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Kwaliteiten optimaal benuttenKwaliteiten optimaal benutten

Hetty Laverman-Berbée, voorzitter

Als u dit leest zijn de raadsverkiezingen ach-
ter de rug. Er wordt nu gewerkt aan college-
programma’s. Hoe breed, smal, oppervlakkig 
of diepgaand worden die? Gaan ze alleen 
over zaken die binnen de bebouwde kom van 
de eigen gemeente moeten worden gereali-
seerd, of wordt er ook gekeken naar de in-
bedding in de regio en in de randstad? Veel 
verkiezingsprogramma’s gaan alleen maar 
over het eerste. Weinig programma’s zeggen 
iets over het landschappelijk buitengebied, 
over de natuur of over de regio. Alsof die niet 
bestaan en kiezers daar niet bijna dagelijks 
gebruik van maken!
De Vrienden van ’t Gooi vinden dat nog te 
weinig ingezien wordt dat het Gooise land-
schap en erfgoed belangrijke dragers zijn 
voor de economische waarde – welvaart, wel-
zijn, welbevinden – van een zo’n hoog verste-
delijkt, maar toch heel groen gebied. Iedere 
Gooise gemeente bezit wel bijzondere land-
schappelijke en historische erfgoedplekken. 
Met elkaar vormen die de onderleggers van 
de economie van het Gooi en de Vechtstreek, 
van gezond wonen, werken en ontspannen, 
juist ook voor een duurzame toekomst. 
Een mooie vorm om iedereen hiervan bewust 
te maken, is de realisering van een Geopark ’t 
Gooi en de Vechtstreek. Een Geopark is een 
door de UNESCO erkend gebied met daarbin-
nen belangrijke geologische, archeologische, 
ecologische en culturele waarden. Van die er-
kenning gaat een zekere bescherming uit. De 
Vrienden van ’t Gooi en het Goois Natuurre-
servaat hebben in 2012 hiertoe het initiatief 
genomen. Dat is nu bezig uit te groeien tot 
een netwerk waarin wetenschap, onderwijs, 
bewoners, regionale bedrijven en organisa-
ties elkaar vinden. 
De bedoeling is te voorkomen dat er ergens 
gemakzuchtig weer een wijkje, bedrijven-
terreintje of verhard wegdek bij wordt ge-
rommeld. Zoiets gebeurt dan via een post-
zegelplannetje dat uit de hoge hoed wordt 
getoverd en haaks staat op  een groter, vige-
rend bestemmingsplan. Ook blijven verrom-
melde terreinen of wegen voortbestaan op 
de verkeerde plek. 

Voorbeelden hiervan zijn het MOB-terrein in 
Bussum en Anna’s Hoeve in Hilversum. Verder 
moeten we ons wapenen tegen ontwikke-
laars  zoals degenen  die met het eerste beste 
wilde idee komen aanrennen. Recent is dat 
een  plan voor een begraafplaats op een na-
tuurmonument,  eveneens in Hilversum op de 
Hoorneboeg, waar het bestemmingsplan dit 
juist uitsluit. 
Met wetten, regels en afspraken zoals struc-
tuurvisies en overall bestemmingsplannen 
hebben we ons aan elkaar verplicht. Het be-
sef dat er zo’n verplichting is, moet breder 
gaan leven om verrommeling te voorkomen. 
De Vrienden van ‘t Gooi zijn er geen tegen-
stander van dat binnen de bestaande regels 
creatief met de ruimte wordt omgegaan. 
Integendeel! Creativiteit leidt tot dynamiek, 
waardoor de sterkere en waardevollere land-
schappelijke en erfgoedkanten van de ruimte 
om ons heen juist goed benut worden. Wij 
hopen dat de nieuwe wethouders en raads-
leden er ook zo over denken, wat zou kun-
nen resulteren in goede collegeprogramma’s 
en ondersteuning van ons Geopark-initiatief. 
Hoe dan ook,  de Vrienden van ’t Gooi  blijven 
hun best doen hen te overtuigen.
Onze leden denken er allang zo over. Zo 
maakten ruim honderd leden een geldbedrag 
over om een lespakket voor leerlingen van 
het basis- en voortgezet onderwijs te kunnen 
realiseren. Geweldig, en hartelijk dank! De 
Stichting Omgevingseducatie gaat dit lespak-
ket maken. In dit nummer kunt u lezen hoe 
zij dat samen met anderen gaat aanpakken.
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Een prachtige wandelexcursie
bij Ankeveen op 1 februari

Een prachtige wandelexcursie
bij Ankeveen op 1 februari

Edwin P. Klomp

Na het prachtige weer van gisteren lijkt het 
vandaag wat tegen te vallen. Het regent als 
mijn collega  mij komt ophalen en het blijft 
regenen. Als wij bij de molen Hollandia aan 
de Loodijk in Ankeveen arriveren wordt het 
droog. De molen uit 1642 staat er prachtig 
bij. Het is een bovenkruier en een zgn. grond-
zeiler. Vroeger deed hij dienst om de water-
stand van de Ankeveensche Plassen te regule-
ren. Al sedert 1938 heeft de molen echter een 
horecabestemming.

Het eerste natuurmonument van Nederland
Vanaf de parkeerplaats bij de molen kun-
nen we het Naardermeer zien liggen. Het 
Naardermeer is het eerste natuurmonument 
van Nederland. Dit prachtige gebied, 750 ha 
groot, dreigde door de gemeente Amster-
dam te worden aangekocht om als vuilnisbelt 
te gaan dienen. Dit leidde tot veel weerstand 
van natuurliefhebbers, verenigd in de in 1901 
opgerichte Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereeniging (de huidige KNNV). Mannen als 
Thijsse, Heimans, Oudemans, Van Tienhoven 
en anderen kwamen in verzet en zij richt-
ten 25 april 1905 de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland op 
(nu meestal kortweg Natuurmonumenten 
genoemd). De oprichtingsvergadering vond 
plaats in de Kleine Restauratie van Artis te 
Amsterdam onder voorzitterschap van Heu-
kels.
Het lukte de kersverse vereniging om het 
Naardermeer in 1906 aan te kopen voor een 
bedrag van 150.000 gulden. Op 3 september 
1906 werd het Naardermeer officiëel aan de 
vereniging overgedragen.
Het Naardermeer werd als een waar natuur-
paradijs gekoesterd en bijna helemaal van 
de buitenwereld afgesloten. Ja er waren wel 
vaarexcursies mogelijk o.l.v. de familie Hoet-
mer, maar voor de rest was het een geslo-
ten gebied. Alleen leden van de vereniging 
konden een wandeling over de Meerkade 

maken, maar daar was dan wel een speciale 
vergunning voor nodig. Ik herinner mij nog 
ooit zo’n vergunning te hebben opgehaald 
bij het kantoor van Natuurmonumenten aan 
de Herengracht 540 te Amsterdam.

Isolement
Vele jaren lang was het Naardermeer een 
geïsoleerd gebied. Zelfs een beetje geheim-
zinnig. Het lag als een soort van moerasbos-
eiland midden in de Hilversumse Meent. Dat 
isolement werd nog eens versterkt doordat er 
eiken langs de Meerkade werden geplant om 
dit gebied nog meer af te sluiten. Inmiddels is 
het Naardermeer uitgebreid met weilanden, 
zoals in het Hilversumse Bovenmeent en de 
Kieftkampen en is de oppervlakte met zo’n 
300 ha toegenomen.

Ankeveensche Plassen
Anders dan het Naardermeer (een natuurlijk 
meer) zijn de Ankeveensche Plassen ontstaan 
door turfwinning. In 1951 kwam Natuurmo-
numenten in bezit van een klein deel van dit 
gebied en in 1973 volgde de rest. Hoewel dit 
plassengebied bijna aan het Naardermeer 
grenst, lag er tussen beide gebieden een vrij-
wel onneembare barrière: de drukke provin-
ciale weg en de ‘s-Gravelandschevaart. Het 
was een lang gekoesterde wens om hier een 
faunapassage te maken. Reeds in 1993 werd 
hiervoor een convenant getekend, maar pas 
in 2012 werd met de werkzaamheden begon-
nen en nu is de passage gereed.

Interessante excursie
Vandaag gaan we een kijkje nemen bij An-
keveen. Er hebben zich ruim dertig deelne-
mers aangemeld. Annemieke Ouwehand van 
Natuurmonumenten begeleidt ons. Na een 
korte inleiding gaan we eerst naar de ooste-
lijke passage. Die ligt van de molen gerekend 
iets voorbij het Hollands End. Om de passage 
mogelijk te maken moest de provinciale weg 
worden omgelegd en ‘opgetild’. Er werd een 
onderdoorgang gemaakt van 75 meter breed 
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Foto: Edwin P. Klomp

en 3 meter hoog. Annemieke leidt ons door 
een afgesloten stuk naar de oostelijke onder-
doorgang. Het is hier behoorlijk glibberig.
Tussen de beide viaducten is een strook van 
10 meter open gelaten, zodat het zonlicht te 
bodem kan bereiken en er zelfs onder de via-
ducten vegetatie kan groeien, die beschutting 
kan geven aan kleine dieren. Om dit effect 
nog groter te maken is de onderkant van de 
viaducten aan beide zijden afgeschuind. De 
hekken boven op de viaducten zijn zodanig 
gemaakt dat de auto’s bijna niet zichtbaar zijn 
en het licht van de auto’s ook nauwelijks op de 
grond schijnt.
Bij de passages hangen camera’s die pas-
serende dieren spotten. Het eerste dier dat 
door een camera werd gesignaleerd was een 
bruine rat, maar het gaat natuurlijk ook en 
vooral om andere dieren, zoals reeën, vossen, 
egels, boommarters, ringslangen, amfibieën, 
insecten. Kortom het is een passage voor alle 
dieren die hier voorkomen, misschien zelfs de 
otter. Om de ’s-Gravelandsche  Vaart te kun-
nen oversteken zijn de oevers natuurvriende-
lijk gemaakt.
In een plasje bij de Bovenmeent zien we en-

kele slobeenden, krakeenden en een paartje 
grote zaagbekken. Ook vliegen er wat winter-
talingen over.
Als we terug lopen wijst Annemieke ons nog 
even op het wildraster. Dat heeft gaas met 
drie verschillende maaswijdtes. Het is klein 
aan de onderkant, iets groter in het midden 
en normaal aan de bovenkant. Er is zelfs een 
voorziening aangebracht dat, mochten er toch 
dieren onverhoopt op de weg zijn gekomen,  
zij zich in veiligheid kunnen brengen.
Wij lopen terug naar de westelijke passage, 
vlakbij de molen. Ook hier twee soortgelijke 
viaducten, maar hier is ook een fiets/wandel-
pad onder de weg door met een houten brug 
over de vaart. Op het wegdek is met grote 
oranje letters het woord faunapassage aange-
bracht.

Bij de molen nemen wij afscheid, met heel veel 
dank aan Annemieke Ouwehand.
Er is hier een prachtig stuk werk gerealiseerd 
dat onderdeel uitmaakt van de Natte As, een 
project dat de waterrijke gebieden van ons land 
weer met elkaar moet verbinden, zodat dieren 
zich meer en veiliger kunnen verplaatsen.

Faunapassage bij Ankeveen.
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Urban Farming 035
heeft grote plannen voor 2014

Urban Farming 035
heeft grote plannen voor 2014

Villa Industria.

Foto: Urban Farming 035Lotte Krijnen

Zullen we een spelletje doen? Wij noemen 
een woord, en u noemt het tegenovergestel-
de. Komt ‘ie: Platteland. ‘Stad’, zegt u? Af! 
Platteland en stad zijn namelijk allang geen 
tegenpolen meer. Het fenomeen ‘urban far-
ming’ combineert ze namelijk al jaren, door 
moestuinen te beginnen midden in de stad. 
Het bestaat over de hele wereld, en sinds vo-
rig jaar ook in Hilversum.

Urban Farming 035 concentreert zich vooral 
op braakliggende terreinen: bij de bouwput 
achter het zwembad hebben we al tijden 
moestuinbakken staan. Op het oude circuster-
rein, langs de Diependaalselaan tegen de ro-
tonde naar de Kerkelanden aan, zijn we druk 
bezig een ‘community garden’ op te zetten. 
Een inlooptuin, voor en door iedereen die mee 
wil doen. We zetten de plantjes niet in de volle 
aarde, want die is niet altijd even schoon. Dus 
werken we vooral met houten bakken en zelfs 
containers. Die zijn verplaatsbaar als het moet.

Groen en gezellig
Het doel van urban farming is natuurlijk de 
oogst: uw eigen groenten, vrij van chemica-
liën en vol liefde. Daarnaast leert men ook 
over wat men in de mond stopt. Wanneer 
groeit sla het best? Hoe ziet een spruitjesplant 
eruit? Wanneer moet een broccolistronk ge-
oogst  worden om te voorkomen dat het een 
bosje gele bloemetjes wordt? Het leukste van 
urban farming is dat u het antwoord op al 
deze bovenstaande vragen niet zelf hoeft uit 
te vinden. Het is namelijk ook een sociaal ini-
tiatief. Men ontmoet er andere mensen uit 
de wijk en staat elkaar bij met wijze raad en 
een extra gietertje water in de zonnige pe-
riodes. Een groot voordeel is natuurlijk ook 
dat het lekker dichtbij is, en de eigen buurt 
er veel leuker uitziet met goed onderhouden 
moestuinen op de plek van verwaarloosde of 
niet gebruikte stukjes grond. 

Wie wil, kan tegen een vrijwillige bijdrage 
van € 5,00 per seizoen een (deel van een) 
bak adopteren. Een eigen moestuintje dus. 
Voor de gezelligheid kan men met anderen 
vaste middagen afspreken, waarop de tuin-
tjes samen worden onderhouden. Of u gaat 
er juist op een rustig moment naartoe, lek-
ker even alleen met uw handen in de aarde. 
Op sommige plekken geven we ook les aan 
schoolkinderen, die hebben dan hun eigen 
stukjes bak. Iedereen helpt met les geven, 
het is allemaal heel laagdrempelig. Daar-
naast valt er van alles te organiseren op de 
groene plekjes. Borrels, picknicks, klusmidda-
gen en themabijeenkomsten… Kom maar op 
met uw ideeën! 

Van schooltuin tot icoonproject 
Urban Farming 035 is begin 2013 ontstaan. 
Op 16 maart, tijdens NL Doet-dag, timmerden 
we met een grote groep belangstellende de 
eerste bakken in elkaar. Op het schoolplein 
van basisschool de Avonturijn, gevestigd in 
de oude melkfabriek aan de Larenseweg in 
Hilversum.
Al gauw volgde in die gemeente een tweede 
project, op het bouwterrein van Villa Indus-
tria (in het kort: VI). Daar hebben we een kas 
tot onze beschikking. We geven er de kinde-
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ren van de Minckelersschool les in tuinieren 
en alles wat daarbij komt kijken, en verzame-
len een flinke groep enthousiastelingen om 
Urban Farming 035 heen.
Veel mensen komen met ideeën, leuke din-
gen om te organiseren en vooral ook nieuwe 
locaties. We oriënteren ons op de mogelijkhe-
den. We schuiven aan tafel bij de gemeente 
en de woningcorporaties om nieuw plekken 
uit te kiezen. Dat balletje gaat pas echt rollen 
wanneer we eind 2014 door Groen Dichterbij 
worden gekozen tot icoonproject van Noord-
Holland.
De Stichting Groen Dichterbij heeft als missie, 
u raadt het al: Groen dichterbij brengen. Om 
de buurt leefbaarder te maken. Dit doen ze 
door groene, sociale projecten te ondersteu-
nen. Daar is Urban Farming 035, als icoon-
project, met ingang van 2013 er ook een van. 
Aan het winnen van de prijs zit een bedrag 
van € 20.000,- gekoppeld. Daar moeten we 
Hilversum toch wel een stuk mee kunnen ver-
groenen en gezelliger maken!

Hoe werkt Urban Farming?
Het vaste team van Urban Farming 035 pro-
beert zoveel mogelijk mensen de kans te ge-
ven om aan te haken. We schoffelen dus niet 
persoonlijk heel Hilversum om, maar helpen 
enthousiastelingen wel graag op weg. We or-
ganiseren informatie-avonden over hoe je een 
bak maakt, of hoe zaaien en oogsten werkt. 
We kunnen een lijntje leggen met de gemeen-
te, en we trommelen buurtgenoten op via 
onze site, Facebook of flyers om bijvoorbeeld 
samen bakken te timmeren of zaadjes uit te 
wisselen. Daarnaast proberen we zoveel mo-
gelijk te helpen met het nodige materiaal.

Locaties
Hieronder staat de lijst van locaties. Behalve 
de bestaande locaties zijn  hier ook de pro-
jecten vermeld, die we nu aan het opstarten 
zijn.
In uitvoering zijn Villa Industria (Kleine Drift), 
Avonturijn (Larenseweg) en Orionlaan (Noord-
oost, particulier), De Kerkelanden (Het oude 

Foto: Urban Farming 035

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
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circusterrein), Egelantier (Hilversum-Zuid) en 
Jacob v. Heemskerckstraat (Zuid-oost) zijn 
in de opstartfase. De Geus (Centrum, noord-
kant), Lieven de Keylaan (Hilversum-Noord) en 
de Havenstraat (Centrum, pand) bevinden zich  
nog in de oriëntatiefase.
De precieze ligging van deze locaties is te vin-
den op onze website.
 
Meedoen?
Het seizoen is nog maar net begonnen, u 
kunt zo aanhaken. Urban Farming 035 kan 
altijd enthousiaste mensen gebruiken voor 
de volgende taken:

•	 Zelf	een	bak	bijhouden	op	een	van	de	lo-
caties.

•	 Helpen	 klussen	 (bakken	 timmeren,	 tuin-
tjes aanleggen, harken, etc.).

•	 De	algemene	tuin	bijhouden	(harken,	wa-
ter geven, onkruid wieden, etc.).

•	 Helpen	met	lesgeven	aan	(basisschool)kin-
deren.

•	 Een	 workshop	 organiseren	 (koken,	 tui-

nieren, bijen houden, natuurfotografie, 
of…?).

•	 Helpen	 met	 evenementen	 organiseren	
(borrels, buurtlunch, exposities…).

•	 Helpen	met	het	coördineren	van	een	van	
de urban farming projecten in Hilversum.

•	 Een	 eigen	 urban	 farming	 plek	 beginnen	
(daar kan UF035 bij helpen).

Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom. 
Voor alles geldt, dat ervaring niet nodig is, 
enthousiasme wel! U zit nergens aan vast als 
u zich aanmeldt via de website. We nemen 
gewoon een keer contact met u op, en dan 
kijken we wat en wanneer u zou willen. Ook 
voor ´n keertje bent u welkom!
Bent u na het lezen van dit artikel zo en-
thousiast geraakt dat u ook mogelijkheden 
ziet voor een dergelijk project in uw woon-
plaats?
Neem dan contact met ons op. Wellicht kun-
nen wij u op weg helpen. 
Schrijf in onder het kopje ‘Meedoen’ op 
www.urbanfarming035.nl

Willem-Jan Hoeffnagel 

Sinds eind 2011 gebruiken zeven organisaties, 
die zich bezighouden met natuur, landschap 
en erfgoed De Infoschuur* van het Goois Na-
tuurreservaat voor hun activiteiten. Zeven 
Gooise organisaties hebben hier hun geza-
menlijk onderkomen voor vergaderingen, le-
zingen, cursussen en kennisuitwisseling.
Vanaf dit nummer stellen de gebruikers zich 
voor. De spits wordt afgebeten door de Ko-
ninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver-
eniging – Afdeling Gooi.

Wat is de KNNV?
De KNNV- Vereniging voor Veldbiologie is 
een vereniging van mensen die zich met veel 
enthousiasme bezighouden met de natuur 
in al haar verschijningsvormen. Leden van 
de KNNV zijn het liefst buiten te vinden. In 
bos, hei, weiden, duinen, om daar te kijken 

naar alles wat er leeft en groeit. Daarom is de 
ondertitel van de KNNV ook: Vereniging voor 
Veldbiologie, met het accent op veld.
De KNNV is een koninklijk erkende vereniging 
die al meer dan honderd jaar bestaat. Ooit 
was het de vereniging van de beroemde na-
tuurkenners Heimans en Thijsse, o.a. bekend 
van hun Geïllustreerde Flora van Nederland 
en van de befaamde vooroorlogse Verkade-
albums. Nog altijd zijn veel van Nederlands 
meest vooraanstaande biologen lid van de 
KNNV. Toch is de KNNV beslist geen elitaire 
vereniging: iedereen die de natuur een warm 
hart toedraagt is welkom als lid.
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Veldbiologie.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Ontdekkers zoeken medeontdekkers
Nergens valt nog zoveel te ontdekken als in 
de natuur. Het leven van vogels, vissen, wilde 
dieren en planten in Nederland is nog vol 
boeiende geheimen die de meeste mensen 
niet kennen.
Leden van de KNNV zijn doorlopend op ont-
dekkingstocht in die natuur. Of het nu om vo-
gels, bomen, paddenstoelen of wilde planten 
gaat.
Die leden van de KNNV kunnen best nog wat 
mede-ontdekkers gebruiken bij hun speur-
tochten. Want hoe meer mensen het vele 
boeiende van de Nederlandse natuur ontdek-
ken, hoe groter haar overlevingskansen.

Wat heeft de KNNV te bieden?

• Kennis
In nauwelijks enige andere vereniging is zo-
veel kennis aanwezig over alles wat leeft en 
groeit in ons land. Wie lid wordt heeft daar 
automatisch toegang toe. Excursies worden 

altijd geleid door mensen die veel weten van 
een onderwerp. Natura, het eigen blad van 
de KNNV dat alle leden zes  keer per jaar toe-
gestuurd krijgen, is een van de meest infor-
matieve tijdschriften die Nederland kent.

• Avontuur
Voor KNNV leden geldt: natuur is avontuur. 
De leden zijn veel op pad, op zoek naar din-
gen die bijzonder zijn, op plekken waar niet 
iedereen komt (of mag komen). Daarbij blijkt 
steeds weer dat er nog veel valt te beleven in 
Nederland, aan bijzondere en soms wonder-
lijke ervaringen met planten en dieren in de 
vrije natuur.
Leden kunnen ook deelnemen aan boeiende 
natuurkampen en -reizen die de KNNV jaar-
lijks organiseert.
Tijdens een natuurkamp staan natuurbele-
ving en natuurstudie centraal. Elke dag zijn 
er een of meerdere excursies van verschil-
lende lengtes. Soms vragen planten de aan-
dacht. Dan weer vogels of vlinders. Leuk om 
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mee te doen maar geen dagelijkse verplich-
ting. Iedere avond worden de ervaringen van 
de afgelopen dag uitgewisseld. Aansluitend 
krijgt u een voorstel voor het programma van 
de volgende dag. Ongeveer de helft van de 
kampen is in Nederland; de andere helft ver-
spreid over Europa.
Ook tijdens de natuurreizen staan natuur-
beleving en natuurstudie centraal. De reizen 
hebben verschillende thema’s’. Voorbeelden 
zijn: planten, vogels, vlinders, landschappen. 
Samen doen we nieuwe ontdekkingen in de 
natuur. Aanwezige kennis wordt gedeeld. 
Ook cultuur wordt niet vergeten. Met elkaar 
stellen wij een reisverslag samen. Ervaringen 
en vondsten kunt u daarin terug lezen.

• Plezier
Voor de KNNV leden geldt ook: natuur is ple-
zier. Met een groepje aardige mensen een ge-
zamenlijke hobby bedrijven is altijd een bron 
van genoegen en gezelligheid, los van de vol-
doening die ieder heeft door het verblijven 
in de natuur.

• Zinvolle tijdsbesteding
Wie wil kan binnen de KNNV zijn of haar 
steentje bijdragen aan uitbreiding van de we-
tenschappelijke kennis van natuur en milieu 
in ons land, bijvoorbeeld door deel te nemen 
aan landelijke planteninventarisaties, vogel-
tellingen, enzovoorts. Ook worden regelma-
tig cursussen georganiseerd, waardoor ieder 
zijn kennis van de natuur kan verbreden.

• Ruimte voor eigen interesses
De KNNV kent allerlei werkgroepen van 
mensen met specifieke kennis. Voorbeelden 
zijn: vogels, paddenstoelen, insecten, wilde 
planten, mossen, waterleven, landschapsty-
pen. Voor jongeren tot 33 jaar is er een eigen 
werkgroep: zie www.knnv.nl/lj.

• Dicht bij huis
De KNNV kent zo’n 50 regionale afdelingen. 
Er is er dus altijd wel een in uw omgeving. 
Daar wonen andere leden die vaak de inte-
ressante plekken in het woongebied al ken-
nen. Die plekken worden bezocht tijdens de 
excursies die het hele jaar door worden ge-

organiseerd. De afdelingen organiseren ook 
regelmatig lezingen, waar alle mogelijke on-
derwerpen van de natuur aan bod komen.

• Financieel voordeel
De KNNV Uitgeverij geeft veel prachtige na-
tuurboeken uit. Leden kunnen die met forse 
kortingen kopen. Ook voor de natuurkam-
pen en -reizen die de KNNV organiseert hoe-
ven de leden slechts de kostprijs te betalen.

• KNNV Afdeling Gooi
Als onderdeel van de landelijke KNNV-organi-
satie houden wij ons natuurlijk ook bezig met 
natuurbeleving, -studie en -bescherming. De 
KNNV Afdeling Gooi specialiseert zich vooral 
in de volgende onderwerpen: planten, pad-
denstoelen, hydrobiologie (waterleven), insec-
ten, mossen en vogels. Geologie, landschap-
pen in het algemeen en natuurbeleving zijn 
zaken waar ook aandacht aan besteed wordt 
tijdens excursies, weekenden en lezingen.
Locaties waar we regelmatig naar toe gaan 
liggen in en buiten het Gooi, zoals de Zan-
derij Crailo, Vechtplassen en Naardermeer, ’s-
Gravelandse buitenplaatsen, Spanderswoud, 
Gooise heiden en bossen, Flevopolders en 
Noord-Hollandse duinen.
Van september tot en met februari worden er 
maandelijks lezingen georganiseerd. Dit ge-
beurt samen met de IVN in het Gooi, waarbij 
deze lezingen voor de leden van beide ver-
enigingen toegankelijk zijn. Gedurende deze 
lezingen vertellen deskundigen over hun 
specialisme of spreken leden met elkaar over 
hun ervaringen.
Al of niet in samenwerking met andere orga-
nisaties organiseert de KNNV afdeling Gooi 
ook cursussen voor haar leden over onder-
werpen waar op dat moment belangstelling 
voor is.
De leden ontvangen vier keer per jaar de 
Convo (bij voorkeur in digitale vorm, tenzij 
men hier niet toe in staat is). Afgezien van 
het excursie- en lezingenprogramma bevat de 
Convo ook vakinhoudelijke artikelen bijvoor-
beeld over dieren- of plantensoorten, mede-
delingen van het bestuur en excursieversla-
gen. Op onregelmatige tijdstippen wordt er 
ook een digitale nieuwsbrief gedistribueerd 
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Foto: Dick A. Jonkers

De ingang van De Infoschuur van de GNR.

met leuke waarnemingen, ideeën, activitei-
ten die niet in de Convo gepubliceerd zijn, 
etc. Uiteraard heeft de afdeling een website 
voor verdere interessante informatie.

Website: 
Landelijke vereniging: http://www5.knnv.nl/

Afdeling: http://www5.knnv.nl/gooi
Voor informatie: Willem-Jan Hoeffnagel, 
w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl / 035-6919356

* ‘De Infoschuur (GNR) bevindt zich aan de N524 bij de 
Natuurbrug Crailo op Naarderweg 103, 1217 GL Hilversum.

Leen  Mak

In deze aflevering van Uit De Infoschuur 
weer een greep uit de zaken die in de laatste 
maanden de aandacht van het bestuur vroe-
gen. Check voor de laatste stand van zaken 
op deze punten en voor nieuwe punten die 
de aandacht vragen regelmatig onze website 
www.vriendenvanhetgooi.nl.

Ruimtelijke ordening
Het grote issue van de laatste maanden zijn 
de ontwikkelingen rond landgoed De Hoor-
neboeg, een prachtig gebied, net ten zuiden 
van Hilversum. Even voor de jaarwisseling 
kwam er een noodkreet van een werkgroep 
die ons informeerde over de plannen van een 
commercieel bedrijf om hier een zgn. natuur-
begraafplaats te vestigen. Het woord ‘na-
tuurbegraven’ heeft een sympathieke klank, 
maar de effecten ervan zijn dat niet.
De Hoorneboeg is een gebied met grote na-
tuurlijke, geologische, archeologische en cul-
tuurhistorische waarden. Daar gaan graven 
in de grond is een regelrechte aanslag op die 
waarden. Leden van het bestuur en het Ken-
niscentrum VVG zijn er bovenop gesprong-
en en hebben in korte tijd een nota gepro-
duceerd (beschikbaar op de website) waarin 
wordt aangetoond wat de gevolgen zullen 
zijn van de vestiging van zo‘n natuurbegraaf-
plaats. Op dit moment lijkt het erop dat dit 
gevaar is afgewend, maar het dossier is zeker 
nog niet gesloten.
Ook het 2e hockeyveld in Muiderberg brengt 
nog steeds de gemoederen en pennen in 
beweging. De gemeente Muiden heeft ge-
meend de goed onderbouwde bezwaren te-
gen dit veld, gepland in de open ruimte vóór 

het Kocherbos, ter zijde te moeten leggen. 
De VVG is daarop, samen met de Vrienden 
van de Vecht, in beroep gegaan bij de Raad 
van State. De behandeling daarvan zal in de 
komende tijd plaatsvinden.
Ik schreef de vorige keer: ’In Hilversum speelt 
nog steeds een discussie rond de weg over 
Anna’s Hoeve.’ Die situatie is niet veranderd. 
Deze doorgaande discussie concentreert zich 
op de vraag of en, zo ja, hoe deze weg ver-
legd zou moeten worden als compensatie 
voor de natuur die verloren gaat ten gevolge 
van de aanleg van de HOV-baan. Diverse be-
langen spelen hier en die lopen niet parallel. 
De VVG blijft zich inzetten voor een oplossing 
die maximaal bijdraagt aan de doelstelling 
van de vereniging: ‘het eigen karakter van 
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fiets mee met het Fietsgilde 't Gooi

het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te 
bewaren en een goed natuurbeheer te be-
vorderen.’
De gemeente Huizen heeft het bestemmings-
plan Buitenwijken vastgesteld en daarin de 
wensen van de VVG slechts gedeeltelijk geho-
noreerd. De niet-gehonoreerde wensen we-
gen voor het bestuur evenwel niet zo zwaar,  
dat de weg van een beroep bij de Raad van 
State zal worden ingeslagen. Wel blijven we 
alert op de gang van zaken rond het terrein, 
dat bekend staat als kwekerij De Limieten. 
De bestemming van dit terrein wordt in een 
separate procedure vastgelegd en de manier 
waarop er tot nu toe over deze locatie wordt 
gesproken, stelt ons zeker niet gerust over de 
uitkomst. 

Bestuurlijke zaken
De nieuwe ANBI-regels – die ook voor de VVG 
gelden – dienen een goed doel: meer transpa-
rantie zodat duidelijk is dat een organisatie, 
die zegt het algemeen nut te beogen, dat ook 
inderdaad doet en zijn middelen daarvoor in-
zet. Voor het bestuur betekende dat de ver-
vaardiging van een meerjarenbeleidsplan en 

een werkplan voor 2014 en bepaalde aanpas-
singen aan de website.
Veel aandacht ging en gaat uit naar de afwik-
keling van de nalatenschap van de heer Wim 
Binnendijk. Voor wie het bericht daarover 
heeft gemist: Wim Binnendijk, een trouw en 
zeer betrokken lid van de VVG, overleed on-
verwacht op 16 september 2013. Korte tijd la-
ter bereikte ons een minstens zo onverwacht 
bericht. Wim had het grootste deel van zijn 
nalatenschap bestemd voor de VVG. Met daar-
bij de aantekening dat zijn gedachten uitgin-
gen naar een besteding die bij voorkeur zou 
helpen om ook jongeren bij de doelstellingen 
van de VVG te betrekken. Na de eerste contac-
ten met de notaris en de executeurs bleek al 
snel dat de afwikkeling van deze nalatenschap 
een complexe zaak is. Daarbij speelt een rol 
dat Wim onverwacht overleed en hij dus niet 
in de gelegenheid is geweest alle aspecten van 
zijn, overigens zeer nauwkeurige, administra-
tie bij te werken. Een commissie, bestaande uit 
leden van het bestuur, fiscaal en juridisch des-
kundigen is bezig duidelijkheid te verwerven 
over wat het resultaat zal zijn van deze zeer 
gewaardeerde geste voor de vereniging.

Edwin P. Klomp

In 1938 werd een wandelroute rond Hilver-
sum bedacht, het zgn. Voetstappenpad, aan-
geduid met stenen waarop een voetafdruk. 
Een wandelroute van zo’n 25 km. Helaas 
raakte deze wandelroute later door diverse 
oorzaken in verval. Er verschenen nieuwe 
woonwijken, zoals de Kerkelanden,  nieuwe 
wegen werden aangelegd en de stenen mar-
kering van de wandeling verdween steeds 
meer. In 1997 is de wandelroute in ere her-
steld door het Goois Natuurreservaat en het 
IVN, zoveel mogelijk langs de oorspronkelijke 
route, maar waar nodig iets aangepast.
Ik heb geprobeerd om deze wandelroute op 
de fiets te doen, maar dat is bijna niet mo-
gelijk, gezien de toestand van de paden. 

Daarom heb ik een fietsroute rond Hilversum 
ontworpen voor de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi, een route van ca. 37 km die in 
2007 als gidsje in druk verscheen.

Deze fietsroute voert langs eeuwenoude 
grafheuvels op de heide, grenspalen tussen 
Holland en het Sticht, interessante buiten-
plaatsen en het allerlaatste stukje van de Hil-
versumse eng.
Inmiddels is er al weer het één en ander in het 
terrein veranderd en moest deze route wor-
den geactualiseerd. Dat is inmiddels gebeurd. 
De veranderingen zijn niet van dien aard dat 
de routekaart moest worden aangepast.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgen-
de.
Het kruisen van de Hilversumseweg bij Laren 
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kan nu veiliger, doordat onder de weg door 
een fietstunneltje is aangelegd. Bizar is dat er 
bij het fietstunneltje een bord staat met het 
opschrift ‘Fietsers afstappen’.
In de oorspronkelijke tekst van de fietsroute 
werd melding gemaakt dat er ecoducten zou-
den worden aangelegd bij de Zwaluwenberg. 
Inmiddels zijn de ecoducten daar over de A27 
en de spoorlijn gereed en wordt er hard ge-
werkt aan het derde ecoduct in dit plan over 
de Utrechtseweg.
Ook werd er melding gemaakt dat er een 
fietsbrug over het Hilversums Kanaal bij ‘s-
Graveland zou worden gebouwd en ook die 
is inmiddels gerealiseerd. Weet u trouwens 
door wie het Hilversums Kanaal is ontworpen 
en wanneer het is aangelegd?
Op het landgoed Gooilust zijn herstelwerk-
zaamheden uitgevoerd. Er zijn nieuwe bo-
men geplant en er is in de hoofdlaan achter 
het huis weer een rondeel gecreëerd.
Zo zijn er nog wel meer veranderingen. De 
voormalige KPN-toren in Hilversum-noord 
-door velen de televisietoren genoemd- heet 
tegenwoordig de ’Man bijt hond’ toren. Let 
op het logo op de toren. De toren, 143 meter 
hoog, waarbij de antennemast niet is meege-
rekend, dient vooral voor het internationale 
telefoonverkeer via satellieten.
De fietsroute is op eigen gelegenheid te rij-
den, maar kan ook onder begeleiding van 
de gidsen van het Fietsgilde op woensdag 11 
juni of op zaterdag 30 augustus. Zij vertel-
len onderweg over de geschiedenis, de cul-

tuur en natuur. De start van de tochten is om 
10.00 uur vanaf het parkeerterrein bij NS-sta-
tion Bussum-Zuid aan de hotelzijde. Kosten 
€ 3,00 per persoon. Kijk voor meer informa-
tie op www.fietsgilde.nl. De fietsroute is be-
perkt beschikbaar als gidsje. Neem hiervoor 
even contact op met de Gooise Natuurwacht 
in Hilversum. 
Dat kan telefonisch via (035) 621 16 34 of 
06 177 63 444, schriftelijk via het postadres: 
Fuchsiastraat 10, 1214 GJ Hilversum of per 
e-mail: natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl

Foto: internet

De ‘Man bijt hond’ toren.

Jan Hein Bannier 

Na de bouw van de natuurbrug Zanderij Crailo 
en die over de A27 komt de volgende ecolo-
gische verbinding voor flora en fauna dwars 
door het Gooi snel op ons af. Dit is de brug 
over de A1 en de Naarderstraat langs het Ter-
gooi ziekenhuis in Blaricum.
Een voorlichtingsbijeenkomst over deze plan-
nen werd gehouden op 18 februari  jl. Op dat 
moment was de start al zichtbaar aan de ge-
kapte bomen naast het ziekenhuis. Volgens 

planning moet de brug dit jaar gebouwd 
worden en zal in deze begin 2015 worden 
geopend. De Vrienden van het Gooi zijn van 
plan om in loop van het jaar een excursie naar 
deze  brug te organiseren. Aangezien de da-
tum daarvoor nog niet is bepaald verwijzen 
wij naar de website onder ‘Agenda’.

Door de aanleg van de natuurbrug Laarder-
hoogt zullen natuurgebieden van het noor-
delijk en het zuidelijk deel van het Gooi met 
elkaar verbonden gaan worden. 
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De natuurbrug zal bestaan uit twee ecoducten; 
een over de A1 en een over de Naarderstraat. 
Mensen en dieren kunnen hierdoor gemakke-
lijk de wegen oversteken. Bovendien versprei-
den de dieren vruchten en zaden, waardoor de 
variatie aan planten in het gebied toeneemt. 
De ecoducten zijn met elkaar verbonden door 
een natuurstrook. 
Om zoveel mogelijk dieren gebruik te laten 
maken van de natuurbrug, wordt de inrichting 
aangepast met een begroeiing van bomen, 
struiken en heide.  Zo zullen de verschillende 
diersoorten zich thuis voelen en sluiten de 
ecoducten aan bij de sfeer en het karakter van 
het gebied. Net zoals het ecoduct over de A1 
ziet de brug over de Naarderstraat er daarom 

zo natuurlijk mogelijk uit. Dit wordt een bak-
stenen brug die qua kleur en stijl past bij de 
architectuur van Laren. Het ecoduct wordt zo 
hoog mogelijk ingericht. Zo komt er veel dag-
licht naar binnen en krijgt de doorgang een 
open karakter.

De natuurbrug Laarderhoogt is een gedeeld 
initiatief van Rijkswaterstaat, de provincie 
Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat. 
Hij valt binnen het Meerjarenprogramma Ont-
snippering (MJPO), dat op rijksniveau is vast-
gesteld.
Wie meer informatie wil over de bouw kan 
deze vinden op www.rws.nl/natuurbruglaar-
derhoogt.

Visualisatie van de natuurbrug Laarderhoogt.
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Eric Creemers

De laatste jaren investeerden heel veel partij-
en in het restaureren en toegankelijk maken 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (hierna 
genoemd NHW). Forten zijn opgeknapt, bun-
kers hersteld, paden aangelegd en er zijn een 
paar linie-pontjes gekomen. De werkzaam-
heden aan de Waterlinie gaan de komende 
jaren nog door. Om te blijven genieten van 
dit werk moeten de opgeknapte plekken ook 
beheerd worden. Wanneer dit niet gebeurt 
zou het effect van de restauratie op den duur 
weer teniet gedaan worden en dat zou zon-
de zijn. Het programma SHARE van het Pro-
jectburo NHW is hierop gericht. Doel van de 
hieraan meewerkende pilotprojecten is het 
tot stand brengen van maatschappelijke sa-
menwerking voor een duurzaam beheer van 
de Waterlinie.

                           

Hoe is de pilot in Fortenlandtot stand geko-
men?
Oud fortwachter en manager van Forteiland 
Pampus Eric Creemers, is directeur/eigenaar 
van het advies- en organisatiebureau ECPro-
jects.
ECProjects is een organisatiebureau dat zich 
richt op ontwikkeling en verbetering van be-
drijven in de erfgoedsector, die met of door 
vrijwilligers worden gerund.

Door zijn jarenlange betrokkenheid kent 
Creemers de NHW en de Stelling van Amster-
dam als geen ander. 

    

Creemers vertelt: ‘Er bestaan binnen de Stel-
ling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie veel individuele groenonderhoud-
projecten op diverse erfgoedlocaties, zonder 
onderlinge cohesie met de andere, nabijge-
legen en verbindende elementen. Hierdoor 
worden door veel eigenaren of beheerinstan-
ties onnodig veel kosten gemaakt, terwijl de 
beoogde kwaliteit niet altijd behaald wordt. 
Beheerplannen ontbreken veelal en een kwa-
liteitsnorm en -borging zijn niet of nauwelijks 
aan de orde.
Er blijkt wel behoefte uit de markt om dit 
probleem aan te pakken. Bijvoorbeeld bij 
Fortenland, een samenwerkingsverband tus-
sen het Muiderslot, Pampus, Fort Werk IV, het 
Vestingmuseum Naarden, het Muider Mui-
zenfort en Fort Uitermeer, ondersteund door 
het Gewest Gooi en Vecht. Hierbij zijn de ge-
meenten Muiden, Weesp, Bussum en Naar-
den direct betrokken en zitten bij elk overleg 
mede om de tafel. 
Er bestond in Fortenland nog geen samen-
werking, die zich op onderhoud richtte. 
Echter uit diverse gesprekken, die ik met erf-
goedeigenaren en gemeenten heb gehad, is 
gebleken dat er wel degelijk behoefte be-
staat. Dit vanwege diverse redenen. Er zijn 
geen of niet afdoende beheerplannen en 
er is niet voldoende kennis binnen de eigen 

Foto: Mike Sijmons

Onderhoud op Fort Werk IV.
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organisatie om het goed te structureren, in 
kaart te brengen en te begeleiden. Ook zijn 
er vaak niet voldoende geschoolde vrijwilli-
gers om de taak veilig uit te voeren of zijn de 
huidige kosten te hoog.
Door vrijwilligers en kennis te bundelen en 
slimmer en efficiënter in te zetten wordt de 
zelfvoorzienendheid van dit deel van de erf-
goedsector gegarandeerd’.

Dit bleek perfect aan te sluiten bij de doel-
stelling van het Projectbureau NHW, dat hier-
voor financiële middelen van de Europese 
Unie had ontvangen om aan het project SHA-
RE deel te nemen. SHARE is gebaseerd op het 
delen van kennis op het gebied van erfgoed.
Doordat Creemers de koppeling heeft gelegd 
met de Stelling van Amsterdam, kon hij ver-
volgens bij de Provincie Noord-Holland aan-
kloppen voor cofinanciering voor de groen-
beheerpilot die hij in gedachten had.

‘Gezien de forten van Fortenland zowel in de 
NHW, als binnen de Stelling van Amsterdam 

liggen, bestaat er geografisch een unieke 
positie. Er is op meta-niveau al langer spra-
ke van een koppeling van de inundatiestel-
lingen, onder andere voor de aanvraag van 
de UNESCO-status van de NHW. Dit gaf mij 
de mogelijkheid om cofinanciering te krijgen 
en de groenpilot de initiëren. Hieraan droeg 
het Mondriaanfonds weer bij vanwege het 
platform dat gebouwd is met betrekking tot 
kennisdeling, een belangrijk onderdeel van 
de pilot’. 

Wat houdt de Groenbeheerpilot in?
‘Met het inzetten van een team vrijwilligers 
doen we onderhoud in het groen, met als 
doel kwaliteitsverbetering. We voeren klus-
sen uit waar de eigenaar of beheerder van 
de desbetreffende locatie niet aan toe komt 
of als deze te specifiek is, denk aan maaien 
van een steil talud of toppen van bomen. De 
vrijwilligers krijgen hier een gratis opleiding 
voor aangeboden binnen de pilot. Zo kunnen 
we de eigenaren naast vele handen ook echt 
specialisme bieden voor specifieke taken. 

Foto: Mike Sijmons

Onderhoudsploeg Fort Werk IV.
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Ook geven we de vrijwilliger mogelijkheden 
om zich zelfstandig aan te bieden op andere, 
liefst erfgoedlocaties. Uitbreiding van locaties 
is nog steeds mogelijk; we denken daarbij bij-
voorbeeld aan landgoederen binnen het Gooi 
en de Vechtstreek. De reactie op onze inzet 
zijn zeer positief en de kwaliteitsverbetering 
van onze inzet is duidelijk zichtbaar. We ho-
pen dan ook dit project voort te kunnen zet-
ten als de pilot is afgerond, maar dit hangt 
wel af van de participatie en inbreng van de 
deelnemende locaties. Hiervoor zijn de eerste 
gesprekken al gevoerd’. Aldus Creemers.

Hetty Laverman-Berbée

In 2013 is door de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi actief ingespeeld op de kansen 
en bedreigingen die zich voordeden op het 
gebied van ruimtelijke ordening en milieu-
beheer. Dit is in lijn met haar statutaire doel. 
Het is verwoord, zowel in het landelijk als in 
het stedelijk gebied, het zo goed mogelijk 
bewaren van het eigen karakter van het Gooi 
en omstreken en een goed natuurbeheer te 
bevorderen. Zij streeft daarbij naar een mi-
lieubeheer en een ruimtelijke ordening, die 
aantasting van natuur- en cultuurwaarden 
tegengaan of voorkomen. Voorts wil de ver-
eniging de flora en fauna van het gebied 
beschermen. De visie van waaruit dit werk 
wordt gedaan, is verwoord in het beleidsplan 
2014-2018 en is te vinden op onze website 
www.vriendenvanhetgooi.nl onder de kop  
‘wat willen wij’. 
De econoom prof. Dr. Arnold Heertje ver-
woordde een en ander als volgt in het in 2010 
verschenen boekje ‘Te Gooi, te grabbel en ten 
goede’, dat handelt over welvaart, welzijn 
en welbevinden: ‘Gaan voor een kwalitatief 
hoogwaardige duurzame economische ont-
wikkeling die kwaliteit van het bestaan van 
mensen van nu en straks tot uitgangspunt 
heeft en daarom behoudt wat ons nog rest 

aan natuur, milieu, leefbaarheid en natuur’. 
De statutair vastgelegde historische band 
met het Goois Natuurreservaat (GNR) blijft 
belangrijk, evenals onze inzet voor natuur, 
landschap en erfgoed in heel Het Gooi en 
omstreken. Het gebied tussen Vecht en Eem.

Varia
Er is door het bestuur, de redacties van tijd-
schrift en website, de Gooise Natuurwacht en 
de leden van het Kenniscentrum op vrijwillige 
basis veel werk verzet in het afgelopen jaar. 
Het is fantastisch dat iedereen zich zo inzet. 
Een woord van  dank hoort daar zeker bij.
Er waren op het gebied van ruimtelijke orde-
ning nogal wat  zaken die betrekking hadden 
op gemeentelijke structuurvisies en  bestem-
mingsplannen die met enige spoed geactua-
liseerd dienden te worden. Verder waren er 
vele, eigenlijk teveel postzegelbestemmings-
plannetjes, die de afspraken ondermijnen die 
in structuur- en bestemmingsplannen zijn 
vastgelegd en waarop burgers lange tijd zou-
den moeten kunnen rekenen. In die gevallen  
wordt er dan weinig gehandhaafd.
Er is een start gemaakt met bijeenkomsten 
voor leden van ons kenniscentrum die zich 
met ruimtelijke ordening en milieubeheer  
bezighouden. Dit om ervaringen uit te wisse-
len en ieders kennis te vergroten om effectief 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of heeft 
u een erfgoedlocatie die voor dit in aanmer-
king zou kunnen komen, neem dan contact 
op met Eric Creemers via Info@ECProjects.nl



19

Foto: internet

Bussumerheide bij Hilversum.

qua procedure en inhoud te kunnen reage-
ren op plannen.
Een mijlpaal is dat de Vrienden in februari sa-
men met een aantal natuur-, landschaps-  en 
educatieve organisaties De Infoschuur van 
GNR zijn gaan gebruiken. De voorzitter van 
GNR, tevens lid van Gedeputeerde Staten, 
verrichtte de opening van de ‘Infoschuur ‘t 
Gooi’. Op 13 oktober 2013 is voor alle leden 
van deze organisaties een Gooise Landschaps-
dag gehouden om (nader) kennis te maken 
met  elkaar en te zien of er samenwerkings-
mogelijkheden zijn. Het blijkt maar weer dat 
de regio rijk is aan actieve vrijwilligers, die 
veelsoortige kennis bezitten.
De leergang Gooi-o-logie, over landschap en 
erfgoed tussen Vecht en Eem, is in het najaar 
voor de tweede keer gehouden. Deze cursus 
is een voorbeeld van samenwerking tussen  
natuur-, landschaps- en erfgoedorganisaties. 
Dankzij de donaties van een aantal leden kan  
er nu ook een lespakket worden ontwikkeld 
om door docenten in het basis- en voortgezet 
onderwijs gebruikt te gaan worden. Wij zijn 
hen zeer dankbaar voor die bijdrage.

Geopark ‘t Gooi en Vecht
De Vrienden van ‘t Gooi hebben, samen met 
mede-initiatiefnemer het Goois Natuurreser-
vaat en andere partijen, na onderzoek ge-
constateerd dat de regio onder meer unieke 
plekken heeft op het gebied van landschap 
en erfgoed. Die waarden zijn zo groot, dat er 
mogelijkheden zijn om de status aan te vra-
gen van een internationaal belangwekkend 
geopark. Dit zou dan onder de bescherming 
van de UNESCO worden gebracht. Daarvoor 
is een Plan van Aanpak is gemaakt (www.

geoparkgooienvecht.eu). De Vrienden van ‘t 
Gooi hebben een zelfstandige stichting op-
gericht voor de procesbegeleiding om aan de 
criteria van een European Geopark Network 
te gaan voldoen. De Vereniging van Vrienden 
van ’t Gooi gaat zich om dit doel te bereiken 
nu verder inzetten als netwerkpartner. Ook 
heeft zij geld voor cofinanciering ter beschik-
king gesteld.

Financiën
Financieel heeft de vereniging niet te klagen. 
Het aantal betaalde lidmaatschappen loopt 
weliswaar terug, maar er is een opkomende 
trend dat meer groepen ons vragen onze 
steun en kennis in te zetten voor ruimtelijke 
ordening en milieubeheerzaken die bij hen 
in de wijk of gemeente spelen. Daarnaast 
wordt de website veelvuldig geraadpleegd, 
waarop  ook de dossiers worden bijgehouden 
waar we aan werken. Door het verkregen 
Sluijterslegaat hebben we wat meer armslag 
om specifieke projecten het kunnen financie-
ren. De steunfondscommissie adviseert hier-
bij het bestuur. Eind 2013 bleek dat Vrienden 
van ’t Gooi erfgenaam is van een overleden 
lid, dat zich jarenlang ingezet heeft voor de 
doelen van de Vrienden van ’t Goo. De erfe-
nis is beneficiair aanvaard. Het ziet er naar uit 
dat Vrienden van ’t Goo hierdoor beduidend 
meer mogelijkheden krijgt voor projecten. 
Dat vereist wel een goed nadenken hoe hier-
aan  vorm en inhoud kan worden gegeven.
Zie voor het complete jaarverslag op onze 
website: www.vriendenvanhetgooi.nl onder 
de kop wat willen wij. Leden van de Vrienden 
van ’t Gooi kunnen een geprinte versie opvra-
gen via Info@vriendenvanhetgooi.nl
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Edwin P. Klomp

Het jaar 2013 was voor de Gooise Natuurwacht 
in alle opzichten een druk en mooi jaar met 
veel wandelexcursies en veel evenementen, 
maar ook met ontroerende momenten.

Aantal leden
Het aantal leden bleef gelijk aan dat van vo-
rig jaar, waardoor de Gooise Natuurwacht 
nog steeds zeven leden heeft. Twee ervan zijn 
woonachtig in Hilversum, twee in Bussum, 
twee in Huizen en één in Ankeveen.

Voorlichting over naleving toegangsregels
De leden zijn het gehele jaar actief geweest 
in natuurgebieden in de regio. Aanvullend op 
de professionele toezichthouders probeerden 
zij het publiek er op attent te maken dat het 
te gast is in de natuur en de toegangsregels er 
niet zonder reden zijn. Meestal werden men-
sen aangesproken met loslopende honden 
waar dit niet was toegestaan en ruiters die 
zich buiten de ruiterpaden begaven. Ook heb-
ben de leden van de Natuurwacht getracht 
bromfietsers te wijzen op voor hen niet toe-
gankelijke paden en mensen die afval weg-
gooiden te corrigeren. De waardering voor  
onze benaderingswijze was wisselend. Soms 
kwamen er gesprekken op gang en breidden 
die zich uit tot het geven van voorlichting.

Excursies
Er zijn dertig openbare wandelexcursies geor-
ganiseerd, waaraan in totaal 585 mensen deel-
namen. De meeste mensen (63) namen deel 
aan de nieuwjaarswandeling op 6 januari. Tij-
dens de uilenexcursie op Gooilust op 1 maart 
zijn maar liefst vier bosuilen tegelijk gehoord. 
Ook de prachtige wandeling door het Laar-
der Waschmeer op 4 mei trok veel publiek. 49 
Personen namen hier aan deel met de kren-
tenboompjes volop in bloei en de schaaps-
kudde op de heide. De wandeling langs de 
Ankeveensche Plassen van 24 maart verliep 
letterlijk zeer ijzig. Van de wandeling door de 
Boombergwijk van 19 oktober heeft een mooi 
verslag in De Gooi- en Eemlander gestaan.

Natuurmonumenten verleende ons toestem-
ming voor de uilenexcursie op Gooilust en 
het Goois Natuurreservaat voor de beide 
wandelingen door het Laarder Waschmeer, 
waarvoor dank.
Naast de openbare wandelingen waren er 
ook twee op verzoek. Heel bijzonder en emo-
tioneel was een nabestaandenwandeling op 
o.a. het landgoed Monnikenberg op 17 no-
vember voor de Stichting Lost a Child. Tijdens 
deze wandeling werd in aanwezigheid van 
en samen met de 28 deelnemers een prach-
tige bruine beuk geplant op het landgoed. 
Om de boom werd een hekje geplaatst waar 
aan houten hartjes werden gehangen met 
daarop de namen van de overleden kinderen. 
Wij zijn Gerrit Kremer van het Goois Natuur-
reservaat zeer dankbaar voor zijn directe en 
bereidwillige medewerking.

Foto: Edwin P. Klomp

Bruine beuk op de Monnikenberg.
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Cursus Gooi-o-logie over het gebied tussen 
Vecht en Eem voor het onderwijs

Speciale markten en andere evenementen
Wij vertegenwoordigden de Vrienden van ‘t 
Gooi met de informatiekraam of boekenta-
fel tijdens de volgende manifestaties:
•		 19	april	bij	het	 jubileum	van	Fietsgilde	 ‘t	

Gooi in de Infoschuur.
•		 25	en	26	mei	tijdens	de	Meimarkt	van	de	

Hoeve Ravenstein bij kasteel Groeneveld.
•			 1	 juni	 op	 het	 Schaapscheerdersfeest	 van	

het Goois Natuurreservaat bij de schaaps-
kooi in  Blaricum.

•		 9	 juni	de	Open	Dag	van	het	Vogelhospi-
taal in Naarden. 

•	 30	juni	de	Open	Dag	van	de	Volkstuinders-
vereniging Naarden.

•		 25	 augustus	 bij	 het	 Oogstfeest	 van	 de	
Stichting Oude Landbouwgewassen Laren.

•		 15	september	bij	de	IN-markt	van	Versa	in	
Laren.

•		 21	en	22	september	het	Oogstfeest	van	de	
Hoeve Ravenstein te Baarn.

Het jaarlijkse Houthakkersfeest bij Lage Vuur-
sche op 17 augustus werd afgelast i.v.m. de 
begrafenis van prins Friso.
In de kraam kregen wij steeds hulp van Joost 
Grasso en de vrijwilligsters Clara Campbel en 
Fiene Kreuger. Hierbij onze dank.

Contacten
Behalve natuurlijk met de VVG waren er o.a. 
contacten met het Goois Natuurreservaat, 
Natuurmonumenten, politie, Stichting Lost a 
Child, Bomencentrum Nederland en diverse 
regionale natuurorganisaties.

Hetty Laverman-Berbée & Maya Heinsbroek
 
Als uitbreiding op de leergang Gooi-o-logie 
voor het algemeen publiek was de wens van 
de Vereniging van Vrienden van het Gooi 
(VVG) en de Stichting Omgevingseducatie 
Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE) om deze 
cursus geschikt te maken voor en aan te bie-
den aan het onderwijs in onze regio. Hier-
door wordt ook bijgedragen aan het reali-
seren van een  geopark Gooi en Vecht. Het 
ontbrak niet aan belangstelling, wel aan vol-
doende geld daarvoor. Ruim honderd leden 
van de Vrienden van ’t Gooi hebben genereus 
geld geschonken. Samen met een donatie uit 
het VVG- steunfonds Sluijters en een eigen 
gereserveerd budget is dat voldoende voor 
de Stichting Omgevingseducatie om aan de 
slag te kunnen gaan.

De cursus Gooi-o-logie leert docenten over 
het landschap, de geschiedenis, natuur en 
cultuurhistorie van het gebied tussen Vecht 
en Eem. Zo kunnen zij deze kennis overdra-
gen op hun leerlingen. Ook krijgen de docen-
ten informatiebronnen, lesmodules en excur-
siemogelijkheden aangereikt zodat zij een 

koppeling kunnen maken tussen de (lande-
lijke) lesmethodes en de eigen omgeving. Als  
docenten meer kennis hebben en er met hun 
leerlingen op uit trekken, bekijken de kinde-
ren hun eigen omgeving met andere ogen en 
krijgen zij meer waardering voor de natuur, 
het landschap, architectuur en cultuurhistorie 
van hun eigen omgeving. Dat is waar we het 
voor doen!
Veel docenten wonen zelf niet in het gebied 
waar zij les geven en zijn vaak niet goed op 
de hoogte van de mogelijkheden om de om-
geving te betrekken bij hun lessen.
 
Onderzoeken en beleven
De cursus omvat meer dan het overbrengen 
van kennis over de historie, het landschap en 
de ruimtelijke ontwikkelingen in onze regio. 
Centraal staat tegelijkertijd hoe docenten de 
leerlingen hun eigen omgeving kunnen laten 
onderzoeken en beleven. Bijvoorbeeld door 
een grondboring uit te voeren, een fietstocht 
te maken, een museumbezoek of een foto-
opdracht. Ook zullen er digitale modules 
worden opgezet waarmee de leerlingen zich 
via de computer kunnen voorbereiden. Met 
behulp van lesmateriaal over diverse locaties 
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wordt met iedere deelnemende docent een 
activiteit op maat gemaakt om met een klas 
naar buiten te gaan. Daarbij is de hulp en on-
dersteuning van  locaties en (vrijwilligers)orga-
nisaties in de onze regio onontbeerlijk, zoals 
de musea, gidsen van het IVN en het Fietsgil-
de, Archeologiewerkgroep Naerdincklant en 
het Goois Natuurreservaat. 
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- 
en Eemstreek is het contactpunt voor de scho-
len en zal het cursuspakket dit voorjaar ont-

wikkelen op basis van de bestaande cursus 
voor het algemeen publiek.  Voor het samen-
stellen en de uitvoering van de cursus hebben 
diverse organisaties al toegezegd daarvoor 
een bijdrage te zullen leveren in de vorm van 
vrijwilligers, inzet en expertise, dus dat is heel 
fijn! De cursusavonden worden gehouden 
in september in de Infoschuur ’t Gooi en na 
afloop ontvangen de deelnemers een certifi-
caat. Precieze data, tijden en verdere informa-
tie volgen binnenkort op de website van de 
Vrienden van ’t Gooi.

Foto: Stichting Omgevings Educatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Schilderen van het landschap door leerlingen.
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en de herziening van het 
bestemmingsplan Buiten-
wijken Huizen.

Komt dit specialisme 
voort uit je professionele 
achtergrond, opleiding 
of hobby?
Juridische zaken uit 
hoofde van mijn vroege-
re functie als jurist bij verschillende banken.
Met bestemmingsplannen en bezwaarschrif-
tenprocedures heb ik in de praktijk veel te 
maken gehad toen ik mijn woning heb laten 
verbouwen.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
De heidegebieden tussen Blaricum, Huizen 
en Naarden en de Naarder Eng.
Zelf woon ik aan de Limitische Heide, een 
prachtig natuurgebied tussen Huizen en 
Naarden, waar begrazing plaatsvindt door 
Charolais runderen.

Mijn belangstelling voor het Gooise land-
schap zit vermoedelijk ook bij mij in de ge-
nen: mijn grootvader, David Schulman, was 
een kunstschilder uit de Larense School.
Hij schilderde  met name landschappen en is 
vooral bekend geworden door zijn winterge-
zichten van het oude dorp in Laren en Blari-
cum.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Ik vind dat de VVG prima bezig is. Naar mijn 
mening blijft het van groot belang om korte 
lijnen te houden naar de gemeente politiek 
en de leden van de raadscommissies, zoals die 
van Ruimtelijke Ordening. Daar komt veel in-
formatie in een vroegtijdig stadium beschik-
baar en voorstellen kunnen dus makkelijker 
worden bijgestuurd dan in een later stadium.

Zijn er nog speciale punten die je onder de 
aandacht zou willen brengen?
Wat betreft kapvergunningen valt het mij 

Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG
Jan Hein Bannier 

Het Kenniscentrum is een onderdeel van de 
vereniging dat bestaat uit een aantal leden 
die veel kennis bezitten van onderwerpen 
waar de Vrienden regelmatig mee te maken 
hebben. Zulke onderwerpen zijn bijvoor-
beeld ruimtelijke ordening en verkeer etc. 
Deze leden staan het bestuur bij met advies. 
Zij stellen zich in deze rubriek voor.

Wat is je naam?
Mijn naam is Jos Lucassen. Ik ben een al enige 
jaren gepensioneerde bedrijfsjurist en heb 
daardoor meer gelegenheid om aandacht te 
besteden aan zaken waar ik eerder te weinig 
tijd voor had, zoals onder meer de natuur in 
het Gooi.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?
Ik heb lang in het Gooi gewoond: opgegroeid 
in Bussum, mijn studietijd en 10 jaar daarna 
doorgebracht in Amsterdam, maar sindsdien 
al weer ca. 30 jaar met veel plezier wonend 
aan de rand van Huizen.

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Ik denk tenminste tien jaar.

Wat is de reden dat je lid bent?
In de eerste plaats mijn belangstelling om 
onze prachtige omgeving te behouden en 
waar mogelijk te verfraaien. Ik vind het be-
langrijk om lid te zijn van een organisatie die 
natuurbehoud in mijn omgeving hoog in het 
vaandel heeft staan. Vaak zie ik nog nieuw-
bouwplannen waarbij te weinig rekening 
wordt gehouden met bestaande natuurwaar-
den of die een aantasting vormen van het his-
torische karakter van een dorpsgezicht.

Voor welk specialisme ben je aanspreekbaar 
voor de VVG?
Juridische zaken (contractenrecht) en be-
stemmingsplannen. Zo ben ik bijv. betrok-
ken geweest bij de totstandkoming van de 
gebruikersovereenkomst voor de Infoschuur 
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Grazende Charolais runderen.

Foto: Jos Lucassen

op dat gemeenten in het Gooi verschillend 
omgaan met het opleggen van een herplant-
plicht. Mijn ervaring is dat bijv. in Huizen een 
kapvergunning vrij soepel wordt verleend en 
dat een herplantplicht uitzondering is, terwijl 
ik hoor dat in andere gemeenten weer stren-
gere eisen worden gesteld.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van ’t 
Gooi die naar jouw mening onderbelicht zijn?
Gelukkig heeft de overheid de laatste decen-

nia meer oog gekregen voor de historische 
kwaliteit van de (bebouwde) omgeving en 
de waarde van de natuur. Mede door be-
langenorganisaties zoals de VVG, maar ook 
door betere inspraakmogelijkheden. 
In de toekomst zal het Gooi nog meer dan 
nu een krimpregio worden. Voor het behou-
den van het unieke karakter van het Gooi zal 
het daarom van steeds groter belang wor-
den om het economische aspect niet altijd 
de doorslag te laten geven.
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Vervolg Voorjaarsprogramma 2014

Hilversumsch Wasmeer en omgeving
Datum: zaterdag19 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: parkeerplaats Groenendaal 
aan de Lage Vuurscheweg te Hilversum. Even-
tueel ook te bereiken met de buslijnen 59 of 
70 (halte Stad Gods, ca. 10 minuten lopen).
Wandeling door een fraai geaccidenteerd 
bosgebied met een mooi groot ven en veel 
verrassende plekjes.

Groeneveld
Datum: zondag 27 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats van kasteel 
Groeneveld te Baarn. Eventueel ook te be-
reiken met buslijn 109 (halte Oude Amster-
damseweg, ca. 15 minuten lopen).
Mooi kasteelbos met grote waterpartijen, 
grote bomen, een tulpenbomenbos, een ijs-
kelder en een moestuin.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 3 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij ‘t Bluk op 
de Zuiderheide te Laren.
De wandeling gaat grotendeels door een af-
gesloten gebied met natte en droge delen 
waaronder een groot stuk stuifzand.

Corversbos en Gooilust
Datum: zondag  11 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de toegang van het Corversbos 
naast de boerderij aan de Vaartweg te Hilver-
sum.
Twee gebieden die bij elkaar horen. Fraaie 
akkers in het bos en veel bijzondere bomen 
op Gooilust.

Laarder Waschmeer.

Foto: Edwin P. Klomp
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Monnikenberg
Datum: zaterdag 17 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats op het land-
goed aan de Soestdijkerstraatweg te Hilver-
sum. Ook te bereiken met de buslijnen 59 en 
70 (halte Stad Gods).
Fraai en rustig kloosterbos met een mooi ge-
restaureerde boerderij, een oud ven en nog 
veel meer. Laat u zich informeren over de 
plannen met dit gebied.

Blaricum en omgeving
Datum: zondag 25 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: het begin van de Bergweg te 
Blaricum. Ook te bereiken met buslijn 108 
(halte Blaricum-dorp).
Wandeling langs en over eeuwenoude engen 
en door een nat heidegebied.

Spanderswoud
Datum: zondag 1 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats op de hoek 
van de Bussumergrintweg en de Spanders-
laan (bij restaurant Robert).
Mooi bosgebied met nog wat heiderestanten 
en mooie waterpartijen. Er is een natuurver-
binding gecreëerd tussen de natuurbrug en 
de Fransche Kampheide.

De Vuursche
Datum: zondag 8 juni.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij theehuis 
‘t Hooge Erf aan de Hoge Vuurscheweg te 
Baarn (Lage Vuursche). Ook te bereiken met 
buslijn 70 (halte Hoge Vuurscheweg).
Avondwandeling door een uitgestrekt en af-
wisselend bos met eeuwenoude grafheuvels, 
oude schapendriften, een mooi heideterrein 
en een ven.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 
zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening. 
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, ook niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme weersomstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Neem bij twijfel even con-
tact met ons op. 
U kunt voor nadere informatie terecht bij de 
Gooise Natuurwacht in Hilversum via tele-
foon: 035 - 621 16 34 of mobiel: 06 - 177 63 
444 of per e-mail natuurwacht@vriendenvan-
hetgooi.nl
Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900 - 9292 (€ 0,70 per minuut) of www.con-
nexxion.nl

Foto: Dick A. Jonkers

Blauwe reiger in de groeve Oostermeent.



27

Er op uitEr op uit
Samengesteld door Corry Wildeman 

In deze agenda worden actuele exposities 
en andere activiteiten vermeld. Aanvullende 
en achtergrondinformatie is te vinden op de 
respectievelijke websites. Dat geldt ook voor 
vaste exposities, rondleidingen en dergelijke.

Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82, 1271 TZ Huizen
Tel.: (035) 525 02 23 
www.huizermuseum.nl

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Museum 
een wandeling door het oude dorp van Hui-
zen.
Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Singer Museum
Oude Drift 1, 1251 BS Laren 
Tel.: (035) 531 56 56
www.singerlaren.nl

Mauve tot Mondriaan
T/m 18 mei 2014

De Erfgooiers
T/m 18 mei 2014

Droomkunst
29 mei t/m 31 augustus 2014

Kasteel Groeneveld
Buitenplaats voor stad en land
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
Tel.: (035) 542 04 46
Geopend op dinsdag t/m zondag van
11.00-17.00 uur.
www.kasteelgroeneveld.nl

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Muiderslot
Herengracht 1, 1398 AA Muiden
Tel.: (0294) 25 62 62
www.muiderslot.nl

Tessel Schade
30 maart t/m 20 mei 2014

Ridders van Holland
23 april t/m 6 juli 2014

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden
Tel.: (035) 694 30 45
Geopend op dinsdag t/m zondag van
12.00-17.00 uur.
www.comeniusmuseum.nl

Van Buiten leren - Comenius en de schoolpla-
ten van Koekkoek
17 april 2014 t/m 6 januari 2015

Foto: Singer Laren

Foto: Comenius Museum
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Een deel het Vestingmuseum Naarden.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Tel.: (035) 629 28 26
Geopend op dinsdag t/m zaterdag van
11.00-17.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur.
www.museumhilversum.nl

Oh My God
T/m 1 juli 2014

Dudok Dependance
Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum
Geopend op woensdag en zondag van
12.00-16.30 uur.
Tel.: (035) 629 28 26 
museumhilversum@hilversum.nl 
www.museumhilversum.nl

In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Mari-
nus Dudok (1884-1974), is een tentoonstel-
ling te zien over het werk en het leven van 
deze architect. Dudok heeft als gemeentear-
chitect een groot stempel op Hilversum ge-
drukt. Niet alleen door zijn gebouwen, maar 
ook door zijn stedenbouwkundige plannen. 

Er is ook aandacht voor de restauratie (jaren 
negentig), het materiaalgebruik en het in-
terieur van het raadhuis. Dudok liet bijvoor-
beeld bijzondere bakstenen maken voor het 
raadhuis en bestelde meubilair bij Gispen.

Rondleiding raadhuis
Elke zondag is er om 14.00 uur een rondlei-
ding door dit bijzondere monument. Kosten 
e 7,50 per persoon, inclusief torenbeklim-
ming. U heeft op de toren uitzicht over het 
hele Gooi. 
Groepen kunnen op afspraak een rondleiding 
boeken, dit kan in diverse talen. Ook zijn 
er educatieve projecten voor scholen, zoals: 
Duik in Dudok en Dudok Binnenstebuiten.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51 (t.o. La Place),
1251 EW Laren
Tel.: (035) 538 25 20
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
13.00-16.30 uur.
1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koninginne-
dag gesloten. Groepen en scholen op afspraak.
www.geologischmuseumhofland.nl

Foto: internet
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Wisseltentoonstelling: 
En toen… kwam de mens
Tot eind 2014

Lezingen
Iedere 3e zondag van de maand van 14.00 
uur tot 15.00 uur een lezing. Voor onderwer-
pen zie op de website www.geologischmuse-
umhofland.nl onder ‘agenda’.

Oertijdwandeling voor kinderen
Op woensdagmiddag kun je een ‘scharrelrug-
zakje’ lenen en een ‘oertijdwandeling’ gaan 
maken. Voor informatie bel (035) 538 25 20. 

Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel.: (035) 544 7153
Geopend: april t/m september van maan-
dag t/m zondag 11.00-1700 uur; oktober 
t/m maart op zaterdag en zondag 11.00-
17.00 uur. Gesloten op 1 januari, 30 april, 
25 en 31 december.
info@weegschaalmuseum.nl
www.weegschaalmuseum.nl 

Vestingmuseum Naarden
Het Nederlands Vestingmuseum 
Westwalstraat 6 
1411PB Naarden
Tel.: (035) 6945459
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.30-
17.00 uur, weekenden en feestdagen van 
12.00-17.00 uur.
info@vestingmuseum.nl
www.vestingmuseum.nl 

Pinetum Blijdenstein
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleiding-
en die het Pinetum Blijdenstein dit seizoen 
weer organiseert.

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt er 
onder leiding van de stadsgidsen van de Ver-
eniging Werkgroep Vestingstad een wande-
ling door Naarden Vesting gemaakt. Deze 
tocht begint om 12.30 uur vanaf de Utrecht-
se Poort aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn 
€ 3,- p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).

VerschenenVerschenen
Geuzen en papen
Het boek Geuzen en Papen is in november 
2013 uitgegeven door Stichting Tussen Vecht 
en Eem & Uitgever Verloren. De ondertitel van 
het boek luidt ‘Katholiek en protestant tussen 
Vecht en Eem, circa 1550-1800’. Vooral deze 
ondertitel geeft aan waar het boek over gaat. 
In dit mooi uitgevoerde werk wordt uitvoerig 
ingegaan op de katholieke tradities die aan 
de reformatie vooraf gingen. Hiermee wordt 
ook geschetst hoe het land rijp was voor een 
verandering.
Daarna wordt door verschillende schrijvers het 
godsdienstige landschap in de 16de eeuw ge-
schetst met de nadruk op het gebied tussen 
Vecht en Eem, hoewel de oostgrens wat ruim 
wordt genomen door ook Bunschoten-Spa-
kenburg te beschrijven.
Vervolgens wordt de situatie per plaats onder 
de loep genomen. Het is opvallend dat som-
mige plaatsen volledig de reformatie volgden, 

terwijl andere tot in de 20ste 
eeuw een sterk katholiek sig-
natuur hebben gehouden. 
Dit hing vaak van kleine ver-
schillen af, een pastoor of 
dominee, maar ook een be-
langrijke sinjeur kon daar 
een rol in spelen.
In het boek wordt hier uitgebreid en vaak 
gedetailleerd en goed onderbouwd op in-
gegaan. Het is hierdoor een prachtig naslag 
werk geworden. Alles bij elkaar is het een in-
teressant boek met veel afbeeldingen, met in 
het midden levendige kleurenfoto's. Het is sa-
mengesteld onder redactie van Henk Michiel-
sen, Jan Out en Gerrit Schutte en uitgegeven 
bij Uitgeverij Verloren en kost € 29,00. Naast 
hen hebben een ruim tiental schrijvers een bij-
drage geleverd.
ISBN 978-90-8704-390-2.

Jan Hein Bannier
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300 Groeten uit Hilversum

Een prachtig verzorgde uitgave die veel 
meer is dan een mooi fotoboek voor op de 
koffietafel.
De ondertitel ‘Een beeldverslag van Hilver-
sum rond 1900’ dekt slechts een zeer klein 
deel van de lading. Naast fotoboek is het 
een heerlijk boek om een stuk van de ge-
schiedenis van Hilversum op te snuiven.

De eerste reactie die ik van dit redelijk forse 
en gewichtige boek had, was dat deze uitga-
ve van uitgeverij Verloren uit Hilversum een 
aanvulling is op eerder verschenen boeken 
waarin ons door middel van oude ansichten 
een blik wordt gegund in de geschiedenis 
van Hilversum.
Mijn interesse daarin als geboren Hilversum-
mer  is  groot, dus snel het boek opengesla-
gen.
De binnenzijde van de kaft bevat foto’s van 
de beschreven zijden van de ansichtkaar-
ten. Wat daarbij direct opvalt is de schoon-
heid van de diverse handschriften. Een paar 
pagina’s verder schetst Ed van Mensch in 
de Inleiding hoe Hilversum ervoor stond in 
zijn ontwikkeling van een klein dorp naar 
een provinciestad met veel bedrijvigheid. 
Hij geeft aan hoe de ontwikkeling van deze 
Gooise gemeente als gewilde plek om er te 
wonen en te recreëren hand in hand gaat 
met de ontwikkeling van de fotografie. 
Daarna kan men bladzijde na bladzijde ge-
nieten. De postkaarten zijn weergegeven in 
een prachtige kwaliteit.
Iwan Nagel is er zeer goed in geslaagd om 
met deze selectie uit de ansichtkaarten-
verzameling van Eddy Schülze een beeld 
te schetsen van Hilversum zoals het er zo’n 
honderd jaar geleden uit zag. Wat dit boek 
meer dan een fotoboek maakt, zijn onder 
andere de teksten bij de foto’s, steeds een 
aanvulling op wat er te zien is. Door van 
kaart naar kaart te gaan is het alsof je een 

wandelingen door het oude dorp maakt van 
pagina na pagina van foto naar foto. Ver-
rassend mooi zijn ook de panorama-afbeel-
dingen die gemaakt zijn door verschillende 
foto’s aan elkaar te monteren zodat het net 
is alsof je op de Kerkbrink, de Groest of de 
Langestraat staat maar dan in het jaar 1900. 
Het is een lust om in de vergroot afgebeelde 
ansichten gebouwen, en mensen zo gede-
tailleerd te zien. De begeleidende teksten 
zijn informatief en ter zake doende.
In de laatste bladzijden zijn overzichtskaar-
ten opgenomen, waarin duidelijk is aange-
geven door middel van een paginanummer 
in een rondje, op welke plek de foto’s van 
die pagina zijn genomen. Een pijltje geeft 
zelfs de kiekrichting aan. Veel is verdwenen 
of gewijzigd, maar ook nog herkenbaar aan-
wezigen door de verwijzingen op de kaarten 
gemakkelijk terug te vinden
Wanneer ik het boek sluit, herken ik op de 
achterzijde de postbode van de Internetsite, 
waarop de kaartenverzameling van Eddy 
Schülze is te bekijken.
Het is zeker niet de laatste keer geweest dat 
ik het boek dicht doe en weg leg. Ik ben nog 
lang niet uitgekeken en gelezen.

Chris Walet
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Jaarverslagen 2013Jaarverslagen 2013

Algemene LedenvergaderingAlgemene Ledenvergadering

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2014-2 is 15 augustus 2014

Op 17 april, om 19.30 uur, houdt de VVG de algemene ledenvergadering 2014. Opnieuw in 
de Infoschuur in Hilversum. Vorig jaar bleek deze locatie niet voor iedereen goed te vinden. 
Daarom is er deze keer een kaartje op de achterzijde van de uitnodiging afgedrukt. 
Die uitnodiging, met de complete agenda, treft u bij dit tijdschrift aan. Tijdens het huishoude-
lijk deel van deze vergadering heeft het bestuur belangrijke zaken betreffende de vereniging 
met u te delen. Daarna is er weer een interessante lezing. 
De algemene ledenvergadering is het forum waar de leden daadwerkelijk hun stem kunnen 
laten horen en invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur. We stellen het bijzonder op 
prijs om u deze avond te kunnen verwelkomen om ons samen in te zetten voor het belang van 
de Vrienden van ’t Gooi – en daarmee voor het behoud van het Gooi.

• uitreiking van de Emil Luden-penning aan Frans de Gooijer 
• Emil Luden-lezing door prof. drs. J.A.J. (Jelle) Vervloet 
• kort concert door het Vivezza Trio (viool, klarinet, piano)

Vier organisaties, Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en 
Eem, Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bij-
zondere penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich bijzon-
der verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrij-
ving of voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio. Dit 
jaar gaat de penning naar de heer Frans de Gooijer.
De uitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst in de burgerzaal 
van het Stadhuis te Naarden. Aanvang 20.00 uur. Tijdens de bijeen-
komst wordt ook de jaarlijkse Emil Luden-lezing uitgesproken, dit 
jaar door de emeritus-hoogleraar in de historische geografie aan de Wageningen Universiteit, 
Jelle Vervloet.
Het Vivezza Trio bestaande uit violiste Inger van Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pia-
niste Angélique Heemsbergen zal een muzikaal intermezzo verzorgen.
Zie de website www.vriendenvanhetgooi.nl voor een uitgebreider programma.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris van de Stad en Lande Stichting, Schok-
kinglaan 8, 1272 JS te Huizen. E-mailadres: bertboeters@hetnet.nl

De jaarverslagen 2013 zijn beschikbaar op de website www.vriendenvanhetgooi.nl. Het alge-
mene verslag geeft een overzicht van de activiteiten die in 2013 werden ontplooid en de zaken 
waarmee het bestuur werd geconfronteerd. Het financiële verslag presenteert de gang van 
zaken op financieel gebied. Beide verslagen komen aan de orde tijdens de algemene ledenver-
gadering op 17 april.
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