52.

Een scheepsbijl en het jaartal 1789 verwijzen 
naar de ruim drie eeuwen scheepsbouw in Mui-
den. Hellingstraat, poort door, links.

De eerste steen. Foto: Guus Kroon.

De eerste steen. Foto: Guus Kroon.

Het Van Ginkelcomplex. Foto: Guus Kroon.

Weesperstraat 52. Foto: Guus Kroon.

Hellingstraat. Foto: Guus Kroon.
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Gerestaureerd anno 1976; Sluisbrug, stenen 
bogen. 

Annie Steenman, legde een eerste steen in de 
Singelstraat. Zij stierf in maart 1945 bij het 
bombardement op ’t Bos van Bredius.

De gevelsteen in de Sluisbrug. Foto: Guus Kroon.

Gooische Stoomtram, zijgevel van restaurant 
graaf Floris V, Naarderstraat.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ruim 
50 gevelstenen in Muiden. Wandelt u rustig 
rond en kijk goed om u heen! 

Bron 
Gevelstenengids van Muiden, HAM 1990.De eerste steen van de Singelstraat. Foto: Guus Kroon.

Naarderstraat. Foto: Guus Kroon.

Rectificatie
 De redactie

De foto’s van het artikel over Zonnestraal in het 
vorige nummer (Vrienden van ’t Gooi, jaargang 
24 nr. 1-2019) zijn van de website van Zonne-
staal overgenomen en niet van Hans Hoes (de 
auteur van het artikel).

Zonnestraal Foto: Zonnestraal.



2727

Gespot voor u

Vestingsteden van Goud 
Wandelgids voor de Oude Hollandse Waterlinie

Jan Hein Bannier

In deze uitgave wordt de historie van de Oude Hollandse Waterlinie beschreven, 
lopend van Muiden tot de Biesbos. 
De elf vestingsteden die hierbij belangrijk waren worden stuk voor stuk uitgelicht met 
oude kaarten en de nu nog belangrijke historische plekken. Ook wordt er uitgebreid 
ingegaan op de keren dat de Waterlinie daadwerkelijk gebruikt is. Hierbij wordt na-
tuurlijk aandacht besteed aan het rampjaar 1672, toen stadhouder Prins Willem III de 
Linie liet vollopen om het leger van Lodewijk XIV tegen te houden. Hierbij komt ook de 
bezetting van Naarden door de Fransen ter sprake, dat aan de verkeerde kant van de 
Linie lag. 
Het prachtig uitgevoerde en interessante boek kan ook gebruikt worden als wandelgids. 
Er staan twee wandelingen in langs de Waterlinie, eerst de Noordkant van Muiden 
tot Wierickerschans bij Woerden 
en daarna de Zuidkant van 
Wierickerschans tot Woudrichem.
Verder staan bij alle beschreven 
plaatsen wandelingen langs de 
plaatselijke bezienswaardigheden.
Dit boek is rijk voorzien van 
illustraties, foto’s, gravures en 
kaarten (230!) en beslaat 144 
pagina’s.

Het is voor € 14,95 te bestellen bij 
www.oudehollandsewaterlinie.nl/
vestingsteden-van-goud/ en ook 
verkrijgbaar via de boekhandel.
Uitgave Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie.
ISBN 978 90 903 16420.
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Het nieuwe Wandelnetwerk Gooi & Vecht is gerealiseerd! In april 2019 is het 

bijna 500 kilometer lange wandelnetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek en in de 

Diemerscheg zo goed als afgerond. Dit is hét moment voor de (doorgewinterde) 

wandel- en natuurliefhebber.  

Beleef de jaargetijden in Gooi en Vechtstreek en beproef de grote variatie en hoe-

veelheid aan wandelmogelijkheden.

Wandelnetwerk Gooi
en Vecht gerealiseerd
 Mariëtte Zivkovic-Laurenta1 

Heide bij de groeve Oostermeent. Foto: Dick A. Jonkers.

1 Programmacoördinator Recreatie en Toerisme van de 
Regio Gooi en Vechtstreek.
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Welkom in het wandelparadijs 
Gooi & Vecht
Het wandelnetwerk is voor iedereen die van 
wandelen houdt en biedt gezonde, sportieve 
en mooie voettochten. Op ruim 40 goed be-
reikbare startpunten en Toeristische Over-
stappunten (TOP’s) staan informatiepanelen 
met een gedetailleerde kaart. Met de zoge-
naamde knooppuntenkaart kan eenvoudig een 
route bepaald worden. Een route uitstippelen 
hoeft dus niet veel tijd te kosten. Het is kiezen 
uit het volgen van een voorgestelde route of 
het (avontuurlijk) uitstippelen van een eigen 
wandeling. Paaltjes en bebording met ge-
kleurde routes en genummerde keuzepunten 
zorgen ervoor, dat verdwalen op bijvoorbeeld 
de Hoorneboegsche Heide onmogelijk is! 
Een rondwandeling in Gooi en Vechtstreek is 
te beschouwen als een soort volmaakte cirkel. 
Een bereikbaar start- en eindpunt, duurzame 
bewegwijzering en een landschap dat de mens 
weer helemaal in zijn element brengt. 
Dit wandelnetwerk is een initiatief van de 
samenwerkende gemeenten en terreinbe-
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ROUTES VANAF DIT STARTPUNT

www.routesingooivecht.nl      •      www.wandelnetwerknoordholland.nl

Wandelnetwerk
Gooi & Vecht

COLOFON
Dit wandelnetwerk is een initiatief van Regio Gooi en Vechtstreek. De aanleg van dit wandelnetwerk is mede mogelijk gemaakt door  Provincie 
Noord-Holland. De coördinatie van het beheer en onderhoud van de bewegwijzering is in handen van Regio Gooi en Vechtstreek. Kijk voor alle start-
punten, interessante themaroutes en een routeplanner op www.routesingooivecht.nl en/of www.wandelnetwerknoordholland.nl. Bovendien kunt 
u een gratis routeapp downloaden in de Apple Store of Google Playstore. Voor alle toeristisch-recreatieve informatie, kijk op: www.vvvgooivecht.nl.

���������������
Wandelnetwerk
Noord-Holland

LEGENDA

Park, tuin

Vogelobservatiepunt

Honden verboden

Hoge wandelschoenen 
geadviseerd (geldt ook  
voor boerenlandpaden)

Toeristisch  
Overstappunt
(TOP)

Bushalte

Treinstation

Horeca

Museum

Molen

Kerk

Kasteel, fort

Landhuis

Startpunt

Keuzepunt + nummer

Route in netwerk

Verbindingsroute,
doorgaande route

HOE WERKT HET?

Het netwerk koppelt korte en langere ‘ommetjes’ 
aan elkaar. Alle routes zijn in twee richtingen be-
wegwijzerd met gekleurde pijlen en keuzepunt-
nummers.
• Startpunten bieden parkeergelegenheid, soms 

openbaar vervoer en horeca. Je kunt er kiezen  
uit minimaal twee gekleurde rondwandelingen.

• Gekleurde pijlen geven de richting aan. U vindt 
ze op lantaarn-/verkeerspalen of routepaaltjes.

• Keuzepunten zijn genummerd (01-99). U kunt 
hier eenvoudig overstappen van het ene op het 
andere  ommetje en zelf uw route bepalen.

• Verbindingsroutes zijn met grijze pijlen aan-
geduid.

• Doorgaande routes als LAW’s (Lange-Afstand- 
Wandelpaden), Streekpaden en het provinciale 
Noord-Hollandpad zijn in de bewegwijzering op-
genomen met hun eigen markering.

• Boerenlandpaden en andere onverharde paden 
zijn onderdeel van het wandelnetwerk. Stevige 
wandelschoenen zijn hier aanbevolen! En houdt 
u ook rekening met het vee in de weilanden.

Honden zijn aangelijnd toegestaan, tenzij anders 
vermeld.

opmaak maart 2019

4,2 km

4,9 km

8,5 km

10,7 km

WELKOM
U staat bij het startpunt Theehuis ’t Bluk. Van hier -
uit kunt u verschillende gemarkeerde rondwande-
lingen maken. Het wandelnetwerk in deze regio 
omvat ruim 475 kilometer aan wandelpaden. 

’t Bluk: dat is Larens voor een oude boomstronk  
die vroeger als hakblok gebruikt werd. Bij dit ‘bluk’  
of blok midden op de hei stond een hutje, rond 
1900 neergezet door een kunstschilderes. Later 
werd dit een theehuisje, een ideale pleisterplaats 
voor wandelaars en fietsers. De Zuiderheide, ten 
zuiden van Laren, werd vroeger als gemeenschap-
pelijke heide door de boeren gebruikt om schapen 
te weiden en om plaggen te steken. Het nadeel  
van dit intensieve gebruik was dat de heide steeds 
kaler werd en hier en daar verstuifzandde. Ken-
merkend zijn de 4000 jaar oude grafheuvels, in  
de volksmond de ‘Zeven Bergjes’ genoemd.

•  Via de Grafheuvelsroute (blauw) maakt u een 
heideommetje en ziet u onderweg resten van 
oude keileemkuilen, grind- en zandafgravinkjes, 
oeroude grafheuvels.  

•  Volgt u het Rondje Laarder Wasmeer (groen),  
dan loopt u om het grotendeels drooggevallen 
Was meer heen. Vanwege de bijzondere vegetatie 
en om een rustgebied te hebben voor dieren, is 
het gebied sinds 1958 alleen onder leiding van 
een gids toegankelijk.

•  De Zeven Bergjesroute (oranje) loopt samen  
op met de blauwe route over de oude Postweg, 
onderdeel van een oude handelsroute tussen 
Amsterdam en Amersfoort. 

•  Wandelt u de Zuiderheideroute (paars) dan gaat  
u eerst naar het vooroorlogse landschapspark 
Anna’s Hoeve, om dan met een grote boog door 
Hilversum-Oost via het station weer terug te keren.

Startpunt Theehuis ’t Bluk

Lange-Afstand-Wandelpad

Voetstappenpad

Route van GNR  
(met looprichting)

heerders in de regio Gooi en Vechtstreek en 
de Diemerscheg. De aanleg is mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Noord-Holland. De 
coördinatie van het beheer en onderhoud van 
het Wandelnetwerk Gooi & Vecht is in handen 
van de Regio Gooi en Vechtstreek.
Voor alle toeristisch-recreatieve informatie, 
kijk op: www.vvvgooivecht.nl.

Voor elk wat wils
Een vleugje paars, soms stekelig struikgewas 
en glooiende landschappen. Sprookjesachtig 
mooi wordt de Gooise heide ook wel genoemd. 
En daar blijft het niet bij: zij die van wande-
len houden weten dat een rondje Naarder-
meer, het beklimmen van de Tafelberg, of het 
afstruinen van de kustlijn een streling van de 
(wandel)ziel is. 
Het regionale wandelnetwerk beperkt zich 
dan ook niet alleen tot de Gooise heide, maar 
strekt zich uit over de hele regio Gooi en 
Vechtstreek. Het sluit aan op het wandelnet-
werk van Utrecht en andere regio’s in Noord-
Holland. Kies uit routes door unieke natuurge-

Eén van de vele wandelroutes van het wandelnetwerk. Bron: www.wandelnetwerknoordholland.nl
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Bio-based bewegwijzering. Bron: Weespernieuws.nl

bieden, dorpen, steden én het landelijk gebied 
vol cultuurhistorie. Kijk hiervoor ook op de 
regionale routesite www.routesingooivecht.nl 
en/of op www.wandelnetwerknoordholland.nl. 

Circulaire economie
Voor de natuurliefhebber en het milieu heb-
ben wij dubbel goed nieuws. Naast de onein-
dige hoeveelheid aan wandelmogelijkheden is 
het principe ‘circulaire economie’ toegepast op 
de bewegwijzering. De paaltjes die wandelaars 
de weg wijzen zijn vervaardigd van natuurlijke 
grondstoffen en 100% gerecycled materiaal. 
Zij zijn samengesteld uit kalk en biobased har-
sen1; bovendien bevatten zij ook riet afkomstig 
uit de Loosdrechtsche Plassen.

Een paar voorgestelde routes. Bron: www.routesingooivecht.nl

1  Inmiddels is gebleken dat er tal van problemen zijn met 
de paaltjes. De kwaliteit is er daar een van. De Regio, de 
betrokken organisatie en de fabrikant zijn bezig met het 
zoeken naar oplossingen.
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Groene schakel
nadert voltooiing
 Eugenie ten Hag1

Faunatunnel Foto: Stichting Goois Natuurreservaat.

Er gaat de komende jaren veel veranderen in Anna’s Hoeve en op de Monniken-

berg. Langs de spoorlijn wordt een vrije busbaan aangelegd. De Weg over Anna’s 

Hoeve komt parallel langs het spoor te liggen. Een 50 meter brede natuurbrug 

zorgt voor een veilige oversteek voor dieren. Is het bouwen eenmaal klaar, dan 

worden beide gebieden opnieuw ingericht. Op dit moment werkt de provincie 

Noord-Holland in samenspraak met de omgeving, aan een passend ontwerp 

waarbij de natuur centraal staat en er voldoende ruimte is voor goede recreatieve 

voorzieningen.

Groene schakel 
Op veel plekken in het Gooi, wordt de natuur 
doorsneden door wegen en spoorlijnen. Het 

belemmert dieren de oversteek te maken van 
het ene natuurgebied naar het andere. Door die 
netwerken van natuur te verbinden, nemen de 
overlevingskansen voor plant- en diersoorten 
toe. 

1  Omgevingsmanager Voltooiing Groene Schakel 
 provincie Noord-Holland.
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Flessenhals
De smalle groenstrook tussen Hilversum en 
de A27 werkt als een flessenhals. Dieren in dit 
gebied komen serieuze hindernissen tegen als 
ze van zuid naar noord willen en vice versa: 
de A27 met zes stroken, de spoorlijn Hilversum-
Amersfoort én de Weg over Anna’s Hoeve met 
8.000 motorvoertuigen per dag. 

Daarom heeft Rijkswaterstaat bij het verbreden 
van de A27 ter hoogte van het landgoed Mon-
nikenberg een grote faunatunnel aangelegd. De 
tunnel is zo’n 40 meter breed en 5,5 meter hoog. 
Met boomstronken, waterpoelen en natuurlijke 
hoogteverschillen worden de dieren de juiste 
kant op gestuurd. Sporenonderzoek liet zien 
dat dieren kort na aanleg al intensief gebruik 
maken van de passage. Reptielen en amfibieën 
hebben in de regel meer tijd nodig om zich te 
verplaatsen. Voor hen zijn aan de beide uitein-
den van de tunnel waterpartijen aangelegd, 
zodat zij beschutting kunnen vinden.

Dát wil de provincie graag: want een rijke varia-
tie aan planten en dieren zorgt voor een gezond 
en duurzaam ecosysteem. Daarom bouwen we 
natuurbruggen en faunatunnels.
De Groene Schakel verbindt natuurgebieden 
op de Utrechtse Heuvelrug met die in ’t Gooi. 
(Figuur 1). 

De natuurbruggen bij de Zanderij Crailo, 
Laarderhoogt, Hoorneboeg en Zwaluwenberg 
zorgen er reeds voor dat dieren zich op diverse 
plaatsen al vrij kunnen bewegen. Vossen, 
dassen reeën, eekhoorns, egels, hermelijnen, 
hazen, konijnen en diverse soorten muizen 
maken daar graag gebruik van. Waterpoelen 
en vennetjes hebben eenzelfde functie voor de 
zogenaamde waterminnende soorten zoals 
ringslangen, kikkers, padden en de beschermde 
kamsalamander.

Figuur 1. Overzicht van gerealiseerde en geplande 
natuurbruggen en faunatunnels in en rond Gooi en 
Vechtstreek. Bron: Stichting Goois Natuurreservaat.

Faunatunnel onder de A27 ter hoogte van het land-
goed Monnikenberg. Foto: Eugenie ten Hag.

Faunatunnel onder de A27 vanuit de lucht gezien. 
Foto: Aerovista.
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Referentie natuurmaatregelen. Foto: Arcadis.

Om nog meer barrières te slechten, is ervoor 
gekozen ook de Weg Over Anna’s Hoeve te 
verplaatsen. Die komt straks langs het spoor 
te liggen. Over de bundel van busbaan, spoor, 
rijweg en fietspad bouwen we een natuurbrug 
van 50 meter breed en 8 meter hoog. Dit geeft 
dieren de kans om in één keer de oversteek te 
maken: veilig en effectief. 

Het voltooien van de
Groene Schakel
Het opnieuw inrichten van het gebied rond de 
faunatunnel en natuurbrug gebeurt onder de 
noemer ‘Voltooiing Groene Schakel’. Uitgangs-
punt daarbij is dat variatie in natuur, ook afwis-
seling in soorten oplevert. Reden om het dichte 
bos hier en daar wat meer ‘open’ te maken. 
Het uitdunnen van bos - wat overigens met de 
grootste zorg gebeurt: beeldbepalende bomen 
blijven zeker staan - zorgt voor meer licht, gras 

en heide. Dit trekt diverse soorten hagedis-
sen, kikkers, vlinders en insecten aan. Om de 
ontwikkeling naar heidegebied goed en spoedig 
te laten verlopen, planten we op de overgangen 
struiken en strooien maaisel op de kale grond. 
Waterpoelen en vennetjes zorgen dat ook de 
beschermde kamsalamander en de ringslang 
goed vertegenwoordigd blijven in het gebied. 
Rond de faunatunnel en de natuurbrug wordt 
een flinke strook ingericht als rustgebied dat 
niet langer toegankelijk is voor publiek. Want 
alleen volstrekte rust, zonder sporen (geuren) 
van mensen en huisdieren, geeft dieren het 
vertrouwen de oversteek te wagen.  
Grondwallen langs de gebundelde infrastruc-
tuur beschermen dieren en recreanten tegen 
overlast van licht, geluid en de beweging van 
treinen, auto’s en bussen. Op het landgoed 
Monnikenberg graven we de akker en het 
weiland af en herstellen het voormalige ven. Zo 
wordt de biodiversiteit bevorderd. 

Met het instellen van een rustgebied neemt de 
ruimte voor recreanten iets af. Toch slaagt het 
ontwerpteam er goed in om voorzieningen en 
mogelijkheden, die door recreanten als waar-
devol worden aangeduid goeddeels overeind 
te houden. Door de aanleg van vlonderpaden 
bijvoorbeeld blijft het populaire ‘rondje Berg-
vijver’ mogelijk. Ook het opknappen van het 

De natuurbrug. Tekening: POSAD.
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uitkijkpunt op Monnikenberg staat op het pro-
gramma. Een duidelijk pluspunt is dat er met 
het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve 
ten noordwesten van de spoorlijn een robuust 
natuurgebied ontstaat met prima mogelijkhe-
den voor recreatie. De bergen van Dudok, die 
een hoogstnoodzakelijke opknapbeurt krijgen, 
en de bergvijver staan straks direct met elkaar 
in verbinding. Dit betekent dat wandelaars in 
één keer door kunnen lopen richting Laarder 
Waschmeer en de Zuiderheide. 

Referentie recreatiemaatregelen. Foto: Arcadis.

Feiten op een rij

• Het voltooien van de Groene Schakel is 
een initiatief van de provincie Noord-
Holland, Stichting Goois Natuurreser-
vaat en de gemeenten Hilversum en 
Laren. 

• Het ontwerpproces is begin april 2019 
van start gegaan. Op maandag 9 sep-
tember wordt het eerste schetsontwerp 
gepresenteerd. Aankondigingen vindt u 
in de lokale media en op website.

• Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt 
zich via www.voltooiinggroeneschakel.
nl aanmelden voor de digitale nieuws-
brief. Daar vindt u ook meer achter-
grondinformatie en een filmpje over de 
geplande maatregelen.

• Voor vragen kunt u terecht bij het 
servicepunt van de provincie Noord-
Holland via 0800 - 02 00 600 of 

 servicepunt@noord-holland.nl of in het 
informatiecentrum van HOV in ’t Gooi, 
gevestigd in de Riebeeckgalerij op de 
Oosterengweg.Boomstronken en een waterpoel bij de faunatunnel.

Foto: Stichting Goois Natuurreservaat.
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Op pad met
de Natuurwacht

Wandelprogramma herfst, winter en voorjaar 2019/2020

Opnieuw is er een aantrekkelijk progamma samengesteld met voor elk wat wils. 

Wij inviteren u hierbij om met ons op stap te gaan en samen te genieten van 

wat de natuur ons tijdens de excursies te bieden heeft in de jaargetijden.

Zanderij Crailo. Foto: Dick A. Jonkers.

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson

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

Landgoed Spanderswoud
en Hilverbeek
Datum: zondag 13 oktober 2019.
Vertrekpunt: Oude Meentweg 2-4, 
1243 JD ’s-Graveland.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Bikbergen, Crailo
en het Kabouterbos
Datum: zondag 27 oktober 2019.
Vertrekpunt: Goede Gooier, Crailoseweg 151, 
1261 AA Blaricum
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Natuurbrug Crailo
en Spanderswoud
Datum: zondag 10 november 2019.
Vertrekpunt: Bistro Robert, Spanderslaan 1, 
1217 DB Hilversum.
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer 2 uur.
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Lage Vuursche
Datum: zondag 24 november 2019.
Vertrekpunt: ’t Hooge Erf, Hoge Vuurscheweg 
11, 3749 AB Lage Vuursche
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Bantam, Schaap en Burgh
en Boekesteyn
Datum: zondag 8 december 2019.
Vertrekpunt: Gamma, Franse Kampweg 12,
1406 NW Bussum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Monnikenberg en de grootste
faunatunnel van Europa
Datum: donderdag 26 december 2019,
Tweede Kerstdag!
Vertrekpunt: Soestdijkerstraatweg 161, 
1213 VZ Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Naarden-Vesting
Datum: woensdag, 1 januari 2020,
Nieuwjaarsdag!
Vertrekpunt: Adriaan Dortmansplein 1,
1411 RC Naarden-Vesting.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Corverbos en Jagtlust
Datum: zondag 12 januari 2020.
Vertrekpunt: Schuttersweg 26, 1217 PZ Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Blaricum met o.a. bosje van Six
en de hut van Mie
Datum: zondag 26 januari 2020.
Vertrekpunt: Muziektent, Torenlaan 1,
1261 GA Blaricum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Blaricummer- en Tafelbergheide
Datum: zondag 9 februari 2020.
Vertrekpunt: Goede Gooier, Crailoseweg 151, 
1261 AA Blaricum.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Laarzenpad
Datum: zondag 23 februari 2020.
Vertrekpunt: Verlengde Fortlaan 116,
1411 EA Naarden.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Zanderijvaart/sloot van Bussum 
Datum: zondag 8 maart 2020.
Vertrekpunt: Oud Blaricummerweg 40,
1411 JR Naarden.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Cruysbergen en
de Hilversumse Meent
Datum: zondag 22 maart 2020.
Vertrekpunt: Gamma, Franse Kampweg 12,
1406 NW Bussum.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Grootste faunatunnel. Foto: Goois Natuurreservaat.

Bos Lage Vuursche. Foto: Dick A. Jonkers.
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Smithuyserbos met de
Wolfsdreuvik
(met waarschijnlijk toelichting van de eigenaar)
Datum: zondag 5 april 2020.
Vertrekpunt: Lage Vuurscheweg 84,
1213 VD Hilversum.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.

Rondje Ankeveense plassen
vanaf Natuurmonumenten 
Datum: maandag 13 april 2020, 
Tweede Paasdag !
Vertrekpunt: Noordereinde 546,
1243 JJ ’s-Graveland.
Vertrektijd: 13.00 uur.
Duur: ongeveer 3 uur.

Bussummer- en Westerheide
Datum: 26 april 2020.
Vertrekpunt: Heidezicht, Randweg 203,
1403 XT Bussum.
Vertrektijd: 19.00 uur
Duur ongeveer 2 uur.

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.

Bussummerheide. Foto: Dick A. Jonkers.
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De Wolfsdreuvik. Foto: Dick A. Jonkers.
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Verzet tegen verkoop Gooise gronden door Staten van Holland.  
Lezing en excursie VVG in de Week van de Erfgooier.

Op donderdagmiddag 10 oktober organiseert de VVG een boeiende lezing & excursie over de 
verkoop van de Gooise gronden door de Staten van Holland en het vervolg. De Staten waren als 
opvolger van de Graaf van Holland eigenaar van de heidegronden in ’t Gooi. De erfgooiers hadden 
er ‘gebruiksrechten’. Daarom verzetten zij zich tegen de verkoop rond 1625 van het zo genaamde 
Eerste Blok (het huidige ’s-Graveland) en na 1665 van het Tweede Blok (het gebied tussen Hilversum 
en Loosdrecht, o.a. de Hoorneboegsche Heide). In de lezingen nemen we u mee in het proces 
van verkaveling en verkoop, alsmede wat de nieuwe eigenaren met hun bezit hebben gedaan. 
Vervolgens maken we een wandeling over de Hoorneboegsche Heide. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd in het kader van de Week van de Erfgooier, die van 4 t/m 11 oktober plaatsvindt.

Het programma is als volgt:

13.30 – 14.00 uur:  Ontvangst van de deelnemers met koffie, thee of fris.
14.00 – 14.05 uur: Opening door de dagvoorzitter, Hans Metz, voorzitter van de VVG.
14.55 – 14.50 uur: Verkaveling en verkoop van het Eerste en Tweede Blok. In zijn lezing gaat 

Anton Kos in op het proces en de strubbelingen, die aan de verkoop vooraf 
gingen.

14.50 – 15.20 uur: Landgoed Zwaluwenberg. Majoor Willemijn Teerds vertelt over het 
 ontstaan tot en met het huidige gebruik van het landgoed Zwaluwenberg.
15.20 – 15.50 uur: De geschiedenis en toekomst van het landgoed Hoorneboeg door 
 Wouter Groote, die al van kinds af aan op de Hoorneboeg komt.
15.50 – 16.15 uur: Pauze met koffie en thee.
16.15 – 17.00 uur: Wandeling in het landgoed Hoorneboeg en omgeving, langs o.a. de oude 

wegenstructuur en de restanten van de Tienhovensch Kanaal.
17.00 – 17.30 uur: Afsluiting met een borrel.

Verdere informatie over de bijeenkomst:
Datum en tijd: Donderdag 10 oktober 2019 van 13.30 –17.30 uur.
Locatie: Landgoed Hoorneboeg.
Adres: Hoorneboeg 5, 1213 RE Hilversum.
Bereikbaarheid: Parkeren op het terrein, OV bus 58.
Contactpersoon: Hans Hoes, 06 24797158.
Kosten: Leden (en hun gezin) van de VVG betalen € 10,- p.p. en niet leden € 15,-*
 Er kunnen 50 personen aan deze bijeenkomst deelnemen, dus meldt u snel 

aan.
Aanmelding: Via e-mail aan info@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. bijeenkomst 10-10-19, 
 u ontvangt 2 weken voor de bijeenkomst uw bevestiging van deelname.

Het belooft een bijzonder evenement te worden. U bent van harte uitgenodigd.

*Als u nu lid wordt, kunt u nog met korting aan deze activiteit deelnemen.
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Bestuur
Voorzitter Hans Metz
Tel. (035) 694 34 75
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl

Secretaris Winy Biermann-Paardekooper
Tel. 06 - 15 28 66 51
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:
Erick Groothedde
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 omslag: Naardermeer
Foto: Hans Hoes
Foto omslag pag 39: Stadspark Huizen
Foto: Dick A. Jonkers

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 41 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


