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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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Denneappels. Foto: Luis Fernández García (via Wikipedia).
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Voorwoord
Corona
In het vorige nummer begon ik het voorwoord met een aankondiging 
van het lustrum van onze vereniging in september aanstaande.
Omdat het vaststellen van de definitieve inhoud van het tijdschrift 
altijd enige tijd eerder gebeurt dan het verschijnen ervan, waren, toen ik dat voorwoord 
schreef, de coronaperikelen nog niet aan de orde. Bij het versturen inmiddels wel. Gelukkig 
konden we de mededeling over het vervallen van de jaarvergadering in april nog wel mees-
turen. Inmiddels heeft het bestuur besloten om ook het lustrum uit te stellen. En ten slotte 
hebben ook de wandelingen in de beginperiode van de crisis tijdelijk geen doorgang gehad, 
totdat meer duidelijk werd over wat er wel en niet kon in verband met besmettingsgevaar. 
Wij hopen volgend jaar wel weer in de gelegenheid te zijn om én een jaarvergadering én het 
lustrum in aanwezigheid van u, onze leden, te kunnen laten plaatsvinden.
In ieder geval kunnen wij terugkijken op een bijzonder voorjaar. Vergaderingen en bijeen-
komsten vonden plaats via computerschermen, door te mailen of schriftelijk. Dat gold 
voor onze eigen bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering: het GNR (Goois 
Natuurreservaat) had ook de Infoschuur gesloten voor gebruik. Maar het gold ook voor 
inspraakbijeenkomsten bij gemeenten en voor de rechtszaak die wij hadden aangespannen 
tegen de tijdelijke strandtent op het Voorland in Blaricum in 2019 en die, nu ik dit schrijf, 
nog steeds niet is afgerond. 
Inmiddels is er weer een mogelijkheid om in kleine groepen gebruik te maken van de Info-
schuur en heeft het bestuur dus ook weer een keer echt vergaderd en in Blaricum konden 
we met een beperkte delegatie lijfelijk deelnemen aan een tweetal hoorzittingen die werden 
gehouden het kader van bezwaarprocedures. Dat alles uiteraard met voldoende afstand.

Procedures
In het vorige nummer schreef ik al over de continuing story in de gemeente Blaricum en 
dat wij ons genoodzaakt zagen om procedures aan te spannen tegen de zandophoging en 
de komst van een strandpaviljoen. Over deze beide procedures zijn de hoorzittingen, zoals 
ik hierboven al aangaf, inmiddels geweest. Omdat wij twijfels hebben bij de kwaliteit van 
het ecologisch onderzoek hebben wij een contraexpertise ingebracht van de hand van Piet 
Bakker. 
Het was de bedoeling van de gemeente Blaricum om in afwachting van het aangevraagde 
nieuwe strandpaviljoen, dat in ieder geval pas na de zomer gebouwd zou worden, de tijde-
lijke strandtent die er vorig jaar ook heeft gestaan opnieuw op het Voorland te zetten. Door 
de coronacrisis is de aangevraagde vergunning daarvoor weer ingetrokken. Inmiddels, met 
de ruimere mogelijkheden voor de horeca, staat er op het Voorland een mobiele voorzie-
ning van beperkte omvang. 
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Gooimeer.

Intussen hebben B&W van Blaricum aan de gemeenteraad een voorstel gedaan om het 
plan voor waterwoningen, als afronding van de Blaricummermeent, na twaalf jaar alsnog 
te gaan realiseren. In 2008 heeft de Raad van State dat plan afgewezen naar aanleiding 
van een bezwaar van de VVG (Vereniging  Vrienden van het Gooi). Dat omdat er buiten de 
zogenaamde rode contour zou worden gebouwd. De provincie heeft daar toen een – naar 
overigens later bleek – enigszins bedenkelijke escape voor bedacht, maar daarvan was de 
geldigheid beperkt tot twee jaar. De VVG heeft de gemeente laten weten dat wat ons betreft 
de bezwaren uit 2008 nog dezelfde zijn en dat de regelgeving over de rode contour nog 
steeds van kracht is. In de gemeenteraad is het argument van de verlopen provinciale pro-
cedure aangehaald als argument om af te zien van de waterwoningen en zo is ook besloten. 
In diezelfde raadsvergadering heeft de raad zich overigens ook uitgesproken tegen de 
komst van windmolens en zonnepanelen, die door de provincie waren gedacht in de 
natuurgebieden binnen de gemeentegrenzen van Blaricum. Met name in het randmeren-
gebied. Een en ander komt voort uit wat wordt genoemd de Regionale Energie Strategie 
(RES) Noord-Holland Zuid. Een plan dat is bedoeld om binnen de landelijke doelstelling 
ook in de provincie Noord-Holland bij te dragen aan de duurzame energievoorziening. De 
voorstellen die de provincie heeft gedaan waren nog in een stadium van aanbevelingen 
voor nader onderzoek, maar kwamen in het Gooi als een verrassing. Want er waren eer-
dere documenten verschenen waaruit het leek dat er in de Gooise natuurgebieden in elk 
geval geen windmolens en zonnepanelen waren voorzien. 
Dezelfde vraag lag overigens voor in alle Noord-Hollandse gemeenten. Hilversum had al 
eerder laten weten geen windmolens en zonnepanelen in de natuurgebieden te willen, 
maar heeft wel een uitgebreid verhaal over energieopwekking in de gebouwde omgeving, 
met name met zonnepanelen. 
De VVG ondersteunt het standpunt dat vergroening van de energieopwekking noodzake-
lijk is, maar vindt dat dat niet ten koste van alles, en zeker niet van de natuur, kan gaan. 
In de gemeente Gooise Meren is inmiddels een kustvisie gepresenteerd, waar de VVG in 
heeft geparticipeerd en er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het Naar-
derbos. Ook daar neemt de VVG deel aan de klankbordgroep. Voor Oud Valkeveen hebben 
we samen met de Stichting De Limiten en Valkeveen, net als voor het Voorland, een eco-
logische contraexpertise laten uitvoeren ten behoeve van de behandeling van het bestem-
mingsplan dat nu bij de Raad van State ligt. Ditmaal door de Wageningen Universiteit.

De jaarvergadering
Zoals u heeft kunnen merken hebben wij dit jaar de algemene ledenvergadering op een 
andere manier gehouden dan we gewend zijn. Met inachtneming van de coronamaatre-
gelen zouden we een jaarvergadering met ten hoogste dertig personen hebben kunnen 
houden. Nog afgezien van de sluiting van de Infoschuur leek dat niet wenselijk. Dat neemt 
niet weg dat voor het functioneren van de vereniging een goedkeuring van de jaarstukken 
toch noodzakelijk is. Al was het maar omdat zonder goedgekeurde begroting het bestuur 
in feite niet gemachtigd is om uitgaven te doen namens de vereniging. 

Foto: Leen Mak
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Wij hebben ervoor gekozen om u in de gelegenheid te stellen schriftelijk deel te nemen aan 
de vergadering of, desgewenst, via de website van de vereniging. Dat lijkt behelpen en geeft 
ook een gevoel van afstandelijkheid. Maar tot onze verbazing was het aantal reacties bijna 
vier maal zo groot als het aantal leden dat wij gewend zijn op een gewone ledenvergadering 
te mogen ontvangen. 156 reacties op het formele sluitingsmoment en vervolgens nog een 
handvol nagekomen formulieren. Op een gewone ALV komen er tussen de veertig en de 
vijfenveertig leden. 
Sommigen hebben opmerkingen geplaatst of inhoudelijk gereageerd. Via de website heb-
ben wij die gecommuniceerd en is er, met name op het onderwerp ‘10.000 woningen in 
Hilversum’, een dialoog ontstaan zoals dat ook bij een gewone vergadering het geval is. 
Voor de goede orde, de jaarstukken hebben unaniem bijval gekregen. Er waren geen tegen-
stemmen, wel vragen om verduidelijking en die hebben wij ook kunnen geven. Naar bleek 
tot tevredenheid. 
Voor wat betreft de 10.000 woningen in Hilversum, zowel in de pers als bij diverse belan-
genverenigingen waren al uitgebreid twijfels geuit over zowel de haalbaarheid als de nood-
zaak van deze ambitieuze plannen. In het vorige nummer van dit tijdschrift heb ik daar 
zelf ook  al aandacht aan besteed. De opmerkingen in het kader van onze jaarvergadering 
waren dan ook niet echt een verrassing. Wel een verrassing was dat ook in de gemeente-
raad van Hilversum nogal wat twijfels waren gerezen bij deze plannen met als resultaat dat 
er voorlopig een streep door is gezet.
Winst was niet alleen het grote aantal reacties, maar ook dat wij, het bestuur, van meerdere 
kanten complimenten mochten ontvangen voor het werk dat wij doen voor de vereniging.
De veel grotere belangstelling van de leden voor de jaarvergadering in verhouding tot een 

gewone opkomst is voor het bestuur een teken dat de betrokkenheid van 
onze leden bij de vereniging veel groter is dan we vermoedden. Het be-
stuur vindt dan ook dat we moeten bekijken hoe we daar in de komende 
jaren daar een meerwaarde uit kunnen halen.

Eretekens
Hartverwarmend was de grote bijval voor de benoeming van Dick Jonkers 
als erelid van onze vereniging. Natuurlijk is het jammer dat wij Dick niet 
in een echte vergadering in de bloemen hebben kunnen zetten. Het be-
stuur heeft het goedgemaakt door met twee personen, Dolf van Elten en 
ikzelf, bij een redactievergadering aan te schuiven en daar Dick een oor-
konde en een bloemetje te overhandigen.

Ten slotte kunnen we ook niet heen om het feit dat Leen Mak, onze 
voormalige secretaris en huidig redactielid van dit tijdschrift, dit jaar 
benoemd is tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op 3 juli mocht hij in 
het gemeentehuis van Huizen de versierselen in ontvangst nemen van 
burgemeester Meijer. Zeer verdiend. De vorige en de huidige voorzitter 
waren aanwezig om ook hem te feliciteren met een bloemetje.

Hans Metz, voorzitter

Gooimeer. Foto: Leen Mak

Foto: Ineke Mak.

Foto: Dolf van Elten.Foto: Dolf van Elten.
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Het Tienhovensch
Kanaal

Restanten van ophoging naast Tienhovensch Kanaal (zie kaart op pag. 10 en 11 bij de roze pijl). 
Foto: Hans Hoes.

Ten zuiden van de Hoorneboeg en op Einde Gooi bevindt zich het Tienhovensch 

Kanaal. Nabij de Noodweg zien de restanten van het kanaal er schitterend uit 

met een van de heide afwijkende hydrocultuur. De deelnemers aan de lezing 

tijdens de week-van-de-erfgooier bezochten het op 10 oktober 2019. Hoe is dit 

kanaal ontstaan en binnengedrongen in het Gooi? Daarover dit artikel.

Hans Hoes en Jan Sevink

De eerste ideeën
Einde Gooi moet je letterlijk nemen. De stuw-
wallen met de dikke zandlagen houden hier 
op. Richting Utrecht, Tienhoven en Breukelen 
ligt een groot veengebied dat tot ver in de 
middeleeuwen een niet toegankelijk moeras 
was.  Het was een hoogveengebied tussen de 
Vecht, het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. 
Toen in 1122 de loop van de oude Rijn bij Wijk 

bij Duurstede werd afgedamd ontstond, door 
het lagere waterpeil in de Vecht, de mogelijk-
heid het moeras te ontginnen. Het ging daarbij 
vooral om de turfwinning. Tot in de 16de eeuw 
(vooral na de opkomst van de grote steden) 
werd het veen steken en drogen tot turf 
een belangrijke economische activiteit. Het 
patroon van petgaten en legakkers ontstond. 
Er waren brede vaarten nodig voor de afvoer 
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Woning nabij de Sluis uit 1824. Foto: Hans Hoes.

van de turf. De Tienhovensche Vaart was één 
ervan. Inmiddels zijn door stormen vele legak-
kers verdwenen en zo ontstonden de plassen 
bij Maarseveen, Tienhoven, Loosdrecht en 
Vinkeveen. Zo is de Tienhovensche Vaart ruim 
twee eeuwen in gebruik geweest als turfvaart. 
In de 19de eeuw kwam bij rijke investeerders 
opnieuw het plan op om via een vaarverbin-
ding tussen de Vecht en Eem direct toegang 
tot de Zuiderzee te realiseren.  Dat idee was 
niet nieuw. Al in 1720 verleenden de Staten 
van Utrecht een octrooi om een vaart te ma-
ken van Utrecht naar de Eem. Er is zelfs al in 
1662 een dergelijk plan geweest. Utrecht wilde 
niet van Holland afhankelijk zijn voor een ver-
binding met de zee (over de Vecht via de sluis 
van Muiden). Indien men een eigen verbinding 
zou aanleggen was men onafhankelijk van 
Holland en hoefde men geen hoge tolgelden 
te betalen. Het was een tijd waarin de Staten 
oppermachtig waren en niet altijd met elkaar 
samenwerkten. De oude plannen voorzagen 
erin zuidelijker dan het uiteindelijke plan een 
verbinding aan te leggen van de oude Tienho-
vensche Vaart (het ‘kanaal van Loosdrecht’) 
naar de Pijnenburgergrift via Hollandsche 
Rading met sluizen bij de Tolakkersteeg en bij 
Soestdijk (Praamgracht).

Van de Wall
Initiatiefnemer in de 19de eeuw was mr. Frans 
Jacob van de Wall (Utrecht 1756-1834), die 
zich vanaf 1797 tot aan zijn dood regelmatig 
heeft ingezet voor de directe verbinding tus-

sen de Vecht en de Eem. Hem (en zijn mede- 
investeerders) ging het niet om strategisch 
belang, maar om de tolgelden en de verdere 
ontsluiting van Hilversum. Tot 1839 waren 
het voornamelijk rivieren en kanalen die in 
Nederland voor het transport van goederen 
en personen gebruikt werden. Wegen waren 
er nauwelijks, zandpaden waren gevaarlijk en 
het spoor moest nog ontwikkeld worden.  Van 
de Wall was een niet onbemiddeld persoon, 
die een tijd in het Gooi gewoond heeft, een 
korte periode (van 1802-1810) in Frankrijk 
en daarna in ’s-Hertogenbosch (tot 1823) en 
in Utrecht, waar hij in 1834 overleed. In Den 
Bosch was hij Inspecteur van de Domeinen 
in Noord-Brabant.  Uit de archieven blijkt dat 
hij vele contacten met de provincies Holland 
en Utrecht had en zelfs met Koning Willem I 
correspondeerde over nut en noodzaak van 
het Tienhovensch Kanaal.  In 1797 wordt 
Van de Wall gemachtigd door het Provinciale 
Comité van Holland om met Stad en Lande 
van Gooiland te overleggen over de voortgang 
van de zanderijen en vaarten. Dat overleg 
vindt plaats in het Raadhuis van Hilversum 
en besloten wordt de Bussumervaart en de 
Gooische Vaart door te trekken en ook andere 
vaarverbindingen met het Gooi tot stand te 
brengen. Dat is nodig voor de ontginning van 
het Gooi, de aanvoer van mest en de afvoer van 
zand. De conceptovereenkomst tussen het be-
stuur van Holland en Stad en Lande werd niet 
uitgevoerd, de afzandingen rondom Naarden 
hadden vanwege de militair-strategische posi-
tie prioriteit. Eind 1802 rondt Van de Wall zijn 
eerste poging teleurgesteld af. In 1820 waagt 
hij - vanuit Den Bosch - een tweede poging. In 
eerste instantie lijkt Koning Willem I, die zich 
inzette voor projecten die de welvaart bevor-
derden, geïnteresseerd. Uiteindelijk haakt hij 
af, want hij wil geen kanaal naast zijn Paleis 
Soestdijk. Daarnaast is defensie bevreesd dat 
een kanaal langs de Stichtse grens de inunda-
tie van het Vechtgebied in gevaar kan brengen. 
Van de Wall geeft niet op. In 1824 laat hij zich 
rondvaren op de Tienhovensche Vaart en doet 
opmetingen. Hij ontwerpt een alternatieve 
verbinding, waarbij de Vaart wordt uitgediept, 
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er een sluis komt nabij de Vecht (het Kraye-
nest) en er een kanaal in Oost-Gooiland wordt 
aangesloten op de Tienhovensche Vaart. 
Om de koning te vriend te houden loopt het 
kanaal vervolgens langs de buitenzoom van de 
Gooise heide langs Hilversum en tussen Laren 
en Eemnes en wordt het vandaar naar de 
Eemnesservaart gepland. Ook dit plan strandt 
vanwege de noodzakelijke afzandingen bij 
Naarden. In 1827 komt Van de Wall met een 
nieuw initiatief. Ditmaal gericht tegen de drei-
gende uitbreiding van het plassengebied door 
de veenafgravingen. Hij stelt voor dijken aan 
te leggen (o.a. aan de Tienhovensche Vaart) 
en het gebied droog te maken.  Staatsraad 
Blanken, inspecteur-generaal van Waterstaat 
stelt zich achter dit deel van het plan, maar 
bij defensie zijn ze minder enthousiast. De 
afzandingen te Naarden hebben nog steeds 
voorrang.

Albertus Perk
In 1828 gaat Albertus Perk (1795-1880) zich 
ermee bezighouden. Hij heeft dan al een groot 
aantal functies in het Gooi. Hij is notaris en 
gemeentesecretaris van Hilversum, hoofdop-

zichter van Domeinen en secretaris van Stad 
en Lande van Gooiland. Van de Wall en Perk 
kennen elkaar. Perk ziet wel mogelijkheden 
in de kanaalplannen, temeer daar het zo ge-
naamde Tweede Blok verkocht moet worden 
om de staatsschuld te verminderen. Van de 
Wall heeft veel vertrouwen in Perk en vraagt 
hem een rekest voor de koning op te stellen. 
Nadat Perk zich heeft ingewerkt in de mate-
rie en te weten is gekomen hoe Naarden en 
de andere gemeenten tegenover de plannen 
staan, dient hij in 1829 een rekest bij de koning 
in. Zijn rekest wordt ondersteund door alle 
betrokken gemeenten in Gooi en Vechtstreek 
en de provincies Holland en Utrecht.  Van 
de Wall is enthousiast, maar bemerkt dat 
de gouverneur van Utrecht, ondanks de vele 
aanvullende gegevens, niet meewerkt aan de 
noodzakelijke opmetingen in het Utrechtse.  
In 1831 komt er een nieuwe gouverneur in 
Utrecht en wordt het proces weer opgepakt. 
Holland lijkt in 1832 positief, maar de koning 
ziet er nog steeds niets in. Als Albertus Perk in 
1834 (het jaar van overlijden van Van de Wall) 
in zijn functie van hoofdopzichter der Domei-
nen zich er verder mee gaat bemoeien, komt 

Het Tienhovensch Kanaal nabij de Hoorneboeg. Foto: Hans Hoes.
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Kaart van Gooiland uit 1843
met reservering voor
“Project Kanaal”. 

Kaart: Wageningen University & 
Research - Library, Special 
Collections.
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er schot in de zaak. In 1837 wordt er na een 
nieuw rekest van Perk uiteindelijk een Konink-
lijk Besluit genomen voor het doortrekken van 
het Tienhovensch Kanaal vanaf het Roodpan-
nenhuis (nu Egelshoek) langs het Huydeco-
persspoor tot aan de weg noordelijk door het 
Tweede Blok lopende.  Het tracé van de door-
graving werd al voorbereid in 1836, toen zand 
werd afgegraven voor de versterking van de 
Tienhovensche kade. Perk was, als Agent van 
Domeinen betrokken bij de verpachting van 
de sluis nabij Egelshoek en bij de aanbesteding 
en verkoop van de dominiale heidegronden. 
Dat gebeurt in 1837. Uiteindelijk vindt in 1839 
ook de aanbesteding plaats van de verlen-
ging van het Tienhovensch Kanaal vanaf het 
Roodpannenhuis door het Tweede Blok en 
de bouw van de schutsluis. Op de kaart van 
Gooiland na de heideverdeling van 1843 staat 
het tracé nog aangegeven als Project Kanaal 
en gronden ervoor gereserveerd tot aan Laren, 
grotendeels langs de Huydencopersweg. 
Bedoeling was het kanaal te laten aansluiten 
op de Gooyergracht (de grens tussen Laren en 
Eemnes). Toch is men uiteindelijk gestrand 
nabij de Hoorneboeg. De Gooise stuwwallen 
bleken een onneembare horde. Utrecht heeft 
nog pogingen ondernomen voor een tweede 
ontsluiting, een doortrekking in haar eigen ge-
bied naar de Eem. Dat is niet verder gekomen 
dan limietpaal 20 (op de grens tussen Utrecht 
en Holland). Daardoor is gelukkig een bijzon-
der stukje natuur ontstaan op de heide nabij 
de Hoorneboeg en Einde Gooi. Het is mogelijk 
het gehele traject langs het Tienhovensch Ka-
naal te bezichtigen, wandelend of met de fiets. 
Een aanrader voor wie houdt van enerzijds 
heide en bos en anderzijds de weidsheid van 
het gebied tussen ’t Gooi en Utrecht.

Bevindingen Jan Sevink
Najaar 2018 hebben Jan Sevink en Remco 
Bronkhorst in opdracht van Rijkswaterstaat 
een bodemonderzoek uitgevoerd nabij de 
aansluiting van Hilversum-Zuid op de A27. 
Het plan was om hier een (water)calamitei-
tenberging aan te leggen op grond, die vrij 
zou komen bij de aanpassing van die aanslui-

ting, Echter, een groot deel van die grond valt 
onder het provinciale aardkundig monument 
“Stuwwalgebieden van het Gooi”. Doel was te 
onderzoeken of de bodem in dit ‘plangebied’ 
eerder ‘verstoord’ was en zo ja tot welke diepte 
en, bij verstoring, de kenmerken van deze ver-
storing. In een aardkundig monument mag de 
grond niet verstoord (afgraven e.d.) worden, 
maar dat ligt natuurlijk anders wanneer hij al 
verstoord is. 
Het plangebied ligt binnen het tracé van het 
Tienhovensch Kanaal, zoals dat al in 1843 
werd aangegeven op de topografische kaart. 
De begrenzing van dat geplande kanaal komt 
precies overeen met de nu nog in het terrein te 
herkennen laan-greppel-wal structuur, waarbij 
opmerkelijk is dat de nog bewaard gebleven 
laanbomen inderdaad zo’n hoge leeftijd blijken 
te hebben. Op latere kaarten is het tracé ook 
goed te herkennen en komen binnen die be-
grenzing een aantal bouwland- en bospercelen 
voor. De eigenaren van de grond binnen dat 
tracé hebben, toen de aanleg van het kanaal 
werd stopgezet, het heidegebied kennelijk al 
snel omgezet in akkers en bos.  
Uit het bodemonderzoek bleek dat de begren-
zingen van het geprojecteerde kanaal bestaan 
uit oude laan/greppel/houtwal structuren in 
een verder ongestoord landschap. Grond die is 
uitgegraven voor de grote greppel is gebruikt 
voor het opwerpen van een aarden wal met 
daarop hakhout aan de binnenzijde. Die 
wallen zijn oud, blijkend uit de al behoorlijk 
ver ontwikkelde bodem in de wallen. Tussen 
beide wallen is de grond vaak diep verstoord 
en in sommige percelen diep afgegraven en 
in andere juist weer flink opgehoogd. Ook 
percelen met intacte bodem komen voor. De 
vergraving blijkt heel oud te zijn, wat afgeleid 
kan worden uit een redelijk fors ontwikkeld 
bodemprofiel in het vergraven materiaal. 
Opmerkelijk is dat uit de aard van de bodem-
vorming blijkt dat plaatselijk waterstagnatie 
moet zijn opgetreden, leidend tot de reductie 
van ijzer en daarbij ontstane gleyverschijnse-
len.1 Dat is opmerkelijk omdat het grondwater 
hier een aantal meters beneden het maaiveld 
ligt. Even opmerkelijk is het voorkomen van 
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Einde Gooi (laatste stuk Tienhovensch Kanaal),
Gerard J.J. van Vliet (1880-1972).

Collectie: Museum Hilversum.

1  Verschijnsel veroorzaakt door periodieke verzadiging van grond met water.

2  De podzol is een bodemtype dat in de schrale dekzandgronden in Noord-Europa, waar een neerslagoverschot heerst, 
veelvuldig voorkomt.

Einde Tienhovensch Kanaal nabij de Hoorneboeg. Foto: Hans Hoes.

fraai gelaagde, maar ook al oudere afzettingen, 
die in water moeten zijn ontstaan, op enkele 
meters boven het huidige grondwater. 
De vraag is natuurlijk of al dat graven en heen 
en weer slepen met grond te maken had met 
een poging tot aanleg van het kanaal. Daar-
voor spreekt, dat op de kaart van 1850, dat 
wil zeggen zeven jaar na die eerdere kaart, 
de lanen en percelen al aangegeven staan en 
daarna het gebied langdurig voor land- en 
bosbouw is gebruikt. 
Het is natuurlijk niet verklaarbaar dat men 
het gebied zo grondig op de schop zou nemen 
voor landbouwkundig gebruik. Op sommige 
plekken is de verstoorde laag meer dan 1.5 m 
dik en bestaat dan uit opgebrachte grond over 
een afgegraven podzol.2 Zoveel werk voor een 
vervolgens matig vruchtbaar akkertje is zeer 
onwaarschijnlijk. Veel waarschijnlijker is dat 
het graven en slepen met grond inderdaad met 
die mislukte aanleg verband houdt. Dat zou 
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mogelijk ook die onverwachte ‘natte’ plekken 
verklaren met die ijzerreductie en in water 
ontstane afzettingen.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt 
van de publikaties:
‘Het Tienhovensch Kanaal doorgetrokken’, een 
artikel van Jan E. Lamme gepubliceerd in ons 
tijdschrift van 2010 nr. 2;  

Fort Tienhoven
De plannen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn al in 1796 ontstaan, maar pas na de 
Franse tijd tussen 1815 en 1870 gerealiseerd. Anders dan bij de oude waterlinie werd ook 
Utrecht toegevoegd. Het gedeelte rondom het Tienhovensch Kanaal was in 1836 aan de beurt 
met o.a. de versterking (bedijking) van de kade van het kanaal. Tussen 1848 en 1850 werd 
daar (voor de verdediging) het Fort Tienhoven aan toegevoegd. Het werd gepland midden in 
het Tienhovensch Kanaal, dat daar rondom het fort loopt als een natuurlijke gracht.

Fort Tienhoven. Foto: Hans Hoes.

‘Tienhovensch Kanaal’ in https://kanalenin-
nederland.nl/; 
‘Bodemonderzoek in potentieel relevante 
gebieden bij aansluiting op de A27’ door 
J. Sevink, 20 september 2018;
De kaart van Gooiland is onderdeel van de 
‘Speciale Collectie’ (coll. nr 21_467) van de 
Wageningen University & Research. Deze 
kaart bevindt zich daar in de bibliotheek.
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NatuurWijs, een top-
ervaring in de natuur

Sinds 2019 is het voor basisscholen in het Gooi mogelijk om via NatuurWijs bos-

uitjes aan te vragen. Omgevingseducatie heeft zich ingezet om NatuurWijs naar 

de regio te halen. De Vrienden van het Gooi ondersteunen dit programma met 

een subsidie uit het fonds Wim Binnendijk, waardoor de drempel voor scholen om 

mee te doen wat lager wordt.

Sandra van Breemen, NME omgevingseducatie

NatuurWijs is een landelijk concept waarbij 
een NatuurWijzer een groep kinderen mee naar 
buiten neemt om de natuur te beleven in een 
natuurgebied of park dicht bij school. Natuur-
beleving zorgt voor betrokkenheid bij je eigen 
omgeving. Als je je verbonden voelt met de na-
tuur om je heen, zul je er ook beter voor zorgen. 
En dat bereik je niet alleen uit een boek of van 
het digibord!
Afgelopen jaar zijn er 35 klassen met in totaal 
1049 kinderen uit het Gooi de natuur ingetrok-
ken om de natuur eens op een andere manier 
te ervaren! Ook kwamen er ouders mee als 
begeleiders die zo ook eens met een andere blik 
kijken naar de natuur in de buurt.

De schoolklassen kwamen uit Huizen, Hilver-
sum, Bussum, Nederhorst den Berg, Kortenhoef 
en Weesp. De meeste bosuitjes werden aange-
vraagd door groep 5-6 en 3-4 (leeftijd 6-10 jaar). 
Twee scholen, waarvan één speciaal onderwijs 
school, hebben voor alle leeftijdsgroepen een 
uitje aangevraagd.

In 2020 zouden we dit programma willen door-
zetten en konden scholen zich, wederom tegen 
gereduceerd tarief, inschrijven. Het coronavi-
rus heeft daar een forse streep doorgezet. Dit 
najaar willen we daarom een inhaalslag maken. 
Scholen kunnen zich daarom aanmelden via de 
NME-wijzer van www.omgevingseducatie.nl.

Met het vergrootglas op zoek naar de kleine natuur. 
Foto: Stichting NatuurWijs.
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Boerderij ‘De klap van Tydeman’. Foto: Herman H. van Doorn.

De klap van Tydeman
 Maria Boersen

Aan de rand van Blaricum op Oostermeent 1 staat een boerderij met een 

aparte naam. Volgens de huidige bewoners, Klaas Vos en Joke Vos-Rigter, is de 

boerderij gebouwd als gevolg van ‘de klap van Tydeman’. In 2009 is daarom de 

naam ‘De klap van Tydeman’ aan de boerderij gegeven. De boerderij ligt in De 

Kampen, een bijzonder stuk land in de gemeente Blaricum. Het land was ooit een 

onderdeel van de gemeenschappelijke weidegrond van de erfgooiers.1 Daardoor 

is er bijna geen bebouwing te vinden. Het is een open agrarisch weidegebied 

met een ondersteunende functie voor weidevogels.

1  Zie voor meer info over dit gebied het Gebiedsakkoord ‘De Kampen’, d.d. 22 december 2016, op de website van de 
provincie Noord-Holland.
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De voorgeschiedenis
In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd in 
Blaricum actie ondernomen tegen het zonder 
vergunning bouwen van bouwwerken. Daarbij 
kwam ook de veestal met bijgebouwen aan een 
zijpad van de Schapendrift2 van de jonge erf-
gooier Theo de Leeuw aan de orde. De poging 
van de gemeente om de stal en bijgebouwen 
te verwijderen leidde tot een handgemeen 
tussen de burgemeester van Blaricum mr. Map 
Tydeman en Theo de Leeuw. Deze kwestie werd 
breed uitgemeten in plaatselijke en landelijke 
kranten van medio september 1966.3

De Leeuw woonde met zijn vrouw Corrie eerst 
in een klein huisje achter de woning Eerste 
Molenweg 2, waar de moeder van De Leeuw 
woonde. In dat kleine huisje zijn twee kinderen 
geboren. Vervolgens is het gezin verhuisd naar 

de Angerechtsweg, naar een schuurwoning 
tegenover de sigarenhandel van Toos Fecken-de 
Jong. In 1964 ging het gezin, na het overlijden 
van de moeder van De Leeuw, weer in het huis 
aan de Eerste Molenweg 2 wonen. Zowel aan 
de Eerste Molenweg als aan de Angerechtsweg 
was geen ruimte voor vee.4 De Leeuw huurde 
een stuk grond aan de Schapendrift van het 

2  De ingang gaat via een pad rechts van het huis 
Schapendrift 57.

3  Informatie over deze kwestie verscheen op 13 en  
14 september in de lokale bladen de Laarder Courant 
De Bel, de Gooi- en Eemlander, landelijke kranten als 
de Volkskrant, de Telegraaf, Trouw en Het Vrije Volk, 
en verder in de Leeuwarder Courant, Tubantia, de Vrije 
Zeeuw en Dagblad De Stem.

4  Mondelinge mededeling mevrouw Corrie de Leeuw.

De locatie van de boerderij is omcirkeld. Kaart: Kadaster.
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rooms-katholiek kerkbestuur in Blaricum. Op 
deze grond bouwde hij medio vijftiger jaren een 
provisorische stalling voor zijn vee. Aan een 
journalist van het dagblad Trouw vertelde De 
Leeuw dat dit zonder goedkeuring van de ge-
meente was gebeurd, maar wel met medeweten 
van de gemeente.5 Andere kranten meldden dat 
De Leeuw mondelinge toestemming had gekre-
gen.6 Jarenlang leverde het gebruik van de ge-
bouwen geen problemen op, maar begin jaren 
zestig drong de gemeente aan op afbraak van 
de stal en een houten wagenloods. In 1966 volg-
de het bevel dat alles moest worden gesloopt. 
De Leeuw had op dat moment zesentwintig 
stuks vee op stal staan. Sloop zou betekenen 
dat hij zijn koeien elders moest onderbrengen. 
Een verzoek aan de gemeente om een vervallen 
boerderij aan het Fransepad ter beschikking te 
stellen werd geweigerd. De Leeuw was inmid-
dels begonnen de wagenloods af te breken 
maar de veestal wilde hij laten staan omdat zijn 
koeien onderdak nodig hadden. Op maandag 
12 september 1966 had de gemeente Blaricum 
een slopersbedrijf uit Bussum ingeschakeld. 

De slopers arriveerden tegelijk met burgemees-
ter Tydeman, die poolshoogte kwam nemen. 
De slopers begonnen te slopen. Aanvankelijk 
waren er geen moeilijkheden, maar na verloop 
van tijd ontstond er een woordenwisseling 
tussen De Leeuw en de toezichthoudende 
burgemeester. De Leeuw merkte op dat hij zelf 
best in staat was zijn gebouwen af te breken. 
Vervolgens ontstonden er handtastelijkheden: 
de burgemeester zou De Leeuw vastgegrepen 
hebben en hem klappen in het gezicht gegeven 
te hebben. In de kranten verschenen op 13 en 
14 september berichten als: “De burgemeester 
sloeg er op los”, “Burgemeester van Blaricum 
knokt met dorpsgenoot” en “Burgemeester 
van Blaricum ging op de vuist”.7 In De Vrije 
Zeeuw werd nog vermeld dat de burgemeester 
een dergelijke methode al eens eerder gevolgd 
had en met succes. Burgemeester Tydeman zei 
tegen de heer De Leeuw: “Informeert u maar 
eens in mijn vorige standplaats”. Verder deelde 
de burgemeester mee: “Wanneer er onlusten 
dreigen ga ik zelf altijd mee, want ik wil niet 
dat alle moeilijkheden op de hoofden van mijn 

Theo de Leeuw. Foto: Beeldbank Nationaal Archief.
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ambtenaren terechtkomen. Ik functioneer in 
zulke gevallen als bliksemafleider. Dat komt 
in ruigere gemeenten wel meer voor”. Verder 
meldde de burgemeester dat het inderdaad 
tot handtastelijkheden met de heer De Leeuw 
is gekomen “toen deze hem van zijn erf wilde 
duwen. Er is wat gestoeid. Want zij moeten niet 
aan mijn lijf komen”. Vervolgens werd in de 
kranten vermeld dat de Blaricumse veehouder 
De Leeuw een klacht wegens mishandeling had 
ingediend tegen de burgemeester. Overigens 
raakte de burgemeester volgens De Telegraaf 
gewond aan zijn gezicht toen hij tijdens de 
schermutseling gevallen was. 

Het gevolg van de schermutselingen
Op 30 september 1966 werd in de Laarder Cou-
rant De Bel verslag gedaan van de Blaricumse 
raadsvergadering waarin het gebeuren aan de 
orde kwam. In de vergadering gaf burgemees-
ter Tydeman aan dat hij het jammer vond dat 
het zover moest komen. Hij las een verklaring 
voor: “De veelheid van informaties die afgelo-
pen weken zijn verstrekt over de afbraak van 
de opstallen van de heer Th. de Leeuw heb-
ben zich voornamelijk geconcentreerd op de 
voorlopige eindfase: het ongebruikelijk treffen 
van de heer de Leeuw met mij. Aangezien men 
dit blijkbaar als het belangrijkste feit ziet wil 
ik daarmee beginnen en verklaren dat ik het 
jammer vind, dat het zover moest komen. 
Hangende een justitieel onderzoek laat ik een 
eventuele schuldvraag geheel in ’t midden.” In 
de vergadering kwam ook de voorgeschiedenis 
van de kwestie aan de orde. Na een brand in de 
herfst van 1959 is steeds geageerd door B en W 
tegen de zich voortdurend uitbreidende opstal-
len op het terrein van De Leeuw. In mei 1962 is 

een eerste officiële aanschrijving gestuurd met 
daarin de mededeling dat er opstallen waren 
gebouwd zonder de daarvoor vereiste bouw-
vergunning en in 1963 en 1966 de mededeling 
dat deze opstallen moesten worden verwijderd. 
Ook werd aandacht geschonken aan een besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
in 1966: “opslag van sloopmateriaal op verschil-
lende terreinen in Blaricum, o.a. op het terrein 
van de heer De Leeuw, moet worden verwijderd 
op grond van de provinciale opslagplaatsenver-
ordening”. Voor dit besluit van de Staten had 
het college van B en W al het besluit genomen 
om opstallen door de gemeente te laten ver-
wijderen, wanneer de eigenaren dat zelf niet 
gedaan hadden voor een bepaalde datum. Ver-
der werd geconstateerd dat op het terrein van 
de heer De Leeuw na 15 oktober 1965 weer een 
opstal is gebouwd, na eind augustus 1966 een 
silo is gemetseld en dat na 12 september 1966 
de silo van een betontegelvloer is voorzien. En 

5  Trouw, 14 september 1966.

6  Dagblad De Stem, Dagblad voor Zeeland, 14 september 
1966.

7  Dagblad De Stem, Dagblad voor Zeeland, 14 september 
1966; de Vrije Zeeuw, 14 september 1966. In deze bla-
den verscheen deze informatie omdat burgemeester 
Tydeman voordat hij burgemeester in Blaricum werd, 
burgemeester in Westkapelle was geweest.

Burgemeester M. Tydeman. 
Foto: Historische Kring Blaricum.
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dat terwijl de heer de Leeuw had toegezegd 
opstallen te slopen behalve de veestalling. De 
heer de Leeuw beriep zich op toestemming 
van vroegere gemeentebesturen maar dat zou 
hooguit gaan voor een korte periode namelijk 
de winter van 1956-1957. En verder zou het dan 
gaan om een onderkomen voor enkele stuks 
vee en niet een schuur voor meer dan twintig 
stuks vee met bijgebouwen. Het standpunt van 
B en W bleef dat de bouwwerken, die in strijd 
met vele bepalingen opgericht zijn, verwijderd 
moeten worden. Maar er werd ook gedacht 
aan een oplossing. B en W had inmiddels het 
initiatief genomen om de bouw van veestallen 
op het grondgebied van de Vereniging Stad en 
Lande van Gooiland mogelijk te maken. Het 
college had inmiddels contact gehad met de 
voorzitter van de Vereniging Stad en Lande 
van Gooiland.8 Dat was in die tijd mr. A.J.Th. 
Bonnerman.9 In een bestuursvergadering van 
de Vereniging Stad en Lande van Gooiland 
werd in maart 1967 het voorstel besproken om 
aan De Leeuw het recht van opstal te verle-
nen voor de bouw van een veestalling op een 
bepaald gedeelte van de Oostermeent onder de 
gemeente Blaricum. B en W van de gemeente 
had door wijziging van het bestemmingsplan 
het voornemen om de bebouwingsmogelijk-
heid te creëren.10 Op dezelfde dag dat Stad en 

Lande De Leeuw het recht van opstal op een 
gedeelte van de Oostermeent verleende, heeft 
de Amsterdamse rechtbank de burgemeester 
mr. M. Tydeman een boete van 300 gulden 
subsidiair 10 dagen hechtenis opgelegd wegens 
mishandeling van de 24-jarige veehouder De 
Leeuw. De burgemeester had toegegeven dat hij 
tijdens een vechtpartij op 12 september 1966 de 
veehouder op diens terrein een paar opstoppers 
had gegeven nadat deze hem van zijn erf had 
willen dringen. De burgemeester had gemeld 
dat hij uit noodweer had gehandeld om zichzelf 
en het gezag dat hij vertegenwoordigde te 
verdedigen.11

Eind goed, al goed? Helaas...
De boerderij is er gekomen op de Ooster-
meent. Het gezin De Leeuw, met uiteindelijk 
zes kinderen, bleef wonen in het huis aan de 
Eerste Molenweg. Er was in eerste instantie 
geen woongedeelte aanwezig bij de boerderij. 
Met de gezondheid van De Leeuw ging het niet 
goed. Hij werd ernstig ziek. Zijn vrouw vertelde 
dat zij in die tijd veel hulp hebben gehad van de 
Blaricumse boeren. Toen De Leeuw op veertig-
jarige leeftijd overleed in 1972 was de jongste 
dochter Connie vierenhalf jaar oud. Mevrouw 
De Leeuw stond er alleen voor met haar zes 
kinderen. Maar gelukkig was er de erfgooiers-

Afbraak van de schuur. Foto: Beeldbank Nationaal Archief.
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Gespot voor u
Sladsflora van de
Lage Landen.
Hans Hoes

In deze coronatijden neemt het aantal wandelaars in het Gooi fors toe. Even 
eruit in de rust van bos en heide, waar het vrij eenvoudig is om de 1,5 meter 
afstand te bewaren. Even genieten van wat er groeit en bloeit. Maar dat 
laatste kan ook in de stad. Steden kennen hun eigen flora en fauna. 
Ook daar valt veel te ontdekken: de flora weet er tussen de stenen en op 
de kades te overleven. Ton Denters laat dat zien in zijn zojuist verschenen 
Stadsflora van de Lage Landen. In zijn uitgebreide boek van bijna 450 
pagina’s beschrijft hij eerst de flora van de steden in het algemeen, geeft hij 
een uitgebreide opsomming, op kleur gesorteerd, van alle bekende soorten, 
waarna hij de laatste 125 pagina’s gebruikt om stadswandelingen in 26 steden in België en 
Nederland te beschrijven. Uit onze regio zijn Amersfoort en Utrecht erin opgenomen. Het boek 
staat als een hedendaagse opvolger in de traditie van stadsflora’s die in de 16de eeuw aanving 
met het Cruijdeboeck van de Mechelse arts Rembert Dodoens. In de huidige flora zijn zelfs de 
coördinaten van de vindplaatsen in een groot aantal steden opgenomen. Dit boek biedt de lezer 
afwisseling en verwondering. Van harte aanbevolen.

Denters, Ton. (2020) Stadsflora van de Lage Landen. Fontaine uitgevers. 
ISBN 978-90-595697-3-7. 448 pagina’s. Prijs: € 34,99.
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uitkering toen de Vereniging Stad en Lande van 
Gooiland opgeheven werd onder leiding van de 
toenmalige voorzitter van Stad en Lande van 
Gooiland, mr. M. Tydeman. Mevrouw De Leeuw 
kon in Blaricum de voormalige kapperszaak 
van Van Doornik kopen en op die plaats een 
café en later een restaurant beginnen.12 

In de boerderij gingen de Larense erfgooier L. 
Zwanikken en zijn vrouw wonen. Na het vertrek 
van Zwanikken en zijn vrouw naar Denemarken 
kwamen de Blaricumse erfgooier Klaas Vos en 
zijn vrouw Joke Vos-Rigter in de boerderij op 
erfgooiersgrond wonen. 
Klaas en Joke gaven de boerderij de naam: ‘
De klap van Tydeman’. Burgemeester Tydeman 
werd, ondanks de klap, in 1972 benoemd tot 
ereburger van Blaricum. Hij bleef bekend staan 
als een beminnelijk en integer man, met hart 
voor zijn gemeente.13

Bronnen
Jhr. ir. L.H. op ten Noort (sam.) (1989), Een 
Terugblik op ‘Stad en Lande van Gooiland’ in 
vogelvlucht. Huizen: Stad en Landestichting; 
www.delpher.nl; 
www.gooienvechthistorisch.nl; 
www.hermanvandoorn.eu

8  Laarder Courant de Bel, 30 september 1966.

9  Jhr. ir. L.H. op ten Noort, Een Terugblik op ‘Stad en 
Lande van Gooiland’ in vogelvlucht, p. 10.

10  Laarder Courant de Bel, 10 maart 1967.

11  Laarder Courant de Bel, 17 maart 1967.

12  Mondelinge mededeling mevrouw Corrie de Leeuw.

13  Gemeente Blaricum, In memoriam oud-burgemeester 
Tydeman. https://nl.wikipedia.org/wiki/Map_Tyde-
man_(1913-2008) (gezien augustus 2020).
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Naarden: 
cultuurhistorische
geosite met een 
opvallende natuur

Afgelopen januari is de stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht opgericht. 

In deze organisatie zijn de stichtingen Geopark Gooi en Vecht en Geopark 

Heuvelrug samen gegaan om Unesco erkenning te verkrijgen. De beschrijvingen 

van de geosites van Gooi en Vecht zijn gereed en beschikbaar. Logisch dat de 

VVG in 2020 (afhankelijk van de corona beperkingen) op 13 september de 

geosite Naarden bezoekt in het kader van de ‘open monumentendagen’.

Hans Hoes

Foto: Hans Hoes.Fort Ronduit.
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Naruthi, het vroegere Naarden
Het huidige Naarden bestaat sinds 1353 toen 
het stadsrechten kreeg van Willem V, graaf 
van Holland. Daarvoor heeft er in wat nu het 
Gooimeer is, ter hoogte van het landgoed Oud 
Naarden, een stad gelegen. De oudste vermel-
ding van Naruthi dateert uit de 9e eeuw, in een 
goederenlijst van de abdij Werden. Het land 
eromheen werd Naerdincklant genoemd. Dat 
was uitgebreider dan het huidige Gooi. Om-
streeks 960 was het gebied in leen of eigendom 
bij Graaf Wichman II van Hamalant. Hij stichtte 
voor zijn dochter Luitgardis in Elten een 
klooster, waaraan hij zijn leen overdroeg. Keizer 
Otto I bevestigde de schenking op 29 juni 968. 
Tot 1280, toen Graaf Floris V het leen overnam, 
werd het gebied, inclusief het oude Naarden, 
vanuit Elten bestuurd. Door het oprukkende 
water van de Zuiderzee werd het oude Naarden 
bedreigd en vanwege de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten werd het op 15 mei 1350 geplunderd en 
platgebrand. De graaf van Holland, Willem V, 
het stadsbestuur en vooral Gerrit Alewijnszoon, 
lid van de grafelijke kanselarij, besloten op een 
strategisch gunstiger gelegen plek een nieuwe 
stad te bouwen. 

De huidige vestingstad Naarden
Graaf Willem wees de inwoners van de voorma-
lige stad een andere plek aan. Op een uitloper 
van de Gooise heuvels, tussen het Naardermeer 
en de Zuiderzee (de huidige plek) moest een 
nieuwe ommuurde stad gebouwd worden. Alle 
omwonenden werden verplicht mee te helpen 
met de bouw van de stad en de omwalling. Daar 
zouden de mensen geen last hebben van hoog 
water. Ook zou die ommuurde stad de door-
gang tussen water en moeras (Naardermeer en 
omgeving) naar het hart van Holland afsluiten 
(de militair-strategische visie). De stad werd 
uitgelegd in de vorm van een rechthoek. Het 
huidige stratenpatroon (met ongeveer lood-
recht op elkaar staande wegen) dateert van die 
datum. In het midden kwam een kerk, met het 
koor gericht op het oosten, daar omheen een 
muur met poorten, torens en een gracht. In 
1353 verleende graaf Willem Naarden stads-
rechten. In 1355 werden de ‘stadsvrijheid en 
het visstapelprivilege van 1342’ - nog van de 
oude stad - bevestigd. De stadsvrijheid werd in 
1396 uitgebreid. Naarden had evenals Weesp 
en Muiden een strategische positie als toe-
gangspoort tot Holland. De Gotische kerk werd 

De vesting Naarden met omgeving. Kaart: Kadaster.

23



24

tussen 1380 en 1440 gebouwd en vermoedelijk 
na 1468 voorzien van een dwarsschip. Vanwege 
de oude band met Elten werd de kerk gewijd 
aan Sint Vitus.

De vestingwerken, het militair belang
Al vanaf de bouw van de nieuwe stad was 
Naarden bedoeld als vesting. In een oorkonde 
van 1351 was vermeld dat er vestingwerken 
zouden moeten komen. Na de inval in 1572 
door de Spanjaarden, waarbij vele inwoners 
van Naarden zijn gedood, werd de vroegste 
omwalling onder regie van Adriaan Anthonisz 
vernieuwd volgens het oud-Nederlandse stel-
sel. De oude stadsgracht werd als binnenhaven 
in de stad opgenomen en met een waterpoort 
(een overkluisde doorvaart) verbonden met 

de zeehaven. De vesting werd ook voorzien 
van zes bastions (uitstekende punten in de 
gracht vanaf de stadswallen). Na het rampjaar 
1672 (inval van de Fransen) greep stadhou-
der Willem III persoonlijk in. Hij zorgde voor 
een nieuw plan, de bouw van een moderne 
vesting met dubbele omwalling en ravelijnen 
(eilanden) in de binnengracht vóór de rechte 
muurdelen.  Onder leiding van Adriaan Dorts-
man en Nicolaas Witsen werden de bastions 
vergroot en verzwaard, geschikt voor het 
opstellen van kanonnen er  bovenop en in de 
gangen daaronder.  In het bastion Turfpoort 
is het Nederlands Vestingmuseum gevestigd. 
Deze erfgoedlocatie uit de 17de eeuw bevindt 
zich nog goeddeels in haar oorspronkelijke 
staat en geeft een goed inzicht in hoe de 
vesting functioneerde als verdedigingswerk. Er 
werden slechts twee toegangspoorten gehand-
haafd, de Amsterdamse en de Utrechtse poort. 
Vanaf het 1672 maakte Naarden onderdeel uit 
van de Oude Hollandse Waterlinie (in 2022 
het 350 jarig jubileum!) en vanaf 1871 van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom zijn er 
sinds 1672 afgravingen geweest tot wel 1500 
meter vanaf Naarden, om bij oorlogsdreiging 
het land effectief onder water te kunnen zet-
ten. De vesting is herhaaldelijk uitgebreid, met 

De waterpoort tussen haven en vestinggracht. 
Foto: Hans Hoes.
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Foto: Hans Hoes.Bastion Oud Molen.



25

zelfs (tussen 1868-1877) nog werken in Bus-
sum, waarvan de fortwerken Fort Werk I en 
IV nog bestaan. In 1926 werden het fort en de 
vesting Naarden opgeheven. In de jaren 1964-
1989 werden de vestingwerken (thans rijksmo-
nument) gerestaureerd. In 1987 vertrokken de 
laatste militairen uit Naarden.

Fort Ronduit
Een uitbreiding aan de noordzijde van Naar-
den was de aanleg van het batterijfort Fort 
Ronduit in 1873-1875, op de restanten van een 
eerdere schans. Doel ervan was de buiten-
dijkse gronden ten noorden van Naarden te 
verdedigen, alsmede de Zuiderzee en de haven 
van Naarden. Fort en vesting worden door een 
vestingwal verbonden. Het fort was en is in het 
polderlandschap een zeer zichtbaar element. 
Het is niet voor het publiek toegankelijk. Je 
kunt er wel omheen fietsen en ook wordt 
het met de vestingvaart (vanuit de haven 
van Naarden) bekeken. In de wallen van het 
fort hebben verschillende ijsvogels hun nest 
gebouwd.

Wallen, schootsvelden en houten 
huizen in 2020
Over de buiten- en binnenring van de wallen van 
Naarden kan tegenwoordig gefietst en gewan-
deld worden. Het biedt een schitterend uitzicht 
op de stadswallen, die tegenwoordig voor een 
deel rijk bebost en met struiken begroeid  zijn.  
Het is nauwelijks voor te stellen maar tot 1926 
waren bomen en struiken op de wallen, vanuit 
militair strategisch oogpunt, strikt verboden. 
Het schootsveld moest vrij blijven en mocht de 

Foto: Hans Hoes.Utrechtse Poort.

Foto: Hans Hoes.Fort Ronduit.
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vijand niet de mogelijkheid tot beschutting bie-
den. Om die reden moesten de woningen buiten 
de vesting maar binnen de schootsvelden geheel 
van hout gebouwd worden.  Er zijn er buiten 
Naarden-vesting nog vele van te zien, o.a. op de 
Thierensweg en de Lambertus Hortensialaan.

Historische gebouwen in Naarden
Eerder hadden we het al over de Grote of Sint-
Vituskerk. Van groot belang zijn de houten 
gewelven met daarop gewelfschilderingen uit 
de 16de eeuw. Het verhaal gaat dat in de hoofd-
balken van het plafond de laatste bomen van 
het Gooise oerbos nabij de Hoorneboeg /Einde 
Gooi zijn verwerkt. Jaarlijks wordt in deze kerk 
de Mattheuspassie van Bach uitgevoerd, geor-
ganiseerd door de Nederlandse Bachvereniging 
en de Art Fair, een grote kunst- en antiekbeurs. 
Het Spaanse Huis is het oudste overgebleven 
gebouw van Naarden. Het was ooit een gasthuis 
of kapel. In 1572, tijdens de verovering door de 
Spanjaarden, was het in gebruik als stadhuis. 
Daarna is het gebouw o.a. in gebruik geweest 
als waag, militaire bakkerij en museum. Het 
Stadhuis is een fraai voorbeeld van de Hol-

landse renaissancestijl en dateert van 1601. 
Kenmerkend voor dit gebouw is de dubbele 
trapgevel. Het fronton (het driehoekige element 
boven de ingang) bevat het stadswapen van 
Naarden. Er boven zijn geloof, gerechtigheid en 
hoop uitgebeeld. Wat hoger draagt de gevel de 
wapens van het graafschap Holland, van stad-
houder Prins Maurits en van West-Friesland. 
De trapgevels zijn bekroond met uitbeeldingen 
van de liefde en van de Nederlandse leeuw. 
Naarden bezat van 1673 tot 1915 twee stads-
poorten, namelijk de Amsterdamse Poort en 
de Utrechtse Poort. Uit defensie overwegingen 
werd naast de uit 1680 daterende en in 1877 
vernieuwde Utrechtse Poort een weg aangelegd, 
maar de poort bleef behouden. Daarin bevindt 
zich thans de VVV. 

Bezoek Naarden Vesting
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 
september organiseert de Natuurwacht van de 
VVG (als de coronabeperkingen dat toelaten) een 
wandeling en museumbezoek in Naarden. Voor 
meer informatie en aanmelding zie de website 
van de VVG. De wandeling start om 14.00 uur op 
het Adriaan Dortsmanplein. Maar er is meer te 
beleven in Naarden. Maak b.v. de vestingvaart 
om Naarden en de vesting vanaf het water te zien 
(www.vestingvaart.nl, tel. 06 30 58 28 35). Bezoek 
het stadhuis dat van april tot oktober in het 
weekend te bezoeken is (tel. 035 695 7811) of de 
Grote Kerk, die van donderdag t/m zondag (na 
aanmelding) te bezoeken is van 13.00-17.00 uur 
(www.grotekerknaarden.nl, tel. 035 694 9873). 
Ook het Nederlands Vestingmuseum 
(www.vestingmuseum.nl, tel. 035 694 5459) is een 
bezoek zeker waard. Van april t/m december is 
het van dinsdag t/m zondag geopend van 10.30 
-17.00 uur (vooraf kaarten bestellen!). Dan is ook 
het Spaanse Huis te bezoeken  
(www.weegschaalmuseum.nl, tel. 035 544 7153) 
en het Comeniusmuseum (www.comeniusmu-
seum.nl, tel. 035 694 3045) dat van dinsdag t/m 
zondag geopend is van 12.00-17.00 uur. 
Natuurlijk is het ook lekker eten in één van de 
vele restaurantjes die Naarden rijk is. Ook een 
bezoek aan de speciaalzaken in het Arsenaal is 
de moeite waard.Stadhuis van Naarden. Foto: Hans Hoes.
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Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de infor-
matie over de geosite Naarden op de website van 
Geopark Heuvelrug (www.geopark-heuvelrug.nl), 

Gespot voor u
PlantNet
Leen Mak

Elders in dit tijdschrift is een recensie opgenomen van het boek ‘Stadsflora van de Lage Landen’. 
Een mooi boek, maar met een kleine 500 pagina’s niet direct handig om mee te nemen naar bui-
ten. Er bestaan handzamer boekjes die gebruikt kunnen worden bij het determineren van bomen, 
struiken en kruiden. Maar in het veld halen zelfs de handigste boeken het niet bij de smartphone 
app ‘PlantNet’. Via deze app maak je een foto van de plant die je wilt laten determineren. Na 
opgave van het deel van de plant op je foto: blad, bloem, vrucht of schors, komt de app na 
enkele tellen terug met een lijstje van namen. Elke naam krijgt een score die aangeeft met welke 
waarschijnlijkheid deze tenaamstelling klopt. Voor zover ik als niet-plantkundige kan beoordelen, 
is de uitkomst met de hoogste score vrijwel altijd correct. Een bijzonder handig hulpmiddel dus en 
gezien de beoordelingsscore van 4,5 uit 5, gebaseerd op duizenden beoordelingen, delen veel 
gebruikers deze mening. 
De app is gratis en is beschikbaar voor iOS apparaten (in de Apple App Store) en voor Android 
apparaten (in de Google Play Store).
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Wikipedia en het boek ‘Geschiedenis van Gooi-
land’ door dr. D. TH. Enkelaar en dr. A.C.J. de 
Vrankrijker uit 1938/1940 (herdruk 1972).

Spaanse Huis. Foto: Hans Hoes.
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Patrick Kreuning

De pimpelmees
Dit voorjaar kreeg ik vaker pimpelmezen op bezoek die zonnebloempitten uit mijn 

voederbak haalden. Daarom wilde ik meer van ze weten, helemaal toen later in 

de pers berichten verschenen, dat er een ziekte was uitgebroken onder de pimpel-

mezen. In het onderstaande zijn de resultaten vermeld van mijn zoektocht naar 

informatie over deze soort. Gelukkig zijn er heel veel onderzoekers die zich met 

mezenonderzoek hebben beziggehouden.

Pimpelmees met jongen.
Tekening: Henk van Bork.

Portret
Je herkent ze aan een fletsblauw petje, witte 
wangen en een brede zwart-blauwe halsband. 
Ze hebben een zwarte oogstreep, wit voor-
hoofd, flauw gele borst en buik en een mos-
groene rug met helderblauwe vleugels. Het 
petje van de mannetjes is iets helderder van 
kleur dan bij de vrouwtjes. De pimpelmees is 
circa 11 cm lang en iets kleiner dan de kool-
mees. Hij heeft een gewicht van 12-15 gram. 
De meeste pimpelmezen worden ongeveer 
drie jaar oud, maar onder ideale omstandig-

heden kunnen ze gemakkelijk acht jaar oud 
worden. Er is zelfs een vogel van 19 jaar oud 
aangetroffen. Veel pimpelmezen overleven 
strenge winters niet. In die periode komen dan 
ook veel vogels uit het oosten en noorden naar 
Nederland en omringende landen, terwijl er 
ook wel pimpelmezen vanuit Nederland naar 
België en Frankrijk trekken. Maar er zijn er 
ook heel wat die hier overwinteren. Het aantal 
broedparen in ons land bedroeg in de periode 
2013 tot 2015 zo’n 400.000 terwijl er ruim twee 
miljoen diertjes hier kwamen overwinteren. 
De pimpelmees is dit jaar de top-3 binnen-
gekomen van meest getelde tuinvogels in 
Nederland.

Voedsel
Naast zaden en rupsen staan ook insecten en 
larven op het menu. Het broedseizoen begint 
tegenwoordig gemiddeld ieder jaar een halve 
dag eerder. Dit komt door de klimaatver-
andering en het feit dat insecten daardoor 
eerder actief worden. Toch heeft het vroeger 
oplopen van de temperatuur ook negatieve 
effecten; er is vaak nog onvoldoende voedsel 
beschikbaar. Veel mensen hangen in de winter 
voedsel buiten maar met de kwakkelwinters 
van de laatste jaren wordt er weinig gebruik 
van gemaakt. Mocht er een strenge winter ko-
men dan zoeken zij het liefst oude nesten op, 
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omdat die ook aantrekkelijk zijn voor insec-
ten. Qua zaden eten ze graag van vetbollen en 
pinda’s maar ook zonnebloempitten vinden ze 
zalig. Zodra de mezen echter jongen hebben 
zijn rupsen het hoofdvoer voor het grootbren-
gen van de jongen. Pimpelmezen zijn dan ook 
graag geziene gasten in boomgaarden. In die 
periode is een extra voedselbron erg prettig; 
het scheelt de ijverige meesjes veel werk.  

Broedseizoen
Pimpelmezen kunnen heel goed ultraviolet 
licht waarnemen. Die waarneming gebruiken 
de vrouwtjes bij het zoeken naar een geschikt 
mannetje. De zang en het vermogen om voed-
sel te verzamelen spelen echter ook een be-
langrijke rol. Het vrouwtje legt eerst meerdere 
eieren voor ze begint te broeden, soms één ei 
per dag. Na twee weken komen de eieren uit 
en weer 16 dagen later vliegen de jonge mezen 
al uit, maar dan zijn ze nog wel afhankelijk 
van de ouders. Omdat ze het vliegen nog niet 
goed beheersen zijn ze een gemakkelijke prooi 
voor rovers zoals eksters, kauwen en kraaien. 
Daardoor wordt maar ca. 40% van de pimpel-
mezen volwassen. Ze worden na het uitvliegen 
nog 2 tot 3 weken bijgevoerd door de ouders. 

Door die korte tijd legt de pimpelmees vaak 
twee keer per jaar eieren tussen maart en juli.

Bacteriële ziekte
Dit voorjaar zijn er o.a. in Duitsland opvallend 
veel pimpelmezen gestorven. Ook in België 
en Nederland bleek een verhoogde sterfte, 
vooral onder mannetjes. Het bleek om de 
Suttonella ornithocola bacterie te gaan die een 
luchtweginfectie veroorzaakt. Deze infectie 
heeft longontsteking tot gevolg en de dood. In 
Duitsland zijn er meer dan 14.000 pimpelme-
zen met deze besmetting geteld.

Bronnen
wikipedia (nl.wikipedia.org) en de websites 
van Vogelbescherming (www.vogelbescher-
ming.nl), Vivara (www.vivara.nl) en Dutch 
Wildlife Health Centre (www.dwhc.nl).

Pimpelmees aan een elzentak.
Tekening: Henk van Bork.

Europese pimpelmees.
Foto: Bengt Nyman (via Wikipedia).
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Grove den. Foto: Dick A. Jonkers.

De grove den: een 
multifunctionele boom

Dennen zijn naaldbomen die vrijwel iedereen kent. De grove den is er een van. 

Trefwoorden met het woord ‘den’ erin zijn in Van Dale Groot woordenboek van de 

Nederlandse taal met enkele tientallen te vinden. Onze kerstboom, denk aan het 

liedje “O denneboom, o denneboom, wat zijn uw takken wonderschoon”, is ove-

rigens geen den, maar een spar en behoort tot een heel andere familie. Het hout 

dat grove dennen opleveren heet grenen en wordt ook wel Europees grenenhout 

genoemd. Sparren behoren tot een andere naaldbomenfamilie en het hout daar-

van staat te boek als vuren. De grove den is de meest voorkomende boomsoort in 

Nederland, vooral op zandgronden. Op heidevelden draagt hij bij aan spontane 

bosvorming. In het verleden zijn grove dennen veel aangeplant voor houtproductie. 

In het Gooi zijn ze op zeer veel plaatsen aanwezig. Daarbuiten in de laag 

liggende delen van het gebied tussen Vecht en Eem slechts hier en daar, zoals 

bijvoorbeeld in het Naardermeer.

Dick A. Jonkers
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Kenmerkende boom
Grove dennen zijn te herkennen aan de twee en-
kele centimeters lange naalden, die bij elkaar op 
een uitsteeksel van een twijg staan. Vrijstaande 
grove dennen zijn ook goed te identificeren door 
het uiterlijk van hun kronen. Onder invloed van 
de overheersende windrichting passen die zich 
aan en ze kunnen daardoor een schilderachtige 
grillige schermvorm krijgen. 
De grove den wordt ook wel vliegden genoemd. 
Die naam hebben ze te danken aan de natuur-
lijke verspreiding van het uit de dennenappels 
afkomstige en door de wind naar de groeiplek 
meegevoerde zaad. Dat is vederlicht en bezit 
een vliesje, waardoor de wind het vrij ver kan 
meenemen. De bloei manifesteert zich in april/
mei, maar dit gebeurt pas als de boom enkele 
tientallen jaren oud is. In de bloeitijd komt het 
soms voor dat auto’s bedekt raken met stuif-
meel. Wanneer het na een stuifmeelwolk regent, 
kleurt het regenwater geel en wordt zwavelregen 
genoemd. 

De grove den is een lichtboom en groeit daar-
door bijeen op zonnige plekken waar veel licht 
op de bodem valt. De bodem van de groeiplaats 
varieert van droog tot nat. De boom is aanwezig 
op voedselarme, zure zand- of veenbodem, hier 
en daar in moerassen en moerasbossen, in loof- 
en naaldbossen, in struwelen, op heidevelden en 
in zeeduinen.
Ruwe plaatvormige grijsbruin- tot oranjekleuri-
ge, schorsvormige stroken beschermen de boom 
tegen uitdroging. Oude bomen krijgen nogal 
eens een zgn. krokodillenhuid met kleine roze, of 
geelkleurige, ondiepe schubben. De stamomtrek 
bij oude bomen kan tot 1½ m oplopen.
Dennen zijn bomen die weinig eisen stellen; zij 
zijn bestand tegen droge zomers en extreme 
vorst. Een pen- of haarwortel draagt bij aan een 
goede watervoorziening. Jonge bomen zijn aan-
vankelijk kegelvormig. Met het vorderen van de 
leeftijd verliezen zij hun onderste takken.
In de voor de bosbouw bestemde percelen wor-
den de bomen dicht bij elkaar gezet, zodat zij ge-
dwongen worden recht omhoog te groeien. Pas 
na enkele tientallen jaren beginnen de bomen 
te bloeien. Het vellen ervan kan plaatsvinden na 
zo’n 80 jaar vanaf de aanplant. Bij Wolfheze be-
vindt zich volgens de overlevering een duizend-
jarig exemplaar. In 1996 is met geavanceerde 

Vliegdennen. Foto: Dick A. Jonkers.

Grove dennennaalden staan in duo’s bij elkaar.
 Foto: Dick A. Jonkers.
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apparatuur vastgesteld, dat de leeftijd zich 
tussen de 355 tot 405 jaar bevond. De boom had 
een stamomtrek van 430 cm.
Er is een periode geweest in de jaren ’80 van de 
twintigste eeuw waarin problemen optraden met 
zure regen. Gelukkig is de situatie tegenwoordig 
verbeterd. 

Andere namen
Het is leuk om te proberen de oorsprong van de 
wetenschappelijke naam van een organisme te 
achterhalen. Die van de grove den luidt Pinus 
sylvestris. Er wordt verondersteld dat Pinus 
afkomstig is van het Griekse woord voor wilde 
den, of van het Keltische pin of pen. Het laatste 
duidt wellicht op de groeiplaatsen in de bergen 
en rotsen . Een heel andere verklaring die de 
ronde doet, is dat Pinus afkomstig is uit het 
Grieks en terug te voeren is naar phoinos, ofwel 
de rood- tot bruinroodachtige schorskleur. 
Sylvestris duidt op de groeiplaats, die zich in het 
bos bevindt. In het oud-Nederlands werd de den 
tanna genoemd.
De boom heeft een bonte verzameling andere 
namen . Na een zoektocht in de literatuur kwa-
men er maar liefst 33 boven water (zie de lijst). 

 appelboom grove mast pijnboom
 bosspar grove spar vliegden
 dan harsboom Schotse den
 den keenboom Schotse pijnboom
 deel kienhout Schotse spar
 deen mast silvesterpijn
 dein mastboom spar
 din mastenpijn sparre
 dennenboom mastenspar sper
 gewone pijn noordse den sperreboom
 grenenboom pijn wilde pijnboom

 
Voorkomen in het verleden
Grove dennen hebben een rijke historie en 
komen al vanaf de laatste ijstijd, zo’n 11.000 jaar 
geleden, voor in ons land. Oorspronkelijk was 
dat het geval op hoogveen. Het afgraven van 
veen en ontginningen hebben er echter later toe 
geleid, dat deze van  nature inheemse bomen 

begonnen te verdwijnen. Dit fenomeen leidde 
uiteindelijk tot aanplant van grote aantallen 
grove dennen op arme zandgronden. Het zaad 
daarvoor was afkomstig uit het buitenland. Deze 
dennen zijn rond 1515 onder meer aangeplant in 
het Mastbos bij Breda, het oudste in Nederland 
aangelegde bos.
Hoewel van origine een soort van het hoog-
veen, gedijt de grove den goed op voedselarme 
gronden. Vanaf de 19e eeuw vond op grote schaal 
aanplant plaats en werden productiebossen aan-
gelegd. In de zandverstuivingen van de Veluwe 
en Drenthe kwam dat goed uit, want die waren 
ontstaan door overbegrazing van de heide. Van 
2001 tot 2006 voerde Alterra, nu Wageningen 
Environmental Research, bosinventarisaties uit 
in Nederland. Dit onderzoek wees uit, dat maar 
liefst een derde van het Nederlandse bos bestond 
uit aanplant van grove den. In totaal besloeg dit 
een oppervlakte van 1049 km². 
Tegenwoordig is de visie op de functies van 
bos veranderd. Bosbeheerders spreken nu van 
multifunctioneel bos, waar, naast houtproductie, 
recreatie en natuurwaarden een hoofdrol spelen.

Belagers en helpers
In de houtplantages, monocultures van dennen, 
zijn de plantafstanden tussen de bomen klein en 
is de kans op aantasting door plaagvorming van 

Volksnamen voor de grove den.

Productiebos met ondergroei door uitzaai van 
aanwezige moederbomen.
 Foto: Dick A. Jonkers.
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insecten groot. Dat kan overlast zijn van blad- en 
wolluizen, maar ook aantasting door rupsen van 
een aantal nachtvlindersoorten, waaronder de 
dennenscheerder en nonvlinder. In het verleden 
heeft dat geleid tot het ophangen van grote 
aantallen nestkasten voor holenbroeders met als 
doel de bewoners in te schakelen als natuurlijke 
insectenbestrijders. Oplettende wandelaars zul-
len omhoog kijkend in een wat ouder dennenbos 
diverse exemplaren kunnen ontdekken waarvan 
de stam een bocht maakt in de vorm van een 
‘posthoorn’, of gaffel. Daar is dan de dennen-
lotrups aan de gang geweest. Als helpers kunnen 
rode bosmieren fungeren, die de dennen facilite-
ren door het aanslepen van dennennaalden voor 
de bouw van hun nesten. Zij verplaatsen daarbij 
schimmels, die zich op de naalden vestigen. 
Deze schimmels bevatten mineralen met suikers 
die als voeding fungeren voor de bomen. 

Grenen
Grenen, de handelsnaam voor het hout van de 
grove den, is in de regel - op vuren, afkomstig 
van sparren, na - de meest geëxploiteerde naald-
houtsoort in Nederland. De boom en onderdelen 
ervan zijn goed inzetbaar in onze samenleving. 
Vanouds zijn de stammen veel benut. Het al 
eerder genoemde Mastbos heeft zijn naam te 
danken aan het feit dat de stammen werden ge-
bruikt om er scheepmasten van te vervaardigen. 
Ook werden er wel vlotten van gebouwd. 
In de tijd dat steenkool de voornaamste brand-
stof was, in de 19e en de eerste helft van de 20e 
eeuw, was het hout vaak in gebruik als stutter in 
mijngangen voor de zijwanden en het dak. Het 
gaat namelijk hoorbaar kraken voordat het in 
elkaar zakt. Hierdoor werden de mijnwerkers 
gewaarschuwd wanneer een gang dreigde in te 
storten. 
In onze tijd komen we grenen in de bouw tegen, 
bij binnenkozijnen, ramen, deuren, binnen- en 
buitenbetimmeringen en balkhout. Ook in de 
waterbouw wordt het hout veel toegepast als 
steigerdek, steigerpaal, beschoeiing, damwand 
en gording. Verder wordt grenen gebruikt voor 
het fabriceren van papier, meubels, tafelbladen, 
kasten, vloeren, kisten, kratten en speeltoestel-
len. Op de Veluwe, waar heel veel naaldhout was 

aangeplant, ontstond vanaf het eind van de 16e 

eeuw een bloeiende papierindustrie. Grenen 
wordt in de binnenhuisarchitectuur nogal eens 
aangewend voor toepassingen, waarbij de struc-
tuur van het hout niet in het zicht komt. Een 
uitzondering vormen de betimmeringen met 
rabatdelen, waarbij de tegenstelling tussen het 
roodachtige kernhout en het veel lichtere spin-
thout voor een levendig effect zorgt.
Moderne grenen meubelen zijn meestal gemaakt 
van het hout van andere dennensoorten. Dit 
wordt veelal geïmporteerd uit de Verenigde 
Staten, waar de bomen wat groter worden en 
minder knoesten bevatten. Daarentegen worden 
grenen IKEA - meubelen (vol knoesten) ook 
gefabriceerd van europees hout.

Andere toepassingen
Er zijn nog veel meer andere eigenschappen 
die ertoe hebben geleid, dat allerlei producten 
rechtstreeks worden bereid, of samengesteld uit 
wat de den te bieden heeft. Van oudsher is de 
boom een belangrijke leverancier van terpentijn, 
die wordt gewonnen uit de hars. Daaruit wordt 
terpentijnolie verkregen die dient als verdun-
ningsmiddel voor olieverven en tevens veel 
gebruikt wordt voor  het reinigen van verfkwas-
ten. Nevenproducten van de olie zijn kunstmatig 
bereide kamfer, harsvernis en oliebeits. De hars, 
een afscheidingsproduct van de den, bevat co-
lofonium, een ingrediënt dat op zijn beurt weer 
allerlei mogelijkheden biedt, zoals bij solderen, 

Vraatspoor van dennenlotrupsen.
 Foto: Dick A. Jonkers.
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in drukinkten, vernissen, lijmen, zeep, genees-
middelen, kauwgom en het harsen van violen. 
Vroeger bekleedden brouwers de binnenkant 
van hun vaten met brouwerspek, waarvoor 
colofonium de basis vormde. Bij het enten van 
allerlei boomsoorten gebruikt men entwas voor 
het afdichten van wonden. Hierdoor wordt 
uitdroging en infectie voorkomen. Ook hiervoor 
wordt het al eerde vermelde colofonium toege-
past, samen met bijenwas.

Inzet bij gezondheidszorg
Het benutten door de mens van de grove den 
voor geneeskrachtige doeleinden is tenminste 
millennia oud. Hippocrates, grondlegger van 
de geneeskunde uit het oude Griekenland, en 
Dioscorides, wegbereider van geneeskunde en 
kruidenwetenschap, mengden de naalden en de 
knoppen met honing, om dit als medicijn aan te 
wenden bij verkoudheid, slijmvorming, keelpijn, 
hoest, jicht en reuma. Deze toepassingen worden 
onderschreven in de huidige, op wetenschap-
pelijk onderzoek gestoelde, fytotherapie.  Stoffen 
die voorkomen in de den kunnen hulp bieden bij 
diabetes en hart- en vaatziekten. Rembert Do-
doens, een andere geleerde en pionier  uit de 16e 

eeuw, gebruikte medicijnen, waarvan de grove 
den de basis vormde, mede voor het genezen 
van hevige hoest, bronchitis en longontsteking. 
Voorts bood de den hulp bij ‘openen’  van levers 
en nieren. Een positieve invloed op de lever van 
stoffen die voorkomen in dennen lijkt volgens 
recente onderzoeken het geval te zijn. Do-
doens was zijn tijd dus ver vooruit. Onderzoek 
uitgevoerd in 2011 geeft aan dat de grove den 
zeer waarschijnlijk het vooruitzicht biedt om 
gebruikt te worden als basis voor behandelingen 
tegen ADHD, de negatieve gevolgen van roken, 
bescherming tegen UV- licht van de zon en tegen 
menstruatiepijn. Wat de colofonium betreft is er 
ook nog een nadelige kant aan de medaille. Deze 
stof kan allergie veroorzaken.

Eten, drinken, brandstof en slapen
Grove dennen bevatten eetbare bestanddelen. In 
periodes van voedselschaarste droogde men de 
binnenbast, die werd vermalen en vermengd met 
meel van graanproducten. Tot stroop verwerkte 
jonge loten schijnen een smakelijk boterhambe-
leg op te leveren. Sommige bonbonproducenten 
voegden vroeger een vleugje etherische olie, ont-
trokken aan grove den, toe aan de bonbonvul-

Dennenbos. Foto: Dick A. Jonkers
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ling, wat deze zoete delicatesse een aangename 
frisse smaak gaf. Van dennennaalden zette men 
thee. In het verleden, toen nog geen elektrisch 
licht voorhanden was, waren langwerpige stuk-
ken van dennen (spaanders) in trek de om de 
woonhuizen van onze voorouders te verlichten. 
Deze vingerdikke spaanders werden gesneden en 
goed gedroogd in de zon. ‘s Avonds werd dan een 
spaander in een lange staaf gestopt. Deze was 
gemaakt van hout met een ijzeren handvat aan 
het einde ervan. Hierna werd de staaf nog eens 
een keer in boomsappen of pek ondergedom-
peld. Zij brandden bijzonder lang en helder. Dit 
gebeuren deed mij denken aan mijn jongenstijd, 

toen ik om mijn zakgeld bij te spijkeren zakken 
vol dennenappels verzamelde. Die werden ver-
kocht in de buurt en dienden als hulpbrandstof 
bij het aansteken van kachels of open haarden. 
Dennennaalden werden vroeger gebruikt voor 
de vulling van kussens en matrassen. De naalden 
werden van de takken gehaald en in lauw water 
gelegd, totdat deze begonnen te fermenteren. 
De harde huid van de naalden sprong hierna 
open en de zachte binnenvezel kwam tevoor-
schijn. Deze vezels moesten in de zon worden 
gedroogd. Daarna was de zachte ‘boswol’ gereed 
voor gebruik. Inderdaad, de grove den: een 
multifunctionele boom. 

6 september: Landgoederen ’s-Graveland 
13 september (Open Monumentendag): 
 Naarden Vesting, Vestingmuseum, Grote Kerk
27 september: Smithuyzerbos en de Wolfsdreuvik
11 oktober: Blaricummer en Huizer engen
25 oktober: Bikbergen en Crailo
8 november: Boekesteyn en Spanderswoud (bos)
22 november: Hilversumse Wasmeer en Cronebos
6 december: Buitenwallen Naarden-Vesting
20 december: Spanderswoud
26 december: Lage Vuursche

Op pad met
de Natuurwacht

Gevel van stadhuis in Naarden. Foto: Leen Mak.

1 januari 2021: Ankeveense Plassen
 vanaf Natuurmonumenten
17 januari: Gooische Beukenroute
31 januari: De Zuid

Voor meer informatie zoals hoe aan te 
melden (verplicht!), vertrektijden en 
vertrekplaatsen:
kijk op de website vriendenvanhetgooi.nl >  
Wat we doen > De natuur in > Bekijk onze nieuwe 
wandelagenda

Wandelprogramma september 2020-januari 2021

Er is weer een aantrekkelijk aanbod aan wandelingen opgesteld, lopend vanaf 

september tot januari volgend jaar. Gaat u met ons mee op stap om te genieten 

van het veelzijdige Gooise landschap?

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson
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Gevelstenen
in Hilversum (deel 3)
Kees van Aggelen

Scholen
Twee hele fraaie gevelversieringen zijn te vin-
den aan een villa op het Dudokpark 10. 

In De Kindertuin was een fröbelschool geves-
tigd. De villa is uit 1905 en heeft een Jugendstil 
karakter. De architect was M.A. Poel.

Aan de Emmastraat, die in de omgeving in de 
volksmond “Klein Rome” heet, werd in 1937 het 
Katholiek Lyceum neergezet. Het ontwerp was 
van Nic. Andriessen. 

De gedenksteen laat (ook) een  fraai lettertype 
zien. In de jaren 1920-1940 pasten architecten 
eigen lettertypen toe. Bij de foto is ook het met-
selverband en baksteenmaat opvallend.

Na verschillende jaren in noodlokalen of in an-
dere schoolgebouwen te hebben gezeten, kreeg 
het Bijzonder Lager Onderwijs (BLO) een eigen 
schoolgebouw aan de Badhuislaan.

In 1962 werd de eerste steen gelegd door 
mevrouw Catharina Bakker-Bos, naar wie later 
ook een school vernoemd is.

De gevelversiering op het Dudokpark 10.

De gevelsteen aan de Emmastraat 56.

De gevelsteen aan de Badhuislaan 10.



37

Een fraaie gevelversiering is te vinden op de 
zijkant van Augustinushof 63. Het stelt een kind 
voor, deels in de natuur, deels in de wereld van 
de school.

Aan de Banckertlaan 132 een reliëf van Cor van 
Velzen. Het heet Woelwater en is geplaats op de 
gevel van een school.

Op de gevel van de school Groot Goylant, aan 
de Willem Barentzweg, heeft kunstenares Eline 

Janssens met hulp van de leerlingen dit moza-
iek De Slang gemaakt. Het kunstwerk is in 1997 
gemaakt. 

Particulier initiatief
Het is verheugend om te zien dat vele particulie-
ren hun woonhuis versieren met een gevelsteen 
of -versiering. Er zijn vele voorbeelden van 
huizennamen in de vorm van een gevelsteen. 
Op de Delilaan 9 vinden we Ons Thuis.

Op de Beijerinklaan 2 vinden we twee gevel-
stenen:  Een muzikant en een mythologische 
voorstelling van een vrouw met kinderen. 

Gevelversiering aan de zijkant van Augustinushof 63.

Reliëf van Cor van Velzen aan de Banckertlaan 132.

Mozaiek De Slang aan de Willem Barentzweg.

De gevelsteen op de Delilaan 9.

Gevelsteen van een muzikant.



38

Heel bijzonder is de nar die naar buiten klimt. 
Een gevelversiering aan de Larenseweg. 

Een fraai stukje huisnijverheid vinden we in de 
Salviastraat 33. Een zeilschip, tweemaster met 
vlaggen.

Een mozaïek als afsluiting: Dit woonhuis aan 
de Gijsbrecht van Amstelstraat 3 heeft als naam 
Microcosmos.

Gevelsteen van een mythologische voorstelling van 
een vrouw en kinderen.

Gevelsteen in de Salviastraat 33.

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

De gevelsteen aan de Gijsbrecht van Amstelstraat 3.
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Vereniging Vrienden van het Gooi is een onafhankelijke vereniging met circa 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


