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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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Gaspeldoorn. Foto: Dick A. Jonkers
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Voorwoord
Lustrum
Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar.
Wij willen dit 17e lustrum vieren met een congres in het najaar. Een 
werkgroep is bezig met de voorbereidingen. U kunt bij het volgende 
nummer van dit tijdschrift, dat begin september verschijnt, een uitnodiging voor dit 
congres verwachten.
Als onderwerp hebben wij gekozen voor het spanningsveld tussen recreatie en natuur 
op en rond het Gooimeer. Een onderwerp dat alleen al interessant is omdat de drie ge-
meenten in het Gooi - Gooise Meren, Huizen en Blaricum - elk een eigen visie hebben op 
de Gooimeerkust en dat zij deze visies niet onderling delen. Maar ook omdat er binnen 
de MRA (Metropool Regio Amsterdam) ontwikkelingen zijn die van grote invloed kun-
nen zijn op het Gooimeer en de Gooimeerkust. Wij verheugen ons in ieder geval op een 
interessant debat en dus op een grote opkomst.

Geopark
Een ruime opkomst was er in ieder geval bij de presentatie van het Geopark op 22 janua-
ri. De lezing stond in het kader van de afronding van het project Geopark Gooi en Vecht.
Vooral de presentatie van de beschreven geosites was interessant. Plekken in de Gooi- 
en Vechtstreek waar de geologische structuren in een historisch perspectief zichtbaar 
worden als je weet waar je naar moet kijken. En dat is wat de club van het Geopark in 
beeld heeft gebracht voor ruim veertig plekken in onze streek. Dat kan voor een wande-
ling die langs zo’n geosite voert een interessante toevoeging zijn. De beschrijvingen zijn 
in een populaire versie beschikbaar op de site van het Geopark Gooi en Vecht. Op de 
website van de VVG is een link gemaakt. Ook de wetenschappelijke beschrijvingen zijn 
verkrijgbaar, maar dan in overleg met het bestuur van de VVG en onder de restricties 
van het auteursrecht. De redactie van het tijdschrift is voornemens om in de komende 
jaren aandacht te geven aan dit onderwerp.

Edwin Klompprijs
Op 25 februari heeft het bestuur de Edwin Klompprijs uitgereikt. Deze prijs is in het 
kader van de besteding van het Fonds Binnendijk, en ter herinnering aan Edwin Klomp, 
in het leven geroepen en bestaat uit en bedrag van € 2000.
De doelgroep is het basisonderwijs. Scholen kunnen meedingen door een plan in te 
dienen, voor de verbetering van de groene kwaliteit van hun school, bijvoorbeeld het 
groener inrichten van het schoolplein.
Dit jaar was de uitreiking van de prijs voor het eerst. Het is de bedoeling dat het een 
jaarlijks terugkerend feestje wordt. De Van Hasseltschool in Hilversum was dit keer de 
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Blaricummereng.

gelukkige en onder het toeziend oog van de jury, Erik van Wijland en Dolf van Elten, de 
pers en alle leerlingen en docenten van de school mochten de twee leerlingen, die het 
plan voor de school hadden bedacht, een cheque in ontvangst nemen.

Hilversum 10.000 woningen
Boeiend is de discussie over de uitbreiding van het aantal woningen in Hilversum met tien-
duizend woningen. Vooral omdat de gemeente zichzelf daarbij beperkingen heeft opge-
legd: geen uitbreiding van de stad buiten de bestaande gebouwde contour en respect voor 
het omliggende landschap. Bovendien zullen de vernieuwingen binnen het stedelijk gebied 
er ook toe moeten leiden dat de stad groener en meer klimaatneutraal wordt. Hoogbouw 
ligt voor de hand, maar bij respect voor het omliggende landschap komt het zogenaamde 
illusielandschap ook weer om de hoek kijken. Een fenomeen dat in de provinciale Leidraad 
voor Landschap en Cultuurhistorie voor het Gooise landschap is opgenomen als te behou-
den. En deze nota is een bindende richtlijn voor de gemeente.
De huidige woningvoorraad van Hilversum is ongeveer dertigduizend. Onder de genoemde 
condities is de ambitie van Hilversum om tienduizend woningen toe te voegen een hele 
uitdaging. Niet in de laatste plaats omdat bij een toename van woningen de toename van 
verkeer voor de hand ligt. 
Wij zullen de plannen nauwlettend volgen en Hilversum houden aan de eigen groene 
ambities.

Procedures
Tenslotte de procedures in Oud Valkeveen en Blaricum. In de stand van zaken bij het 
speelpark Oud Valkeveen is weinig verandering opgetreden. Wij hebben, zoals in het vorige 
nummer aangekondigd, beroep aangetekend tegen het nieuwe bestemmingsplan en moe-
ten nu de behandeling bij de Raad van State afwachten. Met het bestuur van de gemeente 
Blaricum hebben we overleg gehad over de vergunningen voor zowel de oude als de 
nieuwe horeca op het Voorland van de Stichtse Brug en over de strandophoging. Moge-
lijkheden om oplossingen te vinden voor de gerezen problemen en de vraag hoe een toe-
komstige ontwikkeling realiseerbaar is, zijn de revue gepasseerd. Dat heeft ertoe geleid 
dat wij de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar op het afwijzende besluit van 
de gemeente op handhavingsverzoek over de strandophoging hebben opgeschort door 
het indienen van niet meer dan een pro forma bezwaar. De gemeente kreeg zo de ruimte 
om in overleg met de provincie voorstellen te doen voor compensatie van het verlies aan 
beschermde natuur. Die voorstellen zijn inmiddels gepresenteerd. Helaas moesten wij 
constateren dat de inspanning om tot compensatie te komen wel is gedaan, maar dat de 
kwaliteit van de oplossing niet voldoet aan wat, in ons beeld, volgens wet- en regelgeving 
in redelijke mate had mogen worden verwacht.
Dat betekent dat wij voorlopig met de gemeente Blaricum nog in de procedures zitten.

Hans Metz, voorzitter

Foto: Erick Groothedde
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Blaricumse erfgooiers 
vroeger en nu
 Maria Boersen

Langeweg 5. Foto: Historische Kring Blaricum.

Duizend jaar erfgooiers

In het dorp Blaricum werd het dagelijks leven honderd jaar geleden voor een 

groot gedeelte bepaald door de erfgooiers. Afstammelingen van mensen die al 

eeuwenlang in Blaricum en in het Gooi woonden en voornamelijk in de land-

bouw en de veeteelt werkten. Deze erfgooiers waren ‘scharende’ erfgooiers: 

erfgooiers die gebruik maakten van hun recht om hun vee op de gemeenschap-

pelijke gronden te weiden. De niet-scharende erfgooiers hadden geen boerenbe-

drijf en oefenden een ander beroep uit 1. 

Op verzoek van de redactie van de Vrienden van het Gooi schrijf ik dit artikel 

over de erfgooiers van honderd jaar geleden en de nazaten van deze erfgooi-

ers. De foto’s van de erfgooiers die nu in Blaricum wonen, zijn gemaakt door 

fotograaf Herman H. van Doorn. Hij is vorig jaar een fotografieproject gestart 

tijdens zijn verblijf als artist-in-residence in Atelier Mondriaan van de Dooye-
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waardstichting. Het project is genaamd: Erfgooiers en Traditie2. Uitgangspunt 

voor zijn project was onder andere mijn artikel Blaricum omstreeks 1914. Schets 
van het dagelijks leven in een erfgooiersdorp honderd jaar geleden. Dat artikel 

is geschreven naar aanleiding van het feit dat ieder jaar tijdens de Dag van het 
Werkpaard geprobeerd wordt een beeld van het boerenleven van vroeger op te 

roepen. Onder de organisatoren en vrijwilligers van deze dag zijn nazaten te 

vinden van Blaricummers die honderd jaar geleden in Blaricum woonden.

De erfgooiersgronden in Blaricum in 1910.
Bron: Frans de Gooijer.

1  Dit artikel is deels gebaseerd op het eerder verschenen 
artikel: Blaricum omstreeks 1914. Schets van het 
dagelijks leven in een erfgooiersdorp honderd jaar 
geleden. De eerste versie is verschenen in Deelgenoot 

nummer 90 van de Historische Kring Blaricum. De 
uitgebreidere versie is apart uitgegeven door de 
Stichting Stad en Lande van Gooiland. Zie voor de 
bronvermelding en literatuurlijst voor deze artikelen.

2  Zie voor het project Erfgooiers en Traditie de website 
van Herman H. van Doorn: 

 https://www.hermanvandoorn.eu/

3  Zie voor de Erfgooierslijst van 1914 het artikel 
Blaricum omstreeks 1914.
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Blaricum honderd jaar geleden 
en nu
In 1914 waren er 1242 inwoners in Blaricum. 
Van deze inwoners waren 158 mannen erfgooi-
ers.  En de meesten van deze erfgooiers hadden 
een echtgenote en een rijke kinderschaar. Dat 
betekent dat meer dan de helft van de Blari-
cumse inwoners behoorde tot de erfgooiersbe-
volking. Daarnaast woonde er een aanzienlijk 
aantal middenstanders in Blaricum die beroe-
pen hadden die van belang waren voor de Bla-
ricumse erfgooiers die een boerenbedrijf had-
den. Dat zijn beroepen als smid, wagenmaker, 
molenaar, karnemelkslijter en boterfabrikant. 
En uiteraard woonden er ook bakkers, groente-
telers, kruideniers, een kleermaker en een riet-
dekker in het dorp. Ook waren er vrouwen die 
een ‘bedrijfje’ hadden, bijvoorbeeld een klein 
kruidenierszaakje, een wasserij of een pension. 
Anno 2019 heeft Blaricum 11.202 inwoners. Van 
de vroegere erfgooiers zijn er veel vertrokken. 
Hun boerderijen worden grotendeels door kapi-
taalkrachtige import bewoond. Maar er wonen 
nog steeds afstammelingen van erfgooiers in 
Blaricum. Een enkeling woont nog in de oude 
erfgooiersboerderij en houdt zich bezig met 
landbouw en veeteelt. Of met een beroep dat 
van oudsher belangrijk was voor de erfgooiers. 

In dit artikel een aantal voorbeelden van Blari-
cumse erfgooiersfamilies vroeger en nu. Uitge-
gaan is van families die honderd jaar geleden 
in Blaricum woonden. Daarna is gekeken of er 
nog nazaten van deze families in Blaricum wo-
nen. En vooral of zij nog beroepen uitoefenen 
die met de agrarische sector te maken hebben 
of een relatie hebben met het beroep van hun 
erfgooiersfamilie.  Verder is het ‘erfgooiersuit-
gangspunt’, namelijk dat het erfgooierschap 
overging van vader op zoon, losgelaten. Er is 
dus ook gekeken naar erfgooiers die van moe-
derszijde uit een erfgooiersfamilie stammen. 
Voor de duidelijkheid: iemand is erfgooier wan-
neer hij in manlijke lijn afstamt van de eerste 
erfgooierslijsten die in 1708 gemaakt zijn. In dat 

jaar zijn er voor het eerst namenlijsten van erf-
gooiers gemaakt zodat het duidelijk werd wie al 
generaties lang in het Gooi woonde en wie van 
elders kwam. De geschiedenis van de erfgooiers 
gaat overigens terug tot het jaar 968 toen graaf 
Wichman van Hamaland Nardinclant aan het 
klooster van Elten schonk 4.

In de lijst van erfgooiers uit 1914 komen de 
volgende Blaricumse erfgooiersnamen voor:  
Bakker, Bon, Borsen, Van den Brink, Calis, 
De Gooyer, De Graaf, Heerschop, De Jong, 
Keyer, Kooy, Koppen, Krijnen, Lanphen, 
Puyk, Raven, Rokebrand, Rosendaal, Ro-
zendaal, Ruyter, Schaapherder, Schram, 
Terweyde, Van der Veen, Verver, Vos.

Familie De Jong, 
boerderij Langeweg 5
Een bekende scharende erfgooier was Steffen 
de Jong (1848 – 1916). Hij woonde met zijn 
vrouw Antje Puijk (1852-1927), een erfgooiers-

Steffen de Jong en Antje de Jong-Puijk.
Foto: archief Annie Boersen-de Jong.

4 Zie voor de geschiedenis van de erfgooiers Anton Kos 
Erfgooiers. Stad en Lande van Gooiland.
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dochter, in de boerderij Langeweg 5. Antje Puijk 
was het buurmeisje van Steffen, geboren in de 
boerderij Langeweg 9. Steffen was een actieve 
man. Naast zijn activiteiten voor zijn boeren-
bedrijf en het verhandelen van vee, was hij be-
stuurder. Zo was hij bestuurslid van de Boeren-
bond, de Onderlinge Brandverzekering en het 
Veefonds. Ook was hij lid van het hoofdbestuur 
van de erfgooiersorganisatie. Verder was hij be-
trokken bij de oprichting van de Stichtse Olie- 
en Lijnkoekenfabriek in Utrecht. Ook op kerke-
lijk gebied was Steffen actief. Hij had zitting in 
het bestuur van de katholieke Sint-Vitus-Kerk, 
toen nog St. Josephkerk geheten, te Blaricum 
en was lid van het armbestuur. Ook maakte hij 
deel uit van een commissie die het parochie-
huis, het Sint-Vitusgebouw, beheerde. En als 

wethouder liet hij duidelijk van zich horen in de 
gemeenteraadsvergaderingen. Hij stelde in 1904 
voor om telefoon in de gemeente aan te leggen 
en hij maande het gemeentebestuur regelmatig 
tot zuinigheid. Het ter beschikking stellen van 
sigaren tijdens de raadsvergaderingen vond hij 
bijvoorbeeld te kostbaar.5 Steffen en Antje had-
den twee zoons Geurt en Henk. Een zoon Henk 
was jong overleden. Dat waren weinig kinderen, 
volgens de toen gebruikelijke gezinssamenstel-
ling. Antje zou volgens mondelinge overlevering 
verteld hebben dat zij al een oud mens was 
toen zij trouwde. Ze was 34 ...

Nazaten van Steffen de Jong en 
Antje de Jong-Puijk 
Henk van den Bergh is een achterkleinzoon 
van Steffen en Antje de Jong. Hij is via zijn 
moeder Annie van Henk van Steffen een nazaat 
van hen. (Omdat de erfgooiers veel dezelfde 
achternamen hadden werd er in Blaricum veel 
gebruik gemaakt van patroniemen, matro-
niemen en bijnamen.6) Henk is een voorbeeld 
van vermenging van een erfgooiersgeslacht 
met een middenstandsfamilie die niet uit het 
Gooi kwam. Van vaderszijde komt hij uit een 
familie van hoefsmeden die in begin 19e eeuw 
naar Blaricum is gekomen. Henk oefent nog 
steeds het beroep van smid uit in een prachtige 
historische smederij in een oude boerderij aan 
de Brinklaan in Blaricum. Maar in plaats van 
met het maken van agrarische gereedschap-
pen houdt hij zich voornamelijk bezig met 
klein ijzerwerk zoals hekwerken, rozenbogen, 
inrijpoorten en openhaard roosters. Daarnaast 
handelt hij in tuinmachines.

Een broer van Henk, Stef, vernoemd naar zijn 
overgrootvader van moederszijde, is bij het 
oude vak van zijn voorouders gebleven. Hij is 
hoefsmid. Hij heeft een mobiele hoefsmederij 
en smeedt op locatie. Dat kan in Blaricum zijn 
maar ook in omliggende gemeenten. De meeste 
paarden die beslagen worden, zijn hobby- of 
sportpaarden. Een enkel paard wordt nog ge-
bruikt als werkpaard of melkpaard. Het maken 
van hoefijzers wordt nog steeds, net zoals zijn 
voorvaderen dat deden, met de hand gedaan. 

Henk en Geurt van Steffen.
Foto: archief Annie Boersen-de Jong.

5 Zie Maria Boersen, Steffen de Jong. Scharend erfgooier 
en bestuurder (1848-1916) 

6 Patroniem: naam van de vader; matroniem: naam van 
de moeder. In Blaricum kwamen beide naamsvermel-
dingen voor bij de erfgooiersbevolking.
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Henk van den Bergh. Foto: Herman H. van Doorn.

Stef van den Bergh (r) en Ton Waarle. Foto: Herman H. van Doorn.
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Op de foto staat naast Stef van den Bergh 
(rechts) ook Ton Waarle. Ton is meninstructeur 
in Gooi- en Eemland. Ton verzorgt ook de men-
lessen bij de Stad en Lande Ruiters te Blaricum.

In Blaricum wonen geen nazaten meer van 
Steffen en Antje die een boerderij hebben. Wel 
in Eemnes. Gert-Jan de Jong heeft het Blari-
cumse erfgooiersbedrijf van zijn vader Piet van 
Henk van Steffen overgenomen, maar moest 
zich wel in Eemnes vestigen. In Blaricum was 
een goede agrarische bedrijfsvoering niet meer 
mogelijk. In Eemnes heeft Gert-Jan de Jong een 
bedrijf met 100 melkkoeien en 100 stuks jong-
vee op 75 hectare grond. 25 hectare daarvan 
huurt hij van Natuurmonumenten. Zijn melk 
levert hij aan de zuivelfabriek De Vijfheerenlan-
den, die Leerdammer kaas maakt en  gevestigd 
is in Schoonrewoerd. Het bedrijf van Gert-Jan 
is zeer milieubewust: hij houdt rekening met de 
weidevogels in de Eemnesserpolder. Hij doet 
aan legselbeheer en heeft ook zeven hectare 
kruidenrijk grasland waarop met een uitgestel-
de maaidatum gemaaid wordt. Ook maait hij 
in maaitrappen: niet het hele blok in een keer, 
zodat vogels een uitwijkmogelijkheid hebben.

De boerderij van Steffen en Antje de Jong aan 
de Langeweg is gedurende ruim twee eeuwen  
bewoond door generaties De Jong. In 1952 is 
de boerderij verkocht aan niet-Blaricummers. 
De laatste De Jong, die in de boerderij geboren 
is, Annie van Geurt van Steffen, trouwde met 
een echtgenoot die het boerenbedrijf wilde 
uitoefenen. Maar de boerderij Langeweg 5 was 
daarvoor niet meer geschikt. De boerderij werd 
verkocht en er werd een nieuwe boerderij aan 
de Schapendrift gebouwd, waarin de ouders 
van Annie en Annie en haar echtgenoot gingen 
wonen. Het oude erfgooiersbedrijf van de Lan-
geweg werd op deze manier tot in de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw voortgezet. 

Nu woont op de boerderij aan de Schapendrift 
een achterkleinzoon van Steffen en Antje: Pie-
ter Boersen met zijn partner, Jolanda Lanphen, 
afkomstig uit het Blaricumse erfgooiersgeslacht 
Lanphen. De boerderij is een hobbyboerderij 

geworden: er lopen nog een paar koeien in de 
wei, af en toe een kudde schapen en er zijn 
natuurlijk kippen en honden. En er is nog een 
klein stukje grond in de eng waar mais op ver-
bouwd wordt. Jolanda heeft haar eigen bedrijf: 
Lanphen support. Na een studie bedrijfsecono-
mie aan de H.E.A.O. is zij gaan werken als finan-
cieel adviseur en private banker bij de Rabo-
bank. Een paar jaar geleden is zij begonnen met 
haar eigen bedrijf en begeleidt zij mensen met 
administratieve zaken. Op de foto van Pieter 
en Jolanda staat linksonder de erfgooiersboom: 
een replica van de erfgooiersboom die door de 
oom van Jolanda, Gradus Lanphen, gemaakt is 
en in Blaricum staat.

De boerderij Langeweg 5 is een rijksmonument. 
Helaas is het interieur van de boerderij gedurende 
de laatste verbouwing helemaal gestript. Daar-
door zijn bijvoorbeeld de prachtige tegels in de 
haard en het antieke rode fornuis verloren gegaan.

Familie De Jong, Langeweg 19
In de boerderij Langeweg 19 woonde ook een 
familie genaamd De Jong. In 1912 werd een foto 
van deze familie gemaakt. Lammert Johannes 
de Jong (1856-1934) was een zoon van Nicolaas 

Pieter Boersen en Jolanda Lanphen.
Foto: Herman H. van Doorn.
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Johannes de Jong en een kleinzoon van Harmen 
de Jong. Zowel Nicolaas als Harmen waren 
burgemeester, boer en grutter. Lammert was 
getrouwd met de Blaricumse Rijkje Heerschop 
(1852-1917). Hij was scharend erfgooier en 
woonde, na een verblijf in Laren en Blaricum, 
op de ouderlijke boerderij aan de Langeweg. 
Zijn oudste dochter Elizabeth, Betje, was ge-
trouwd met Gerrit van ’t Klooster uit Eemnes. 

Beiden woonden in de ouderlijke boerderij van 
Gerrit aan de Meentweg in Eemnes. Zoon Jacob 
trouwde met Betje Rigter. Zij woonden ook op 
de boerderij Langeweg 19. Klaas trouwde met 
Johanna Raven en woonde in de boerderij aan 
de Gebroeders Dooijewaardweg 3. Herman 
de Jong was geen boer maar aannemer. Hij  
trouwde met Jans van Hofslot afkomstig uit de 
Soester familie Van Hofslot. Dochter Antonia, 
Tonie, bleef niet in Blaricum. Zij trouwde met 
Hermanus Mocking en vertrok naar Odijk.  Zij 
was een uitzondering in de Blaricumse erfgooi-
ersfamilies. Er werd doorgaans getrouwd met 
partners uit Blaricum of uit naburige gemeen-
ten als Eemnes, Laren en Soest.

Nazaten van familie De Jong,
Langeweg 19
Toos Fecken-de Jong, dochter van aannemer 
Herman de Jong, heeft al meer dan 50 jaar een 
sigarenhandel aan de Langeweg 17 in Blaricum. 
Zij ging met haar man Henk Fecken ‘inwonen’ 
bij erfgooiersdochter en erfgooiersvrouw Betje 
Verver-Vos en heeft de sigarenzaak van Betje 
overgenomen. Betje had eerst een garen- en 
bandwinkeltje, maar is overgegaan op sigaren. 
Het interieur van de sigarenwinkel is gemaakt 

Langeweg 19. Foto: Historische Kring Blaricum.

Familie De Jong in 1912: staand Klaas en 
Herman, zittend Jacob, Tonie, Lammert, Betje 
en Gard van ’t Klooster.

Foto: Historische Kring Blaricum.
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door de man van Betje die hoteleigenaar was. 
(Hotel Verver, nu Gall en Gall aan de Torenlaan, 
en ook een hotel-restaurant aan de Naarder-
weg, later bekend als Vita Nova en intussen 
afgebroken.) Toos heeft het interieur van de 
winkel ongewijzigd gelaten.

Een kleinzoon van Klaas de Jong, Nico de Jong, 
woont nog in de Blaricumse boerderij van zijn 
voorouders: Gebroeders Dooijewaardweg 3. 
Hij runt daar samen met zijn vrouw Margriet 
van ’t Klooster, kleindochter van Betje de Jong 

en Gard van ‘t Klooster, zorgboerderij ‘t Werck-
paert. Inmiddels werkt ook de zoon van Nico en 
Margriet, Joep, op deze boerderij. Er is dus op-
volging! Deze monumentale boerderij herinnert 
nog aan de tijd dat Blaricum een boerendorp 
was. In de wei om de boerderij staan nog vier 
werkpaarden.  De boerderij biedt een dagbeste-
ding aan mensen met een beperking. De tien 
‘hulpboeren’ worden deskundig begeleid door 
Nico met zijn agrarische ervaring en door Mar-
griet met haar onderwijsopleiding en ervaring 
in het basisonderwijs. Op de boerderij wordt 

Toos Fecken-de Jong in haar sigarenwinkel. Foto: Herman H. van Doorn.

Nico de Jong met zijn vee. Foto: Herman H. van Doorn.
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iedere dag nog op ambachtelijke wijze gewerkt. 
De werkzaamheden zijn onder andere het ver-
zorgen van het grote en kleine vee, het kloven 
en zagen van hout, het bemesten en zaaien van 
de akkers en het verzorgen van de moestuin. De 
stallen, paardentuigen en wagens worden goed 
onderhouden. In de kantine worden huishou-
delijke klusjes gedaan. Ook worden boodschap-
pen gehaald voor de lunch. 

Een kleindochter van Jacob de Jong, Liesbeth 
Boersen-de Jong is geboren en getogen in Am-
sterdam. Haar ouders Jan en Margot de Jong-
Rigter hadden daar een banketbakkerszaak. 
Na het overlijden van de moeder van Liesbeth 
is Liesbeth in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw weer met haar vader, Jan de Jong, en haar 
twee broers, Han en Huub, in de familieboerde-
rij aan de Langeweg gaan wonen. Vanuit Blari-
cum maakte Liesbeth haar studie Duits aan de 
VU te Amsterdam af en vervolgens heeft ze een 
achttal jaren als docent Duits aan verschillende 
middelbare scholen gewerkt. Inmiddels was 
ze getrouwd met Jan Boersen, achterkleinzoon 
van Steffen de Jong en Antje de Jong-Puijk. 

Liesbeth Boersen-de Jong in de
wethouderskamer.

Foto: Herman H. van Doorn.
Lammert de Graaf en Kee de Graaf-Elders.

Foto: Historische Kring Blaricum.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: al 
tijdens haar docentschap raakte Liesbeth be-
trokken bij de Blaricumse gemeentepolitiek. De 
gemeentepolitiek was goed te combineren met 
de opvoeding van haar vier kinderen. Inmiddels 
is ze al heel veel jaren wethouder in Blaricum. 
En daarmee volgt zij het politieke spoor van 
de twee burgemeesters De Jong uit haar vaders 
familie en van burgemeester Heerschop uit haar 
moeders familie. Op de foto van Liesbeth in de 
wethouderskamer van het gemeentehuis in 
Blaricum is dan ook rechtsboven het schilderij 
van burgemeester Elbertus Heerschop, de laatste 
(erfgooiers)-burgemeester van Blaricum te zien.

De boerderij Langeweg 19 is ook een rijks-
monument. Het is een bijzondere boerderij.  
Er staat een originele grut-rosmolen in. Een 
unicum in Nederland: een gebouw met de 
restanten van een grutterij. De rosmolen, die 
boekweit tot grutten verwerkt, staat ter hoogte 
van de plaats waar bij de meeste boerderijen de 
pompstraat ligt. Gelukkig hebben de nieuwe be-
woners respect voor het historisch belang van 
de boerderij. De rosmolen staat er nog steeds.

Familie De Graaf
In de boerderij Langeweg 3 woonden Lammert 
de Graaf en Kee de Graaf-Elders. Lammert was 
een Blaricumse erfgooier, Kee kwam uit Eem-
nes.  Dit echtpaar is bekend geworden omdat 
zij vaak gefotografeerd werden in de traditio-
nele klederdracht van de Gooi- en Eemstreek.
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Deze klederdracht werd begin twintigste eeuw 
nog door veel mannen en  vrouwen in Blaricum 
gedragen. De klederdracht op de foto’s was de 
zondagse dracht, door de week werd andere 
dracht gedragen. Een vrouw droeg zogenaamd 
‘opknappersgoed’ als ze na het werk boodschap-
pen ging doen of op visite in de buurt. Ze ‘knapte 
zich op’ om goed voor de dag te komen, maar het 
opknappen was minder werk dan het aantrek-
ken van de zondagse dracht.  Een afgedragen 
zondags jak met een insteekdoek werd bijvoor-
beeld als werkkleding gedragen. Op het hoofd 
prijkte een zwarte ondermuts in plaats van de 
bewerkelijke kap.7 

Kleinzoon Budje de Gooijer  woont nog steeds 
op de boerderij Langeweg 1. Hij heeft aanvanke-
lijk gewerkt bij Kuhn en Co, beetwortelzaad, te 
Naarden, maar toen hij getrouwd was met Thea 
Vos mocht hij gaan scharen op de meent. Bij de 
opheffing van Stad en Lande van Gooiland heeft 
hij niet voor geld gekozen, maar voor land. Hij 
kreeg land in Naarden en heeft dat later verkocht 

voor grond in Blaricum. Zo kon hij boer blijven. 
Boerderij Langeweg 3 is ook een rijksmonument. 
In het interieur van deze boerderij zijn, dankzij 
het feit dat er nog een erfgooiersfamilie woont 
die weinig veranderd heeft, authentieke elemen-
ten te vinden. Op de foto van de bewoner Budje 
de Gooijer is dat duidelijk te zien. 

Besluit
In 1973 kwam er na meer dan duizend jaar een 
einde aan de erfgooiersorganisatie. Dat is te 
zien in het landschap: grasland is verdwenen 
en huizen zijn ervoor in de plaats gekomen. De 
inwoners van Blaricum leven niet meer van de 
landbouw en de veeteelt. Er zijn andere beroe-
pen gekomen. En ook de erfgooiersvrouwen 
oefenen zelfstandig een beroep uit. Maar in het 
oude dorp Blaricum zijn nog de overblijfselen 
van de erfgooiers te vinden. Met name mooie 
boerderijen en er wonen nog steeds nazaten 
van de erfgooiers die proberen de erfenis van 
hun voorouders uit te dragen. Dat is onder an-
dere te zien tijdens de Dag van het Werkpaard. 
Op de derde zondag in september wordt het 
dagelijks boerenleven van vroeger uitgebeeld 
in het centrum van Blaricum.  En dan zijn bij 

Budje de Gooijer. Foto: Herman H. van Doorn.

7  Livia van Eijle & Alie Klap, Mooi van lijn en kleur, 
 p. 28 en 39.
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de namen van de organisatoren  en vrijwilligers 
veel erfgooiersnamen te vinden. En wanneer 
iemand een andere naam heeft, dan stamt hij of 
zij heel vaak via moederszijde af van erfgooiers. 
Op de vroegere gemeenschappelijke gronden 
van de erfgooiers is en wordt nu een nieuwe 
wijk gebouwd: De Blaricummermeent. Veel 
straatnamen in deze nieuwe wijk herinneren 
nog aan het erfgooiersverleden.

In de woonwijk Blaricummermeent dragen 
veel straten en wegen namen van erfgooiers-
families: De Gooijerlaan, De Graaflaan, Het 
Laantje van Puijk, Krijnenlaan, Laantje van 
Borsen, Laantje van Rozendaal, Laantje van 
Vos, Lanphenlaan, Ravenlaan, Rokebrand-
laan, Ter Weijdenlaan, Van der Veenlaan. 
Andere namen herinneren op andere ma-
nier aan de erfgooiers en hun geschiedenis: 
Floris V Dreef, Erfgooiersdreef, Gooische-
dreef, Meentweide.
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De voormalige erfgooiersgronden in Blaricum 
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Johan Geradtsweg 2-4.

Gevelstenen
in Hilversum (deel 2)
Kees van Aggelen

Woningbouwcomplexen
De Hilversums uitbreiding geschiedde van 1880 
tot 1900 door particulier initiatief. Pas nadat 
de Woningwet van 1901 in werking trad, kreeg 
(ook) Hilversum te maken met grootschalige 
bouw van woningen. Mede door de verzuiling 
ontstonden er verschillende woningbouwver-
enigingen. Deze hadden hun eigen architect! 
Pas na 1912 werden de eerste complexen 
gerealiseerd. Zo liet de Woningbouw Vereniging 
van Erfgooiers een fraai complex neerzetten aan 
het begin van de Johan Geradtsweg/Erfgooiers-
straat. Het ontwerp had veel invloeden van de 
tuinstadgedachte; grote tuinen, geschikt voor 
(sier)tuinen en het houden van dieren. Er is een 
gedenksteen geplaatst door Emil Luden (1863-

1942). Deze persoon heeft zich enorm ingezet 
voor de Erfgooiers, het landschap en het be-
houd van de geschiedenis (Goois Museum).

Johan Geradtsweg 4.
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Arbeiders Bouwvereniging Ons Ideaal realiseer-
de in 1921 een complex woningen aan de Jan 
van der Heijdenstraat/Leeuwerikstraat.
De architect maakte gebruik van verspringende 
zijgevels, waardoor het geheel een speels ka-
rakter krijgt. In de omgeving van de Merelstraat 
was de Woningstichting Patrimonium actief. 
Hun architecten Wormser en Wentink ontwier-
pen woningen met hoge forse schoorstenen en 
‘boekensteunen’ om de lange gevels af te wis-
selen. Bij de herbouw van de schoorsteen is de 
originele gevelsteen uit 1928 herplaatst. 

Ook uit 1928 is de gedenksteen van de 5e Bouw 
van de Arbeiders Bouwvereniging Hilversum. Het 
ontwerp van de woningen was van architect E. 
Verschuyl.

Heel gedurfd zijn de woningen van architect Jan 
van Laren uit 1935. Dit is ook een complex van 
de ABV Hilversum.

Gevelsteen van Arbeiders Bouwvereniging Ons Ideaal.

De originele gevelsteen van Patrimonium.

Gevelsteen van de 5e Bouw van de Arbeiders Bouw-
vereniging Hilversum aan de Leeuwenhoekstraat.

Planetenstraat 13-15.

Planetenstraat 1-9, de woningen van architect Jan 
van Laren uit 1935.
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Na de Tweede Wereldoorlog werden er in 
Hilversum-Noord veel etagewoningen neerge-
zet. De straten werden o.a. vernoemd naar ver-
zetshelden uit WO II. Bij die flatgebouwen heeft 
men vaak  per portaal een gevelsteen toegepast. 
Zo zagen we in de Van Dijkstraat: Sportende 
kinderen, Ballet en film, moeders/vrouwen en 
bejaarden. 

De afbeeldingen zijn anno nu gedateerd. In de 
wijk is veel gesloopt en vervangen door nieuw-
bouw. Zo konden gevelstenen met dieren wel 
herplaatst worden in de omgeving Erfgooiers-
straat/Stalpaertstraat/Hendrik Smitstraat.

Heel bijzonder is het complex Centraal Wonen  
in de wijk Hilversumse-Meent. In samenspraak 
met de bewoners werd een project gerealiseerd, 
waarbij bewoners deels gezamenlijk woon/eet/
verblijf-ruimte hebben. De gevelsteen memori-
seert 10 jaar Centraal Wonen 1977-1987.  

Gevelsteen met sportende kinderen.

Gevelsteen van ballet en film.

Gevelsteen met moeders/vrouwen.

Gevelsteen met bejaarden.

Gevelsteen met een hagedis, Erfgooiersstraat/
Stalpaertstraat.

Gevelsteen met een haan, Hendrik Smitstraat.

Gevelsteen van 10 jaar Centraal Wonen.



20

De Woningstichting Dudok Wonen bracht in 
2014 een gevelsteen uit, die op verschillende 
plekken in Hilversum terug te vinden is. De af-
beelding is van de voormalige melkfabriek aan 
de Larenseweg. Deze fabriek, met schoorsteen, 
werd behouden en is verbouwd tot woon- en 
werkruimte en voor een school en peuterspeel-
zaal.

Media/omroep
De oprichting van de Nederlandsche Seintoestel-
lenfabriek (NSF) in 1916, vormde de bakermat 
van de landelijke omroep. Zowel bij de NSF 
(later Philips) als de verschillende omroepor-
ganisaties waren vele kunstwerken, plaquettes 
en gedenkstenen te vinden. Alleen al over de 
kunst bij de omroep zou een artikel geschreven 
kunnen worden. Thans beperk ik me tot enkele 
voorbeelden:
VARA gedenksteen 1925-1930, met de kenmer-
kende VARA-vlam is geplaatst aan de Heuvellaan 
33. Thans is hier met Muziek Centrum van de 
Omroep (MCO) gevestigd. Het oudste deel van 
het MCO was ontworpen door Eibink en Snel-
lebrand (1930-1932), aan wie we het markante 
torentje te danken hebben. In en om het gebouw 
zijn veel kunstwerken te vinden. 

Gevelsteen van de voormalige melkfabriek.

VARA gedenksteen 1925-1930.

Het markante torentje van het VARA gebouw.
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Tijdens kantooruren kunt u de hal in om onder 
andere de gedenksteen te zien.
Een tweede (voormalig) omroepcomplex be-
vindt zich aan de Emmastraat 50-52. Daar liet 
de KRO in 1936-1938 een studiocomplex bou-
wen naar een ontwerp van W.A. Maas. Boven de 
hoofdingang zijn drie gevelreliëfs aangebracht. 
Deze witverglaasde terracotta hebben als titels: 
Verum (het Ware), Bonum (het Goede en Pul-
chrum (het Schone) en zijn vervaardigd door 

Verum. Pulchrum.

Bonum.

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. Alle foto’s in dit 
artikel zijn gemaakt door Kees van Aggelen.

Suzanne Nicolas-Nijs. Bij de sloop en herbouw 
van het complex is de gevel met reliëfs bewaard 
gebleven.

In het volgende nummer verschijnt het derde 
en laatste deel van deze serie.

Gespot voor u
Canon van Huizen
Leen Mak

“De Canon van Huizen beschrijft de gebeurtenissen in de geschiedenis van dit dorp, die belang-
rijk of bepalend zijn geweest. Tot de verschijning van dit boek ontbrak zo’n overzicht terwijl het 
dorp uniek is in ’t Gooi vanwege de eigen cultuur, het specifieke religieuze karakter (protestants, te 
midden van een vooral katholieke regio) en het opmerkelijk gevarieerde ambachtelijke leven van  
boeren, vissers, bouwers en handelaars. In dertig hoofdstukken worden de belangrijkste historische 
gebeurtenissen, plaatsen en personen besproken.” Deze zinnen uit voorwoord en inleiding be-
schrijven precies wat je in handen krijgt met dit boek: een mooi en compleet overzicht van allerlei 
aspecten van Huizen als dorp en als gemeenschap. Zowel voor “Huizere minsen als voor buitelui-
ers” heel veel aardige wetenswaardigheden. De talloze illustraties en de korte teksten nodigen uit 
om in dit stevig uitgevoerde boek te bladeren, te kijken en te lezen.  Een serie statistieken, van een 
overzicht van de Huizer vloot in 1886 (173 schepen!) tot de 18 schoolgebouwen die Huizen nog 
telt, completeert dit lezenswaardige boek. Aanbevolen!
Remmerts de Vries, Sarah. Canon van Huizen.  2019. Uitgave: Stichting Historische Canon Huizen. 
231 pagina’s. ISBN 978-90-903189-8-1. Prijs: € 29,90. Verkrijgbaar in de Huizer boekhandels.
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Gaspeldoorn:
struik met een verhaal

De natuur is in de war. Op het moment waarop dit artikel wordt geschreven is 

het half januari. Winter dus, al is daarvan nog maar weinig te merken. De tem-

peratuur is te hoog voor dit deel van het jaar; sneeuw en ijs blijven achterwege. 

Sneeuwklokjes en narcissen bloeien in tuinen en op gazons van gemeentelijke 

plantsoenen. Daarbuiten in de vrije natuur valt ook al het een ander te ontdek-

ken. Aan hazelaars hangen al bloeiende katjes. Dat is normaal, want het is de 

eerste struik die ieder jaar zo vroeg in het jaar begint te bloeien. Verder made-

liefjes, die zich normaliter pas in de loop van februari vertonen. Zelfs de bloei 

van brem werd gemeld. Dat zou heel bijzonder zijn, want gewoonlijk vertoont 

deze struik zich pas bloeiend in de periode mei - juni. Mijn speurtocht naar 

bloeiende brem leverde geen struiken van deze soort op die dit deden, maar 

wel van gaspeldoorn! Onder andere bij de Natuurbrug Zanderij Crailoo ston-

den diverse fleurig bloeiende exemplaren. Nieuwsgierig geworden besloot ik 

het doopceel van de soort te lichten en te kijken wat er zoal over bekend is. Het 

resultaat van de zoektocht is hieronder weergegeven.

Dick A. Jonkers Foto: Dick A. Jonkers.
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Verspreiding en standplaats
Mondiaal gezien heeft de gaspeldoorn zijn 
herkomstgebied in West-Europa, van Schot-
land tot Spanje, Noord-Afrika en Italië. Hij 
veroverde, al dan niet gezaaid of gekweekt, 
plekken in tuinen in en Midden-Europa. In 
Noord-Amerika is hij ingeburgerd aan de 
Atlantische Oceaan en bij de stad Vancouver. 
Op veel plaatsen is het onduidelijk hoe de ver-
spreiding is verlopen. Was die daar spontaan, 
of heeft introductie plaatsgevonden, wat om 
allerlei redenen nogal eens gebeurde.
In Nederland is het de vraag of gaspeldoorn 
hier van origine aanwezig is. Aan het begin 
van de 17e eeuw kwam de struik al voor op 
Walcheren. Mogelijk was hij toen ook elders al 
aanwezig. Andere oude gegevens zijn afkom-
stig uit het eind van de 18e eeuw. Tegenwoor-
dig komt hij zeldzaam voor in de duinstreek 
en groeit hij ook in het Gooi. Hij is vrij zeld-
zaam in het midden en oosten van het land en 
in de Kempen. In Zuid-Limburg is gaspeldoorn 
zeer zeldzaam. Sinds 1950 is de trend in ons 
land onveranderd of is hij toegenomen. Naar 
verluidt wordt gaspeldoorn hier en daar in ons 
land in toom gehouden vanwege dreigende 
dominantie over andere plantenvegetaties. 

Gaspeldoorn in het Gooi
In de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van 
het Gooi van F. van Hengel uit 1875 wordt de 
soort nog niet vermeld. In een herbariumcol-
lectie bevindt zich een exemplaar, dat uit 
1901 stamt. Er wordt verondersteld dat dit de 
eerste zekere waarneming was in de regio. In 
de Atlas Flora van het Gooi (1996) schrijven 
de auteurs, dat de soort al zo’n honderd jaar 
voorkomt rond de Franse Kampheide en daar 
zonder twijfel verwilderd is. De oorsprong 
zou zich bevinden op de in de 19e eeuw ten 
zuiden daarvan ontgonnen heide van Kamp-
hoeve. Anno 1996 waren en zijn in deze regio 
nog steeds gaspeldoorns aanwezig. Verder 
kwamen eveneens exemplaren voor op hei-
develdjes rond de Naarderstraat bij Huizen. 
Recente waarnemingen betreffen ondermeer 
de Natuurbrug Zanderij Crailo, die de provin-
ciale weg Hilversum-Bussum overspant.

Groei en bloei
Gaspeldoorn vertoont veel gelijkenis met 
brem en wordt daar vaak mee verward. Beide 
soorten zijn groenblijvende struiken, behoren 
tot de familie vlinderbloemigen en bezit-
ten wanneer zij bloeien goudgele bloemen. 
Eerstgenoemde heeft korte, behaarde zwarte 
peultjes, die 1-2 cm lang worden. Na het rijpen 
barsten zij open, zodat de zaden vrijkomen. 
De gaspeldoornbloemen hebben een aange-
name geur. Het hoogtepunt van de bloei ligt in 
de periode maart - mei. In feite kan de plant 
echter het hele jaar door in meer of mindere 
mate bloesem dragen. De vermeldingen in 
plantengidsen over het tijdvak waar in dit 
gebeurt verschillen soms.
Op de plek waar de stengels van de kiem-
plant uitgroeien, bevindt zich geen blad. Alle 
stengels zijn sterk gegroefd en kort behaard. 
In de oksels van elke solitaire bloem vindt 
slechts beperkte bladvorming plaats. Rondom 
de knoppen van de stengel zitten vlijmscherpe 

Gaspeldoornbloem. Bron: kruidwis.blogspot.com
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tot drie centimeter lange priemvormige harde 
en taaie stekels. Een andere naam is dan ook 
stekelbrem. Niets vermoedende wandelaars, 
die met de plant in aanraking zijn gekomen, 
zullen daarbij een pijnlijke ervaring hebben 
gehad. Er wordt beweerd, dat de doorns lager 
aan de planten naar beneden gericht zouden 
staan, als bescherming tegen muizenvraat. 
Er is een bewering dat de ezels van vroeger 
van de struik aten. Denkend aan de scherpe 
en taaie stekels denk ik meer aan het gezegde 
”Een ezel stoot zich in het gemeen geen twee 
keer aan dezelfde steen”.
De soort heeft een voorkeur voor zonnige 
plaatsen; met name zuidelijke hellingen zijn 
geliefd. Tegelijkertijd is hij kwetsbaar voor het 
optreden van vorst, en kan daardoor boven-
gronds afsterven. In strenge winters - zoals 
in 1979 - leed hij forse verliezen. Het kan ook 
anders. Reeds in januari 2020 stonden de gas-

peldoorns na relatief hoge temperaturen op 
een aantal plekken in het Gooi al in volle bloei. 
Tijdens langdurige droogte is hij brandgevoe-
lig. De bodem van de groeiplaats kan worden 
omschreven als meer of minder droge, vaak 
omgewerkte grond van zand, löss en leem- of 
slibhoudend zand. 
De plekken waar de gaspeldoorn zich mani-
festeert omvat een groot scala. Het gaat om 
heide, bermen, bosranden, struwelen, heggen, 
kapvlakten, hellingen van schraal grasland, 
voormalige zandgroeven, langs holle wegen, 
spoorwegen, spoordijken en in de zeeduinen.

Naamgeving 
De wetenschappelijke naam van gaspeldoorn 
is Ulex europaeus. Over de herkomst van het 
woord Ulex hebben zich heel wat taalweten-
schappers het hoofd gebroken. Zij kwamen 
tot de slotsom, dat Plinius de Oudere (23-79 
n. Chr.) als eerste die naam gebruikte, maar 
dat de naamgeving in die tijd al oeroud was. 
Zou Ulex afgeleid kunnen zijn van het oude 
Griekse woord oulo? Het betekent ‘litteken’ en 
ook ‘vernielende (kracht)’. Er kan een verband 
zijn tussen de doorns en de giftigheid van de 
struik. Het Nederlandse woord gaspeldoorn is 
afgeleid van het middeleeuwse gaspe, dat haak 
of gesp(-naald) betekende. Wellicht zijn de 
doorns in het verleden als gespnaald gebruikt, 
maar het zou ook kunnen zijn, dat ze die 
naam ontleenden aan de gelijkenis. Europaeus 
is ontleend aan Europa. 

Multifunctionele struik 
Gaspeldoorn was vroeger in de landbouw in 
gebruik als groenbemester en had daardoor 
waarde als bodemverbeteraar. Gaspeldoorn 
- en ook brem - werden gezaaid op de schrale 
zandakkers. Beide soorten stonden bekend 
om hun vermogen dat zij stikstof konden 
binden. De eiwitrijke twijgen werden enige 
jaren later benut om als veevoer (!) of als 
bescherming tegen wilde dieren te dienen. In 
de streek Normandië, in het noordwesten van 
Frankrijk, werden ze voor dit doel met hamers 
of andere werktuigen heel fijn gekneusd. De 
dikkere stengels fungeerden als brandhout. De 

Gaspeldoorn (Ulex europaeus L.)
Bron: Wikipedia.
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takken werden vroeger in bakovens gebruikt. 
Als stekelstruik met taaie zijn centimeters 
lange doorns had hij een werende werking en 
bood de mogelijkheid als een soort doornhaag 
percelen te beschermen tegen ongewenste 
bezoekers. De gaspeldoorn zou een uitsteken-
de plant zijn geweest voor de beplanting van 
militaire verdedigingswerken. 
In de Middeleeuwen werden de doorns ge-
bruikt als sluiting van kleding. Naar het schijnt 
zijn de bloemen vroeger gebruikt om wijn van 
te maken.
In het volksgeloof was de plant bekend als een 
krachtig afweermiddel tegen heksen en dui-
vels. In Ierland en Wales hing men de takken 
van de gaspeldoorn boven de deur om boze 
geesten af te weren. 
Hij bevat alkaloïde, een secundaire planten-
stof, die onder meer een vraatwerende functie 
heeft. Bovendien bezit hij farmacologische 
eigenschappen, die uiteenlopen van pijnstil-
lend tot zwaar giftig. 
Inname van ulexine, een van die stoffen, is 
giftig en kan bij een te hoge dosis de dood 
tot gevolg hebben. Deze stof heeft dezelfde 
invloed op de hersens als nicotine. In Oost-
Europa wordt het middel toegepast als medi-
cijn tegen rookverslaving. In ons land is het 
gebruik als medicijn niet toegestaan. Bij een 
lage dosis treden milde vergiftigingsverschijn-
selen op, zoals een verhoogde waarneming 
van kleuren. Het middel wordt sporadisch als 
drug gebruikt.
Geiten die van de struik hebben gegeten 
hebben daar geen last van, maar hun melk ver-
oorzaakte wel eens vergiftigingsverschijnselen 
bij de mens.
Dodonaeus, een plantkundige en arts uit de 
Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw, 
schreef het volgende over het gebruik: “De 
stekende brem en vooral zijn bladeren zijn 
droog en tezamen trekkend van aard en die 
bladeren in water of wijn gekookt stelpen de 
overvloedige maandstonden van de vrouwen 

1  Een waardplant of gastheer is een plant waarop een or-
ganisme of virus de bestanddelen vindt, die nodig zijn 
voor groei en vermeerdering.

en allerhande loop van de buik. Het zaad met 
wijn gedronken is goed tegen de beet en steek 
van de slangen en andere venijnige dieren”.
De Romein Plinius de Oudere vermeldde 
halverwege de eerste eeuw na Christus in zijn 
Naturalis Historia over de gaspeldoorn dat de 
plant werd gebruikt om goud te verzamelen. 
Hij werd in water gelegd om het goudstof op te 
vangen, dat in het water zweefde.

Bezoekers
Bijen en hommels worden aangetrokken door 
de goudgele geurende bloemen. Die schieten, 
wanneer ze worden aangeraakt, met behulp 
met een soort natuurlijk springveermechanis-
me, stuifmeel op de bezoeker. De gaspeldoorn 
is een eldorado voor dag- en nachtvlinders. Uit 
de eerste categorie bijvoorbeeld voor blauw-
tjes, uit de tweede ondermeer voor de vroege 
bremspanner, waarvoor het een waardplant 
is.1

Er zijn nog meer specialisten, zoals motvlin-
dertjes, die buisvormige spinsels bouwen op 
de blaadjes.
De namen gaspeldoornkokermot, gaspel-
doornkaartmot en gaspeldoornsprinkhaan 
spreken voor zich. Voor de verspreiding van de 
zaadjes krijgen gaspeldoorns hulp van mieren 
die voor hun voedselvoorziening de zoge-
naamde mierenbroodjes transporteren.

Bloeiplaats bij de natuurbrug Crailoo.
Foto: Dick A. Jonkers.
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Uit verschillende delen van Nederland komen geluiden dat het slecht gaat met de 

merel en wordt de zang bij het krieken van de dag en in de avondschemering 

gemist. De laatste paar jaar was er een uitbraak van usutu onder de vogels. Deze 

ziekte treft voornamelijk merels.

In 2016 werd voor het eerst in Nederland sterfte van merels door het usutuvirus 

vastgesteld. Ook in de jaren erna werden de merels door dit virus getroffen. In 

2016 lag het zwaartepunt van de meldingen in Zuid- en Oost-Nederland. Dit 

schoof in 2017 en 2018 op naar het westen, noorden en noordwesten1. In 2019 

waren de meldingen meer gelijkmatig over geheel Nederland verspreid. Wel viel 

op dat het aantal meldingen van dode merels in 2019 duidelijk lager lag dan in 

de drie voorgaande jaren.

Hoe gaat het met de 
merel in Nederland?
Margriet Montizaan (DWHC) en Jan Schoppers (Sovon)

Zieke merel. Foto: Sandra Advokaat.



27

waarom. Er zijn diverse factoren die hiertoe 
kunnen hebben bijdragen. De merels kunnen 
bijvoorbeeld weerstand hebben opgebouwd en 
minder gevoelig zijn geworden voor het virus, 
waardoor er minder sterfte optreedt. Ook kan 
het zijn dat dode merels minder vaak worden 
gemeld omdat aangenomen wordt dat de 
oorzaak bekend is en melden niet meer nodig is. 
De verklaring kan ook zijn dat er in 2019 minder 
besmette muggen waren. Muggen zijn nodig om 
het usutuvirus over te brengen.

Merelpopulatie stedelijk gebied
Behalve het aantal meldingen van dode merels, 
laten ook de tellingen van levende merels een da-
ling zien. De merelpopulatie neemt al een aantal 
jaren af in Nederland (zie afbeelding ‘Voorkomen 
merels, trends per provincie’). In 2017 is in ste-
delijk gebied een landelijke afname ten opzichte 
van het jaar ervoor vastgesteld van vier procent, 
in 2018 van 14 procent t.o.v. 2017 en in 2019 van 
16 procent t.o.v. 2018 (Meetnet Urbane Soorten)2. 
Daarbij zien we de grootste afname in het zuiden; 
in het noorden is er (nog) nauwelijks een afname. 
Dit is vergelijkbaar met de dood gemelde vogels1. 
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Usutu
Het usutuvirus wordt door muggen overge-
bracht. Vogelsterfte door dit virus is weliswaar 
bij een groot aantal zangvogels in diverse 
landen beschreven, maar grote sterfte treedt 
voornamelijk op bij merels en bij gehouden 
laplanduilen. 
De zieke merels vertonen symptomen als kop 
laten hangen, evenwichtsstoornissen, niet meer 
opvliegen, ‘bol’ zitten en algehele malaise (zie 
afbeelding zieke merel). Maar bij het zien van 
deze ziekteverschijnselen kan geen uitspraak 
worden gedaan of de vogel daadwerkelijk 
besmet is met het usutuvirus of dat het om een 
andere ziekte gaat want dergelijke symptomen 
komen ook bij andere ziekten voor.

Minder meldingen van dode 
vogels in 2019
Het aantal meldingen van dode vogels was in 
2019 duidelijk lager, het is (nog) niet duidelijk 

1 Zie voor kaarten het bericht “Opnieuw dode vogels 
door usutuvirus in Nederland” op https://www.dwhc.
nl/opnieuw-usutuvirus-nederland/

2 Zie bericht ‘De Merel (nog steeds) in zwaar weer’ op 
https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/sovon-
nieuws-3-2019_merels_schoppers-van-winden.pdf

Voorkomen merels, 
trends per provincie 2007-2019.

Bron: Sovon Nieuws, jrg. 32 nr. 3 (2019).

Merels in Nederland.
Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland.
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Merels in het buitengebied
Ook het Broedvogel Monitoring Project laat in 
de niet-stedelijke gebieden in 2018 een daling 
zien en werd het laagste punt bereikt sinds 1990. 
Ook andere telprojecten, zoals de tuinvogeltel-
ling, laten een negatieve trend zien. Een mogelijk 
lichtpuntje is de iets minder negatieve trend in 
de Jaarrond tuintelling van 2019 ten opzichte 
van 2018. Het is nu afwachten of dit in de broed-
vogeltelling ook tot uiting komt. Overigens is, 
ondanks de afname van het aantal merels, de 
merel nog steeds een algemene vogel.

Usutu de oorzaak?
Een verband tussen de uitbraak van usutu en de 
aantalsontwikkeling van de merels lijkt aan-
nemelijk. Maar ook de droge en warme zomers 
van de laatste twee jaar zorgden voor slechte 
omstandigheden voor de broedende merels. 

Hoop
De merel heeft het de laatste paar jaar zwaar te 
verduren gehad met de usutu uitbraken. Maar 
mogelijk gaat het nu weer de goede kant op, nu 
het aantal getroffen merels in 2019 kleiner lijkt 
dan de voorgaande jaren en ook de Jaarrond 
tuintelling een mogelijk eerste aanzet van herstel 
laat zien.3 In Oostenrijk, waar in 2011 een grote 
usutu-uitbraak onder de merels was, is de merel-
populatie weer hersteld. Ook al was de situatie 
daar anders (een uitbraak gedurende één jaar 
en niet een aantal jaren achter elkaar), het geeft 
goede hoop dat herstel van de merelpopulatie in 
Nederland mogelijk is.

3 Zie https://www.facebook.com/sovonvogelonder-
zoek/photos/pcb.2833303536719919/28332928900543
17/?type=3&theater

Utusu onderzoek dode vogels 2016-2019. Bron: DWHC, Erasmus MC, Sovon (23 okt. 2019).
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In 2018 hebben we 23 wandelingen georganiseerd waar in 

totaal 350 mensen aan hebben deelgenomen. In 2019 hebben 

we 27 wandelingen uitgevoerd met in totaal 576 deelnemers. 

Klap op de vuurpijl was de excursie rond de nieuwe faunatunnel 

‘Monnikenberg’ op 2e Kerstdag, met 91 deelnemers. Hoewel de excursieleiders 

hun bedenkingen hadden bij deze grote opkomst, heb ik geconstateerd dat alles 

in goede banen werd geleid en dat de uitleg voor het overgrote deel van de 

wandelaars goed te volgen was.

Jaarverslag 2019
Gooise Natuurwacht
Erick Groothedde

Wandelingen
Inmiddels zijn we op 1 januari weer gestart met 
een wandeling over de vestingwallen van Naar-
den, met 33 deelnemers, en hebben we met 
bestuur en vrijwilligers genoten van een inven-
tieve nieuwjaarswandeling met 24 deelnemers.
Deelname is als vanouds kosteloos. De wande-
lingen vormen een bekende en succesvolle ac-
tiviteit. Na afloop van de wandelingen worden 
folders van de Vereniging van Vrienden van het 
Gooi uitgereikt. Dat heeft dit jaar enige nieuwe 
leden opgeleverd.

Kraam
De Natuurwacht was in het afgelopen jaar met 
de kraam aanwezig bij zes evenementen:
12 mei: Speurtocht Zonnestraal.
1 juni: Schaapscheerdersfeest bij de schaaps-
kooi Blaricummer heide.
16 juni: Volkstuinen Keverdijk.

30 juni Vogelhospitaal Naarden.
25 augustus: Oogstfeest SOLL (Stichting oude 
landbouwgewassen Laren).
15 september: Inmarkt op de Brink in Laren
plus op vaderdag een speurtocht voor kinde-
ren, ook op Zonnestraal.

Vanuit de kraam wordt informatie van de 
VVG uitgereikt, en worden diverse boekjes 
verkocht. In het laatste jaar zijn daar het ‘Doe-
boek voor Kinderen’ (€ 3,-) en ‘Erfgooiers. Stad 
en Lande van Gooiland’ (€ 10,-) bij gekomen.

Personele samenstelling
De Natuurwacht bestaat nu uit de gidsen Ran-
dolph Pelsink, Sjoerd Nelson, en Roy Sikking. 
De kraam wordt gerund door Randolph, met 
assistentie van Fine Kreuger en Clara Campbell. 
Erick Groothedde heeft in het afgelopen jaar 
het secretariaat overgenomen van Hans Hoes.

Groeve Oostermeent. Foto: Dick A. Jonkers
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Hans Hoes

Voedselbossen
Natuurinclusieve landbouw en de 

verbetering van de biodiversiteit

Tot in de jaren ‘60 van de vorige eeuw had mijn schoonmoeder in Limburg een 

moestuin onder een aantal appel- en pruimenbomen. Iedere ochtend stond ze 

een paar uur in de moestuin te werken. De bomen en (bessen) struiken staan er 

nog steeds. Eigenlijk was dit een voedselbos avant la lettre.

Ontstaan voedselbossen
in Nederland
Voedselbossen (inmiddels zijn er een vijftien- tot 
twintigtal) bestaan in Nederland sinds 2009. 
Toen kochten Wouter van Eck en Pieter Jansen 
bij Groesbeek een 2,4 ha intensief gebruikte 
maïsakker om daar het voedselbos Ketelbroek 
van te maken. Inmiddels oogst Wouter zo’n 450 
gewassen, afkomstig van de vrucht- en noten 
dragende bomen tot en met kruiden op de 
grond. In Kenia zag hij een mislukt experiment 
van maïsteelt met toevoeging van veel kunst-
mest. De grond spoelde weg met de mest en het 
zaaisel. Even verderop stond een goed ontwik-
keld bos waar de lokale bevolking alle eetbare 
onderdelen aan het oogsten was. Hij zag in dat 
de perfectionering van de monocultuur, die we 
hier gewend zijn op het akkerbouwbedrijf, steeds 
meer negatieve gevolgen heeft voor het milieu 
en de biodiversiteit. 
Zoals we in eerder artikel (2017-3, Natuurlijk 
tuinieren) aangaven zou je voor een optimale 
benutting van de organismen in de grond deze 
eigenlijk niet moeten beroeren (ploegen, schof-
felen). Het mooie van het voedselbos is dat alles 
wat erin groeit iets eetbaars oplevert, met een 
andere input van arbeid, gericht op behoud en 
groei en zonder schade aan de omgeving en de 
grond.

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is een extensief voedselproduce-
rend systeem dat er uitziet als een natuurlijk bos, 
waarbij de vegetatie zoveel mogelijk bestaat uit 
soorten die als voedsel voor de mensen dienen. 
Er wordt in minimaal drie, soms oplopend tot 
zeven, lagen gewerkt: een kruidenlaag (bodem-
bedekkers), struiken en bomen. Daarbij dienen 
de soorten zodanig geplaatst te worden dat 
ze elkaar versterken. Dus schaduw minnende 
gewassen onder de bomen, beplanting aanpas-
sen aan de grondsoort en een afweging tussen 
natte en droge terreinen. Op die wijze worden 
landbouw en natuur bijeengebracht, gericht op 
een hoge voedselopbrengst per m2. Er wordt ge-
bruik gemaakt van een gelaagd vegetatiesysteem 
met zowel inheemse als passende uitheemse 
plantensoorten. De samenstelling en plaatsing 
is zo vormgegeven dat ze elkaar ondersteunen. 
Naast voedsel producerende planten worden 
bijvoorbeeld ook stikstofbinders en windbrekers 
ingezet, waardoor gebruik van mest overbodig 
wordt en stormschade beperkt blijft. Door een 
grote variëteit aan producten kan men ook goed 
inspelen op de wisselende weersomstandighe-
den. Zo was het in 2018 en 2019 voor vele boeren 
te droog. Het voedselbos heeft daar nauwelijks 
tot geen last van. Allereerst wordt het water be-
ter vastgehouden in de grond die als een spons 

Oogst overvloed voedselbos Ketelbroek.
Foto: Wouter van Eck.
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werkt door de vele gevallen bladeren en takken 
die worden omgezet in humus. De boomkruinen 
geven koelte en houden de zon tegen. Daarnaast 
draagt de variatie ook bij aan het economische 
model. Doen de pruimen het minder dan is het 
wel een prima appeljaar, blijven de peren achter 
dan hangen de bessenstruiken vol. Kortom, 
door die veelzijdigheid lukt elk jaar wel wat.  
Bovendien – en dat is ook een grote afwijking 
ten opzichte van de gebruikelijke landbouw – 
komt er ieder jaar meer bij. Bomen en struiken 
groeien, wortelen zich beter in de bodem en le-
veren alleen al daarom elk jaar wat meer op. Een 
voedselbos is wat je noemt een permacultuur, 
terwijl de reguliere landbouw een cyclische mo-
nocultuur kent. Jaarlijks wordt gezaaid, gemest, 
alles wat niet bruikbaar is platgespoten, daarna 
geoogst waarna het land in de winter leeg is. 
Het volgend jaar herhaalt zich dezelfde cyclus. 
Tenslotte is het voedselbos veel minder arbeids-
intensief. Het onderhoud vergt wat bijhouden 
en vooral oogsten. Op het proces zelf wordt niet 
ingegrepen. Planten gebeurt éénmalig in plaats 
van jaarlijks.

Verbetering van de biodiversiteit
In de kop van het artikel schreven we het al. Een 
voedselbos zou bijdragen aan de verbetering 
van de biodiversiteit. De afgelopen jaren hebben 
we meermalen gehoord (onder andere bij de 
lezing van Frank Berendse in april 2019; zie ook 
het artikel over de toekomst van de Natuurbe-
scherming in Nederland (2017-02)) dat het slecht 
gesteld is met de biodiversiteit in Europa. De 
teruggang van de vogelstand is dramatisch. De 
insecten zouden met 70% verminderd zijn. De 
reguliere landbouw gebruikt allerlei bestrijdings-
middelen om insecten, ‘onkruid’ en andere or-
ganismen die de oogst ‘bedreigen’ te bestrijden. 
Daarom ook die teruggang van de insecten en 
daardoor die van de vogels.  Hoe werkt dat in een 
voedselbos?  Het uitgangspunt bij een voedsel-
bos is samenwerken met de natuur in plaats van 
de natuur tegenwerken. Er wordt dan ook geen 
gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. In 
2016, zo’n 7 jaar na de start van het voedselbos, 
is onderzocht hoe het staat met de biodiversiteit. 
Studenten van de Hogeschool Van Hall Laren-

stein hebben de soortenrijkdom en aantallen 
vogels, vlinders en loopkevers van Voedselbos 
Ketelbroek vergeleken met een even groot per-
ceel in het nabijgelegen natuurgebied De Bruuk.  
Uiteraard waren (én vanwege de verschillen in 
de bodem én begroeiing) de uitkomsten niet 
identiek. Toch was de soortenrijkdom in beide 
gebieden in grote mate gelijk. De conclusie van 
het onderzoek is dat voedselbossen zeker een 
bijdrage leveren aan de lokale soortenrijkdom en 
diversiteit. Wat dat betreft sluit het voedselbos 
goed aan op het landelijk ontwikkelde beleid van 
de natuur-inclusieve landbouw.

Opzet en omzet van het voedselbos
De afgelopen 10 jaar zijn er zo’n 20 voedselbos-
sen (klein en groot) in Nederland ontstaan. Het 
duurt wel even voordat er geoogst kan wor-
den. De startkosten betreffen de grond en het 
plantmateriaal. Daarvoor moet je rekenen op 
éénmalig € 15.000 tot € 30.000 per hectare + wat 
vervanging (inboeten) van gewassen als ze dood-
gaan. Bomen kunnen gemakkelijk tientallen 
jaren meegaan. Sommige gewassen zijn al na een 
jaar te oogsten, terwijl andere, bijvoorbeeld no-
tenbomen, zes tot acht jaar moeten staan voor 
ze gaan produceren. Wouter van Eck laat weten 
dat je na zo’n 8 tot 9 jaar een redelijk gemiddelde 
opbrengst kunt krijgen. Het hangt natuurlijk 
ook af van de keuze van het plantmateriaal, de 
mogelijkheden van de bodem en het plantplan. 
Kies je voor zoveel mogelijk variatie, zoals bij het 
Ketelbroek, dan heb je de zekerheid dat er altijd 
wel wat geoogst kan worden, maar niet de maxi-
male winst die je bij sommige andere produc-
ten hebt. Een voedselbos dat vanuit die optiek 
ontwikkeld wordt is het bos te Schijndel. Daar is 
een voedselbos van wel 20 hectaren in ontwikke-
ling waarbij anders dan in het Ketelbroek grote 
groepen van dezelfde soort bij elkaar worden 
geplant.  Een ander voorbeeld, dicht in de buurt, 
is Eemvallei Zuid, in Almere, waar een voedsel-
bos van zo’n 30 hectaren in ontwikkeling is. 

Eemvallei Zuid, Natuur,
Stad en Landbouw
Het is nauwelijks voor te stellen, maar in dit 
open polderlandschap wordt thans een voedsel-
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bos in het Nieuwe Natuur project Eemvallei Zuid 
ontwikkeld. Later dit jaar zal de officiële opening 
plaatsvinden met allerlei activiteiten. Vanaf de 
A27, links en rechts na de eerste bocht zie je 
het voedsel-, speel- en recreëerbos ontstaan. De 
contouren van het historisch rivierlandschap 
langs de oude Eem zijn gevolgd. Vroeger zat dit 
deel van Zuidelijk Flevoland vast aan Holland 
en Eemland. Vele archeologische sporen zijn 
daarvan in de bodem terug te vinden. In het 
kader van het Programma Nieuwe Natuur van 
de provincie Flevoland wordt zo’n 50 hectare 
natuur ‘aangelegd’. Bomen en struiken vormen 
de belangrijkste ecologische dragers van het 
voedselbos. Het bos krijgt een halfopen struc-
tuur van een natuurlijk bos met langgerekte 
bosranden en diverse open plekken. Eemvallei is 
een gezamenlijk initiatief van de Provincie Fle-
voland, Staatsbosbeheer, Stichting Voedselbos-
bouw Nederland, Natuurboerderij Vliervelden en 
de stichting Speelwildernis het Buytenwold.  Het 
maakt deel uit van Oosterwold, een woon- en 
werkgebied in Almere waar natuur, wonen en 
werken samengaan. Bewoners bouwen regelluw 
en energieneutraal hun woning en richten hun 

tuinen vruchtendragend in. Op vergelijkbare wij-
ze wordt in Eemvallei Zuid de natuur, landbouw 
en recreatie bijeengebracht. De eerste stappen 
voor deze unieke samenwerking werden gezet in 
2014. De vier genoemde organisaties dienden ini-
tiatieven in bij de provincie in het kader van het 
programma Nieuwe Natuur. De provincie bevor-
derde dat de verschillende initiatieven zouden 
gaan samenwerken, hetgeen gelukt is. Daarna 
heeft de provincie hiervoor middelen gereser-
veerd. Doel van het programma is om samen 
met de inwoners en natuurorganisaties vitale, 
leefbare, functionele en inpasbare natuur te ma-
ken dichtbij de steden. Een andere doelstelling 
is om met de nieuwe natuur extra meerwaarde 
te creëren van natuur- en landschapswaarden 
en waarden op terreinen van wonen, landbouw, 
cultuur, recreatie en waterbeheer. Als je het 
gebied bezoekt, zie je dat in de praktijk gebracht.  
Over een jaar of zeven zullen de bewoners van 
Oosterwold, Almere en Zeewolde hier fijn kun-
nen picknicken, kinderen kunnen er spelen en 
op ontdekking gaan in de natuur, de bewoners 
krijgen de gelegenheid om allerlei vruchten van 
het voedselbos te plukken en er kan gewandeld 

Aanleg nieuwe natuur Eemvallei. Foto: Hans Hoes.
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en gefietst worden. De vier samenwerkende 
organisaties verzorgen elk een onderdeel van het 
project. Staatsbosbeheer verzorgt de infrastruc-
tuur (met o.a. wegen, wandel- en fietspaden) 
en de Stichting Voedselbos Nederland zorgt 
voor de beplanting van de bomen, struiken en 
ondergrond. Voor de kinderen en jongeren is er 
de Speelwildernis het Buytenwold. Daar kan je 
spelen, ontdekken en je ontwikkelen, midden 
in de natuur. Hutten bouwen, ravotten, brand-
netelsoep maken, wellicht een blote voetenpad 
belopen etc. Kortom het wordt een gebied waar 
voor iedereen wat te vinden en te beleven is.

Voedselbossen in ‘t Gooi?                                                                                                                                         
Al ruim een eeuw, begonnen met het Naarder-
meer (en lang daarvoor de Erfgooiers) zetten 
we ons in om de natuur in onze woon- en 
leefomgeving te behouden en de biodiversiteit 
te versterken. Zou een voedselbos daar een 
bijdrage aan kunnen leveren en zo ja waar dan? 
Er is al een moestuin op het terrein van het GNR. 
Hans de Man en zijn team bewerken zo’n 1400 m2 
grond waarvan ze aan zo’n 1300 mensen in de 
regio diverse verse groenten verkopen. Bij de 
ontwikkeling van Crailo zou ook gekeken kun-
nen worden naar Oosterwold en Eemland Zuid 
en met de bouw van de woningen zou ook aan 
de ontwikkeling van een voedselbos in de wijk 
gedacht kunnen worden. Het versterkt de soci-
ale cohesie van de buurt. Hetzelfde kan gezegd 
worden van de nieuwe Hilversumse wijk Anna’s 
Hoeve. Maar ook in je eigen tuin kun je voedsel-
rijke bomen, struiken en kruiden planten. Zo 
ontwikkel je je eigen ‘voedselbos’.

Dit artikel kwam vooral tot stand door infor-
matie van de websites www.groenkennisnet.
nl, www.voedselbosbouw.org, de factsheet 
Voedselbos Ketelbroek, een gesprek met Staats-
bosbeheer Flevoland en met medewerking van 
Wouter van Eck.

Picknick in een voedselbos.
Bron: Stichting Voedselbosbouw Nederland.

Bloesem zoete kers (Prunus avium) Ketelbroek. Foto: Wouter van Eck.
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Vanaf ca. 1350, toen de Zuiderzee zijn definitieve 
grootte bereikte, werden er op meerdere delen 
van de Zuiderzeekust ‘stormruggen’ gevormd, 
een bevinding van de geoloog Wim de Gans.  

Als tijdens stormen het Zuiderzeewater steeg, 
drong het water het land in, wat leidde tot afzet-
ting van sediment. Lichte deeltjes, fijn zand en 
kei, drongen diep het land in. Zwaardere deeltjes, 

Ontstaan

Vrijwel alle oudere dijken in Nederland zijn opgeworpen door de vele arbeiders 

die in de loop van de eeuwen deze waterkeringen tot stand hebben gebracht. 

Zo niet de Zanddijk die vroeger de Naardermeent moest beschermen tegen de 

zee. Wie nu over de A1 richting Amsterdam rijdt, ziet rechts het (huidige) begin 

van de Zanddijk.

De Zanddijk
bij Naarden
Van kwetsbare zeewering naar aardkundig monument

Erick Groothedde

De Zanddijk, november 2019. Foto: Erick Groothedde.
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grof zand en schelpenmateriaal, sloegen bij de 
kustlijn neer, en vormden zo in de loop van enige 
eeuwen een stormrug. Zo ontstond bij Naar-
den een ca. 50 meter brede wal van wisselende 
hoogte, een natuurlijke zandrug. De wal tussen 
fort Ronduit en Oud Valkeveen heet de Zanddijk, 
maar deze is niet wat we gewoonlijk onder een 
dijk verstaan. Het regelmatige karakter van een 
aangelegde dijk ontbreekt.
In de 18e eeuw is het gebied dat nu de Naarder-
meent heet, afgezand, om een vrij schootsveld 
rond de vesting te creëren. Daarbij werd een 50 
meter brede strook langs het water, met daarin 
de stormrug, uitgespaard om een zomerkade 
te vormen. De Naardermeent werd daarbij een 
weidegebied waar men vee kon laten grazen.
Ruim 800 meter zuidelijk van de kustlijn is toen 
de robuuste Oostdijk aangelegd, om Naarden en 
omgeving te beschermen tegen stormvloeden. 
In die jaren werd de Zanddijk Zomerkade ge-
noemd, en dat geeft de functie nauwgezet weer: 
in het groeiseizoen de weilanden beschermen 
tegen hoog water. In de wintermaanden kon het 
water tot aan de Oostdijk het land in lopen.
Tot de opheffing in de jaren ‘70 van de 20e eeuw 
was de meent het eigendom van de erfgooiers-
organisatie  Stad en Lande van Gooiland en kon-
den Gooise boeren er ‘scharen’, d.w.z. er vee laten 
grazen of het als hooiland benutten. De Zanddijk 
was als zeewering eigendom van Domeinen, dat 
wil zeggen de Nederlandse staat. De onder-
houdskosten waren voor rekening van  Stad en 
Lande van Gooiland, volgens het oude principe 
“die het water deert die het water keert”.

Onderhoud
De zeewering is voor Stad en Lande een voort-
durende bron van zorg geweest. 
We zouden het nu een hoofdpijndossier noe-
men. In 1856 werd het meentgeld verhoogd, 
om de voortdurende schade aan de Zanddijk 
te herstellen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog 
was er bijna jaarlijks schade aan de dijk. Na 
opneming van de schade werd het herstelwerk 
aanbesteed en uitgevoerd, maar tegen die tijd 
was het tijd voor de volgende herfststormen, 
en kon men voren af aan beginnen.
In april 1927 werd een 10 cm dikke betonnen 
beschoeiing aangelegd van 70 meter lengte, 
westelijk van de Koedijk, het dijkje ten westen 
van Oud Valkeveen en de oostelijke begren-
zing van de Naardermeent. Ook na de aanleg 
van de Afsluitdijk in 1932 was er bijna jaarlijks 
schade, vooral aan de Valkeveense kant van de 
dijk. Op 1 februari 1934 sloeg een storm veel 
zand weg, en over een lengte van 50 meter wa-
ren de klinkers weggeslagen, die over het hele 
strand verspreid terecht kwamen.
In de winter van 1938 heeft het IJsselmeerwa-
ter zich over een lengte van 150 meter in de 
dijk gevreten. Een in 1936 aangelegde klin-
kerversterking werd met 150 meter verlengd, 
waarmee 60.000 waalklinkers gemoeid waren. 
Het zou de laatste grote reparatie worden.
Daarna zijn reparaties niet meer nodig ge-
weest, want langs de kust ontwikkelde zich 
een rietkraag die steeds meer verlandde en 
daardoor een natuurlijke barrière werd tegen 
het water. 

Onderhoud. Foto: Nardinclant Landschapsbeheer.

De Zanddijk in 1981.
Foto: Archief Gooi- en Eemlander.

Gooienvechthistorisch.
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Natuur
In de jaren ‘70 werd de Naardermeent een 
beschermd natuurmonument en kwam het ge-
bied in handen van Staatsbosbeheer. De zoge-
noemde “relictflora”, in dit geval zout- en kalk-
minnende planten die op de Zanddijk groeien, 
wordt sindsdien beschermd. Het gebied is ook 
een vogelreservaat. De oude stormrug wordt 
o.a. door de geograaf Schaftenaar als aardkun-
dig monument aangemerkt. Geopark Gooi en 
Vecht vermeldt het echter niet als geosite. 

Met dank aan:
Roderick van der Poel, boswachter Staats-
bosbeheer. Wanda Wijnands en Jan Loggen, 
Nardinclant Landschapsbeheer.

Bronnen
Henk Schaftenaar, ‘Zorg om de Zanddijk’, De 
Omroeper, jrg. 13, nr. 2 (juni 2000) Stichting 
Vijverberg, Naarden.
Henk Schaftenaar, ‘De Naarder Zanddijk: aard-
kundig erfgoed van een stormachtig verleden’, 
De Omroeper jrg. 20 nr. 2 (juni 2007), Stichting 
Vijverberg, Naarden.
Henk Schaftenaar, Naarden een vogelvlucht 
door tijd en ruimte, (2000), Stichting Vijver-
berg, Naarden.
Wim de Gans en Frans Bunnik, ‘Stormruggen 
rond de voormalige Zuiderzee’, Mens en We-
tenschap, jrg. 3 nr. 6, (oktober 2004) pp 24-25.

Op pad met
de Natuurwacht
Wandelprogramma voorjaar-zomer 2020 (onder voorbehoud)

Hieronder de wandelplannen voor de komende maanden. Mooie wandelingen, 

maar vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus is het niet zeker of ze wel 

kunnen doorgaan. Check daarom voor u de deur uitgaat altijd de laatste stand 

van zaken op www.vriendenvanhetgooi.nl. Of bel met de Natuurwacht:

0626 722 899 (Randolph Pelsink) of 0615 286 661 (Sjoerd Nelson).

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson

Rondje Ankeveense Plassen vanaf 
Natuurmonumenten
Maandag 13 april 2020, 2e Paasdag, 13.00 uur. 
Duur: ongeveer 3 uur.
Vertrekpunt: Noordereinde 546,  
1243 JJ ’s-Graveland.

Bussumer- en Westerheide 
26 april 2020, 19.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur.
Vertrekpunt: Heidezicht, Randweg 203,
1403 XT Bussum.
We gaan in de schemering lopen over twee histo-

Ankeveense Plassen. Foto: Frans Lemmens.
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rische heidevelden, met veel feitjes en als het mee 
zit wat wild. Hopelijk gaan we veel reeën zien.

Eempolder, ochtendwandeling
3 mei 2020, 7.00 uur.
Duur: ongeveer 3,5 uur. Lengte: ongeveer 10 km 
door de klei.
Vertrekpunt: parkeerplaats Theetuin, 
Meentweg 131, 3755 PD Eemnes.
Mooie voorjaarswandeling door de polder met 
hopelijk veel vogels, hazen en misschien een vos.

Schaapskooi en Landschapspark 
Larenberg
17 mei 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte: ongeveer 7 km.
Vertrekpunt: Schaapskooi, Tafelbergheide, Oude 
Naarderweg 1, 1261 DS Blaricum.
De Blaricumse schaapskooi herbergt nu veel 
lammeren, het landschapspark is een openba-
ring.

Naardereng, dauwtrappen,
Hemelvaartsdag!
Donderdag 21 mei 2020, 7.00 uur.
Vertrekpunt: IJsselmeerstraat 316, 
1271 AA Huizen.
Duur: ongeveer 3 uur. Lengte: ongeveer 11 km.
Bezoekje aan de vogelboulevard en wandelen 
langs de Naarder engen. Veel vogels zullen we 
horen.

Oppad en Kromme Rade, 
Kortenhoef, 2e Pinksterdag
Maandag 1 juni 2020, 13.30 uur. 
Duur: ongeveer 2.5 uur. Lengte goed 12 km over 
de klei.
Vertrekpunt: kruising Vreelandseweg/Molen-
eind. Parkeren in de buurt van Zuwe 24, 
1241 NC Kortenhoef.
Mooie wandeling door weilanden en langs plas-
sen. Waterwild en weidevogels.

Zuiderheide en Laarder Waschmeer 
14 juni 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ongeveer 7 km.
Vertrekpunt: ’t Bluk, Zuiderheide 2,  1251 SE Laren.
Een klassieker. Hopelijk staat er ruim water in 

het wasmeer, meer kans op mooie bloeiende 
planten.

Varen en fietsen: Eemlijn, Huizen/
Baarn, terug door de polder
28 juni 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 3 uur, waarvan 2 uur varen en 
1 uur terug fietsen.
Vertrekpunt: Kop van de Huizer haven, hoek 
Bestevaer 46/Havenstraat, 1271 AD Huizen.
Kosten: de boottocht kost 8 euro; 65+ers 7 euro.
Met de boot van Huizen naar Baarn, over Gooi- 
en Eemmeer naar de Eem. Met de nodige uitleg 
onderweg. Vanaf Baarn kan ieder z’n eigen 
route kiezen of gezamenlijk door de polder 
terugfietsen.

Buitenzorg/de Vuursche, Baarn
12 juli 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ruim 9 km.
Vertrekpunt: Ravensteinselaan, 3744 MJ Baarn.
Wandelen door het landschapspark Buitenzorg 
en boswachterij de Vuursche.

Naardereng vanaf parkeerplaats 
Nimmerdor
26 juli 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte ongeveer 8 km.
Vertrekpunt: Oud Huizerweg 24, 
1411 GZ Naarden.
We gaan lopen door een mooi onbekend bosge-
bied met zicht op waar vroeger Oud-Naarden 
gelegen heeft.

Heidewandelingen 2020

1. Blaricummer- en Tafelbergheide
9 augustus 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte goed 8 km.
Vertrekpunt: Parkeerplaats Goede Gooier, 
Crailoseweg 151, 1261 AA Blaricum.

2. Zuider- en Westerheide
16 augustus 2020, 14.00 uur. 
Duur: ongeveer 2 uur. Lengte kleine 10 km.
Vertrekpunt: Dagcamping Westerheide, 
Hilversumseweg, 1222 HJ Hilversum.
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Gespot voor u
Oud Huizen in beeld-
Omgeving Nieuwe Kerk
Dick A. Jonkers

In de serie ‘Oud Huizen in beeld’ verscheen najaar 2019 het negende deel. Kennelijk is er nog 
voldoende kopij en is er daarnaast nog steeds een markt voor deze heimwee oproepende naslag-
werken, met hun foto’s vergezeld van bijschriften. Het materiaal hiervoor is weer geleverd door 
lezers van de voormalige Huizer Courant. Dit deel behandelt de omgeving van de Nieuwe Kerk. 
Op de omslag prijkt een afbeelding van vier meisjes, die zich rond 1925 voor de grap in de klas-
sieke Huizer meisjesdracht hadden gestoken en poseren met de hiervoor genoemde kerk als ach-
tergrond. Het boek is rijk gelardeerd met foto’s -ruim 160- waarvan een klein aantal in kleur. Na 
het voorwoord staat een verrassende afbeelding bij de kerk met op de voorgrond akkers waarop 
vermoedelijk knolletjes groeiden. Die werden gebruikt als veevoeder. Ze dienden eveneens als 
volksvoedsel en werden gekookt of in de stamppot met spek verwerkt. Er zijn veel groepfoto’s 
opgenomen in het boek, waarbij de vrouwen getooid zijn met de typerende Huizer kappen. In het 
bijschrift staan veelal de namen van de geportretteerde(n). Bij de mannen met de beroepen erbij. 
Bij deze foto’s valt op dat er nogal wat families zijn, die al geslachten lang in het dorp wonen. 
Bij sommige afbeeldingen krijgen kleine neringdoenden aandacht, de bakkers wat meer  dan 
de anderen. Bedrijfspanden, woningen straten en lanen zijn afgebeeld met bijbehorende korte 
informatie. Op enkele plekken is wat te vinden over de Gooische Stoomtram. Oude beroepen, 
zoals die van wagenmaker, komen aan de orde. Twee foto’s mogen niet onvermeld blijven. De 
ene betreft die van een burgemeester in galatenue bij het plantgat van een nu ruim 80-jarige eik. 
Op de andere staat een autobus voor het vervoer van huishoudelijke hulpen naar de welgestelden 
in Naarden en Bussum. Het is nu haast niet meer voor te stellen, dat er vroeger een boerenbedrijf 
met herberg stond aan de Lindenlaan/Tuinstraat. Dit en nog veel meer afbeeldingen en leuke 
feiten zijn te vinden in het hier besproken boek.

Anonymus 2019. Oud Huizen in beeld - Omgeving Nieuwe Kerk. Drukkerij/Uitgeverij J. Bout & Zn., 
Huizen. 154 blz. Deze uitgave is alleen verkrijgbaar bij Drukkerij/Uitgeverij J. Bout & Zn, Ceintuur-
baan 32-34, Huizen. Prijs € 34,- (pinnen mogelijk).

We gaan een paar landgoederen bezoeken, 
waaronder Gooilust.

Naarder Vesting met bezoek aan 
het Vestingmuseum/Grote Kerk
13 september 2020 (Monumentendag), 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2,5 uur. Rondje binnenwallen 
ongeveer 3 km op en neer.
Vertrekpunt: Adriaan Dortmansplein 1, 
1411 RC Naarden.
Lopend over de binnenwallen zie je de Vesting 
echt anders. Museum en kerk zijn vrij toegankelijk.

3. Hoornboegsche Heide en 
het landgoed Hoorneboeg
23 augustus 2020, 14.00 uur
Duur: goed 2 uur. Lengte ongeveer 8 km.
Vertrekpunt: Snackbar Egelshoek, Noodweg 52, 
1213 PZ Hilversum.

Landgoederen ’s-Graveland
6 september 2020, 14.00 uur.
Duur: ongeveer 2.5 uur. Lengte dik 10 km.
Vertrekpunt: Oude Meentweg 2-4, 
1243 JD ’s-Graveland.
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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


