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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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Landgoed De Beek, Bussum. Foto: Erick Groothedde.
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Voorwoord
Dat wij in de afgelopen periode door het coronavirus minder bewe-
gingsvrijheid hadden, neemt niet weg dat wij ook in deze tijd werden 
beziggehouden door nieuwe ontwikkelingen die onze aandacht 
vroegen.

Wandelingen
De coronaregels hebben ertoe geleid dat wij dit voorjaar ons wandelprogramma hebben 
moeten staken. Nadat wij in het begin van de zomer weer meer vrijheden kregen, zijn de 
wandelingen met onverminderd succes weer hervat, zij het met de beperkende regel van 
maximaal 20 deelnemers en aanmelding vooraf. 
Helaas heeft het virus dit najaar opnieuw geleid tot grotere zorgen en ook weer tot nieuwe 
beperkingen. Daarom hebben wij opnieuw het wandelprogramma van onze natuurwacht 
moeten stoppen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Driftweg
Aan de Driftweg, op de grens van Naarden en Huizen, ligt een zandafgraving die in de volks-
mond de naam ‘de kuil van Lustig’ heeft gekregen. Deze kuil is onderdeel van de Naarder Eng. 
In de kuil is volgens het geldende bestemmingsplan ruimte voor de bouw van een woonhuis. 
De huidige eigenaar heeft dit opgevat als zou er ruimte zijn voor een appartementencom-
plex in de vorm van een 30 meter hoge woontoren met 32 appartementen. 
Omdat hij kennelijk beseft dat het eigenlijk nog maar de vraag is of het bestemmingsplan 
zo’n bouwplan wel toestaat, heeft hij ook een bescheidener plan ingediend voor een complex 
met 13 appartementen. Wij zijn in de stukken gedoken en concluderen dat het bestem-
mingsplan niet méér toelaat dan een ruime villa. 
Vooralsnog zijn de ontwikkelaar, en ook de gemeente Gooise Meren, waar de plek onder valt, 
daar nog niet van overtuigd. Kortom, er is nog werk aan de winkel.

Huizen
Ook in de gemeente Huizen heeft men niet stilgezeten. Er ligt in het kader van de kustvisie 
een uitwerkt plan voor de inrichting van de Zomerkade en ook een plan voor de bouw van 
zomerhuisjes op de oostelijke landtong bij de havenmonding. De Zomerkade ligt binnen 
het stedelijk gebied van Huizen. 
De ontwikkelingen bieden een prima tegenwicht tegen de Blaricumse plannen op het 
Voorland. Over de vraag of die zomerhuisjes wel zo gewenst zijn, zal het bestuur zich nog 
buigen.
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Herfstblad.

Blaricum
Het Voorland, de horeca, de zandophoging, allemaal zijn ze in voorgaande nummers van dit 
Tijdschrift al uitvoerig aan de orde geweest. In het vorige nummer heb ik het een continuing 
story genoemd. Daar is inmiddels weer een en ander aan toegevoegd. De bezwaren, die dit 
voorjaar zijn behandeld in de bezwarencommissie, hebben tot nu toe niet geleid tot een 
uitspraak van de gemeente - ondanks de reeds verlopen termijnen. Wel zijn ze aanleiding 
geweest voor de rechtbank in Utrecht om de uitspraak over de tijdelijke strandtent uit 2019 
uit te stellen. De gemeente heeft aangegeven dat onze bezwaren tegen het strandpaviljoen 
van Geesink en tegen de oplossing die was gekozen om de zandophoging te compenseren, te 
willen voegen bij de procedure die nog loopt bij de rechtbank. 
Ook heeft de gemeente laten weten samen met de provincie  op zoek te zijn naar een betere 
oplossing voor de compensatie van de strandophoging. Het lijkt erop dat, zonder dat met 
zoveel woorden te zeggen, onze bezwaren worden erkend. In het volgende nummer kunt u 
een vervolg verwachten op wat inmiddels op een soapserie begint lijken.

Oud Valkeveen
Als u dit blad ontvangt heeft inmiddels de zitting bij de Raad van State over het speelpark 
Oud Valkeveen plaatsgehad, ervan uitgaande dat de coronaregels dat niet hebben verhin-
derd. De hoop is dat ik, als het volgende nummer verschijnt, de uitspraak daarover kan 
melden. Ik ben vol goede moed over de uitkomst.

Wet- en regelgeving
Op 23 oktober hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een nieuwe Omgevingsveror-
dening vastgesteld. De Omgevingsverordening NH2020 vervangt de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. De beschermingsregels voor de natuurgebieden volgens het Natuurnetwerk 
Nederland en Natura 2000 blijven onverminderd in stand.
Nieuw in de verordening is de invoering van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) dat 
de bescherming regelt van 32 aangewezen bijzondere landschappen.
Zowel in de inspraakfase als bij de behandeling van de vaststelling zelf heeft de VVG haar 
stem laten horen. Bij de behandeling in de Provinciale Staten zelf heeft de VVG in samenwer-
king met Natuurmonumenten een schriftelijke inbreng gehad naar aanleiding van een motie 
die de bouwmogelijkheden in het buitengebied zou moeten verruimen. De motie heeft het, 
tot ons genoegen, niet gehaald.

Informatiebord
Tenslotte, reeds vóór de coronaperikelen waren wij gestart met het verzorgen van een reeks 
informatieborden bij opmerkelijke zanderijen die worden aangedaan als je onze fietstocht 
langs de Gooise zanderijen volgt. Het eerste informatiebord in de reeks mocht ik op 22 sep-
tember samen met de burgemeester van Gooise Meren onthullen. Het staat op de Huizerweg 
bij de rotonde die uitkijkt op het Mouwtje.

Hans Metz,  voorzitter.

Foto: Leen Mak.
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De Westbroekse
Zodden

In de Westbroekse Zodden. Foto: Julia Weishut.

Eind september, zoals we toen dachten de laatste zomerse dagen van 2020, 

fietsten we langs en wandelden we in het Nationaal Park de Weerribben met 

zijn vele ‘trilvenen’. Maar ook in onze eigen omgeving komen trilvenen voor. Zo 

kent het Naardermeer enkele trilvenen en worden ze in de Westbroekse Zodden 

(tussen Hilversum en Utrecht) weer ontwikkeld. Deze plek is één van de Geosites 

van het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht.

Hans Hoes

Veen en moeras
Het gebied tussen Hilversum en Utrecht is tot 
de 12de eeuw een ondoordringbaar moerasge-
bied geweest. Het is als veengebied zo’n 10.000 

jaar geleden ontstaan.  Veen wordt gevormd 
onder vochtige omstandigheden als dood 
plantenmateriaal langzaam wordt afgebroken 
en er steeds nieuw planten- en bomenmateriaal 
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wordt toegevoegd. Aan het einde van de laatste 
ijstijd begonnen de temperatuur en de zeespie-
gel te stijgen. Een gevolg was dat de rivieren 
hun water niet konden afvoeren, waardoor 
riviervlakten (kommen) volstroomden en een 
groot deel van het jaar onder water stonden. 
De kommen liepen onder water tot aan de 
hogere delen, zoals de Utrechtse Heuvelrug en 
het Gooi. In die kommen werd veen gevormd. 
Het veengebied werd ontwaterd via tal van 
kleine veenstroompjes, waarvan de Kromme 
Mijdrecht, de Meije, de Drecht en de Angstel nog 
bestaan. 

Ontginnen van veen
Na het afdammen van de Kromme Rijn bij 
Wijk bij Duurstede in 1122 daalde het water-
peil van de Vecht zover dat het mogelijk werd 
het achterliggende moeras te ontginnen. De 
bisschop van Utrecht gaf de percelen uit aan 
geïnteresseerde particulieren. Haaks op de 
oeverwal werden sloten het veen in gegraven, 
waardoor het water uit de hoge veenrug naar 
de Vecht kon afstromen.  Daardoor zijn de hui-
dige lange strookvormige percelen ontstaan. 
Na verloop van tijd werd een achterkade 
aangelegd om het zure water uit het resteren-

de hoogveen tegen te houden. Als men later 
verder wilde ontginnen, werd deze achterkade 
de nieuwe basis waarop boerderijen werden 
gebouwd. Zo zijn Achterwetering, Westbroek 
en Tienhoven ontstaan. Thans is deze struc-
tuur nog te herkennen. 
Als veen wordt ontwaterd klinkt het in en 
oxideert het (met CO2 uitstoot!). Daardoor 
daalt de grond. Waar in het begin op het veen 
akkerbouw kon plaatsvinden was later, door 
de daling van de grond, alleen grasland nog 
mogelijk. Bovendien waren er windmolens 
nodig om het teveel aan water naar de rivier 
te lozen. 

Turfwinning
Het eerste doel van de veenontginning was 
vooral het vergroten van het landbouwareaal. 
Een enorm gebied in West-Nederland werd 
tussen 10de en de 16de eeuw ontwikkeld van 
woeste grond, moerassen en meren tot land-
bouwgebied. Er waren vele monden te voeden 
en de meren vormden ook een bedreiging voor 
de steden en dorpen; geregeld waren er over-
stromingen. Door de groei van de stedelijke 
bevolking was er steeds meer brandstof nodig. 
Dat werd opgelost door op vele plaatsen niet 
alleen de oude venen te ontwateren voor 

Westbroek vroeger.
Bron: www.geopark-heuvelrug.nl

Infopaneel Westbroekse Zodden.
Foto: Julia Weishut.
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landbouw, maar ze ook af te graven voor turf-
winning. Daarbij werd gebaggerd waardoor 
de zogenaamde ‘petgaten’ ontstonden. Op de 
legakkers, tussen de petgaten,  werd de turf 
gedroogd. De turf werd met boten afgevoerd, 
onder andere via de daarvoor gegraven Tien-
hovensche Vaart (zie ons Tijdschrift nr. 2020-
02). De petgaten staan haaks daarop. Door de 
werking van wind en water spoelden vele leg-
akkers weg. Zo ontstonden de Loosdrechtse, 
de Maarsseveense en de Vinkeveense plassen. 
Waar de zandgrondlaag ondiep aanwezig was, 
de veenlaag dun en/of de turfwinning beperkt 
bleef (zoals op de Zodden), gebeurde dat niet. 
Daar is de oude structuur van de 15de eeuw 
nog te herkennen. Naast turfwinning vond 
ook de oogst van riet plaats. In 1790 werd de 
turfwinning gestaakt in opdracht van de stad 
Utrecht, die wateroverlast vreesde.

Westbroekse Zodden
De Westbroekse Zodden zijn een ontgonnen 
en voor een deel ontveend veengebied op het 
zand. De historische ontwikkelingen zijn nog 

zichtbaar. Nog steeds komt er kwel vanuit 
de Utrechtse Heuvelrug en instroom vanuit 
de Vecht voor. Het gebied is hydrologisch 
en ecologisch interessant. De Zodden zijn 
exemplarisch voor de nabijgelegen vervenings-
plassen. Het water (de vele petgaten) was door 
overexploitatie een soort onbruikbare ‘woes-
tenij’ geworden. Medio vorige eeuw zag men 
de natuurwaarden van dit gebied in. Er komt  
veenvorming in verschillende stadia voor, zo-
als trilvenen. Daaromheen groeit moerasbos. 
Er komen bijzondere plantensoorten voor die 
met veenvegetaties verbonden zijn en vogels 
broeden er in groten getale. Uit historisch 
onderzoek blijkt dat de verlanding en verve-
ning van petgaten meestal door de natuur 
zelf wordt opgepakt. Onderzocht is hoe dat 
proces is te versnellen zodat er eerder en meer 
trilvenen, als voorfase van de verlanding, in de 
Westbroekse Zodden ontstaan. Thijsse heeft 
het gebied al beschreven, maar in de jaren 50 
van de vorige eeuw kwamen er meer gedetail-
leerde beschrijvingen. Luchtfotoreconstructies 
gaven aan hoe snel de verlanding verliep in 

Trilvenen. Foto: Julia Weishut.
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een groot aantal petgaten. Om kraggevorming 
(ontstaan trilvenen) te bevorderen werden 
experimenteel rietvlotten in de petgaten aan-
gebracht met o.a. slangenwortel, moerasvaren, 
kleine lisdodde en riet. Op sommige plekken 
werkt het beter dan elders. Bij een wande-
ling door het gebied (er is een pad van 13 km 
aangelegd) is dat goed te zien. Op 11 februari 
2019 is een paneel over de geschiedenis van de 
Westbroekse Zodden onthuld. Daarmee is het 
gebied tot Aardkundig Monument benoemd. 
Het is een kenmerkend Natura 2000 veenland-
schap met petgaten, legakkers, moerasbossen 
en trilvenen.

Wandeling door de Zodden
“O, opa, wat is dit toch bijzonder, heel anders 
dan ’t Gooi en toch zo dichtbij. Wat ruikt het 
hier lekker en die geluiden van de ganzen en 
zwanen”. Dat waren de enthousiaste reacties 
van Julia, toen we op een zondag middag, na 
een natte ochtend het gebied bezochten om 
wat foto’s te maken. De wandeling start door 
een ‘moerasbos’ en vervolgt langs het paneel 
naar het meer open landschap. De petgaten 
zijn deels bedekt met de nieuwe ‘trilvenen’. 
Laarzen zijn in oktober wel gewenst op dit 
zogenaamde klompenpad. Om dit natuur-
gebied te behouden voor de toekomst voert 

Blauwe Knoop. Moerasvaren.

Spaanse Ruiter. Slangenwortel.

Tekeningen: Henk van Bork.

Zonnedauw.
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de provincie Utrecht herstelwerkzaamheden 
uit. De voedselrijke toplaag wordt afgeplagd, 
er worden natuurvriendelijke oevers aange-
legd en aanpassingen aan het waterbeheer 
uitgevoerd. Van september 2020 tot maart 
2021 wordt er weer gewerkt in de Westbroekse 
Zodden. De werkzaamheden bestaan grof-
weg uit het verwijderen van moerasbos, het 
plaggen van grasland, graven van petgaten en 
het ophogen van boerenpercelen. Daarnaast 
worden watergangen gegraven en omgelegd 
met daarin dammen, duikers en stuwen, zodat 
een flexibel waterpeil kan worden ingesteld 
in het (natuur-)gebied. Via een voormalige 

legakker liepen we terug naar Westbroek. De 
Westbroekse Zodden zijn bereikbaar via het 
Bert Bospad, halverwege de Kerkweg in West-
broek, met een kleine parkeerplaats. Het Bert 
Bospad loopt door het hele gebied tot aan het 
Tienhovensch Kanaal. Daarom is het gebied 
ook vanuit het Gooi bereikbaar via de Egels-
hoek (bij het vliegveld) en de Kanaaldijk. Van 
harte aanbevolen.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de be-
schrijving van de Geosite Westbroekse Zodden 
op de website van Geopark Heuvelrug Gooi en 
Vecht (www.geopark-heuvelrug.nl) en de eigen 
wandelingen en waarneming.

Wandeling door het moerasbos van de Westbroekse Zodden. Foto: Hans Hoes.
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De Naardense wallen
 Planten en vogels 60 jaar geleden en nu.

In 1959, meer dan 60 jaar geleden, begonnen wij met onze studie biologie 

aan de Universiteit van Amsterdam, toen nog Gemeente Universiteit. Tijdens 

de eerste twee jaren van onze studie maakten wij kennis met de veldbiologie, 

destijds niet zo’n ondergeschoven kindje als tegenwoordig. Er werden botanische 

excursies georganiseerd om de studenten biologie een basiskennis bij te brengen 

van de Nederlandse flora. Die excursies gingen naar gebieden die representatief 

zijn voor de verschillende plantengeografische districten zoals de kalkrijke duinen 

tussen Haarlem en Zandvoort, de kalkarme duinen ten noorden van Petten,  

de grote rivieren en het oosten van het land.

Jan P.C. de Bruin, Conrad L. Woldringh en Ferry Bouman

Bastion Oranje. Foto: Randolph Pelsink.
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Van die excursies werd door iedere deelnemer 
een verslag gemaakt. Eén van die excursies 
vond plaats op 7 mei 1960 en ging naar de 
Naardense Wallen en de aangrenzende IJs-
selmeerkust. Plantengeografisch kan dit gebied 
gezien worden als de westelijke uitloper van 
het Gelders district. De flora van de kust van 
het voormalige IJsselmeer is gekenmerkt door 
enkele soorten van het rivierendistrict, terwijl 
er ook nog soorten groeien die indicatief zijn 
voor het zoute verleden van de Zuiderzee. 
Botanisch gezien werden de Naardense wallen 
als voldoende belangrijk beschouwd om er een 
excursie naar toe te organiseren.
Voorafgaand aan de 60-jarige rëunie van ons 
studiejaar besloten wij om deze excursie 
opnieuw te maken, op 30 april 2019. Ook op 
11 mei 2019, tijdens de rëunie, is door een 
aantal jaargenoten een deel van de wandeling 
opnieuw gelopen. Een aantal verslagen van de 
excursie van 7 mei 1960 was nog beschikbaar, 
zodat er een vergelijking gemaakt kan worden 
tussen de flora van toen en nu. Uiteraard moet 
zo’n vergelijking voorzichtig gemaakt worden, 
want het gaat om eenmalige bezoeken, een 
momentopname dus, en niet om intensieve 
inventarisaties. Van die excursie is ook een 
vogelverslag aanwezig, zodat ook daar een 
voorzichtige vergelijking mogelijk is.

Planten
Allereerst een vermelding van het aantal soor-
ten planten dat wij aantroffen in de verschil-
lende jaren. Het totaal aantal soorten (beide 
jaren samengevoegd) bedraagt 141. In 1960 
werden 109 verschillende soorten geteld en 
in 2019 waren dat er 90. Hierbij moet worden 
vermeld dat er in de verslagen van 1960 geen 
bomen en nauwelijks struiken werden vermeld. 
Dat is opmerkelijk want de Naardense wal-

len zijn zeer rijk aan bomen van verschillende 
soorten. Dat geldt natuurlijk ook voor struiken, 
zoals vlier, lijsterbes, kardinaalsmuts, vogelkers 
en eenstijlige meidoorn.
Dat er in 1960 meer soorten zijn vermeld is niet 
zo opmerkelijk. De excursie van 1960 stond 
onder leiding van een ervaren botanicus, dr. P. 
Vermeulen, die de vegetatie van de Naardense 
wallen goed kende en ruim 30 jonge studenten 
zochten intensief naar planten. De excursie 
van 2019 werd door ons drieën gemaakt, was 
minder intensief, en met het klimmen der jaren 
zal ons observatievermogen er niet op vooruit 
gegaan zijn. Daardoor is het vooral interes-
sant om te zien welke soorten in 2019 werden 
gevonden, maar niet in 1960.

Uiteraard zijn er vele soorten die algemeen 
zijn in wegbermen en bosranden zoals vele 
grassoorten, boterbloemen, paardebloem, 
fluitekruid, dovenetels, heermoes enz. Derge-
lijke soorten werden in beide jaren gevonden en 
worden hier niet verder besproken. Wij willen 
hier ingaan op de meer bijzondere soorten en 
tevens aangeven of er verschillen zijn tussen 
de in 1960 en in 2019 gevonden soorten. Alle 
gevonden soorten zijn in een tabel opgenomen. 

Panorama Naardense wallen. Foto: Conrad Woldringh.

Vogelmelk. Foto: Jan de Bruin.
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Deze valt door zijn omvang buiten het bestek 
van dit artikel, maar is opvraagbaar bij de 
tweede auteur.
De vegetatie van de Naardense wallen kan glo-
baal worden onderverdeeld in drie vegetatiety-
pen, dat van de bosranden en langs de paden 
en wegen, van de aangenzende weilanden en 
langs de sloten, en tussen de snelweg (A1) en de 
kust van het Gooimeer.

Bosranden, paden en wegen
Wandelend over de Naardense wallen is er 
langs de paden en in de bosranden een mooie 
plantengroei te zien. Opvallend in de tijd van 
het jaar waarin we de wandeling maakten, 
zijn de witte bloemschermen van de gewone 
vogelmelk, een soort die veel in buitenplaatsen 
groeit. Vaak is vogelmelk in gezelschap van 
soorten als kraailook, speenkruid en klimop-
ereprijs. Een andere soort die hier groeit is het 
robertskruid, een wilde geraniumsoort, die 
zowel langs het pad staat als diep in het bos. 
Waar het robertskruid groeit zijn ook andere 
voorjaarsbloeiers te vinden: stinkende gouwe, 
een geel bloeiende papaverachtige, die wordt 
beschouwd als een urbane soort, en de dagkoe-
koeksbloem met roze-rode bloemen. Verder 
look-zonder-look met witte bloemen en blade-
ren die ruiken naar uien. Opmerkelijk is klein 
springzaad, een plant met kleine gele bloemen, 
waarvan de vruchten bij lichte aanraking open 
springen en de zaden weggeschoten worden. 
Voorts groeit hier een grassoort met de opval-
lende naam ijle dravik. In de schaduw van het 
bos vonden wij twee soorten, die oorspronkelijk 

afkomstig zijn uit meer zuidelijke gebieden en 
die in Nederland hun noordgrens bereiken, de 
donkere ooievaarsbek en de gevlekte dovenetel. 
Beide soorten worden ook gekweekt en het 
is daarom moeilijk te zeggen of het hier gaat 
om echte wilde planten of dat er sprake is van 
verwildering. Op vochtige plekken groeide ook 
penningkruid, een laag bij de grond groeiende 
wederiksoort met gele bloemen en mooie ronde 
blaadjes.
Delen van de wegen van de Naardense wallen 
zijn ook meer open. Er groeien hier geen hoge 
bomen, die schaduw geven, maar lagere hout-
gewassen, vooral de eenstijlige meidoorn. Tij-
dens onze wandelingen was deze uitbundig in 
bloei, overwegend witbloemig, en enkele exem-
plaren rozebloemig. Hier vonden wij soorten 
van het meer open landschap, vaak die graag 
op zandgrond groeien. Wij noemen zandraket, 
vroegeling, klein tasjeskruid, Sint-Janskruid, 
knoopkruid, duizendblad, boerenwormkruid, 
vlasbekje. Aan de zandraket is in Nederland veel 

Robertskruid. Foto: Jan de Bruin. Stinkende Gouwe. Foto: Jan de Bruin.
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erfelijkheidsonderzoek gedaan; het is welhaast 
een modelsoort geworden. 
Op de Naardense wallen vonden wij ook veel 
planten die als cultuurvolgers dan wel akker-
planten worden beschouwd, zoals gewone 
steenraket, witte krodde, raapzaad, zwarte 
mosterd, herik, hopklaver, smalbladige wikke en 
voederwikke. Ook eetbare soorten waren aan-
wezig: winterpostelein en veldsla. Er wordt van 
uit gegaan dat deze soorten deels verwilderd zijn 
maar overigens prima stand kunnen houden.
Vooral op de droge gronden troffen wij drie 
soorten sedums aan: muurpeper, hemelsleutel 
en tripmadam. Deze laatste soort, in Nederland 
zeldzaam, vonden wij niet in 2019. Ook de mu-
ren van de vesting zijn begroeid. Typische muur-
planten zijn muurvaren en muurleeuwenbek. 
Een meer nauwkeurig onderzoek van de muren 
zal ongetwijfeld meer muursoorten opleveren.
Aan de oever van de grachten bloeide de gele lis 
en groeiden verschillende zeggensoorten. Heel 
opvallend zijn de “horsten” van de pluimzegge, 

Lindenlaantje met raapzaad.
 Foto: Conrad Woldringh.

die zelfs in het water staan. Dit is een soort die 
een belangrijke bijdrage levert aan de verlanding. 
Een vergelijking tussen de jaren laat zien dat er 
soorten zijn die in 2019 algemeen aanwezig wa-
ren, maar in 1960 niet werden vermeld: stinken-
de gouwe, look-zonder-look, klein springzaad, 
gevlekte dovenetel, grote klis. Heel opvallend is 
het voorkomen van de japanse duizendknoop. 
In 1960 nog niet aanwezig en nu beschouwd 
als een invasieve, exotische soort. Er zijn zelfs 
botanici die er voor pleiten om deze soort te 
bestrijden. Een andere opvallende soort is de 
hertshoornweegbree, die wij in de wegberm 
aantroffen. Dit is een soort van het kustgebied 
en de vraag is of deze net zoals enkele andere 
(hierna te bespreken) soorten een relict is van 
het zoute verleden van het (huidige) Gooimeer 
of dat winters strooizout de vestiging van deze 
soort mogelijk heeft gemaakt.

Weilanden en sloten
In en langs de sloten is een mooie vegetatie 
te zien die kenmerkend is voor het laagveen-
gebied. Riet, grote lisdodde, gele lis en water-
zuring aan de oevers van de sloten en verder 
verschillende zeggesoorten (moeraszegge, 
oeverzegge), grote wederik, moerasvaren, veen-
reukgras, watermunt, wolfspoot, moerasspirea, 
poelruit, engelwortel. Ook echte valeriaan en 
kleine valeriaan werden hier gevonden. Het 
is interessant dat twee verschillende planten-
geografische districten, het bosrijke Gelders 
district en het open Hafdistrict (laagveen) hier 
zo’n scherpe grens hebben.

Zwarte Mosterd. Foto: Conrad Woldringh.
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Kustvegetatie 
Toen we in 1960 de kust van het IJsselmeer 
bereikten, was het alsof we bij de Hollandse 
zeekust aangekomen waren: blauwe zeedistel 
stond daar aan de oever. Het is een wettelijk 
beschermde soort! Verder engels gras, een soort 
van schorren en zeedijken, en zeepostelein. Het 
zijn duidelijke soorten van een zout verleden, 
die zich staande wisten te houden. Iets meer 
verwijderd van de kust groeiden ook opvallende 
soorten: gewone kruisdistel en zandhaver. Deze 
kruisdistel is vooral een soort van de grote 
rivieren; de zandhaver, met een opvallende 
blauwgrijze kleur, is een soort van de Noord-
zeekust. Op deze zandige bodem vonden wij 
ook zandzegge en muizenoor, soorten die veel 
in de duinen voorkomen. Blauwe zeedistel 
en engels gras hebben we in 2019 niet gezien; 
we konden de kust van het (huidige) Gooi-
meer nu ook niet meer bereiken. Van gewone 
kruisdistel en zandhaver was echter nog een 
mooie populatie aanwezig. Een zeldzame soort 
die we hier in 1960 aantroffen, heelbeen, ook 
met een blauwgrijze kleur en familie van de 
zeepostelein, konden we nu niet meer vinden. 
In dit open gebied was in 1960 een prachtige 
vegetatie van moerasandijvie aanwezig. Bij de 
drooglegging van de Flevopolders vestigde deze 
pioniersoort zich massaal op de drooggevallen 
bodem en vormde een groot geel gekleurd veld. 
De zaden (pluissneeuw) werden door de wind 
meegevoerd en konden ontkiemen in dit gebied 
grenzend aan de Naardense wallen. Zoals het 
met een pioniersoort gaat, verdwijnt deze bij 

Muurleeuwenbek. Foto: Jan de Bruin.

Muurvegetatie op Westbeer.
 Foto: Conrad Woldringh.

het veranderen van de omstandigheden en in 
2019 hebben we dan ook geen moerasandijvie 
meer aangetroffen.

Vogels
Zangvogels zijn goed vertegenwoordigd op de 
bomenrijke Naardense wallen; de aanwezigheid 
van meidoorn en andere struiken, samen met 
de rietbegroeiïng langs de sloten draagt bij aan 
de diversiteit. In 1960 zagen/hoorden wij fitis, 
tjiftjaf, tuinfluiter, grasmus, braamsluiper, riet-
zanger en kleine karekiet. Deze soorten namen 
wij ook waar in 2019. Het is opvallend dat de 
zwartkop in 2019 veel werd gehoord, maar niet 
op de lijst van 1960 staat. Dit past in het beeld 
van een grote toename van deze soort gedu-
rende de laatste decennia. Dat geldt ook voor de 
blauwborst, niet waargenomen in 1960, maar in 
2019 op verschillende plaatsen langs onze route 
gehoord; vroeger een zeldzame vogelsoort, maar 
nu overal in geschikte biotopen aan te treffen. In 
2019 zagen wij ook de roodborsttapuit, ontbre-
kend in de lijst van 1960. 
In de grachten rondom Naarden zijn natuurlijk 
veel watervogels aan te treffen zoals wilde eend, 
bergeend, meerkoet, waterhoen, aalscholver. 
In 1960 staat op onze lijst ook de zomertaling 
vermeld, toen nog een “gewone” soort, maar nu 
zeldzaam geworden. Het omgekeerde geldt voor 
de krakeend, in 1960 zeldzaam en niet op onze 
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lijst vermeld; in 2019 zagen wij veel krakeenden, 
wellicht zelfs meer dan wilde eenden. Merk-
waardig genoeg ontbreekt ook de fuut op de 
lijst van 1960, terwijl wij deze soort in 2019 op 
verschillende plaatsen zagen. Ook dit past in het 
landelijke beeld: een toename van de fuut, vooral 
in en rond stedelijke gebieden. Zagen wij in 1960 
nog visdieven boven het water jagen, in 2019 
ontbreekt deze soort op de lijst. Dit is indicatief 
voor de achteruitgang van deze soort. 
Op de weilanden buiten de wallen zagen wij nu 
veel grauwe ganzen en enkele bergeenden. Dat 
was in 1960 heel anders: op de lijst van dat jaar 
staan weidevogels als kievit, grutto, tureluur en 
scholekster, die wij in 2019 helaas niet gezien 
hebben. Daarentegen ontbreekt de grauwe gans 
in de lijst van 1960: buiten de trektijd was dat 
toen een zeldzame soort. Gelukkig vliegen de 
zwaluwen nog boven het water van de grachten, 
boerenzwaluwen, huiszwaluwen en gierzwa-
luwen, roffelt de grote bonte specht nog in de 
bomen van de wallen en zijn, behalve de eerder 
genoemde soorten, vink, roodborst, heggemus, 
winterkoning, merel en zanglijster te horen. 

Slotwoord
In het bovenstaande is een beeld gegeven van de 
vegetatie van de Naardense wallen en omgeving. 
De gegevens zijn gebaseerd op een moment-
opname, begin mei 2019. Soorten die eerder 
gebloeid hebben of later bloeien (zomersoorten) 
zullen deels in de lijst ontbreken. Een aantal 
soorten die wij in 1960 aantroffen, hebben wij 
nu niet meer gevonden. Daarentegen zijn er ook 
soorten waarvoor het omgekeerde geldt. Het 
moge duidelijk zijn dat wij dit artikel beschou-

wen als een uitnodiging en inspiratie om verder 
te kijken naar de planten die groeien op de Naar-
dense wallen en in de directe omgeving daarvan. 
Het is daarbij ook interessant om na te gaan hoe 
zoutminnende soorten en riviersoorten zich in 
de toekomst kunnen handhaven. Ook voor de 
waargenomen vogels geldt dat er ongetwijfeld 
meer soorten gehoord en gezien kunnen wor-
den, zeker bij wandelingen vroeg in de morgen. 
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Van der Meijden, R., E.J. Weeda, F.A.C.B. Adema, 
& G.J. de Joncheere (1983). Heukels’ Flora van 
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Weeda, E. (1985-1994) Nederlandse Oecologische 
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Zijn specialisatie is de ontwikkeling en struc-
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Grauwe gans. Foto: Jan de Bruin.
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De bodem in je tuin 
maakt het verschil
Wat kun je zelf doen om je leefomgeving te verbeteren? Darwin wist het al, de 

bodem is de basis voor een gezonde tuin! Hoe kunnen we zorgen voor een 

gezonde bodem?

Liesbet Dirven-van Breemen

Liesbet in haar tuin. Foto: fotoarchief Liesbet Dirven-van Breemen.

De bodem is allesbepalend voor een gezonde 
tuin. Niet alleen bepaalt de bodem de condi-
tie van de planten, maar de bodem bepaalt 
ook welke planten er kunnen groeien. Het is 
belangrijk om die bodem gezond te houden. 
Dit helpt ook om de gevolgen van klimaatver-

andering tegen te gaan. Planten en bomen in 
een gezonde bodem hebben minder moeite 
om te herstellen van hitte en droogte. En een 
gezonde bodem slaat ook CO2 op. Maar die 
gezonde bodem, die krijg je niet vanzelf, daar 
moet je aan werken. 
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Ongelooflijk veel leven
Bodem dooie boel? De bodem vergeten we vaak. 
Bij tuinieren zien we immers alleen wat er boven 
de grond gebeurt. En die bodem mag misschien 
een dooie boel lijken, maar schijn bedriegt. Er zit 
ongelofelijk veel leven in de bodem. In een thee-
lepeltje grond zitten tussen de 10 en 1000 meter 
schimmeldraden en miljoenen bacteriën.

Plantenwortels reageren
op schimmels
Uit een recent onderzoek aan Wageningen Uni-
versiteit blijkt dat wortels van planten reageren 
op geuren die nuttige en schadelijke schimmels 
in de grond afgescheiden. Ze doen dit door 
naar de schimmels toe te groeien1 of ze juist te 
negeren. Blootstelling aan de juiste schimmels 
kan soms zelfs tot bescherming leiden tegen 
bodembeestjes die zich voeden met planten en 
hun wortels.

De bodem bepaalt
De bodemsoort bepaalt welke planten er 
kunnen groeien. Als je er de ruimte voor hebt, 

Zonnebloemen in de herfst. Foto: Liesbet Dirven-van Breemen.

Koninginnekruid.
Foto: Liesbet Dirven-van Breemen.

1  https://www.wur.nl/nl/nieuws/Plantenwortels-groeien-
naar-bodemschimmels-toe.htm
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maak dan een hoekje in je tuin waar je de boel 
de boel kunt laten. De soorten die er van nature 
voorkomen, komen dan vanzelf. Planten als 
koninginnekruid, salomonszegel en wilg doen 
het goed op veengrond. Duizendblad, brem 
en ooievaarsbek gedijen goed op zandgrond. 
Op kleigrond groeien kalkminnende planten 
goed. Planten op zandgrond hebben het lekker 
warm en hebben zuurstof genoeg, want een 
zandgrond warmt snel op. Het nadeel is dat 
zandgrond ook weer snel uitdroogt. Veengrond 
is organisch rijk en houdt het water goed vast 
en kleigrond is moeilijk te bewerken, maar 
voedselrijk. 

Goede balans
Ik woon in Kortenhoef en beschik over een 
moestuin van maar liefst 200 m2 en een grote 
tuin. In de tuin gaat het vooral om de variatie. 
Dat ziet er leuk uit. Maar het is ook goed voor 
de biodiversiteit en het verkleint de kans op 
plagen. Het liefst zaai of plant ik inheemse 
soorten. Want elke plant is een gastheer voor 
specifieke (bodem)insecten. Het Jacobskruis-
kruid is bijvoorbeeld zo’n bekende in het Gooi 
met zijn gele straalbloempjes: het hoofdvoed-
sel voor de zebrarups, de larve van de Sint-
Jacobsvlinder. Ook de duinzijdebij, de Ja-
cobskruiskruidaardvlo en de zaadvlieg houden 
veel van deze plant. 

Aantrekelijke tuinplanten
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) is 
een heel aantrekkelijk tuinplant die op veel bo-
dems goed gedijt. Tientallen vlindersoorten zo-
als distelvlinder, dagpauwoog, bruin zandoogje 
en gehakkelde aurelia komen op de overvloed 
aan nectar af. Ook zweefvliegen zijn dol op het 
koninginnekruid. Wilde kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), een geweldig geurende klim-
mer wordt vooral ‘s avonds en ‘s nachts door 
nachtvlinders bezocht zoals de kamperfoelie-
uil en klein avondrood. Ook dagvlinders en 
bodeminsecten bezoeken de verhoute stengels 
van de kamperfoelie. De inheemse soorten 
zijn herkenbaar voor de insecten van hier. En 
zo werk ik in mijn eigen tuin aan een goede 
(bodem)biodiversiteit en balans.

Laat het aan de bodem zelf over
Een gezonde bodem met een grote variatie aan 
bodemleven houdt zichzelf in evenwicht. Ik gun 
de bodem zijn welverdiende rust door niet grof 
te spitten, maar de grond licht om te woelen. 
De bodem bewerk ik minimaal en voeding is 
bijna niet nodig. Ik voeg alleen af en toe wat 
pure plantencompost toe. Dat ruikt veel lekker-
der dan chemische mest en is veel beter voor 
het milieu. Bestrijdingsmiddelen komen bij mij 
niet de bodem in!

Goede bodem bruist van het leven
En vergeet de regenworm niet. Darwin wist het 
al bijna 150 jaar geleden, getuige zijn laatste 
werk. De gravende regenworm is onmisbaar 

Wilde kamperfoelie.
Foto: Liesbet Dirven-van Breemen.

Regenworm pendelaar.
Foto: Ron de Goede.
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voor een goed werkende bodem. Regenwor-
men houden met hun gewoel de bodem lekker 
luchtig en graven diepe gangen. Die helpen de 
bodem om het regenwater op te vangen. Ook 
bodemorganismen als bacteriën, schimmels 
en aaltjes dragen bij aan een goede verhouding 
tussen vocht en zuurstof in de bodem.

Op onderzoek uit in eigen tuin
Ga zelf op onderzoek uit in je tuin. Bekijk eerst 
de kleur van de grond. Is deze donker of juist 
heel licht? Een donkere grond bevat meestal veel 
organische stof met voeding voor planten. Dat 
wil je graag voor een goede groei van de planten. 
En hoe voelt de grond aan? Koud, warm, droog, 
vochtig of kruimelig? Zo kom je te weten of je 
water moet geven en of de grond al opgewarmd 
is na een koude winter. Is de grond kruimelig? 
Dan weet je dat er veel leven in de bodem zit. 
Wortels kunnen dan makkelijk doorgroeien. Als 
de grond hard en hoekig is, is het voor wortels 
niet om door te komen. 
Doe een testje en bepaal zelf de grondsoort van 
je bodem. In tuinen in nieuwbouwwijken is vaak 
een verse laag tuingrond aangebracht. Daar 
kunnen veel planten op groeien. Heb je een tuin 
in een oudere buurt? Dat is interessant, want 
dan kan je te maken hebben met een specifiek 
bodemtype, zoals klei, zand of veen. Daar kun je 
planten laten groeien die dat specifieke bodem-
type verlangen. Met een handje grond kun je al 
eenvoudig zelf een testje doen om het bodem-
type in je tuin te bepalen. Doe de kneedproef.

De kneedproef2

Neem een handje vol grond en bekijk deze en 
ruik er aan. Zitten er plantenresten in en ruikt 
de grond naar bos? Dan heb je te maken met 

veengrond. Als je geen kroketje van de grond 
kunt rollen en deze direct uiteenvalt, dan heb 
je te maken met een zandgrond. Hoe langer de 
kroket hoe meer klei in de grond.

Wil je ook een gezonde bodem 
in je tuin?
• Bewerk de grond minimaal. Dan verstoor 

je het evenwicht tussen de bodemorganis-
men en bodemlagen niet.

Regenworm strooiseleter.
 Foto: Ron de Goede.

De kneedproef. 
Foto: fotoarchief Liesbet Dirven-van Breemen.

2  https://www.ecopedia.be/pagina/bodemtextuur
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• Laat blad- en gewasresten het hele jaar 
door op de grond liggen. Bodemdiertjes 
vinden plantenresten heerlijk! Maar ook 
droogt de bodem bij warmere temperatu-
ren minder snel uit en geeft hevige regen 
geen uitspoeling van voedingsstoffen meer. 

• Zoek uit welk bodemtype jouw tuin heeft en 
zoek daar planten bij.

• Maak een rondje in de buurt je ziet dan 
direct welke planten of bomen het goed doen 
en die jij mooi vindt.

• Maak een takkenril of takkenhoop. In deze 
takken kunnen dieren zich verstoppen en dit 
zorgt voor meer variatie in je tuin. Dit bevor-
dert de biodiversiteit en je hoeft de takken 
niet af te voeren. 

• Laat stengels en zaaddozen staan in de winter.

 Dit staat niet alleen mooi, maar bodemdie-
ren kunnen er in overwinteren en ook biedt 
het een mooie rustplaats voor vogels.

Over de auteur
Liesbet Dirven-van Breemen heeft veel interesse 
in natuur en de bodem. Zij werkt aan projecten 
in relatie tot klimaat, bodem en gezondheid op 
het RIVM en aan de Atlas leefomgeving. 
Ook is zij jeugdgids bij IVN Gooi e.o.

Meer informatie:
Atlas leefomgeving, ik wil zorgen voor een 
gezonde bodem: https://www.atlasleefomgeving.
nl/meer-weten/bodem/ik-wil-zorgen-voor-een-
gezonde-bodem
Planten van hier: https://plantenvanhier.nl

Gespot voor u
Human nature
Planeet aarde in onze tijd
Dick A. Jonkers

In twaalf interviews geven gerenommeerde fotografen op indrukwekkende 
wijze in woord en beeld hun visie op de toekomst van onze planeet. Zij 
laten zien wat een schoonheid daarop aanwezig is. Allen hebben zij, naast 
dat zij fotograaf zijn, een ander specialisme. Meer dan vijftig foto’s zijn 
afgedrukt op aaneensluitende pagina’s zodat er één groot beeld ontstaat. 
Verder zijn op alle andere bladzijden ook een of meer foto’s te zien. Het is 
volop genieten, maar ook in een aantal gevallen aangrijpend wat hier wordt getoond.

De spits wordt afgebeten door een auteur die gespecialiseerd is in het onderwaterleven in zeeën 
en de ecosystemen van oceanen. Tegelijkertijd verhaalt hij net als de andere geïnterviewden over 
problemen die opduiken en leiden tot grote zorgen om wat leeft en groeit op Moeder Aarde. Een 
andere auteur is veldbioloog, die de lezer meeneemt naar het regenwoud. Inzicht in de materie 
van het landschap, vervuiling en massaproductie is eveneens een onderwerp dat aandacht krijgt 
in dit boek. De effecten van industriële vervuiling worden aangetoond aan de hand van lucht-
foto’s. Ook bedreigde diersoorten en dieren in gevangenschap komen in het vizier. Zo is er nog 
veel meer wat wordt beschreven over natuur, milieu en de effecten daarop van de menselijke 
samenleving. Voor mij heeft het boek het effect van een reminder. Verbeter de wereld, maar begin 
bij jezelf! 
 
Blackwelll, G., R. Hobday (samenstelling) (2020). Human Nature, Planeet aarde in onze tijd. Hard-
cover. Fontaine Uitgevers, Amsterdam. ISBN 9789055966118. 306 pagina’s. Prijs € 39,99.
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Foto: Hans Hoes.Opslag groente in eigen tuin.

Geniet als ‘luie tuinier’ 
van je eigen voedsel

Verschillende initiatieven bepleiten zoveel mogelijk voedsel van de eigen bodem 

te eten en dan liefst nog biologisch dynamisch geteeld. Door de opname 

van mineralen en nutriënten is het voedsel veel lekkerder, het vergroot de 

biodiversiteit en beperkt door minder transport de CO2 uitstoot. Er zijn steeds 

meer publicaties die je ondersteunen om zelf aan de slag te gaan. In nummer 

2020-01 van dit tijdschrift stond een artikel over het voedselbos Ketelbroek. 

Maar dat kan ook in je eigen tuin. Zelf oogsten wij dit jaar bij CSA-LandinZicht. 

Ieder weekend op de fiets naar Zonnestraal, zelf oogsten en daarna nieuwe 

recepten koken. Een aanrader!

Hans Hoes

Voedselbos in je tuin.



23

Duurzaam handboek 
voor de luie tuinier 
Enkele maanden geleden is 
dit boek, geschreven door 
Loethe Olthuis, versche-
nen. Het biedt de lezer in 
tien hoofdstukken een 
zeer eenvoudig prak-
tisch handboek om je eigen duurzame 
biologische tuin in te richten, met desgewenst 
het hele jaar door kleur in je tuin. Het vergt 
wel wat energie en inspanning om een luie 
tuinier te worden. Pas vanaf hoofdstuk 8 kan 
de tuinier lui worden. Maar dan wordt het ook 
echt genieten. In het eerste hoofdstuk wordt 
aangeraden je terrassen zoveel mogelijk eruit 
te halen en om te vormen tot tuin. Het is een 
ondersteuning van de Stichting Steenbreek. 
Maar gooi die stenen niet weg, breek ze in 
stukken en gebruik ze als stapelmuurtjes, 
zodat je de tuin wat reliëf geeft, en ook ruimte 
(tussen de stenen) creëert voor insecten, mos 
etc. Zo maak je met steen natuur. Vervang 
schuttingen door heggen of zet er klimop 
tegenaan. Heggen nemen CO2 op en koelen 
de aarde. Bovenal is het een voedselparadijs 
voor vogels, insecten en andere tuinbewoners. 
Als dan je tuin ‘leeg’ is, komt de (eventuele) 
grondverbetering aan de orde (wel of niet nat, 
composteren etc.). Daarna ga je op zoek naar 
de planten en struiken. Een heel eenvoudig 
advies: kijk in je omgeving wat daar voorkomt. 
Dat zijn vaste planten of struiken die op jouw 
grondsoort gedijen. Inheemse planten zijn ook 

het meest geschikt voor de vogels en insecten 
in jouw buurt. In vele buurten kun je ook stek-
ken delen/ruilen. Uiteraard gebruik je geen gif 
en spuitmiddelen om je tuin in bloei te houden. 
Er worden in het boek allerlei natuurlijke mid-
delen genoemd om overlast te beperken. Als 
echte luie tuinier wil je natuurlijk niet om de 
week je grasveld maaien, glad als een biljart-
laken. Allerlei bodembedekkers, een bloemen-
weide of anders bloemen in het gras, vormen 
een alternatief. Zij versterken de biodiversiteit 
in je tuin en je hebt er minder werk aan. Vol be-
wondering kijk ik naar tuinen die het hele jaar 
door in bloei staan. In het jargon heet dat een 
‘bijenboog’; die zorgt ervoor dat je het hele jaar 
door bloeiende planten hebt, waar de bijen en 
wespen hun voeding uit halen. Als grote bijlage 
is een uitgebreide plantenlijst met tips en trucs 
opgenomen. Daaraan is ook een uitgebreide 
bijenboog toegevoegd, waarin is aangegeven 
welke bloemen en struiken wanneer bloeien. 
Naast een pleidooi voor bestuivers in je tuin 
(bijen, wespen, insecten en vlinders) is er ook 
een hoofdstuk gewijd aan de klimaatverande-
ring. Hoe kun je je tuin of balkon zo inrichten 
en beplanten dat ze een veranderend klimaat 
overleven en zelfs de gevolgen ervan beper-
ken. Er wordt een pleidooi gehouden om met 
beleid om te gaan met onkruid. Al helemaal 
niet omspitten of schoffelen, zo nodig gewoon 
uittrekken (dan wordt de grond met de vele 
micro-organismen niet verstoord). 
De laatste twee hoofdstukken gaan over voed-
sel in de tuin. Je kunt je tuin (deels) ook inrich-

Foto: Anne Charlotte Hoes.Gestapelde stenen als onderkomen voor insecten.
23
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ten met groenten voor jezelf. Zo creëer je een 
eigen moestuin. Zelf houd ik het vooralsnog 
bescheiden met noten, bessen, bramen e.d. 
maar er kan veel meer en heel eenvoudig. Dat 
tonen de tien recepten waarmee elk hoofdstuk 
beëindigd wordt wel aan. Kortom, een aanra-
der voor onder de kerstboom. 
N.a.v. Olthuis, Loethe. Duurzaam handboek 
voor de luie tuinier. Uitgeverij Spectrum. 
ISBN 9789000372300. 224 pagina’s. € 24,99.

Het voedselbos, 
vier seizoenen 
Ketelbroek
Afgelopen juni, op fiets-
vakantie bij Groesbeek, 
bezochten wij aan de bui-
tenkant van deze plaats 
het voedselbos Ketel-
broek. Het is het oudste 
voedselbos in Nederland 

waar Wouter van Eck een zo gevarieerd moge-
lijk geheel met die naam heeft ontwikkeld. Als 
je erom heen loopt herken je (als leek) niets 
meer van het teeltplan uit 2009. De watertjes 
en het ooievaarsnest zien we natuurlijk terug, 
evenals de schooltuin/kantine. Maar de overi-
ge in het teeltplan opgenomen onderdelen zijn 

allemaal in- en aan elkaar gegroeid tot een bos 
van 2,5 hectare te midden van de maïsvelden. 
Over dit voedselbos is deze zomer een boek 
verschenen, geschreven door Mac van Dinther. 
Hij volgt Ketelbroek gedurende vier seizoenen 
en beschrijft de ontwikkelingen gedurende het 
hele jaar. Ook de foto’s van Henk Wildschut 
zijn steeds van hetzelfde onderwerp gedu-
rende de vier jaargetijden. Wouter Van Eck 
noemt zich een ‘luie boer’. Zijn voedselbos is 
opgezet volgens het principe van de perma-
cultuur. Gebaseerd op éénmaal planten van 

Voedselbos Ketelbroek. Foto: Hans Hoes.

Een open plek in voedselbos Ketelbroek. Foto: Hans Hoes.
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struiken en bomen en vervolgens jarenlang 
oogsten en de struiken, bomen bijhouden en 
soms vervangen. Het voedselbos bouwt elk 
jaar meer biomassa op. Onkruid heet ‘gratis 
biomassa’ en de brandnetels zijn ‘vrijwilligers’ 
Anders dan bij boeren met een monocultuur 
wordt hier niet jaarlijks geploegd, gezaaid, 
gewied, gemest en geoogst. Na één keer plan-
ten wordt er eindeloos geoogst. Iedere struik, 
boom of plant heeft zijn eigen plek. Sommigen 
in de zon, andere in de schaduw. Soms droog 
in het zand, anderen in de vochtigheid. Zo ver-
sterken de verschillende soorten en hun plek 
binnen het teeltplan het succes van het voed-
selbos. Daarom vindt Wouter van Eck zich een 
‘luie boer’. Ketelbroek is gebaseerd op zoveel 
mogelijk variëteit, van inheemse en exotische 
soorten. Elders worden andere voedselbos-
sen ontwikkeld met minder soorten of meer 
gericht op de machinale oogstmogelijkheden. 
Een voorbeeld daarvan is een voedselbos van 
45 hectare in Wisconsin. Dat voedselbos is 
gebaseerd op economisch rendement. Ook 
worden er voedselbossen ontwikkeld gericht 
op de cohesie met de buurt, zoals in Beek en 
(dicht bij huis) Eemvallei Zuid in Almere. Ook 
dit boek bevat een tiental recepten waarbij 
uitgebreid gebruik gemaakt is van de produc-
ten uit het voedselbos. Tenslotte worden in 
een twaalftal pagina’s de vruchten en groenten 
beschreven die in een voedselbos een plek 
kunnen vinden, alsmede waar (en samen met 
wie) ze het beste geplant kunnen worden. Erg 
bruikbaar als je in eigen tuin ermee aan de 
slag wil gaan. 
N.a.v. Van Dinther, Mac. Het voedselbos Vier 
seizoenen Ketelbroek. Uitgeverij Podium Amster-
dam. ISBN 9789057594328. 176 pagina’s. € 29,99.

CSA LandinZicht,
voor de luie boer/tuinier
Dit jaar ben ik mijn eigen kostje gaan oogsten 
bij LandinZicht op het Landgoed Zonnestraal 
aan de Rading in Hilversum. Wietse Bakker 
heeft samen met een aantal vrijwilligers en 
mensen met een beperking een moestuin op-
gezet van een halve hectare waar zo’n 140 deel-
nemers iedere week zelf komen oogsten. Een 

in soorten en tijd gevarieerd teeltplan zorgt 
ervoor dat vanaf medio april tot begin novem-
ber een divers pakket verse groenten te halen 
(en dus te eten) is. Bijgevolg elke week naar 
Zonnestraal, verrast worden door verdwenen 
gewaande soorten groenten of door uitheemse 
producten met soms een recept erbij. Ook de 
mede-oogsters komen met suggesties voor 
de bereiding van de producten. Ook inter-
net levert een grote hoeveelheid smaakvolle 
recepten op. Je typt simpelweg de ingrediënten 
in en de recepten rollen uit de computer. Om 
sla, andijvie, rode kool e.d. langer houdbaar 
te houden, oogst ik ze soms met wortel en 
al. Thuis plant ik ze dan weer, waardoor ze 
nog een paar weken doorgroeien. Zo heb ik 
eenvoudig mijn eigen moestuintje, waaruit we 
putten kunnen wanneer het ons schikt, zonder 
de moeite van zaaien, opkweken, uitpoten, 
water geven etc. Maar als je een wat grotere 
tuin/balkon hebt is het ook een optie om je 
bloemperken te verrijken met hier en daar wat 
groente dan wel een bessenstruik. Het is bij 
ons ieder jaar weer feest als de kleindochter 
komt logeren om te helpen bij de bessenoogst, 
om vervolgens bessenjam te maken en een 
lekkere bessenvla. Meedoen met LandinZicht? 
Zie www.csa-landinzicht.nl.

Opslag van kruiden en groente in eigen tuin.
Foto: Hans Hoes.
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De gevederde vrienden 
van het Gooi

Sinds jaar en dag is aan de Burgemeester Jur. Visserlaan in Naarden het 

Vogelhospitaal te vinden. Ontstaan vanuit de passie van oprichter Barend van 

Ingen die al in 1957 de eerste vogeltjes in zijn huis opving.

Erik Bruinning

Het uitzetten van een herstelde buizerd. Foto: Larisa Landré Evenementenfotografie ©.

Vogelopvang
Nu, 73 jaar later, is er van een hobby al lang 
geen sprake meer en worden er jaarlijks 
duizenden (prognose 7000 in 2020) vogels 
opgevangen, verzorgd en na herstel weer 
uitgezet in de vrije natuur. Ook de regelgeving 
is de laatste 10 jaar aanzienlijk aangescherpt 
voor opvangcentra van inheemse fauna. Als 
gevolg hiervan moesten een groot aantal 
opvangadressen de deuren sluiten en bleven 
er in 2011 maar enkele tientallen van de meer 
dan 300 opvanglocaties over. Inmiddels telt 
Nederland 54 centra die zich specialiseren in 
de opvang van wilde inheemse dieren, van egel 
tot das en van vleermuis tot ooievaar. 

Wel of niet opvangen?
Nu staat het nut hiervan al zolang ik me kan 
heugen ter discussie. Heeft het nu wel of geen 

zin om die gewonde houtduif op te lappen en 
moeten we nu echt zoveel tijd steken in die 
zieke merel? Het antwoord op deze vraag is 
voor mij helder. Ja, we moeten inderdaad deze 
dieren hulp bieden. Op de eerste plaats kun-
nen we in ruim 95% van de gevallen conclu-
deren dat ze door direct of indirect menselijk 
handelen in de problemen zijn gekomen. Ten 
tweede heeft iedere burger een zorgplicht voor 
dieren, dit geldt ook voor wilde dieren. Wij 
zorgen er dus voor dat u zich aan de wet kunt 
houden. En als laatste zorgen wij voor een 
prachtig stukje natuur binnen onze regio. 

Insectenbestrijders
Vogels zijn van onschatbare waarde in de na-
tuur, net als insecten, zoogdieren, reptielen, 
planten en bomen. Als ik één ding geleerd heb 
in mijn 12 jaar als beheerder van het Vogel-
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Vogelhospitaal in Naarden. Foto: fotoarchief Vogelhospitaal.

hospitaal dan is dat wel dat alles in de natuur 
met elkaar verbonden is. Niet veel mensen 
staan stil bij de functie die vogels vervullen 
binnen onze kwetsbare natuur. Natuurlijk heb-
ben we het afgelopen jaar allemaal gezien dat 
de kool- en pimpelmees worden ingezet om 
de eikenprocessierups te bestrijden, maar dit 
vergeten we vaak alweer snel. In het voorjaar 
en de zomer vangen vader en moeder koolmees 
zo’n 800 rupsjes per dag om al het opgroeiende 
vogelkroost van volle buikjes te voorzien. Kunt 
u zich voorstellen hoe de bomen en struiken er 
uit zouden zien zonder deze ijverige rupsenbe-
strijders? Muggen, spinnen, vliegen en tal van 
andere insecten staan op het menu van menig 
vogeljong. Mede dankzij de ijver van boeren-
zwaluw, roodborst en witte kwikstaart kunnen 
we nog genieten van een heerlijke zomerse 
avond zonder een spuitbus met insecticide. 

Hoveniers
En wat dacht u van het hovenierswerk dat onze 
gevederde vrienden voor ons verzetten? Vogels 
zijn dankzij hun snelle spijsvertering een belang-
rijke schakel in het verspreiden van zaden. Door 
deze snelle spijsvertering overleven veel zaden 
de gang door de maag en darmen om vervolgens 
ergens met een portie mest te worden achter-
gelaten. Gaaien zijn de gehele herfst druk in de 

weer met het verstoppen van eikels en noten om 
zich van een lekker hapje te verzekeren tijdens 
de gure winterdagen. Gelukkig hebben ze een 
niet al te goed geheugen en laten ze een deel van 
dit voedsel in de grond achter, de perfecte start 
voor bijvoorbeeld een jonge eik. Vogels zorgen 
met het verspreiden van zaden voor een gevari-
eerde vegetatie, bloemenweiden en de aanplant 
van nieuw bosgebied. 

Plezier
Laten we vooral niet vergeten wat een plezier 
we kunnen beleven aan vogels. Goed, ik ben het 
helemaal met u eens dat ze soms ook wel voor 
wat overlast kunnen zorgen en ook ik mop-
per wel eens als ik weer een dikke drol van een 
houtduif op m’n net gewassen auto vind. Kunt 
u zich voorstellen dat u wakker zou worden in 
een compleet stille wereld, een wereld waarin 
de merel niet luidkeels de morgen begroet? Wie 
kijkt er niet omhoog zodra het kenmerkende 
gemauw van een buizerd te horen is? Wat een 
genot is het om te zien hoe een merel in de 
herfst alle blaadjes even omdraait op zoek naar 
een lekker hapje of om getuige te zijn van een 
wolk spreeuwen die al dansend met choreogra-
fische schoonheid de avondluchten vult. 
Vogels zijn overal om ons heen en misschien 
mede daardoor zien we soms niet meer hoe 
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bijzonder ze zijn. Zeker bij ons in het Gooi kun-
nen we genieten van een grote verscheidenheid 
aan soorten. Met natuurgebieden van Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en natuurlijk 
het Goois Natuurreservaat beschikken we over 
een heel breed scala aan natuur. Minstens zo 
belangrijk zijn onze eigen achtertuinen die een 
groen lint vormen voor de vogels. Met plekken 
waar ze even kunnen schuilen, voedsel en wa-
ter vinden, of zelfs een nest bouwen, zijn onze 
tuinen een essentieel onderdeel van de natuur 
geworden. We zouden hiermee kunnen spreken 
van de nieuwe natuur waaraan u zelf een grote 
bijdrage kunt leveren. 

Tweede kans
Als Vogelhospitaal vinden we het belangrijk dat 
de vogels uit onze regio een tweede kans krijgen 
om zich in te zetten voor onze natuur. Dit doen 
we niet alleen met het opvangen, verzorgen en 
weer uitzetten van vogels die in de problemen 
zijn gekomen, maar ook door het geven van 
voorlichting. Daarbij gaan we er vanuit dat je de 
natuur zijn gang moet laten gaan. Wij vangen 

geen jonge eendjes op, omdat ze nogal eens op-
gegeten worden door reigers, snoeken of karpers. 
Het is nu eenmaal een natuurlijk proces waar de 
eenden zich evolutionair op hebben aangepast. 
Anders is het wanneer moeder eend is doodgere-
den en er twaalf pullen langs de kant van de weg 
zitten, of als vader en moeder koolmees zijn ge-
pakt door de kat en een nest ‘weesmezen’ achter-
laten. Of wat dacht u van alle nestjes die uit de 
heg worden gesnoeid tijdens de werkzaamheden 
in de tuin? Jaarlijks krijgen we helaas honderden 
van zulke gevallen binnen. 
Ik hoop dat u na het lezen van dit artikel met 
andere ogen kijkt naar onze gevederde vrienden 
van het Gooi. Dat u met meer waardering en 
verwondering zult genieten van deze ijverige 
natuurbeschermers. Op onze beurt zullen wij 
ons blijven inzetten om een positieve bijdrage te 
leveren aan het natuurschoon binnen onze regio 
opdat u en de generaties na u kunnen genieten 
van het lied waarmee de merel een nieuwe dag 
begroet.

De auteur is beheerder van het Vogelhospitaal Naarden.

Buizerd. Foto: Larisa Landré Evenementenfotografie ©.
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85 jaar
Gooise Natuurwacht

Dit jaar bestaat de Gooise Natuurwacht 85 jaar. Ze is daarmee de oudste nog 

bestaande natuurwacht in ons land. De Gooise Natuurwacht werd in 1935 

opgericht, mede op initiatief van ir. William Burdet, de eerste rentmeester van 

het drie jaar daarvoor opgerichte Gooisch Natuurreservaat. De Natuurwacht 

stond toen nog los van de Vereniging Vrienden van het Gooi(reservaat). De 

eerste wachters werden gerekruteerd uit de Bussumer padvinderij. Vrij kort 

daarna werd de Natuurwacht ondergebracht bij de Vereniging Vrienden van 

het Gooireservaat.

Het begin
Al vrij snel was de Natuurwacht betrokken bij 
het Comité – later de Bond – tegen Veront-
reiniging van Natuur en Stad. Later sloot 
de Natuurwacht zich aan bij de Bond van  
Nederlandsche Natuurbeschermingswachten. 
In die tijd waren er in heel Nederland natuur-
wachten actief.
De primaire taak van de natuurwachten was 
vervuiling en vernieling in natuurterreinen 
tegen te gaan, door overtreders op hun gedrag 
aan te spreken. Dat dit nodig was, blijkt uit 
een toespraak van Burdet in een vergadering 
van de Bond tegen Verontreiniging van Natuur 
en Stad in 1935. Hij zei: “Vijf jaar geleden was 
het Gooi op weg de stadsbelt te worden van 

de Gooische dorpen en ook van Amsterdam. 
Autovrachten vol vuil, ledikanten, matras-
sen, autowielen en fietsbanden werden op de 
Heide gedeponeerd.” Helaas bleef het dweilen 
met de kraan open. In de eerste jaren na de 
oorlog constateerden de natuurwachten: “Het 
achterlaten van papier komt weinig voor, 
maar het storten van huisvuil en tuinafval 
dreigt een ernstig verschijnsel te worden, dat 
nog zou wijzen op een onsociale geest.”

Toen
In 1946 was de Gooise Natuurwacht met 58 
leden verreweg de grootste van Nederland. 
Veel leden hadden opsporingsbevoegdheid als 
‘onbezoldigd rijksveldwachter’. Toen in 1960 

Erick Groothedde

Edwin Klomp. Foto: Chaim Mesika.
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het IVN werd opgericht gingen vrijwel alle 
natuurwachten daar in op. Zo niet de Gooise 
Natuurwacht, die tot op de dag van vandaag 
deel uitmaakt van de Vereniging Vrienden van 
het Gooi. In 1975 vertrok de laatste natuur-
wachter met opsporingsbevoegdheid naar de 
Veldpolitie in Zwolle.

Uit de boedel van wijlen Edwin Klomp, die vele 
jaren lang de Natuurwacht ‘aanvoerde’, kwam 
een kunststof doos met daarin het archief van 
de Natuurwacht. Dat bestond voornamelijk 
uit een kaartenbakje met leden. Ik telde 74 
kaartjes. Ze beslaan een periode van tiental-
len jaren. Een werkinstructie en wat losse 
documentjes geven een beeld van hoe het er 
in vroeger jaren aan toe ging. De taak van de 
natuurwachten was nog steeds het tegengaan 
van vervuiling en vernieling in de natuur. Wat 
wel veranderde was de aard van het optreden 
van de natuurwachten. Van formeel toezicht 
houden naar een vorm van gastheerschap. In de periode van 1 april tot 1 oktober gingen de 

natuurwachten ‘in patrouilleverband’ op pad. Er 
waren wel natuurwachten die in hun eentje op 
pad gingen, maar dat werd niet aangemoedigd. In 
de overige maanden werd van hen verwacht dat 
ze zo veel mogelijk op eigen gelegenheid hun ‘ei-
gen’ terrein in de gaten hielden. Elke maand kreeg 
iedere natuurwacht een kaart toegestuurd, waar-
op men de beschikbaarheid voor de komende 
maand kon opgeven. Het patrouilleren gebeurde 
alleen in de weekeinden. Men verplichtte zich om 
in blokken van drie uur de surveillance te verrich-
ten: zaterdagsmiddags en in de vooravond, ’s zon- 
dags daarnaast ook ‘s morgens. Op beide dagen 
met een uur middagpauze!

Nu
Vandaag is de Gooise Natuurwacht nog spring-
levend, al wordt er niet meer gesurveilleerd in de 
natuur. Het zegt iets over de huidige samenleving 
dat dat werk voor professionals is geworden. De 
hoofdactiviteiten van de Natuurwacht zijn nu het 
gidsen van wandelingen en het vertegenwoor-
digen van de VVG door middel van de kraam bij 
evenementen die stroken met de doelstellingen  
van de vereniging. Het wandelingenprogramma 
van het kleine team is zeer succesvol. In 2018 zijn 

Natuurwachten in 1999.
Foto: Streekarchief Gooise Meren en Huizen.

 Bron: Staatsbosbeheer.
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er 23 wandelingen georganiseerd waaraan in 
totaal 350 mensen hebben deelgenomen. In 2019 
waren er 27 wandelingen met in totaal 576 deel-
nemers. Bij evenementen waar de kraam present 
is, valt te denken aan het schaapscheerdersfeest 
bij de schaapskooi Blaricummerheide en het 
Oogstfeest van de Stichting oude Landbouwge-
wassen Laren. Vanuit de kraam wordt informatie 
over de VVG uitgereikt en worden diverse uitga-
ven over het Gooi en de Gooise natuur verkocht. 
De natuurwacht bestaat op dit moment uit de 
gidsen Randolph Pelsink, Sjoerd Nelson, Ton 
Veerman en Patrick Keuning. De kraam wordt 
gerund door Randolph, met assistentie van Fine 
Kreuger en Clara Campbell. Het secretariaat 
berust bij schrijver dezes.
Ook voor dit jaar waren er weer plannen genoeg, 
maar de coronacrisis heeft ook ons niet onbe-
roerd gelaten. Op 8 maart was de laatste wande-
ling met 17 deelnemers. Pas op 14 juni hebben 
we weer een voorzichtig begin gemaakt, met drie 

deelnemers. Spontaan komen meelopen is er 
voorlopig niet bij. Deelname kan alleen na aan-
melding. De regels staan op onze webpagina.  

Nog steeds
In juli verscheen er een artikel in de Gooi & 
Eemlander getiteld “Boswachters GNR zijn 
afvaldumpingen zat”. Bijna dagelijks worden 
de medewerkers geconfronteerd met afval dat 
in natuurterreinen en op parkeerplaatsen is ge-
dumpt. Het doet erg denken aan de bevindingen 
van Burdet in 1935, alleen lag er toen nog geen 
afval van hennepkwekerijen tussen de rommel. 

Bronnen
Jolles, W.M. (1985) Ontstaan en werken van de 
Gooise Natuurwacht. Tijdschrift TVE en VVG 
3(3), 196-200.
Klomp, Edwin (2010) Gooise Natuurwacht 75 
jaar. Jaarverslag 2010 VVG.
Gooi & Eemlander, 23 juli 2020.

Natuurwachten Sjoerd en Randolph tijdens een excursie. Foto: Erick Groothedde.
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Hans Hoes

Eind goed, al goed:
geen waterwoningen

Toen ik in 2009 bestuurslid van de VVG werd, was vlak daarvoor door de Raad 

van State een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure van de VVG tegen de 

provincie Noord-Holland over de zgn. waterwoningen in Blaricum. Het proces liep 

al vanaf 2007 toen de gemeente Blaricum een bestemmingsplan vaststelde waarbij 

de bouw van 22 woningen 300 meter uit de kust (buiten de zogenaamde rode zone, 

dat is het te bebouwen gebied) mogelijk gemaakt werd. Daarna zijn er nog diverse 

pogingen ondernomen om deze waterwoningen toch te bouwen: er is inmiddels zelfs 

een speciale dam voor aangelegd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Blaricum 

dit jaar besloten de natuur te respecteren en het plan definitief te schrappen.

Strekdam

Geprojecteerde
waterwoningen

Uitsprak Raad van State in 2008: 
VVG in het gelijk gesteld
Op 16 mei 2007 stelde de gemeenteraad van 
Blaricum het bestemmingplan Blaricummer-
meent vast. Daarin was het bouwen van 22 
drijvende woningen nabij een speciaal aan te 
leggen strekdam in het Gooimeer, deel van de 
Ecologische HoofdStructuur (EHS, inmiddels 
NatuurNetwerk Nederland, NNN), opgenomen. 
De VVG had zich al in de voorbereidingsfase 
daar tegen verzet. Het ging en gaat onzes 
inziens niet aan om in een gebied met grote 

natuurwaarden, en daarom opgenomen in het 
NNN, woningen te bouwen. Het gebied bevond 
zich buiten de z.g. ‘rode contour’, de gebieden 
destijds opgenomen in het provinciale streek-
plan waarbinnen gebouwd mocht worden. 
Gemeente en provincie wezen de bezwaren van 
de VVG af. 
Uiteindelijk heeft de Raad van State op 24 de-
cember 2008 de bezwaren van de VVG gegrond 
verklaard. Het leek een overwinning van David 
op Goliath, maar de strijd was nog niet gestre-
den.

 Kaart: © OpenStreetMaps-auteurs (zie www.openstreetmaps.org/copyright)
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Ontheffing provincie
Noord-Holland
Vanwege de invoering van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening stelde de provincie Noord- 
Holland op 15 december 2008 een nieuwe 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
vast. Deze verordening kende wederom een 
‘verstedelijkingsverbod’ voor de gronden in het 
landelijk gebied maar met daaraan een onthef-
fingsmogelijkheid gekoppeld. Daarvan heeft de 
toenmalige gedeputeerde A.M.C.A. Hooijmaij-
ers gebruik gemaakt en op 9 juli 2009 hebben 
Gedeputeerde Staten ontheffing verleend. Het 
was echter een nogal dubieus besluit. Zoals be-
schreven in een artikel in Binnenlands Bestuur 
van 25 september 2009 was de Statencommis-
sie Ruimtelijke Ordening in meerderheid tegen, 
maar dat politieke oordeel werd genegeerd en 
de provinciale politiek liet het erbij. Ook was 
onduidelijk of er wel een formeel verzoek van 
Blaricum was voor de ontheffing; de provincie 
(lees Hooijmaijers) had de ontheffing op eigen 
initiatief verleend. De VVG had bij de provin-
cie ook tevergeefs gewezen op het gevaar van 
precedentwerking van de ontheffing. Het be-
zwaar en het beroep van de VVG werden door 
de rechtbank van Haarlem op 17 januari 2011 
verworpen. Het VVG-bestuur moest daarop 
besluiten de procedures te stoppen vanwege 

de hoge kosten van professionele juridische 
bijstand. De VVG werd vervolgens geholpen 
door de toen heersende kredietcrisis: Blaricum 
heeft nooit gebruik gemaakt van de verleende 
ontheffing omdat er geen initiatiefnemers 
kwamen met een plan voor de bouw van de 22 
waterwoningen. Daardoor verliep de geldigheid 
van de verleende ontheffing op grond van de 
geldende PRV.

Bouw strekdam in 2018 
Tussen 2009 en 2019 is het in 2009 goedge-
keurde gedeelte van het bestemmingsplan 
Blaricummermeent goeddeels uitgevoerd. In 
2018 heeft de raad van Blaricum het bestem-
mingsplan geactualiseerd. Daarin waren de 
waterwoningen niet, maar een strekdam wel 
opgenomen. Deze strekdam/golfbreker was 
naar verluidt nodig om golven te breken om 
invaart met recreatievaart vanuit de vaargeul 
de schutsluis in te vereenvoudigen. Begin 2020 
bleek dat deze dam ook was aangelegd om 
waterwoningen aan te bouwen.

Nota van uitgangspunten, 
nieuw bestemmingsplan 2019 
In december 2019 publiceerde de gemeente 
Blaricum een nota van uitgangspunten, 
bedoeld om nabij de strekdam een steiger aan 

De schutsluis bij de Blaricummermeent. Foto: Fred Willems.
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te leggen waaraan 20 tot 22 waterwoningen 
zouden worden gerealiseerd. Het gebied is op 
grond van de PRV nog steeds onderdeel van 
het NatuurNetwerk Nederland. Als het natuur-
gebied door dit bouwplan “significant” wordt 
aangetast of indien de oppervlakte van het na-
tuurgebied kleiner wordt, is het niet toegestaan 
in dit natuurgebied te bouwen zonder te vol-
doen aan de voorschriften van de provincie. Op 
grond daarvan moet een groot openbaar belang 
worden aangetoond en moet er compensatie 
plaatsvinden voor het natuurgebied dat door 
deze bebouwing aan het Natuurnetwerk wordt 
onttrokken. Dat grote openbaar belang ontbrak 
mede doordat deze woningen niet waren 
meegenomen in de regionale afspraken inzake 
woningbouw. Het plan voor de waterwoningen 
stond daarmee weer aan het begin van een 
lastige procedure om het bestemmingsplan te 
wijzigen en om gebied aan het NNN te onttrek-
ken, met bijbehorende discussies over saldering 
of compensatie. Een tijdrovende en dure klus 
en al helemaal als de VVG weer dwars zou gaan 
liggen. Dat had de VVG in een brief van 16 april 
2019 al laten weten. In deze brief heeft de VVG 

onder andere laten weten dat de ontheffing uit 
2009 inmiddels niet meer van toepassing is. 
In een brief naar aanleiding van een gesprek 
tussen het bestuur van de VVG en het college 
burgemeester en wethouders van Blaricum op 
19 december 2019 heeft de VVG aangegeven op 
dat punt niet van inzicht te zijn veranderd. 

Motie vaststelling Aanpassing 
Masterplan Blaricummermeent  
30 juni 2020 
Bij de vaststelling van de nota van uitgangs-
punten door de raad van Blaricum is op 30 juni 
2020 een tweetal moties met grote meerderheid 
aangenomen.  Allereerst is besloten, vanwege 
de grote natuurwaarden en de te verwachten 
maatschappelijke weerstand, de waterwoningen 
uit de Nota van Uitgangspunten te schrappen. 
Vervolgens werd het college opgedragen onder-
zoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de 
strekdam nieuwe, aanvullende natuur-, publieks- 
en/of maatschappelijke functies te geven, die 
van toegevoegde waarde zijn voor de beleving 
van het gebied door de inwoners en bezoekers. 
Chapeau voor de raad van Blaricum, die uitein-

De strekdam in het Gooimeer. Foto: Fred Willems.
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delijk natuur de ruimte geeft waar deze getuige 
de PRV recht op heeft! Tijdens de bespreking in 
de raad bleek dat de kritische opstelling van de 
VVG hiertoe mede heeft bijgedragen.

Kustvisies Gooise gemeenten 
Inmiddels wordt er door de gemeenten Gooise 
Meren, Huizen en Blaricum, ieder apart,  ge-
werkt aan een eigen kustvisie. Bouwen aan 
de kust of in het water en intensief recreatief 
gebruik lijkt daarbij nog steeds populair. In 
2018 is - mede ondersteund door de VVG - het 

plan om 24 strandwoningen te realiseren in de 
‘duinen’ van Muiderberg afgeschoten. In Huizen 
wordt bij de ontwikkeling van de kustvisie 
ook gedacht aan het realiseren van drijvende 
woningen en/of een hotel, om de nieuwe haven 
wat meer ‘leven’ te bieden. De VVG volgt de 
ontwikkelingen kritisch en let daarbij vooral 
op de belangen van de natuur in het NNN. De 
procedures rond het strand nabij het Voorland 
Stichtse Brug (verbreding zandstrand en bouw 
van een strandpaviljoen) - ook onderdeel van 
het NNN - lopen nog steeds.

De mening van nauw betrokken VVG bestuurders
De afgelopen 15 jaar zijn vooral een drietal bestuurders van de VVG nauw bij dit proces betrokken 
geweest.  In aanvang was dat Jan Vollers, die de eerste bezwaren schreef, gedurende de gehele peri-
ode in diverse rollen Johan Jorritsma en in de laatste jaren Hans Metz. Hoe evalueren zij dit proces?

Jan Vollers,  secretaris tot 2008:
“Twee zaken heb ik - uit mijn geheugen puttend - toe te voegen:  
Voor de Vrienden heb ik ingesproken bij de gemeenteraad van Bla-
ricum in 2007. Het werd duidelijk dat alle politieke partijen gechar-
meerd waren om boven de taakstelling van de nieuwe wijk “op het 
land”, na voltooiing van de deelplannen A tot en met D, als kers op 
de taart af te sluiten met voor de kust een speels ontworpen deel-
plan E, alleen voor de waterwoningen. Aanvankelijk omschreven als 
drijvende wooneenheden, feitelijk meer woonboten met een anker 
aan de bodem vastgemaakt en bedoeld om nooit weg te slepen. De mist of het nu het één of het an-
der was, leek het projectbureau en in diens kielzog het gemeentebestuur doelbewust te laten han-
gen, zoals ook later wel bleek tijdens de zitting bij de rechtbank in Haarlem. Kortom, de gemeente-
raad was volgzaam, vond de plannen net zo prachtig als het gemeentebestuur en de secretaris van 
de Vrienden werd eigenlijk als wereldvreemd aangekeken omdat hij zich verzette tegen de vooruit-
gang. De waarde als rustgebied voor vogels, die de provincie wettelijk is opgedragen te beschermen, 
werd als achterhaald gezien. Ik weet nog goed dat wethouder Posthumus me na afloop erop wees 
dat die vermeende rust in het hele gebiedje inclusief het Voorland, reeds geregeld verstoord werd 
door snelle rondvarende boten, die rietkragen waar men aanlegde, daarbij niet ontzagen. Maar ja, 
die kwamen ook uit Almere, stelde hij lijdzaam vast. Ons sterkste wapen, namelijk dat het gemeen-
tebestuur, weliswaar met gedeputeerde Hooijmaijers’ zegen, doelbewust buiten de ‘rode contouren’ 
woningen zou toestaan, werd ons nog hetzelfde jaar uit handen geslagen door genoemde invoering 
van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Voortaan kon een provincie ontheffing verlenen voor het 
bouwen in landelijk gebied (of water).
Wij moesten knarsetandend van de rechter horen dat de waterwoningen in het Blaricumse deel 
van het Gooimeer doorgang zouden mogen vinden. Ze zouden er dan in 2013 zijn. Deze zijn er dus 
niet gekomen. De oud-gedeputeerde heeft een hoge prijs betaald voor elders veelvuldig onzorgvul-
dig en onzuiver bestuurlijk handelen. Ook zijn opstelling bij de Haarlemse rechter inzake de proce-
dure rond de waterwoningen, die ik niet anders dan in hoge mate als hautain kon kwalificeren, is 
met deze uitkomst in 2020 uiteindelijk afgestraft.”
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Johan Jorritsma, bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter in de 
periode 2006 tot 2018: 
“In 2006 werd ik door de toenmalige voorzitter Maud Arkensteijn 
gevraagd om lid te worden van het VVG-bestuur. Ik was al sinds 
2000 lid van de gemeenteraad van Blaricum (voor de PvdA) en 
als zodanig betrokken (geweest) bij de besluitvorming over de 
ontwikkeling van de Blaricummermeent. Dat maakte dat ik mij in 
het VVG-bestuur afzijdig hield van de besluiten inzake het beroep 
bij de Raad van State. Toen in 2008 via de uitspraak van de Raad van State de waterwoningen 
werden geschrapt voelde ik mij niet meer gebonden aan de plannen van de gemeente. Overi-
gens werd de raad van Blaricum daar in feite helemaal buiten gelaten want het vervolg speelde 
zich (zoals beschreven) af in de provinciale politiek. De gemeente had niet eens gevraagd om 
de verleende en door VVG bestreden ontheffing! In 2010 nam ik afscheid van de raad van Blari-
cum en daarmee was ik in het VVG-bestuur helemaal vrij jegens Blaricum. In 2011 volgde pas 
de uitspraak van de Rechtbank in Haarlem en daarmee kon ik mij dus vrijelijk bemoeien, wat 
ik ook heb geprobeerd. Die uitspraak was ronduit teleurstellend en eigenlijk voor mijn gevoel 
politiek en bestuurlijk verbijsterend. Vanwege de economische crisis verdwenen de waterwo-
ningen gelukkig toch achter de horizon. Zo leek het. In 2018 ben ik uit het bestuur van VVG 
getreden maar wel via het kenniscentrum (juridisch) actief gebleven in een adviesrol voor het 
huidige bestuur. 
Wat mij het meest opviel van de laatste door de raad naar de prullenbak verwezen plannen 
voor de waterwoningen, is de houding van de gemeente Blaricum in het gebied van het Voor-
land Stichtse Brug: alsof het een speeltuin is voor de bewoners van de Blaricummermeent en 
geen natuurgebied van nationale betekenis. Dat geldt zeker ook voor het Gooimeer waarin ze 
niet alleen deze waterwoningen wilden maar ook nog eilanden voor de intensieve recreatie 
op het Voorland (de inmiddels ook afgeblazen plannen voor de Blaricum aan Zee). Opvallend 
vond ik ook de motivering van het voorstel: die waterwoningen stonden in het Masterplan 
Blaricummermeent uit 2005, dus moesten ze er komen. Dat de wereld, zelfs in Blaricum, sinds-
dien sterk was veranderd was hen kennelijk ontgaan. In elk geval maakt deze casus duidelijk 
hoe belangrijk een actieve kritische maar vooral ook vasthoudende houding van VVG is om de 
natuur in het Gooi in stand te houden.”

Hans Metz, voorzitter sinds 2018:
“In het voorjaar van 2019, tegelijk met het ophogen van het 
strand op het Voorland en de plaatsing van de tijdelijke strand-
tent, zijn de waterwoningen door de gemeente Blaricum weer uit 
de kast gehaald. Zowel bij het Voorland als bij de waterwoningen 
viel aan de indruk van een zekere hardnekkigheid bij het gemeen-
tebestuur van Blaricum niet te ontkomen, maar voor wat betreft 
de waterwoningen heeft bij de herstart van de planvorming de 
VVG uiteindelijk niet meer hoeven te doen dan het heffen van een waarschuwende vinger. De 
gemeenteraad van Blaricum heeft ten slotte zelf de beslissing genomen.“

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het 
VVG-archief, de website van de VVG, open-

bare stukken van de gemeente Blaricum en 
het artikel in Binnenlands Bestuur van Wouter 
Boonstra d.d. 25 september 2009.
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Gespot voor u
Bescherming van 
biodiversiteit - 
een weerbarstige uitdaging.
Dick A. Jonkers

Biodiversiteit slaat op de variatie aan levensvormen die ergens aanwezig is. 
De in 1992 in Rio de Janeiro gehouden conferentie United Nations Confe-
rence on Environment and Development mondde uit in het Verdrag betreffen-
de de Biologische Diversiteit. Helaas bevat het geen sanctiemogelijkheden. 
De schrijvers van het hier te bespreken boek plaatsen bij dit verdrag diverse 
kanttekeningen. Benamingen, zoals ecosysteem, ecologische waarde en het gebruik van 
biodiversiteit worden niet goed gedefinieerd. De partijen die het verdrag ondertekend hebben, 
zouden de biologische diversiteit die van belang is voor behouden en het duurzame gebruik 
ervan moeten inventariseren. In de praktijk is dit niet haalbaar. 

Situatie in Nederland
In ons land nog is maar een deel van de er voorkomende organismen of soortgroepen bekend, 
laat staan dat we weten welke ontwikkelingen er plaatsvinden in hun populaties. Over dat laatste 
ontbreken voor het merendeel gegevens van systematische en langjarige tellingen.
Boeiend is het overzicht over de categorieën van biodiversiteit. Het behandelt ontwikkelingen die 
plaatsvonden in de ecosystemen van de Lage Landen vanaf het Carboon tot heden. De verande-
ringen in het bodemgebruik in de periode 1970 - 2013 in Nederland worden zichtbaar gemaakt 
in een figuur met de trend van het agrarisch gebruik, bos, bebouwd en natuur. Door een lacune 
in de gegevens van soortgroepen of soorten is het niet makkelijk om vast te stellen of dit tot toe- of 
afname van de biodiversiteit heeft geleid. Wel wordt duidelijk dat de natuurlijke kwaliteit in ons 
land in de afgelopen decennia danig is aantast. 
De organisatie van het beschermen en volgen van de ontwikkelingen in de biodiversiteit is een 
ander aandachtspunt. Dat geldt ook voor de economische theorie over het onderwerp, de rol 
van de dagbladen in de discussie en de aard van hun artikelen. Een ander chapiter gaat in op 
wat voortvloeit uit het al eerder genoemde internationale verdrag en hoe dit zich verhoudt tot de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Er wordt een teleurstellend beeld gegeven van de biodiversiteit 
op akkers en graslanden in relatie tot het mestbeleid van de agrarische sector. Nog steeds zijn 
een effectieve bescherming en behoud van de biologische verscheidenheid daar onvoldoende 
gerealiseerd. Geregeld krijgen belangen op andere terreinen in de economie een hogere waar-
dering dan die voor het veilig stellen van de biodiversiteit. Gelukkig zijn er, al zijn dat er nog 
maar weinig, ook wel aanwijzingen, dat het in een aantal gevallen op het gebied van natuur, 
milieu en landschap de goede kant is opgegaan. De tijd zal leren zal leren waar we uiteindelijk 
op uitkomen en of we daar geestelijk en lichamelijk wel bij zullen varen. 
Deze interessante en aantrekkelijke publicatie is in full colour geïllustreerd, met veel foto’s van 
flora, fauna, landschappen en hier en daar infrastructuur. In elf hoofdstukken wordt op begrijpelij-
ke wijze inzicht geboden in de materie van de biodiversiteit. Factoren die op uiteenlopende wijze 
van invloed kunnen zijn op het wel en wee worden beschreven. Voor degen die nog het een en 
ander willen napluizen is er een zeer uitgebreide literatuurlijst opgenomen.

Straaten, Jan van der & Kruisbergen, Willem van & Sierdsema, Henk (2020). Bescherming van 
Biodiversiteit een weerbarstige uitdaging. Picture Publishers. ISBN 978-94-925762-8-6.
Hardcover. 312 pagina’s. Prijs: € 39,95.
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Op pad met
de Natuurwacht

Zanderij Crailo. Foto: Goois Natuurreservaat.

Op dit moment zijn er vanwege de coronamaatregelen geen wandelingen. In de 

hoop dat er snel weer betere tijden aanbreken, heeft natuurwacht Sjoerd Nelson 

voor de eerste helft van volgend jaar wel een wandelprogramma opgezet. 

Check als u mee wilt wandelen altijd de laatste stand van zaken 

op de website. Daar vindt u ook de regels i.v.m. corona, o.a. 

verplicht aanmelden.

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson.

Wandelprogramma 1 januari t/m 24 juni 2021

vrijdag 1 januari: nieuwjaarswandeling Ankeveense Plassen

17 januari: Gooise Beukenroute

31 januari: De Zuid

14 februari, 15.00 uur: Boekesteyn en bosgebied Spanderswoud

28 februari: Lage Vuursche

14 maart: Bussummer- en Westerheide

28 maart: Zanderij Crailo en Spanderswoud

maandag 5 april (2e Paasdag): Eempolder

18 april: Schaapskooi en Landschapspark Larenberg

2 mei: Cruysbergen en de Hilversumse Meent

donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) vertrek 07.00 uur: Naarder Eng, dauwtrappen 

maandag 24 mei (2e Pinksterdag): Op pad en Kromme Rade 

6 juni: Landgoed Spanderswoud en Hilverbeek

20 juni: Eempolder Eemnes. Varen en fietsen

donderdag 24 juni, vertrek 19.30 uur:  Midzomeravondwandeling
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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


