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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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Stadspark in Huizen  Foto: Dick A. Jonkers
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Voorwoord
Week van de erfgooier
Sinds 2017 wordt jaarlijks de Week-van-de-erfgooier gehouden met 
diverse activiteiten georganiseerd door de deelnemende partijen, de 
Stichting Stad en Lande van Gooiland, het Goois Natuurreservaat, de 
Stichting tussen Vecht en Eem en onze vereniging.
De week begon dit jaar met de presentatie van een nieuw boek waarin Anton Kos zijn 
kennis over de geschiedenis van de erfgooiers in een compacte vorm voor een breed 
publiek toegankelijk heeft gemaakt.
De week van de erfgooier is inmiddels een traditie geworden waar de VVG een eigen 
bijdrage aan levert door het organiseren van een lezingenmiddag die dit jaar in het teken 
stond van het ontstaan van de Gooise landgoederen aan west- en de zuidzijde van het 
Gooi.
Sprekers waren Anton Kos over ’s-Graveland en het gebied tussen Hilversum en Loos-
drecht, majoor Willemijn Teerds over het Landgoed Zwaluwenberg en Wouter Groote 
over de Hoorneboeg, waar hij ook onze gastheer was. De middag werd beëindigd met 
een wandeling naar het Tienhovensch Kanaal waar Jan Sevink uitleg gaf over de geolo-
gische vondsten, die mede dankzij de werkzaamheden aan het kanaal gedaan konden 
worden.

Emil Ludenprijs
De week eindigde op 11 oktober met de uitreiking van de Emil Ludenprijs. Dit jaar aan 
Piet Bakker die zich als ecoloog, ruim na zijn pensionering, nog steeds nuttig maakt met 
gedegen rapporten over de vaak bijzondere flora in onze natuurgebieden. 
Hoe terecht deze prijs Piet toekomt mag blijken uit het feit dat Piet, na de uitreiking, 
inmiddels alweer een nieuw ecologisch rapport heeft gemaakt over het recreatiestrand 
op het Voorland in Blaricum.

Voorland Stichtse Brug
Want ja, een beslissing op het bezwaar dat de VVG heeft gemaakt tegen de vergunning 
van de tijdelijke strandtent, die afgelopen zomer op het Voorland de bezoekers heeft 
voorzien van hapjes en drankjes, was nog niet steeds genomen. Wel was er alweer een 
nieuwe aanvraag binnen bij de gemeente Blaricum, nu voor een strandpaviljoen. Dat 
zal  tijdelijk, voor een periode van tien jaar het recreatiestrand moeten sieren. En voor 
zover bekend uit de stukken is het de bedoeling dat het nieuwe paviljoen zelfs perma-
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Nieuwbouw in de Blaricummermeent. Foto: Dick A. Jonkers

nent wordt. Dit alles zonder een nieuw bestemmingsplan. Daarmee lijkt de gemeente 
Blaricum de wet- en regelgeving te omzeilen. Dan is een gedegen ecologisch rapport, 
zoals dat van Piet, een zegen. 

Oud Valkeveen
Inmiddels heeft de gemeente Gooise Meren een nieuw bestemmingsplan vastgesteld 
voor het speelpark Oud Valkeveen en een deel van de directe omgeving. Het plan lijkt het 
parkeerprobleem van het speelpark weliswaar te kunnen oplossen, maar maakt daarbij, 
met medewerking van Staatsbosbeheer, gebruik van een aanliggend stuk bos dat is aan-
gewezen als Natuur Netwerk Nederland. Bij het merendeel van de omwonenden van het 
speelpark valt deze aantasting van de natuur verkeerd. 
Los van het feit dat het inleveren van bestaande beschermde natuur ten behoeve van 
parkeren zich slecht verdraagt met de regelgeving op dat punt, was voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan al bekend dat er zich in dat stuk bos een dassenburcht bevindt. De 
wettelijke bescherming van de das zou dus nog wel eens roet in het eten kunnen gooien. 
Voor ons, het bestuur van de VVG, maakt de voorgenomen aantasting van een beschermd 
stuk natuur in ieder geval een gang naar de Raad van State noodzakelijk. 

Natuurcrisis1

Intussen mag ons land zich verheugen over een ongekende belangstelling voor de natuur. 
Een uitspraak van de Raad van State heeft het volk en de regering opgeschud. Of het nu 
gaat om stikstof, vervuilde grond of om windmolens en zonnepanelen, de kranten en het 
nieuws hebben dagelijks gevulde kolommen en items. Interessant is dat de duidelijkheid 
waarmee de problemen worden benoemd in schril contrast staan met kwaliteit en de 
duurzaamheid van de oplossingen. Het resultaat is dat boze bevolkingsgroepen tegenover 
een regering staan, die te lang echte beslissingen uit de weg is gegaan. Zij heeft terugge-
trokken uit de natuurbescherming door bevoegdheden te decentraliseren en te bezuinigen 
op de belangrijkste eigen natuurbeschermer, Staatsbosbeheer. Dat ziet zich dus genood-
zaakt om delen van het door hen beheerde areaal te vercommercialiseren, ook als dat 
schuurt met wet- en regelgeving.
De strijd die de VVG voert tegen plannen van ontwikkelaars en gemeenten, omdat ze de 
natuur onvoldoende respecteren, vinden voor een deel hun oorzaak in deze decentralisa-
tie van uitvoering van de natuurbescherming. Ik ben benieuwd naar de vruchten van de 
huidige commotie over vervuiling, natuur en energie. Wellicht bloeit er nog iets moois op 
uit de chaos. 

Hans Metz, voorzitter

1  Noot van de redactie: Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt, dat het bebouwde gebied van Neder-
    land in de afgelopen 30 jaar met 30% is toegenomen.
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Bijvoet, onkruid en 
heilzaam kruid
 Dick A. Jonkers

Bloeiende bijvoet. Foto: Dick A. Jonkers.

Bijvoet is algemeen in het gebied tussen Vecht en Eem. Het is een cultuurvolger, 

die zich thuis voelt in terreinen, die stikstofrijk zijn, zoals ruigten, wegbermen, 

tussen puin, gebouwen en bij losplaatsen. Een interessante plant. Hij oogt niet 

indrukwekkend en heeft geen spectaculaire bloei. Het grote publiek ervaart 

hem als onkruid: nutteloos en overal opschietend. Er is ook een andere kant: 

de krachten die hij bezit, waaronder die in de geneeskunde met een heilzame 

werking.

Naamgeving 
Volksnamen zijn wilde alsem en edelruit. De 
wetenschappelijk naam van is Artemisia vulga-
ris. Die is vermoedelijk ontleend aan de godin 
Artemis, waarvan het verhaal de ronde deed 
dat zij vrouwen genas van hun kwalen. Vulgaris 
betekent gewoon, wat zou kunnen duiden op 

een algemene verspreiding. Aan bijvoet worden 
allerlei krachten toegekend. De oorspronkelijke 
naam van bijvoet is bibot, dit zou kunnen wij-
zen op een legende van Plinius uit de 16e eeuw. 
Die schreef, dat een reiziger niet vermoeid zou 
raken, wanneer deze een stengeltje van de plant 
in zijn schoeisel zou doen.
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Geneeskruid 
In de kruidengeneeskunde is bijvoet bekend 
door de vele toepassingen. De plant behoort tot 
de kruiden, waarvan men een krans, een zgn. 
kruidwis (kroetwusj) maakte, die rond de dag 
van Sint-Jan (24 juni) rondom het middel werd 
gedragen om  te voorkomen dat men ziekten 
opliep. Hierna werd de krans in een zogenoemd 
Sint-Jansvuur gegooid. 
Zowel in de klassieke als alternatieve genees-
kunde werd en wordt bijvoet toegepast. Van de 
wortels, bloemen en bladeren worden pillen en 
poeders bereid. Bij geslachtsziekten en uiteen-
lopende zenuwaandoeningen wordt de hulp 
ervan ingeroepen. Een en ander werd, of wordt 
ingezet bij epilepsie, verstuikingen, wormen, 
koudvuur en zweetverdrijving. Het erg bittere 
aftreksel (alsem) van de knoppen werd als 
maagbitter aangewend. Bijvoetplanten bevatte 
etherische olie, die thujon bevat, dat in een 
grote dosis giftig is. Kleine trosjes bloemknop-
jes, die nog niet open zijn kunnen als keuken-
kruid worden gebruikt.
In de huidige tijd wordt bijvoet ook wel toege-
past als stimulans en gebruikt voor bevordering 
van de menstruatie. Bij hitte kan de aanwezig-
heid van bijvoet een negatief effect hebben en 
tot hooikoorts leiden. In de literatuur wordt 
vermeld, dat de plant voor ‘beroking’ werd 
gebruikt. Het is niet duidelijk of dit een rituele 
handeling was om duistere krachten te weren 
of dat het om imkers ging die hun bijenvolken 
behandelen, door kasten of korven te zuiveren 
van ongewenste organismen.

Ecologische relaties 
In ecologisch opzicht is bijvoet van belang 
voor allerlei op deze plant gespecialiseerde 
insecten, waaronder een snuitkeversoort. 
Verder voor de vlinders een spanner en de 
absintmonnik, een zeldzame uilvlinder. Verder 
komt er een aantal soortspecifieke insecten 
op voor. Dat zijn motvlinders, boorvliegen, 
wantsen, bladluizen, mineervliegjes, galmug-
gen en één soort galmijt. Laatstgenoemde leidt 
tot opeenhopingen van bleke, gedraaide slecht 
ontwikkelde bladeren, of kleine, knobbelach-
tige uitstulpingen van het blad.

Bronnen 
Caron, M & Clos Jouve, H. 1966. Natuurgids 
voor geneeskrachtige planten. Meulenhoff, 
Amsterdam & Zuid-Nederlandse Uitgeverij, 
Antwerpen.
Cleene, M. de 2008. De plantencode. Davids-
fonds, Leuven.
Meulenhoff, J. & Nijhuis, S. 2012. Planten en hun 
legenden. WBOOKS, Zwolle i.s.m. Nederlands 
Openluchtmuseum, Arnhem.
Rutten, H. 1956. De volksnamen van onze plan-
ten. Thieme & Cie., Zutphen.
Wersch, P. van 1977. Folklore van wilde planten 
in België en Nederland. Hollandia, Baarn. 
Weeda, E.J., Westra, R., Westra, Ch. & Westra, 
T. 1991. Nederlandse Ecologische Flora. Wilde 
planten en hun relaties 4. IVN i.s.m. VARA & 
Vewin. Z.pl.

Bloeiende bijvoet bij de heide. Foto: Dick A. Jonkers.
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Workshop Kleinschalig
heidebeheer in het Gooi
 Dick Jonkers en Erick Groothedde

Heidebegrazing door schapen. Foto: Dick A. Jonkers.

Nardinclant Landschapsbeheer nam het initiatief om op 28 september, 5 en 12 

oktober een workshop te organiseren met als titel ‘Kleinschalig heideheer in het 

Gooi’. Die bestond uit één theoriedag met een excursie en twee praktijkdagen. De 

workshop was bedoeld voor vrijwilligers, terreinmedewerkers en belangstellenden, 

die betrokken zijn of zich dat voelen bij landschap- en heideheer. De deelname 

was gratis en mogelijk door de sponsoring van de Vereniging van Vrienden van het 

Gooi en door het Goois Natuurreservaat. Uitgangspunt was dat bij het beheer van 

heide kleinschaligheid noodzaak is voor het herstel van de biodiversiteit in kwets-

bare heidebiotopen. Op de theoriedag werd vooral het leven belicht van de minder 

bekende en verborgen heidefauna, met name insecten, amfibieën en reptielen. 

De praktijkdagen werden gehouden op een klein heideveld in het Spanderswoud. 

Daar werd geplagt en zijn ongewenste boom- en struikgroei verwijderd.Tijdens vier 

presentaties vertelden ervaringsdeskundigen over hun relatie met heidebeheer. 
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Kleinschalig heidebeheer
in het algemeen
Jap Smits sinds 1979 werkzaam bij Staatsbos-
beheer en daar boswachter, begon zijn bijdrage 
door de noodzaak aan te geven om kleinschalig 
heidebeheer uit te voeren voor kleine dieren. 
Oorspronkelijk was Zuid-Nederland bedekt 
met bossen. Zij werden gekapt door de grote 
vraag naar landbouwgronden, waarna de 
bodem werd geplagd. Vee werd ingezet voor de 
begrazing en de graasdruk voorkwam bosvor-
ming. De plaggen werden in stallen (potstallen) 
en schaapskooien gelegd, waarin de grazers 
overnachtten. Hun mest werd gebruikt op de 
akkers. Het voortdurende plaggen en grazen op 
de zandgronden zorgde voor onttrekking van 
voedingstoffen aan de zandgronden, waardoor 
heide kans zag zich te ontwikkelen. De heide 
werd vroeger ook gemaaid. Niet met grote ma-
chines, maar handmatig met een vlagzeis.
Met de plaggenzeis hakte men - in tegenstel-
ling tot de zeis waarmee werd gemaaid - dunne 
zoden (plaggen) los op de heide. 

Schapen en konijnen op de heide produceren 
keutels, waardoor insecten, zoals mestkevers 
worden aangetrokken, die bijvoorbeeld als 
voedsel dienen voor vossen en klapeksters. 
Schapen dragen bij aan de verspreiding van de 
jeneverbes, door het consumeren van de bessen 
met pitten. Bij beheer van heiden moet worden 
opgetreden, wanneer schadelijke organismen 
dominant dreigen te worden. Dit kan het geval 
zijn als de relatie tussen de flora en fauna en 
voedingsstoffen is verstoord. 
Verzuring werkt verwering in de hand en de 
samenstelling van de bodemmineralen veran-
dert. Er is een nauw verband tussen gezonde 
populaties van organismen en predatie. 

Door het hanteren van een zorgvuldig beleid 
wordt geprobeerd de bodemvruchtbaarheid 
weer op peil te brengen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met wat de bodem aankan en wat de 
huidige mineralensamenstelling is. Een van de 
methoden is het toedienen van steenmeel, dat 
afkomstig is van levensgemeenschappen elders. 
Voorafgaand moet worden vastgesteld of deze 
substantie in het terrein waarin het aanvul-
len wordt overwogen dieper in de ondergrond 
aanwezig is.

Grazen
Het terugbrengen van permanente en tijdelijke 
akkers aan de hand van meerjarenstelsels op de 
heide is een andere vorm van kleinschalig be-
heer. Boekweit en rogge zijn gewassen, die zich 
daarop thuis voelen. Samen met kruiden op de 
randen en verruiging bevorderen zij de insec-
tenrijkdom. Het braak laten liggen en begrazing 
door schapen zorgen voor mestkevers. 
Mieren zijn pioniers. Hun graafwerkzaamhe-
den werpen zand op, zodat pioniersoorten van 
allerlei aard dat kunnen bezetten. Langs fiets- 
en wandelpaden, karresporen van vroeger en 
dergelijke plekken, waar nutriëntenuitspoeling 
heeft plaatsgevonden, ziet heide kans zich te 
vestigen. Overgangen van heide naar andere 
begroeiingen zijn belangrijke plekken. ‘Wan-
delende’ bosjes en hier en daar een hoge boom 
eveneens.
Ploegen en frezen zijn andere beheermaatre-
gelen. Men hoeft niet bang te zijn dat heide 
hierdoor verdwijnt. Heidezaad is zeer vrucht-
baar en kan uitstekend overleven. Zelfs na 60 
jaar kan het weer gaan kiemen.
Bij het gecontroleerd branden van heide wordt 
aanbevolen dit gefaseerd en verspreid over een 
oppervlakte van maximaal drie hectare per jaar 
te doen.
Op de heide komen veel kenmerkende insec-
tensoorten voor: hoornaar roofvlieg, bijen-
wolf, sluipwespen, mierenleeuw, zandbijen en 
mestkevers, allerlei specifieke sprinkhanen en 
vlinders. Van de vogels zijn dat het bijna uitge-
storven en uit het Gooi verdwenen korhoen, de 
weer toenemende nachtzwaluw, roodborstta-
puit, boompieper en veldleeuwerik.

Vlagzeis. Bron: internet.
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Tellers, herstellers en heidebeheer 
bij het Goois Natuurreservaat
Over dit onderwerp ging het verhaal van John 
Didderen, boswachter van het Goois Natuurre-
servaat (GNR). 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor het GNR. De 
tellers onder hen monitoren de flora en fauna. 
Onder andere door data invoer in de NDFF1 
omgeving die het GNR kan uitlezen en in het 
beheer kan verankeren. Veranderingen in de 
stand en verspreiding worden door hun rappor-
tages opgemerkt en er kan rekening mee wor-
den gehouden bij ontwikkelingen en ingrepen. 
De herstellers verrichten beheerwerkzaamhe-
den in de terreinen. Zij houden zich onder an-
dere bezig met het verwijderen van ongewenste 
opslag. In de toekomst mogelijk ook weer door 
kleinschalig te plaggen. Maar ook door vooral 
wel die ene boomgroep, een clustertje brem 
of braamstruweel overeind te houden als een 
belangrijk onderdeel van het heidesysteem.
De inzichten in het natuurbeheer zijn veran-
derd en er moeten keuzes worden gemaakt. Er 
vindt daarin een omslag plaats, waarop ade-
quaat gereageerd moet worden. Met suggesties 
van bezoekers/ vrijwilligers van de terreinen van 
het GNR wordt zo mogelijk rekening gehouden.
Er werden suggesties gevraagd voor de inrich-
ting van akkers. Ook was er een oproep voor 
tellers, die de gevolgen van heidebrandjes 
willen monitoren, zoals in het Laapersveld bij 
Hilversum.
De voorlichtende taak is steeds belangrijker 
geworden. Dat geldt niet alleen voor degenen 
die toezicht houden, maar ook voor aan het 
uitleggen van wat er gebeurt en waarom. Het in 
praktijk brengen van kleinschalig heidebeheer 
gebeurde tijdens twee werkdagen.

Reptielen en insecten
Een bijdrage over bovengenoemde diergroepen en 
kleinschalig heidebeheer werd geleverd door Edo 
Goverse, ecoloog bij RAVON, kennisorganisatie 
voor reptielen, amfibieën en vissen.  
Op een kaart liet hij de verspreiding van zeven 
soorten reptielen in ons land zien, gevolgd door 
prachtige afbeeldingen, zoals die van hazel-
worm, levendbarende hagedis en zandhagedis. 

Heideterreinen zijn van groot belang voor hen. 
Bij het beheer ervan is het van belang om te 
weten welke eisen zij stellen aan hun leefge-
bied. Het is noodzakelijk om te weten, waar 
zich topplekken bevinden, of hoe die gecreëerd 
kunnen worden. Zo is een combinatie van hei 
en grassen ideaal, mits de laatst genoemden 
niet gaan overheersen. 
Grootschalig beheer, waarbij inzet van machi-
nes plaatsvindt, zou zoveel mogelijk moeten 
worden vermeden. Kleinschalig plaggen, met 
het verwijderen van de vegetatie en een deel 
van de bovenste humuslaag tot zo’n 4 cm. ge-
niet de voorkeur. Het is een maatregel, die het 
midden houdt  tussen maaien en plaggen.
Gestoken plaggen kunnen gestapeld worden 
en een laag muurtje vormen, dat als schuilgele-
genheid kan dienen en een mogelijkheid biedt 
om te zonnen. Wisselende begrazing wordt 
aanbevolen om leefgebieden open te houden. 
Voorbeelden van ‘hoe wel en hoe niet’ werden 
aangegeven. Dat geldt eveneens voor (deels) 
maaien en het (niet) afvoeren van maaisel. 
Niet zo netjes werken  en wat begroeiing laten 
staan draagt bij aan dekking wanneer er gevaar 
dreigt. Reptielen kunnen afhankelijk van hun 
behoefte baat hebben bij de aanwezigheid van 
corridors en stapstenen. Een kaartje liet de 
casus zien van de gladde slang in De Kempen 
(N.B.), die zich na realisatie van deze voor-
zieningen heeft verspreid vanuit een beperkt 
verspreidingsgebied naar 37 kilometerhokken2. 
Wat insecten betreft is tegelijkertijd veelvor-
migheid door kleinschalig beheer van belang, 
bijvoorbeeld door het terugbrengen van akker-

Bruine kikker. Foto: Paul van der Poel.
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tjes op de heide. Deze maatregel draagt bij aan 
de variatie en hierdoor vindt een uitbreiding 
plaats van het voedselaanbod. Een schaapskooi 
zorgt voor veel mest, die mestkevers aantrekt. 
Die mest kan op permanente en tijdelijke 
akkers worden gebruikt aan de hand van een 
meerjarensysteem. Het zaaien van gewassen, 
waaronder rogge en boekweit, trekt insecten 
aan. Verruiging en braaklegging en de groei van 
kruidenrandjes langs uiteenlopende paden le-
veren ook een bijdrage aan de insectenrijkdom. 
Een van de andere zaken die daarbij kan helpen 
is het af en toe inzetten van schapenbegrazing. 
Mieren fungeren als pioniers, die door het 
opwerpen van zand kunnen bijdragen aan de 
vestiging van insecten. Hier en daar licht en 
niet te diep ploegen, kan bevorderend werken 
voor de groei van heide. De zaden zijn tot zo’n 
zestig jaar vruchtbaar. Als door kleinschalige 
toepassing maatwerk kan worden geleverd, is 
deze beheervorm te prefereren. Een voorbeeld 
hiervan is het branden van maximaal 3 ha. 
heide per jaar in perceeltjes met een opper-
vlakte van zo’n halve hectare.

Kleinschalig (heide)beheer
in het Gooi
Jan Loggen, coördinator van Landschapsbeheer 
Nardincklant schetste in het kort de inzet van 
zijn organisatie bij deze beheervorm. 
Kleinschalig werken gebeurt niet alleen op de 
heide, maar ook in andere natuurterreinen. 
Onderhoud op deze wijze kan ervoor zorgen, 
dat de natuurlijke waarden zoveel mogelijk be-
houden blijven. Werkzaamheden worden o.a. 
uitgevoerd in bossen, bloemrijke graslanden, 
op een natuureiland, door het knotten van 
wilgen of het opschonen van sloten en andere 
wateren.
Door het houden van de Workshop Kleinscha-
lig Heidebeheer wordt aandacht gevraagd 
voor dit onderwerp.  De workshop bestond 
uit twee delen. Behalve de theoriedag waren 
er nog twee praktijkdagen georganiseerd. Die 
werden gehouden op een klein heideveld in 
het Spanderswoud. Daar werd geplagd en zijn 
ongewenste boom- en struikgroei verwijderd. 
Een heel klein deel van de laatst -genoemde 
begroeiing blijft staan.

Plaggen. Foto: Willem Wisseling.

1  Nationale Databank Flora en Fauna.

11

2  Een kilometerhok (5x5 km) is een afgepaald gebied.
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Chaos, rumoer, land-
goederen en buiten-
plaatsen in het Gooi

De kas bij het restaurant ‘Bij de tuinen’. Foto: Wouter Groote.

Tijdens de Week-van-de-erfgooier organiseerde de VVG een bijeenkomst op de 

Hoorneboeg. Daarin werd aandacht besteed aan de wijze waarop de gronden 

nabij ’s-Graveland, Kerkelanden en Loosdrecht verkocht werden, alsmede hoe 

de buitenplaatsen Zwaluwenberg en Hoorneboeg ontstaan zijn.

Hans Hoes

Verkoop Gooise gronden
door de Staten van Holland
Van oudsher, in ieder geval vanaf 968, hadden de 
Gooise boeren gebruiksrechten op landbouw-
gronden in Nardinclant, het latere Gooiland. 
Het betrof het gebied tussen Vecht en Eem, gro-
ter dus dan het huidige Gooi. In dat jaar schonk 
graaf Wichman van Hamaland Nardinclant aan 
een door hem gesticht klooster te Hoog Elten. 

Door die schenking werden de Gooiers horig 
aan Elten. De abdis van Elten schonk de inwo-
ners ‘gebruiksrechten’, om zo verzekerd te zijn 
van inkomsten uit het gebied. Die gebruiksrech-
ten rustten op gemeenschappelijke gronden, 
zoals weilanden of meenten, bossen, heidevel-
den, moerassige venen, maat- of hooilanden 
en open jachtpercelen of waranden. De Gooise 
boeren, later de erfgooiers, gebruikten die gron-
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Raad van Mechelen. Foto: Presentatie Anton Kos.

den voor van alles (hakhout, delven van leem 
en grind, schapenteelt op de heide, bijenkorven, 
jacht, verzamelen van paddenstoelen, winnen 
van riet en biezen), zoals besproken tijdens 
onze bijeenkomsten in eerdere jaren. Indien de 
rechten van de erfgooiers dreigden te worden 
aangetast, ontstond er herrie en ruzie. In 1280 
verpachtte het klooster van Elten zijn leengoe-
deren in Gooiland aan de graaf van Holland, 
Floris V (1254-1296). Zo werd ’t Gooi onderdeel 
van de Staten van Holland. 

De gebruiksrechten van de erfgooiers en de 
eigendomsrechten van de Staten zijn uiteinde-
lijk bevestigd door de Grote Raad van Mechelen 
in 1474. Dat gaf de voorheen uitgegeven schaar- 
en bosbrieven veel meer status en duidelijk-
heid. Zo’n 150 jaar later, P.C. Hooft (1581-1647) 
is dan baljuw van ’t Gooi, wil Prins Emanuel 
van Portugal (1568-1638) een aantal plekken 
ten westen en zuidwesten van Hilversum van 
de Staten van Holland kopen om er enkele bui-
tenplaatsen aan te leggen. Deze gronden staan 
nu bekend als het Eerste en Tweede blok en 
lagen bij ’s-Graveland en de restanten van het 
oude Gooiersbos, op de grens bij Loosdrecht. 
P.C. Hooft hield dat tegen, maar kwam enkele 
jaren later (1624-25) met hetzelfde plan, onder-
steund door een aantal Amsterdamse regenten, 

die én zomers de vuile stad wilden ontvluchten 
én zand nodig hadden voor de uitbreiding 
van Amsterdam. Met een positief advies aan 
de Staten van Holland werd de verkoop nu 
mogelijk gemaakt. Voorwaarde was dat met de 

P.C. Hooft (1581-1647). Foto: Presentatie Anton Kos.
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Albertus Perk
Leefde van 1795-1880 en was een invloedrijke 
speler in ’t Gooi. Hij wist een grote hoeveel-
heid functies in Hilversum te combineren. 
Zo was hij notaris, gemeentesecretaris, 
secretaris van de Erfgooiersorganisatie (die 
de gronden niet wilder verkopen), agent van 
Domeinen (die de gronden wilde verkopen) 
en directeur van de Maatschappij ter bevor-
dering van de cultuur in Gooyland.

De Grote Kerk Naarden
De Grote Kerk Naarden brandde in 1481 af. 
Snel werd overgegaan tot herbouw. De Stad 
en de dorpen van Gooiland (de erfgooiers) 
maakten dat mede mogelijk door ‘zekere 
gronden’ gelegen tussen Loosdrecht en Hil-
versum aan de kerk te schenken. Die gronden 
waren verpacht aan de Loosrechters. Met de 
pachtopbrengsten werd de kerk herbouwd, 
met in het dak de laatste bomen van het 
oorspronkelijke Goyersbosch.

Albertus Perk. Foto: Presentatie Anton Kos.

Erfgooiers
Erfgooiers zijn boeren en veehouders die 
het gebruiksrecht op de gemeenschappe-
lijke Gooise gronden van hun vaders erfden, 
vandaar erfgooiers. Er is vanaf 1708 een na-
menlijst beschikbaar, die diverse malen is bij-
gewerkt. Je had scharende en niet scharende 
erfgooiers. Een schaar was het aantal beesten 
dat men mocht laten grazen op de meenten, 
bijvoorbeeld zeven koeien of minder koeien 
met paarden en of veulens aangevuld. Ook 
moest een scharende erfgooier over land en 
een hoeve beschikken.

De Grote Kerk Naarden. Foto: Presentatie Anton Kos.

Een erfgooier.

Foto: Presentatie Anton Kos.
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erfgooiers een overeenstemming werd bereikt 
over een afkoopregeling. Dat werd gevecht en 
gedoe tussen de ontwikkelaars van ’s-Graveland 
en de erfgooiers. Uiteindelijk bereikte men in 
1634 een compromis. Dat werd uitgebreid in 
de kavelvoorwaarden beschreven. De 27 kavels 
werden onder 6 gegadigden verloot. Inwoners 
van ’s-Graveland zouden nimmer erfgooiers-
rechten krijgen en een ontginning als deze zou 
“nooit meer plaatsvinden”. 

Hooft had hoogstwaarschijnlijk eigen belang 
bij deze opzet. Er werd veel ‘vullinggrond’ 
afgevoerd naar Amsterdam via nieuw gegraven 
vaarten, er verschenen schitterende buitens en 
langs de ’s-Gravenlandse vaart kwamen de hui-
zen voor het personeel. ’s-Graveland ontstond. 
Dat “nooit meer” duurde tot 1837 en 1843. In 
1809 was een wet aangenomen die de verde-
ling van het gemeenschappelijk bezit (waar-
onder Gooiland) zou versterken. Dan zouden 
de vele woeste gronden die Nederland kende 
tot bouwland ontgonnen kunnen worden. De 
erfgooiers stemden in 1811 tegen. Het lukte de 
Hilversumse notaris Albertus Perk (1795-1880) 
om een compromis te bereiken tussen de Staat 
en de erfgooiers. Dat leidde in 1836 en 1843 
tot de eerste en tweede verdeling (van vooral 
het Tweede blok). De Staat (de eigenaar van 
alle gronden) kreeg het recht bepaalde stuk-
ken ‘woeste grond’ vrij van gebruiksrechten 
te verkopen en de erfgooiers kregen andere 
stukken (vooral weiland) in volle eigendom. 
Harmen Vos wist in 1898 (de haas van Vos) de 
gebruiksrechten van de verkochte grond, na 
een lange juridische procedure, weer te herstel-
len. Dat leidde uiteindelijk tot de erfgooierswet 
van 1912. Na 1836 zijn met name in het Tweede 
blok via verkoop door de Staat diverse landgoe-
deren ontstaan, zoals de Zwaluwenberg.

Landgoed de Zwaluwenberg1

Het landgoed is sinds 1951 in het bezit van de 
staat en vanaf 1946 in gebruik als hoofdkwartier 
van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. 
Vandaar de hoge hekken eromheen. Prins Bern-
hard heeft er tot in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw gewerkt. Het gebied behoorde oorspronke-

lijk tot het Goyersbosch, dat zich uitstrekte tot 
Maartensdijk. Op een kaart uit 1843 wordt het 
gebied aangeduid als ‘De Zwaluwen Bergen’. Het 
landgoed was veel groter dan thans. Het omvatte 
in 1885 nog zo’n 63 hectaren, doorsneden door 
de spoorlijn naar Utrecht. Deels wordt het 
landgoed ook doorsneden door openbare wegen, 
waardoor er voorheen veel wandelaars door lie-
pen. Thans omvat het nog 17 hectaren. Het is in 
1837 gekocht door de familie Bodeman, die het 
in 1842 doorverkocht aan de familie Ruys. Johan-
nes Ruys was makelaar in Amsterdam en broer 
van de Rotterdamse reder Ruys. Deze breidde 
het landgoed uit en plantte er bomen. Toen Ruys 
het kocht was het nog vooral heidegrond, die in 
cultuur gebracht werd voor de houtproductie. 
Daarnaast maakte hij er een wandelbos van, met 
slingerende paadjes volgens de toen heersende 
‘romantische landschapstijl’. Voor Ruys en 
zijn gezin was de Zwaluwenberg allereerst een 
zomerwoning. Op de top van berg liet hij in 1860 
een uitkijktoren bouwen met logeerfaciliteit, 
de koepel van Ruys. Vanaf die toren kon hij in 
die tijd de Zuiderzee zien. Het gebied was toen 
veel kaler dan nu. In 1880 is de koepel door de 
bliksem getroffen en afgebrand. 

Uitkijktoren op Zwaluwenberg.
Foto: Presentatie van majoor Teerds.

1  Waarschijnlijk is de naam ontleend aan de nachtzwaluw 
die vroeger als broedvogel voorkwam in het zuidoostelijk 
deel van het Gooi. Zijn leefgbied bestaat ondermeer uit  
droge zandige heide, kaalslagen, jonge bosaanplantingen  
en dennenbossen met een ijle boomgroei. Dit landschap

 was gedurende enige tijd rond de Zwaluwenberg aanwe-
zig.
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Op die plek liet Ruys toen voor zijn rentmees-
ter een nieuwe woning bouwen, en verder wat 
schuren, een koetshuis, en een verblijf voor hem 
zelf. Het was in de periode dat het gebied nog 
toegankelijk was aanleiding om op de bergtop 
(na de brand) ook een theehuis en speeltuin aan 
te leggen, voor het Hilversumse wandelpubliek. 
Ook was er een doolhof. Na het overlijden van 
Johannes Ruys in 1883 hebben de erven het 
landgoed verkocht aan de familie Copijn. Deze 
bekende boomkwekers en tuinarchitecten heb-
ben het landgoed vooral voor de afzandingen 
aan de zuidkant gebruikt. Dat zand werd vooral 
gebruikt voor de ontwikkeling van de Indische 
buurt in Amsterdam en de verhoging van de 
spoorlijn naar Amsterdam. Via het spoor werd 
het zand afgevoerd. Van 1900 tot 1912 was de 
Nederlandsche Bouwmaatschappij de eigenaar 
van de Zwaluwenberg. Deze wilde er een villa-
park op bouwen, vergelijkbaar met het Nimrod-
park. In 1910 verbood de Raad van Hilversum 
dat. Daarom kwam het landgoed opnieuw in de 
verkoop. Overigens waren het theehuis en de 
speeltuin al die tijd in bedrijf gebleven. De vol-
gende eigenaar was Jonkheer Ernst de Pesters, 
die het kocht in 1912 of 1914. Het theehuis werd 

afgebroken en op die plek verrees een villa, die 
er thans nog staat. Op verzoek van zijn Schotse 
echtgenote werd de villa in de Engelse landhuis-
stijl gebouwd. De eerste steen werd op 8 juli 1915 
gelegd door de zoon van Pesters. Zijn echtgenote 
legde zelf een Engelse rozentuin aan op speciaal 
aangevoerd Engels zand, maar die heeft niet 
lang stand gehouden. Na haar overlijden in 1933 
heeft de villa tot 1939 leeg gestaan. Die werd 
toen gevorderd voor de legering van militai-
ren tijdens de mobilisatie voorafgaand aan de 
Tweede Wereldoorlog. Tijdens de oorlog werd hij 
door de Duitsers in beslag genomen om er o.a. 
een Duitse luchtafweereenheid in te vestigen. In 
1945 werd er een Canadese verbindingseenheid 
ondergebracht en in 1946 huurde het Ministerie 
van Oorlog2 het landgoed van de familie Pesters. 
De inspecteur-generaal en zijn staf zijn er sinds-
dien in ondergebracht. In 1951 kocht de Staat 
het landgoed. De inspecteur-generaal heeft een 
onafhankelijke positie. Hij adviseert de Minister 
van Defensie, heeft een bemiddelende rol en is 
inspecteur van de Veteranen en Reservisten. De 

Landgoed de Zwaluwenberg. Foto: Sergeant-majoor de Vries.

2  In 1959 is het Ministerie van Oorlog opgegaan in het 
Ministerie van Defensie.
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Zwaluwenberg is een aantrekkelijk buiten, ook 
gebruikt tijdens de formatieonderhandelingen 
van de kabinetten in 2007 en 2017. Tijdens de 
open Monumentendagen is de Zwaluwenberg 
voor het publiek toegankelijk.

Van Hiverroode via Hilveroord
tot Hoorneboeg
Tot 1792 was de Hoorneboeg een kleine schrale 
berg te midden van de heide. De ‘berg’ is 
ontstaan door opstuwend landijs in de ijstijd. 
Sinds het begin van de 18 eeuw werd dit gedeelte 
van de heide, het zo genaamde Tweede blok, in 
exploitatie gebracht. De Hoorneboeg bleek een 
uitstekende plek voor de ontwikkeling van de 
buitenplaats. De eerste eigenaar was Pieter van 
Loon. Deze rijke Amsterdammer had interesse 
in een buiten. Hij liet de grond ontginnen, 
bouwde een jachthuis met stal en noemde het 
Hilverroode. 

In 1795 vielen de Fransen binnen en belegerden 
de heuvel. Na het overlijden van Van Loon bleef 
Hilverroode nog een tijdje in bezit van de familie. 
Na 1820 kwam het in handen van diverse eigena-

ren. In 1836 werd de buitenplaats gekocht door 
Anton Sinkel, de eigenaar van de Utrechtse Win-
kel van Sinkel, zijn eerste warenhuis. Deze Duitse 
koopman noemde de plek ‘Hilveroord’ en liet een 
boerderij met schuur bouwen in de architectuur 
van de Duitse laaglanden. Later volgde een twee-
de herenhuis, dat diende als gastenverblijf. Beide 
bestaan nog, nu als ‘aan de hei’ en de plek waar 
nu ‘de villa’ staat. Sinkel was geen man van gran-
deur. Het moest wat hem betreft eenvoudig en 
bruikbaar zijn. Anton Sinkel overleed in 1848. Zijn 
weduwe Agnes Sinkel was graag op Hilveroord. 
Haar kleinkinderen schreven over de gezellige tijd 
die ze met oma Agnes hadden. Na haar overlijden 
in 1859 liet zij het buiten na aan de kinderen uit 
haar eerste huwelijk met Conrad Moormann, 
eveneens een Duitse zakenman. De erven konden 
niet genieten van deze plek zonder grandeur. “Het 
is te eenzaam en ik houd niet van zo’n saai oord 
voor mijzelf ”, schrijft één van haar dochters. Pas 
in 1875 verhuist een kleinzoon naar het landgoed. 
Deze Eduard Moormann junior hield zich bezig 
met jagen, bridgen en pianospel en leefde er lustig 
op los met het geld dat zijn vader verdiende in 
de suikerplantages. In 1878 veranderde dat, toen 
Moormann senior in betalingsmoeilijkheden 
kwam door het succes van de suikerbiet. Moor-
mann jr. werd gedwongen te verhuizen. Moor-
mann sr. was gewend aan grote rijkdom maar 
zag zich genoodzaakt zijn levenseinde door te 
brengen in het armzalige Hilveroord. Toch heeft 
hij flink geïnvesteerd. Met een lening van zijn zus 
liet hij de grote huizen vervangen. Dat betrof het 
voormalige huis op de heuvel, waarvan de plat-
tegrond nog zichtbaar is, en ‘in de villa’, waar in 
de bouwstijl de sporen van het koloniale verleden 
te zien zijn. Ook de schuur werd hernieuwd, nu 
op de hei, en de boszaal. Voorts is de tuinmans-

Hoorneboegse Heide. Foto: De Hoorneboeg.

Hilverroode. Foto: Presentatie Wouter Groote.
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woning gebouwd, op de plek waar het restaurant 
Bij de Tuinman is gevestigd. Na zijn dood in 1888 
liet hij zijn familie in grote schulden achter en 
moest het landgoed verkocht worden. Diverse 
malen wisselde Hilveroord van eigenaren, totdat 
broer en zus Pijnappel het in 1906 kochten. Zij 
zochten een plek voor studie, bezinning en soci-
ale activiteiten. Beiden woonden er permanent, 
ondersteund door een kleine staf. Er werd op het 
terrein een bibliotheek gebouwd, nu ‘in de luwte’, 
Daar werd in de loop der tijd een collectie van 
70.000 boeken opgebouwd over filosofie, sociale-, 
rechts-, en cultuurwetenschappen. Broer en zus 
waren maatschappelijk zeer bewogen. Zij lieten 
de boerderij verbouwen, zodat fabrieksmeisjes 
daar een zomerweek konden doorbrengen. Mej. 
Pijnappel overleed in 1973 en liet de Hoorneboeg 
na aan de Remonstrantse Broedergemeenschap. 
Haar broer was haar in 1935 voorgegaan. Van 
1974 tot 1997 heeft de zogenaamde Hoorneboeg-
gemeenschap bestaan, opgestart door predikant 
Jan van Goudoever en Nico Broekhuizen. De 
gemeenschap zorgde voor het onderhoud, bezin-
ning en benutting. Het grote huis moest in 1986 
worden gesloopt. De exploitatie bleek zo niet 
haalbaar. In 1997 werd de Hoornboeg verhuurd 
aan de YMCA om de kosten van het onderhoud 
te kunnen dragen, maar ook dat bleek op termijn 
niet haalbaar. Er is gezocht naar een manier 
om de toekomst van Hoorneboeg duurzaam in 

stand te houden. In 2015 is het plan Culturele 
Buitenplaats de Hoorneboeg ontwikkeld. Vele 
plannen zijn ontworpen, waaronder een na-
tuurbegraafplaats, waar met name de VVG geen 
voorstander van was. Uiteindelijk is de Stichting 
Culturele Buitenplaats de Hoorneboeg ontstaan, 
die in 2018 het eigendom van de Remonstrantse 
Broederschap heeft overgenomen. Een aantal 
ondernemers ontwikkelt activiteiten voor ‘bezin-
ning en geestelijk beraad’, zoals door mejuffrouw 
Pijnappel voorzien. Het doel is - na een uitgebrei-
de restauratie - een plek te creëren waar mensen 
in verbinding komen met de natuur, met anderen 
en met zichzelf. Een plek voor bewustwording, 
verbinding en persoonlijke ontwikkeling. Er is een 
restaurant dat in het weekend voor publiek ge-
opend is en er zijn vele cursussen te volgen. Voor 
meer informatie zie www.hoorneboeg.nl.
Na afloop van de lezingen wandelden de deelne-
mers over het landgoed en aansluitend naar het 
Tienhovensch Kanaal. Daarover een artikel in het 
volgende tijdschrift.

Hoorneboeg
De naam Hoorneboeg is afgeleid van de 
heuvel (20 meter hoog) waarop aan het eind 
van de 18de eeuw een landgoed ontstond. De 
heuvel heette Hoogenberg of Hoornbook. 
Later is dat verbasterd tot Hoorneboeg. 

‘De villa’. Foto: Presentatie Wouter Groote.
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Bleekneusjes 
in het Gooi

Het Gustav Briegleb Huis in Valkeveen. Foto: Erick Groothedde.

Al eeuwen is het Gooi de ‘Tuin van Amsterdam’ , maar heel lang was dit weggelegd 

voor een kleine elite, die in staat was om landgoederen te stichten. Voor gewone 

Amsterdammers lag het te ver weg, en was de reis niet te betalen. Pas aan het begin 

van de 20e eeuw kwam daarin verandering. Bepalend waren de aanleg van de spoor-

baan in de loop van de 19e eeuw, en rond de eeuwwisseling de Gooise Stoomtram.

Erick Groothedde

Het Gustav Briegleb Huis
Het was het initiatief van een groep Amsterdamse 
onderwijzers in 1905 om kinderen van de lagere 
school een dagje in de buitenlucht aan te bieden. 
Duizenden kinderen in de stad kwamen in die tijd 
nooit echt buiten, en konden door dit initiatief 
toen één dag in het jaar buiten spelen in de frisse 
lucht.

Het initiatief voor de Amsterdamse bleekneusjes 
was een groot succes, en de onderwijzers richt-
ten de stichting Vakantie Kinderfeest (VKF) op. 
Vanaf toen gingen duizenden schoolkinderen 
één dag per jaar naar buiten de vrije natuur in. 
’s Morgens om 7.00 uur vertrokken de kinderen 
naar het Centraal Station om vandaar, uitge-
leid door muziekkorpsen, te vertrekken naar 
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Valkeveen, Hilversum, Huizen, Baarn en ook 
naar een aantal bestemmingen aan de kust. Een 
indrukwekkende operatie en voor de kinderen 
een ongekende belevenis. Vanaf ca. 1925 kwam 
daar het driedaagse Vakantie Kinderfeest bij, 
waardoor leerlingen van de 6e klas van alle 
lagere scholen in Amsterdam konden logeren in 
diverse vakantiehuizen. In het Gooi waren dat 
het Gustav Briegleb Huis in Valkeveen en huize 
Erica in Huizen. De heer Briegleb was directeur 
van de Ripolin verffabriek in Hilversum. Hij en 
zijn vrouw waren erg betrokken bij het werk voor 
de stadsjeugd en steunden vanaf 1912 het VKF.
Door hun legaat kon het naar hem genoemde 
vakantiehuis in Valkeveen worden gebouwd. 
Destijds een fantastische plek. Rond het huis in 
de bossen was een grote speelweide, en het was 
vlakbij het toenmalige Zuiderzeestrand1. 
Door de hoge kosten en het afnemend aantal 
kinderen moesten in de jaren ’60 drie vakantie-
huizen worden verkocht. Huize Erica bestaat 
niet meer. Het vroegere terrein van dit vakantie-
huis is nu een natuurgebied dat door het Goois 
Natuurreservaat wordt beheerd. Het Gustav 
Briegleb Huis is nu nog het enige huis van de 
stichting Vakantie Kinderfeest. Door de inzet van 

vrijwilligers is het mogelijk nog steeds betaalba-
re accommodatie te bieden aan schoolkampen 
en gezelschappen. Het huis is volledig aangepast 
aan de eisen van deze tijd, maar met behoud van 
de traditionele sfeer.

Vakantiehuis Amsterdam Zuid
Bij aanvang van de 20e eeuw namen arbeiders 
van de Zuidergasfabriek aan de Amstel in Am-
sterdam het initiatief tot het realiseren van drie 
doelen: Licht en ruim wonen, speeltuinen, en 
een kindervakantiehuis.
In 1911 richtten zij een woningbouwvereniging 
op. In 1923 realiseerde de speeltuinvereniging 
een speeltuin. In 1925 verplaatste men een 
gebruikte directiekeet uit Amsterdam naar een 
terrein in Valkeveen, om het tot een kinderva-
kantiehuis om te bouwen.
In de jaren tot de Tweede Wereldoorlog hebben 
duizenden Amsterdamse ‘speeltuinkinderen’ 
genoten van het huis in de bossen, de Gooise na-
tuur en het strand van de voormalige Zuiderzee. 
Het vakantiehuis werd door vele vrijwilligers uit 
Amsterdam-Zuid in de loop der jaren uitge-
bouwd. Na de oorlog was het huis uitgewoond 
door de NSB-jeugd. Toen daarna de wederop-
bouw was uitgevoerd, werd het huis niet alleen 
door de speeltuinkinderen bezocht, maar ook 
vele scholen brachten er de werkweken door. 

1  Opmerking van de beheerder: “Het nu bosrijke terrein 
    is voor de kinderen niet minder spannend dan vroeger.”

Het tegeltableau in de hal van het Gustav Briegleb Huis is in 1930 geschonken door Amsterdamse onderwijzers. 
Foto: VKF.
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De ingang van Gebouw C, het Muizenfort. Foto: Guus Kroon.

Vanaf de 70-er jaren kwamen daar steeds meer 
particulieren bij. Na 1986 werd het inmiddels 
tot op de draad versleten huis door vele vrijwil-
ligers opgeknapt en veranderde het Vakantiehuis 
Amsterdam-Zuid in een hedendaagse accom-
modatie, geliefd voor familiereünies, verjaarda-
gen van grootouders, enz. Verder wordt het nog 
steeds gebruikt door speeltuinverenigingen en 
scholen. Elk jaar zijn van januari tot begin april 
vrijwilligers bezig het huis te onderhouden. Het 
is een moderne accommodatie met 50 slaap-
plaatsen en alle hedendaags comfort. Van buiten 
ziet het huis er niet bijzonder uit, maar van 
binnen is het een belevenis. Het vooroorlogse 

huis is nog intact en men is er bijzonder goed 
in geslaagd om ook de sfeer uit die tijd op te 
roepen. De houten stapelbedden voor kinderen 
en leiding, vele gebruiksvoorwerpen van weleer, 
waaronder oude schoolplaten van Jetses. Dit 
alles is bijzonder sfeervol. Logerende kinderen 
reageren er op, en voelen zich meteen thuis. Het 
huis heeft een professionele keuken en ook een 
gezellige zithoek met open haard en voorzienin-
gen voor gehandicapten. Buiten bevinden zich 
een overdekte speelplek en een picnickplaats. 
Het huis voldoet nog steeds aan een grote vraag. 
De stichting is nog steeds gevestigd in de Rivie-
renbuurt in Amsterdam.

Toekomst
Beide vakantiehuizen zijn heel succesvol; ze zijn 
voor een komend jaar meestal al volgeboekt. 
Beide huizen hanteren prijzen, die ook voor 
basisscholen te betalen zijn. Het maakt dat de 
stijgende kosten lastig zijn op te vangen. Vooral 
de energiekosten zijn sterk gestegen. Zonder 
onder meer de inzet van vrijwilligers zouden de 
huizen het heel moeilijk krijgen. 
Met dank aan Dick Neijssel van Stichting AZ 25 
en Jolanda Kerkhof, beheerder van het Kinderva-
kantiehuis Valkeveen.

De eetzaal van Vakantiehuis Amsterdam-Zuid. Foto: Erick Groothedde.

Opening in 1925 van Vakantiehuis Amsterdam Zuid. 
Foto: Stichting AZ 25.
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De Vereniging Vrienden van het Gooi zet zich ervoor in dat het Gooi een prach-

tig stukje Nederland blijft. Daarvoor worden allerlei activiteiten ontplooid en bij 

veel van die activiteiten werkt de vereniging samen met andere organisaties die 

op het zelfde thema bezig zijn. Daarbij is te denken aan het Goois Natuurreser-

vaat, IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Gooi en omstreken, 

KNNV (vereniging voor veldbiologie) het Gooi, AWN Naerdincklant Archeolo-

gie, Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en de Vogelwerkgroep het 

Gooi e.o. Deze organisaties dragen elk op hun eigen manier bij aan het ver-

groten van de kennis van de unieke kwaliteiten van natuur en landschap van het 

Gooi en het uitdragen en toepassen van die kennis.

Leen Mak

Gooise
Landschapsdag

Ondertekening gebruiksovereenkomst Infoschuur, v.l.n.r. Wim Schaapherder (VVG), Fred Jansen (IVN), Karin Kos 
(GNR), Ellie Fluitsma (KNNV), Piet Spoorenberg (Vogelwerkgroep), Sander Koopman (AWN Naerdincklant) en 
Gerdis Michielse-Oud (OGVE). Foto: Hans Hoes.
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Om de communicatie tussen deze organisaties 
zo open mogelijk te houden, is er elk jaar een 
netwerkdag voor de besturen en de meest be-
trokken vrijwilligers. Deze netwerkdagen staan 
bekend als de Gooise Landschapsdagen. Bij 
toerbeurt organiseert één van de deelnemende 
organisaties zo’n dag. Iedere keer wordt een 
thema gekozen en zodanig uitgewerkt dat er 
een stukje verdieping plaatsvindt en er ook veel 
ruimte is voor onderlinge contacten.

Op zaterdag 7 september werd in en rond de 
Infoschuur ’t Gooi de Landschapsdag 2019 
gehouden. De organisatie was in handen van 
de KNNV het Gooi. Het thema was ‘Kijken door 
een koker’. De uitwerking daarvan hield in dat 
de deelnemers, gewapend met een verzamel-
zakje, in de omgeving van de Infoschuur op 
zoek gingen naar zaken die de moeite waard 
waren om door één van de microscopen van de 
KNNV te bekijken. Het is bekend dat Van Leeu-
wenhoek door zijn zelfgemaakte microscoop 

als eerste eencelligen in water uit de gracht ont-
dekte. Zo fundamenteel waren de observaties 
in de Infoschuur niet, maar ook voor iemand 
uit de 21e eeuw is het nog steeds een boeiende 
ervaring om allerlei beweging waar te nemen in 
een paar druppels ‘gewoon’ slootwater.

Tijdens deze zeer ongedwongen bijeenkomst 
was er ook nog een formeel moment. De zeven 
organisaties, die ik hierboven noemde, ge-
bruiken samen de Infoschuur ’t Gooi voor veel 
van hun activiteiten, zowel intern als voor een 
breder publiek. Om dat gezamenlijke gebruik 
in goede banen te leiden is er een gebruiks-
overeenkomst. Deze overeenkomst is in het 
afgelopen jaar herzien en bijgewerkt. Tijdens 
de Landschapsdag tekenden vertegenwoor-
digers van de zeven besturen de herziene 
gebruiksovereenkomst. Daarmee hebben de 
organisaties zich ook formeel verbonden om de 
samenwerking voort te zetten en, waar moge-
lijk, verder te intensiveren.

Achter de microscopen. Foto: Hans Hoes.
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Gevelstenen
in Hilversum (deel 1)

Het oude postkantoor aan de ‘s-Gravelandseweg 1.

Kees van Aggelen

In Hilversum zijn vele gevelstenen te vinden. Een lid van de Hilversumse 

Historische Kring, J. Penraat, maakte ooit een CD-ROM met daarop meer 

dan 200 gevelstenen. Dat waren vooral gedenkstenen, waaronder de eerste 

steenleggingen.

De auteur fotografeert ook allerlei aspecten van Hilversum: Geschiedenis, 

beeldende kunst, architectuur, huizennamen en ook deze gevelstenen. 

Daarnaast besteedt hij eveneens aandacht aan plaquettes en gevelversieringen. 

In dit artikel beperkt hij zich tot een klein deel van alle gevel- en gedenkstenen. 

Hilversum is te groot om een wandeling of fietstocht te maken langs die stenen. 

Daarom volgt hier slechts een kleine selectie van Hilversumse gevelstenen. 

Er zijn weinig oude historische exemplaren, maar wie bij een wandeling 

eens een gevel bekijkt, zal toch een veelheid aan soorten tegenkomen. Ze 

zijn thematisch gegroepeerd.

24
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Geschiedenis van Hilversum
Van oorsprong was Hilversum een agrarisch 
dorp. De boeren deden aan akkerbouw op de 
engen, melkvee werd in de Hilversumse Meent 
gehouden en schapen liepen op de heide.
De eerste belangrijke ontsluiting voor het dorp, 
ontstond in de 17e eeuw met het graven van de 
’s-Gravelandsche Vaart (ook wel Beresteinse 
Vaart genoemd). 

Bij het bruggetje over de vaart is een oude 
gevelsteen met de tekst Hilversom 1699. Op het 
wapen staan vier boekweitkorrels. Die herinne-
ren aan de akkerbouw.  
Dat die ’s-Gravelandsche Vaart belangrijk was, 
laat de gevelsteen Perk-Haanse-Veerschuyten 
1707 zien. 

Deze veerschuiten voeren op Utrecht en Am-
sterdam en werden uitgevoerd door schippers 
van de families Perk en Haan.

De gevelsteen Perk-Haanse-Veerschuyten 1707.

Overigens staat er bij de brug over de ’s-Grave-
landsche Vaart een fraaie boerderij IN-d-Lons-
vaerder. 

Het schip op deze gevelsteen voer op Engeland 
(Londen), vandaar de zeilboot met Nederlandse 
vlaggen.

Ook op de boerderij een gevelsteen met een 
herinnering aan de vele wasserijen in ’s-Grave-
land.

Gevelsteen in de brug. 

De gevelsteen in de fraaie boerderij IN-D-Lons-
vaerder aan de Beresteinseweg 27.

De gevelsteen in de boerderij aan de Beresteinse-
weg 27, die betrekking heeft op de vele wasserijen.
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De Gooise akkers vinden we terug op een gevel-
steen aan de Diepeweg 41. 

Aan den Kruisweg laat een zittende boer zien, 
die geniet van het landschap. In de verte nog 
een molen. Hilversum had er twee. 

In het Gooi heten de akkers engen en op het 
Melkpad is Ouden’Engh te vinden. 

Op deze foto ziet u een melkezel, die voor het 
vervoer van de melk uit de Hilversumsche 
Meent naar het dorp zorgde. De ezel kende de 
route uit het hoofd!
Voor de bemesting van de akkers liet men 
schapen op de heide grazen. De schapen lieten 
hun keutels in de stal achter en met heideplag-

gen vermengd en werd de mest uitgereden op 
de akkers. 
Die schapen zijn afgebeeld op de gevelsteen 
Schapenkamp. 

Ooit sierden deze gevelstenen een complex 
arbeiderswoningen. Deze gevelsteen bevindt 
zich in de oudste begraafplaats van Hilversum: 
Gedenkt te Sterven.

Het wapen van Hilversum komt veel voor op ge-
vels. Bij het fraaie raadhuis van architect W.M. 
Dudok is er een exemplaar te vinden.

Diepenweg 41. 

Melkpad 16. 

Gevelsteen Schapenkamp. 

Dudokpark 1, het raadhuis. 
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Men zegt dat de kleur van het raadhuis (geel) 
gebaseerd was op de gele boekweitkorrels. Het 
blauw van het gemeentewapen zou gebaseerd 
zijn op de kleur van de hemel. 

Bij de trouwingang is een fraaie gedenksteen te 
vinden, gelegd door burgemeester Reijmer op 
11 mei 1929.

Het wapen op de gevel van het oudste postkan-
toor, nu een horecagelegenheid aan de ’s-Grave-
landseweg 1.

Een bijzondere steen zit in de gevel van 
Laanstraat 37 (Gulle Graef, en eerder De Jonghe 
Graef van Buuren). 

Gevelsteen Schapenkamp. 

Naar verluidt zou stadhouder Willem V onder-
weg te paard richting Soestdijk, hier overnacht 
hebben. Incognito noemde hij zich Graaf van 
Buuren. 
Medio 1840-1850 veranderden Hilversum en het 
Gooi. Heidevelden werden ontgonnen, straat-
wegen werden aangelegd. Aan de ’s-Grave-
landseweg verrezen veel villa’s. Op nummer 41 
kwam op grond van de familie Perk een villaatje: 
Het huis van Perk of Het huis met de Rododen-
drons. Christina Elisabeth Charlotte Grim legde 
de eerste steen voor het huis van haar tante 
Isabella Menkman. 

‘s-Gravelandseweg 1. 

Gevelsteen aan de Laanstraat 37. 

‘s-Gravelandseweg 41. 
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Een heel bijzondere gevelsteen is te vinden op de 
begraafplaats Gedenkt te Sterven. Het is een kin-
derhoofd, afkomstig uit puin van het bombarde-
ment op Rotterdam in mei 1940. Het puin werd 
hergebruikt en kwam zo in Hilversum.
Een aparte gedenksteen is te vinden in een perk 
aan de Cameliastraat. De steen herinnert aan de 
bijzondere persoon Jelle Hingst. Deze advocaat 

heeft zich enorm ingezet voor Hilversum. Zo was 
hij betrokken bij de oprichting van het badhuis 
en de bibliotheek. Verder hij zat in het bestuur 
van de Hilversumse School Vereniging. Hij had 
ook een functie bij Stad en Lande van Gooiland. 
Toen de kei van Hilversum op de heide gevon-
den was, wilde Jelle Hingst deze wel kopen. Het 
transporteren van de kei naar zijn woonhuis 
lukte niet! Pas later werd de kei met zwaar mate-
rieel  naar de ’s-Gravelandseweg gebracht.

Bijzondere gebouwen
Op de Kerkbrink stond jarenlang het rechthuis. 
In 1881 werd dit gebouw verbouwd tot raadhuis. 
Een gevelsteen met het bekende wapen van 
Hilversum, herinnert daaraan.

Gevelsteen bij de begraafplaats.

De gedenksteen die herinnert aan Jelle Hingst. 

De gevelsteen aan de Kerkbrink.
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Van de Groest naar de Kerkbrink loopt de Kerk-
straat. Hier bevinden zich veel winkels. Wie 
eens omhoog kijkt ziet fraaie gevelstenen:

Op nr. 87 zie je een apotheker met een stamper 
en een vijzel die bezig is om medicijnen te ma-
ken. In dit pand zit nu een nagelstudio.

Kerkstraat 90-92 een dubbel winkelpand. Met 
op nr. 90 een gevelsteen met kist, ton, anker, 
baal en zak. Natuurlijk duidend op de handel. 
Op nr. 92 een afbeelding met boeken, weeg-
schaal met gevleugelde slangen en een schrijf-
veer. Betekenis is onduidelijk (wetenschap?)

In de Herenstraat 2-4 was de eerste melkfabriek 
van Hilversum. Vanuit het pand werden melk 
en melkproducten uitgevent. De eigenaar was 
G. Huis in ’t Veld.

In de Langestraat bevindt zich een gevelsteen 
van een zevenarmige kandelaar. Deze afbeel-
ding is meer gestileerd dan de bekende Menora. 

De gevelsteen aan de Kerkstraat 87.

De gevelsteen aan Kerkstraat 90.

De gevelsteen aan Kerkstraat 92. 

Tegeltableau Stoom Zuivelfabriek Hilversum.

Advertentie van de melkfabriek. 

De gevelsteen in de Langestraat. 
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Die kandelaar was een belangrijk symbool 
in het Joodse geloof. Jammer dat er later een 
schildje onder geplaatst werd!

Het vooormalige belastingkantoor aan het Noord-
se Bosje. De gevelsteen toont de Nederlandse 
Leeuw. Zwaard, pijlen en kroon zijn overgenomen 
van de Generaliteitsleeuw uit het wapen van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

In 1880 werd het herstellingsoord Heideheuvel 
gebouwd. Het markante witte gebouw was een 
ontwerp van J. de Groot. In de jaren 1920-1930 
werd een uitbreiding gerealiseerd in baksteen. 
Daar bevindt zich ook de gevelsteen C.H. Stieler 
5 maart 1925. De nieuwbouw was overigens 
ontworpen door C. de Groot.

De bekendste lokale krant is de Gooi- en Eem-
lander. Van 1899 tot 2005 zat deze krant aan de 
Hoge Larenseweg. Het bedrijfspand is gesloopt 
en er kwamen woonhuizen voor in de plaats. 
Gelukkig zijn de gevelstenen bewaard gebleven.

Na de aanleg van de spoorlijn (1873-1874) 
groeide Hilversum enorm. Naast woonwijken 
kwamen er ook veel hotels en pensions. Aan de 
Noorderweg, vlak bij het station van de spoorwe-
gen en het station van de ‘Gooise Moordenaar’ 
kwam een hotel. Cornelia Santbergen mocht de 
eerste steen leggen. Later werd het een studio en 
opleidingscentrum van de omroep. Nu zit er o.a. 
een Creatief Station en een bakkerij!

Gevelsteen aan het Noordse Bosje.

Gevelsteen bij Heideheuvel. 

Noorderweg nr. 1.

Hoge Larenseweg nr. 38a (zijgevel).
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In Hilversum bevinden zich veel kerkgebouwen 
van zeer uiteenlopende signatuur. Op de Kamer-
lingh Onnesweg (wijk Over ‘t Spoor), verrees in 
1952 de Maranathakerk. Het gebouw had maar 
een kort leven. Na de sloop kwam er een appar-
tementencomplex voor in de plaats.

Ten zuiden van Hilversum, nabij de grens met 
Utrecht, bevindt zich een buitenplaats met de 
naam Zwaluwenberg. Dit landhuis werd ooit 
gebouwd voor Jhr. De Pesters en zijn Schotse 
vrouw, die het nodig vond om Schotse aarde 
over te brengen naar Hilversum. Zij vond dat 
die aarde beter geschikt was voor het kweken 
van rozen!

Al vele jaren is dit landhuis het onderkomen 
van de Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht 
(I.G.K.). De buitenplaats is niet toegankelijk, 
behalve op Open Monumenten dagen.

Ingang van de Zwaluwenberg.

Gevelsteen van het Wapen van de I.G.K. en de tulp,
symbool van Nederland. 

Kees van Aggelen (1954) is bestuurslid van 
de Hilversumse Historische Kring Albertus 
Perk. Hij deed historisch onderzoek naar 
o.a. de Gooise heidevelden, landgoederen, 
en andere onderwerpen.

De gevelsteen in de vroegere Maranathakerk.

De roos, symbool van Schotland.
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Jan Sevink

Geopark
Gooi en Vecht
Stand van zaken, oktober 2019

Verleden
In 2012-2013 was de situatie relatief simpel. 
Burgers konden het initiatief nemen om een 
gebied aan te merken als potentieel geopark, 
d.w.z. een gebied met een interessante geologie, 
en beheerders en de overheden (Provincie, Regio 
en gemeenten) zover te krijgen dat ze dat streven 
ondersteunden. Bij voldoende steun en opbouw 
van een ‘Geoparkorganisatie’, kon dan een ge-
bied ter erkenning worden voorgedragen. Al snel 
werd duidelijk dat er een hele waslijst was van 
zaken en doelstellingen waaraan voldaan moest 

Het idee van een Geopark Gooi en Vecht was het resultaat van een bijeenkomst 

van de Vereniging van Vrienden van het Gooi in voorjaar 2012. Ik hield daar een 

lezing over geologie en landschap van het Gooi. In een gesprek na afloop van 

die lezing met Hetty Laverman, toenmalig voorzitter van VVG, kwam het idee op 

dat de regio kandidaat zou kunnen zijn voor een Geopark. Dat was toen nog een 

Geopark, dat lid zou worden van de European Geoparks organisatie. Inmiddels 

zijn we ruim 7 jaar verder en gaat het nu om een burgerinitiatief tot instelling van 

een Unesco Global Geopark, met inmiddels brede steun van politieke en maat-

schappelijke organisaties. Die Unesco status betekent dat we kwamen te staan 

voor grote veranderingen in de omvang en aansturing van dit initiatief. In dit 

verhaal probeer ik een overzicht te geven van dit verleden, de huidige situatie en 

de toekomst, maar ook toe te lichten wat een geopark is en aan welke eisen zo’n 

geopark moet voldoen om een Unesco-status te krijgen.

worden. Dat ging niet alleen om de aardkundige 
waarden, maar ook om aan zo’n park gekoppelde 
voorlichting, onderwijs en onderzoek, regio-
nale economie, toerisme etc. Kortom, een forse 
uitdaging en taken waarbij voor de uitvoering 
geld nodig was. Denk aan het produceren van 
informatiefolders, goede beschrijvingen van het 
gebied, een website, etc. 

Tijdens deze beginfase heeft een initiatiefstuur-
groep vanuit de VVG met hulp van een professio-
nele projectleider (Vincent Pieters) en met finan
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ciële steun van het GNR en de VVG een plan van 
aanpak geproduceerd. Dat leidde in 2013 tot de 
oprichting van een stichting met als doelstelling 
de realisatie van een Geopark Gooi en Vecht. Die 
stichting - een burgerinitiatief - is vervolgens 
aan het werk gegaan, een aanpak die door het 
European Geoparks Network (EGN) sterk werd 
gepropageerd. Zij werd op 23 augustus 2013 
door drie mensen opgericht en wel Hetty Laver-
man en Henk van Steennis, beiden bestuurslid 
van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, 
en mijzelf. Hetty en ik zijn nog steeds lid vant  de 
stichting. Andere leden van dat bestuur waren 
in eerste instantie Robert Meerhof (wethouder 
Muiden/Muiderberg) en Karel Loeff (directeur 
Bond Heemschut) 

Een eerste taak van dat bestuur was om het idee 
van een geopark onder de aandacht van de poli-
tiek, beheerders en burgers te brengen. Op basis 
van subsidies en steun van in het bijzonder het 
GNR en de VVG, maar bijv. ook de Rabobank en 
het Prins Bernhardfonds konden we daar flinke 
stappen in zetten. Belangrijk was om goed uit te 
zoeken wat precies de eisen waren voor erken-
ning en in hoeverre wij daaraan konden voldoen. 
Vanzelfsprekend ook waar de lacunes zaten in 
onze plannen en wat gedaan moest worden. 
Vincent Pieters heeft als procesdeskundige een 
belangrijke rol gespeeld bij dat laatste. 

De hoofdtaken kunnen in het kort als volgt wor-
den samengevat:
- Beschrijf het gebied en haar kwaliteiten in de 

vorm van geosites, zowel wetenschappelijk als 
publieksgericht. Dat is een essentieel onderdeel 
van het zogenaamde ‘applicatiedossier’ dat bij 
een aanvraag ingediend moet worden.

- Zorg voor een netwerk van beheerders van dat 
geoparkgebied, die het initiatief ondersteunen 
en de geosites beheren en beschermen, en van 
ondersteuning door bestuurlijke organisaties 
(provincie, regio en gemeenten).

- Zorg voor een breed maatschappelijk en poli-
tiek draagvlak en ontwikkel activiteiten op het 
gebied van voorlichting, educatie en toerisme.

Dat zijn al met al nogal omvangrijke en com-
plexe taken die veel van zo’n kleine organisatie 
als onze Stichting vroegen. Wij waren dan ook 
zeer gelukkig met de ruimhartige financiële 
steun, niet alleen van de VVG, maar ook van de 
Provincie, de Regio Gooi en Vecht, die het ons 
in het bijzonder mogelijk maakten om serieus 
te werken aan ons applicatiedossier. Wat was 
inmiddels ook gebeurd: het European Geopark 
netwerk was opgenomen in de Unesco Global 
Geoparks organisatie en daarmee werden forme-
lere en zwaardere eisen gesteld aan de erkenning 
als Geopark. Bovendien werd een Nederlands 
Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) inge-
steld, dat advies uitbrengt aan de Nederlandse 
Unesco Commissie. Die commissie bepaalt of 
een ‘applicatie’ aan de eisen voldoet en het be-
treffende geopark bij de internationale organisa-
tie (Unesco) ter erkenning wordt voorgedragen.

Op dit punt lijkt het me goed om het verschil tus-
sen een Unesco Global Geopark (voor een korte 
kenschets, zie het kader) en bijvoorbeeld een 
Nederlands Nationaal Park of natuurreservaat 

Geosite 21: Tafelberg. Foto: Geoparkgooienvecht.eu.

Stuifzanden. Foto: Jap Smits.
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toe te lichten. De Nederlandse overheid kan een 
gebied als Geopark voordragen, maar de erken-
ning geschiedt door Unesco, niet door de Neder-
landse overheid. Bovendien geldt zo’n erkenning 
voor 4 jaar, waarna opnieuw getoetst wordt of 
het geopark aan de eisen van UNESCO blijft 
voldoen. Dat is een totaal andere situatie dan 
bijv. bij het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug, 
dat kan worden ingesteld door de overheid, of bij 
de toekenning van de status aardkundig monu-
ment, die in Noord-Holland bepaald wordt door 
de provincie. Wat die Nederlandse overheid wel 
moet doen is de bescherming garanderen van de 
geosites middels haar wet- en regelgeving. Die 
bescherming kan in ons geval opgehangen zijn 
aan de Natura-2000 of EHS-status van het gebied, 
waarin een geosite ligt, of aan de ‘bijzondere 
provinciale landschappen’ - een beschermde sta-
tus die de Provincie Noord-Holland wil gaan han-
teren in het kader van de nieuwe Omgevingswet. 
Bescherming is dus een keiharde vereiste voor 
erkenning, maar dat wil dus bepaald niet zeggen 
dat dit inhoudt dat er ‘een nieuw hek om een 
gebied komt waar vervolgens niets meer mag’. 
Het geopark en zijn geosites vallen vrijwel samen 
met de bestaande beschermde gebieden of zijn 
op andere wijze al beschermd. Denk daarbij aan 
het Muiderslot en de sluizen van Muiden, die een 
monumentenstatus hebben. 

Er zijn dus forse formele verschillen tussen een 
Geopark en de beschermde gebieden, die wij in 
Nederland kennen (natuurreservaten, Natura- 
2000 gebieden, (archeologische) monumenten, 
etc.). Dat leidde tot vrees bij beheerders en 
overheden, dat een Geoparkstatus zou kunnen 
leiden tot verdere inperking van de mogelijkhe-
den in het ruimtegebruik. Die naar onze mening 
onterechte vrees heeft onze pogingen om on-
dersteuning te krijgen voor het streven naar een 
Geopark status van de regio niet vergemakke-
lijkt. Bij de Provincie, de Regio en de VVG lukte 
dat en vertaalde zich dit in genoemde financie-
ring. Bij de beheerders ligt dat moeilijker, met 
expliciete uitzondering van het GNR, waarvan 
de (Gooise) gebieden overigens al de provinciale 
status van aardkundig monument hebben. Dat 
het daarbij in Noord-Holland vaak gaat om spe-

cifieke landschappen, die het resultaat vormen 
van een eeuwenlange interactie tussen geologie 
en landgebruik, past uitstekend in de doelstel-
ling van het Unesco Global Geopark concept. 
Daarin speelt de interactie tussen ondergrond en 
menselijk landgebruik, en de cultuurhistorie van 
landschappen een belangrijke rol.

Om zicht te krijgen op de kansrijkheid van ons 
initiatief, besloten wij in 2017 om een oordeel 
te vragen van het NFUGG. Dat is in maart 2018 
gegeven en was inhoudelijk positief. Dat slaat op 
het door ons gekozen centrale thema, dat kort 
kan worden geformuleerd als ‘De mens als geolo-
gische factor in ons Nederlandse laagland’ met 
nadruk op de complexe rol van het water en het 
specifieke, onder invloed van die mens ontstane, 
Nederlandse cultuurlandschap. De NFUGG 
vond echter ook de Regio G&V te klein voor een 
Unesco Global Geopark - haar formulering was 
complexer, maar kwam daarop neer - en beval 
daarom sterk aan om overleg te voeren met het 
initiatief Geopark Heuvelrug i.o. over een moge-
lijk samengaan van beide initiatieven. 

Heden
Op dit ogenblik spelen twee ontwikkelingen. 
Op de eerste plaats zijn de wetenschappelijke 
en populaire beschrijvingen van het thema, het 
gebied en de geosites afgerond, op de beschrij-
vingen van de ecologie na. Dat komt erop neer 
dat voor alle 42 geosites uitgebreide verhalen 
zijn geproduceerd over geologie, landschap en 
cultuurhistorie. Daarnaast ook meer algemene 
verhalen over het Gooi, de Vecht, de Waterlinie, 
etc. Ook het thema van het geopark en haar geo-
logie zijn uitgebreid beschreven. Voor de leden 
van de VVG zal tijdens een lezing op 22 januari 
2020 dieper op de inhoud van die beschrijvingen 
worden in gegaan.  De voor een breder publiek 
bestemde, uitgebreide beschrijvingen zijn overi-
gens te vinden op de vernieuwde website van het 
Geopark G&V i.o. (http://Geoparkgooienvecht.
eu). De wetenschappelijke beschrijvingen staan 
niet op die website. Wij zijn veel dank verschul-
digd aan die financiers, die het ons mogelijk heb-
ben gemaakt om deze omvangrijke documenta-
tie te produceren, waaronder de VVG. 
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Ten tweede zijn wij al enige tijd in overleg met 
Stichting Geopark Heuvelrug i.o. om serieus te 
kijken naar mogelijkheden voor samenwerking 
en samengaan, in lijn met het advies van het 
NFUGG. Dat gebeurt in overleg met de Provin-
cie Noord-Holland en de Regio. Gezamenlijk 
hebben we besloten om aan een onafhankelijk 
wetenschappelijke commissie advies te vragen 
over een nieuwe definiëring van het Geopark en 
haar geosites. Die is vrijwel klaar met haar werk 
en zal binnenkort advies uitbrengen aan beide 
stichtingen.

Toekomst
Worden wij het eens over een nieuw gebied en 
bijbehorende geosites, dan is de afspraak dat 
beide stichtingen opgaan in een nieuwe stichting 
met een nieuw bestuur en snel de stap wordt 
gezet naar een meer formele Geoparkstichting, 
waarin ook de grote gebiedsbeheerders verte-
genwoordigd zijn. Ook zullen beide provincies 
(en de Regio G&V) intensiever worden betrok-
ken bij het proces, dat tot erkenning moet leiden. 
Belangrijk is daarbij dat naar ons inzicht de kans 
op internationale erkenning van dat Unesco 
Geopark aanzienlijk zal toenemen bij zo’n fusie. 

Voor ons als stichting stond en staat centraal dat 
de aardkundige waarden van onze regio de aan-
dacht en erkenning krijgen van de overheden en 

van een breed publiek, in het bijzonder van haar 
bewoners. Onverminderd van belang is dat die 
waarden beschermd worden en in afwegingen 
van nut en noodzaak van ingrepen in het gebied 
serieus meegenomen worden. Natuurlijk zou een 
Unesco status prachtig zijn en blijft ons streven 
daarop gericht, maar als onze inzet heeft geleid 
tot een vergroot bewustzijn bij de overheden 
en de burgers van die bijzondere waarden, dan 
vinden wij dat wij zijn geslaagd. Die ‘wij’ zijn in-
middels, naast de ‘oudgedienden’ Hetty en ikzelf, 
Karen Heerschop (voorzitter), Peter Lier (pen-
ningsmeester) en Irmgard van Koningsbruggen. 

Mijn slotopmerkingen zijn: Kom naar die lezing 
en ga naar de website, hoor en zie hoe bijzonder 
en interessant onze regio is en ga die geosites ‘in 
het echt’ bekijken. En, dank aan de VVG, die als 
burgerorganisatie vanaf het begin het belang van 
die waarden heeft gezien en ons langdurig en 
ruimhartig heeft gesteund. Hulde!

Definitie van Unesco
Global Geopark
UNESCO definieert Global Geoparks als volgt. 
Global Geoparks zijn afzonderlijke, uniforme 
geografische gebieden waar locaties en 
landschappen van internationale geologische 
betekenis worden beheerd met een holistisch 
concept van bescherming, educatie en duur-
zame ontwikkeling. Een wereldwijd geopark 
van UNESCO gebruikt zijn geologisch erf-
goed, in samenhang met alle andere aspecten 
van het natuurlijke en culturele erfgoed van 
het gebied, om het bewustzijn en begrip van 
belangrijke maatschappelijke problemen te 
vergroten, zoals duurzaam gebruik van onze 

hulpbronnen op aarde, het verminderen van 
de effecten van klimaatverandering en het 
verminderen van aan natuurrampen gerela-
teerde risico’s. Door het bewustzijn van het 
belang van het geologische erfgoed van het 
gebied vandaag de dag te vergroten, geven 
UNESCO Global Geoparks de lokale bevol-
king een gevoel van trots op hun regio en ver-
sterken ze hun identificatie met het gebied. 
Het creëren van innovatieve lokale onderne-
mingen, nieuwe banen en hoogwaardige op-
leidingen wordt gestimuleerd omdat nieuwe 
inkomstenbronnen worden gegenereerd door 
geotoerisme, terwijl de geologische rijkdom-
men van het gebied worden beschermd.

Jan Sevink is bestuurslid van de Stichting 
ter realisatie van het Geopark Gooi en 
Vecht, emeritus hoogleraar fysische geogra-
fie en bodemkunde Universiteit van Am-
sterdam/oud-directeur van het Instituut 
voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica 
van die Universiteit en van de Interuniversi-
taire Onderzoekschool voor Geoecologie.
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Emil Ludenpenning 2019
 Erick Groothedde

De Emil Ludenpenning is dit jaar op 11 oktober uitgereikt aan Piet Bakker. Hij is 

hiermee geëerd voor de belangrijke bijdragen die hij met grote kennis en inzet 

heeft geleverd aan de kennis over- en behoud van natuur en erfgoed in het Gooi. 

Waarbij hij in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties en lezingen juist ook aan-

dacht heeft gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie.

Piet Bakker heeft als pionier op dit gebied vorm 
gegeven aan het beleid van Natuurmonumenten 
wat betreft het cultuurhistorische aspect van 
natuurgebieden.

In 2015 schreef hij in samenwerking met de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken een 
rapport over de bijzondere natuurwaarden van 
het Voorland bij de Stichtse brug. Op basis van 
dit rapport heeft de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi zich sterk gemaakt voor het be-
houd van dit inmiddels bedreigde natuurgebied 
bij Blaricum.  En dit is maar een kleine greep uit 
zijn vele verdiensten.

De penning werd hem overhandigd door Karen 
Heerschop namens de Stichting Stad en Lande 
van Gooiland, en onze voorzitter Hans Metz 
overhandigde vervolgens de oorkonde.
De Emil Ludenlezing werd gegeven door prof. 
dr. Hans Renes, hoogleraar faculteit Geoweten-
schappen Universiteit Utrecht en hoogleraar 
Erfgoed en Ruimte Vrije Universiteit Amster-
dam. De bijeenkomst in het historische stadhuis 
van Naarden werd omlijst door Annoesjka Cabo 
(viool) en Amerentia van der Kooij (altviool).
Deze avond was tevens de afsluiting van de 
‘Week van de Erfgooier’ van vrijdag 4 oktober 
tot en met vrijdag 11 oktober 2019.

36

Piet Bakker met de vier voorzitters van de organisaties. Foto: Hans Schaapherder.
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Gespot voor u

Dierensporen levensgroot
Dieren herkennen aan hun sporen

Hans Hoes

Onlangs verscheen dit handzame en daardoor bruikbare boekje van 
Franck Hecker. Het is een ‘must’ voor de natuurliefhebbers die dieren willen 
(leren) herkennen aan hun sporen. Erg leuk om met je (klein)kinderen op 
onderzoek te gaan naar de dieren die in het bos, op het strand of elders 
voorkomen, maar zich niet vaak laten zien. De voetsporen en van een aantal ook braakbal-
len van zo’n 75 dieren die op akkers, bossen en weiden voorkomen zijn beschreven. Wist u 
bij voorbeeld dat naast uilen ook torenvalken, blauwe reigers, eksters, meeuwen en zelfs de 
ijsvogels braakballen uitspuwen? Behalve afbeeldingen van de dieren en beschrijvingen van 
hun leefgebieden zijn er ook allerlei bijzonderheden over hen in de bundel opgenomen. Daar-
bij moet je denken aan braakballen, vraatsporen, uitwerpselen en veegplekken aan bomen. 
Kortom een praktische gids voor iedereen die meer wil weten over het geheime leven van onze 
wilde dieren. Zelfs de wolf ontbreekt niet in de beschrijving!

Hecker, Frank. 2019. Dierensporen levensgroot. Fontaine Uitgevers. 114 pagina’s. 
ISBN 978 90 5956 939 3. Prijs: E 15,-.

Plantenvademecum voor wilde bijen,
vlinders & biodiversiteit in tuinen
Dick A. Jonkers

Planten, bomen en heesters in tuinen bezitten behalve hun esthetische waarde 
nog diverse andere functies, of kunnen die al hebben. Zij dragen bij aan de 
biodiversiteit, het klimaat, het verkoelingseffect. Bovendien vangen zij fijnstof 
af en kunnen een aanvulling betekenen voor het ecosyteem. Daarnaast zijn 
sommige soorten die worden beschreven eetbaar. De auteur geeft als bood-
schap mee: ”Verbeter de wereld en begin in je eigen tuin!”. Het boek bestaat 
uit drie delen. Het eerste deel heet ‘Tuinen & Planten’ met als hoofdstukken ‘Tuinen voor biodiver-
siteit’, ‘Bijenvriendelijker tuinen’, ‘Stadstuinen’, ‘Boerenerven en tuinen op het platteland’. Thema’s 
zijn bijenvriendelijke tuinen en de levenscyclus van planten. Het tweede deel bevat het planten-
vademecum. Hierin wordt de betekenis aangegeven van inheemse en uitheemse planten, bomen 
en heesters voor wilde bijen en de biodiversiteit. Aan de relatie tussen honingbijen en uitheemse 
planten wordt eveneens aandacht geschonken. Wanneer hommels of vlinders tot de bezoekers 
behoren, wordt dit aangegeven. Per plantensoort is ondermeer informatie aanwezig over de 
herkomst van de planten, groeiplaats, bodem en licht en bloembezoek. In dit schitterende werk 
zijn ruim 600 kleurenfoto’s afgebeeld van planten, sommige met hun bezoekers. In het laatste 
deel van het vademecum is voor hen die dieper willen graven, het hoofdstuk ‘Bijen’ aanwezig met 
enkele tientallen foto’s van wilde bijen en worden gegevens over hen verstrekt. In dit deel staan 
eveneens tabellen met gegevens over planten in tuinen, waaronder zelfs daktuinen en -begroeiin-
gen. Ieder die zijn tuin wil verfraaien met in- en uitheemse planten kan hier wat van zijn gading 
vinden.

Koster, Arie. 2019. Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders & biodiversiteit in tuinen. 
320 pagina’s. ISBN 978 90 5956 922 5. Fontaine Uitgevers, ’s-Graveland. Prijs: E 34,99.
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Op pad met
de Natuurwacht

Gespot voor u

Erfgooiers
Dick A. Jonkers

Erfgooiers zijn de nazaten van de oorspronkelijke bewoners van het Gooi, die 
rechten hadden op het gebruik van de oude gemeenschappelijke gronden. Die 
werden overgeërfd van vader op zoon. Het waren Gooise boeren met gebruiks-
rechten op meenten (weilanden), engen (akkers), heiden, bossen, venen, moerassen en jachtvel-
den. De rechten werden al vanaf de 13e eeuw gewaarborgd middels de agrarische belangenorga-
nisatie Stad en Lande van Gooiland. In 1979 kwam er officieel een eind aan het erfgooierschap. 
De pressie veroorzaakt door de druk van de overheid, woningnood en de daling van het aantal 
agrarische bedrijven hadden al twee jaar daarvoor geleid tot liquidatie van de Vereniging en tot 
de oprichting van een gelijknamige Stichting. Mede dankzij de erfgooiers bleven er nog waarde-
volle gronden engen en meenten gespaard. Door de inzet en de rol van de Centrale Schoonheids-
commissie voor het Gooi in 1923 gold dat ook voor vrijwel alle bos- en heidegebieden. Een grote 
rol werd negen jaar later weggelegd voor de Stichting Gooisch Natuurreservaat. In dit interessante 
boekwerkje krijgt de lezer in de hoofdstukken een beeld van de ontwikkelingen in de streek vanaf 
het jaar 968 en de geschiedenis van het landschap, daarbij geholpen door een aantal oude 
kaarten. Afbeeldingen met groepsfoto’s, portretten van erfgooiers en onder meer enkele sfeervolle 
platen van koeien, geiten, en schapen in hun stallen verluchtigen het geheel.

Kos, A. 2019. Erfgooiers - Stad en Lande van Gooiland 2019. Stichting Stad en Lande van Gooi-
land. ISBN 978-90-9032-380-0. Prijs: E 9,95. Verkrijgbaar in de boekhandel.

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. Het 

programma is reeds vermeld in het vorige nummer jaargang 24 nr. 2, blz. 35-37. 

Verder is het  te vinden op www.vriendenvanhetgooi.nl onder Agenda wandelen.

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson
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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. 06 152 866 51
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl

Gooise Natuurwacht:
Erick Groothedde
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl

Ledenadministratie: 
Aanmelding, adreswijziging 
en opzegging via Nora Mulder:
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: Landgoed De Beek
Foto: Dick A. Jonkers
Foto omslag pag 39 en 40: paddestoelen
Foto: Marijke de Graaf

www.vriendenvanhetgooi.nl
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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

Leen Mak
Tel. (035) 525 81 92
leen.mak@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


