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Vrienden van ’t Gooi in bewegingVrienden van ’t Gooi in beweging
Het afgelopen kwartaal stond in het teken 
van bestuurswisselingen. In de Algemene 
Ledenvergadering van 17 april trad Joost 
Grasso af als penningmeester. Een vervanger 
voor hem was (nog) niet voorhanden.Op 3 
juli jl. heeft Hetty Laverman-Berbée in een 
persoonlijke brief aan de leden van de Vrien-
den van ‘t Gooi haar aftreden als voorzitter 
bekend gemaakt. Zij gaf in die brief o.a. aan 
dat het tijd is om een nieuwe voorzitter de 
lijnen naar de toekomst te laten uitzetten. 
Dit, omdat er in de toekomst ontwikkelin-
gen op ons afkomen die het nodige zullen 
vragen van de bestuursleden. Ik wil Hetty La-
verman op deze plaats nogmaals dank zeg-
gen voor de grote inzet en betrokkenheid 
die zij aan de dag heeft gelegd sinds haar 
benoeming als voorzitter in 2009. Zij toonde 
zich, mede door haar grote enthousiasme, 
een goede ambassadeur voor de Vrienden 
van ‘t Gooi in de Gooise samenleving en 
daarbuiten. 
Voor mij betekende haar aftreden, dat 
ik het voorzitterschap van uw vereniging 
waarneem totdat een nieuwe voorzitter is 
gevonden door het bestuur. De voorzitter 
wordt door de Algemene Ledenvergade-
ring benoemd en wij als bestuur zullen ons 
de komende tijd inspannen om een inspire-
rende persoon te vinden voor die functie en 
deze bij de leden voor te dragen. U als lid 
kunt daarbij helpen: ook de leden kunnen 
kandidaten voordragen.
Van deze gelegenheid maak ik maar even 
gebruik om mijzelf aan u voor te stellen. 
Mijn naam is Johan Jorritsma, geboren en 
getogen in Bussum, nazaat van een Erfgooi-
er en sinds 1998 woonachtig in Blaricum-
Bijvanck. Ik maak al sinds 2004 deel uit van 
het bestuur van de VVG; sinds 2012 als vice-
voorzitter.
In mijn werkzame leven ben ik sinds 1977 
actief met zaken zoals ruimtelijke ordening, 
natuur en landschap en erfgoed; sinds 1985 
bij de provincie Utrecht. Mijn achtergrond is 
bestuursjurist en ik heb daarnaast politieke 
ervaring opgedaan als raadslid in Blaricum. 
Zoals gezegd, voel ik mij erg betrokken bij 
en op het Gooi. Via de Vrienden van ‘t Gooi 

kan ik daar ook direct vorm aan geven.
Het bestuur geeft op dit moment prioriteit 
aan een aantal (urgente) zaken. In de eerste 
plaats het bestuur weer volledig bemenst 
krijgen. Dat betekent niet alleen een voor-
dracht voor een nieuwe voorzitter, maar 
ook de herinvulling van de penningmees-
terfunctie. Hans Metz neemt die nu waar. 
Gelukkig hebben we daarvoor inmiddels al 
kandidaten in beeld. De voorzittersfunctie 
vraagt om een soort profielschets op basis 
waarvan we kandidaten kunnen benaderen. 
Ik heb goede hoop dat we erin zullen slagen 
om op redelijke termijn met een voordracht 
te komen. Volgens mij lopen er genoeg en-
thousiaste en betrokken mensen in het Gooi 
rond die mee willen helpen om de VVG door 
te ontwikkelen als vereniging. Uitdagingen 
genoeg. Belangrijk is in elk geval dat het ie-
mand is die past bij de VVG en er de nodige 
tijd in kan en wil steken. Het blijft immers 
een vrijwilligersorganisatie.
Het tweede onderwerp dat het bestuur op 
dit moment bezig houdt, is de afwikkeling 
van de nalatenschap van een oud-lid van de 
Vrienden van ‘t Gooi. Dat moet zorgvuldig 
gebeuren; het vergt de nodige tijd en speci-
fieke kennis. Wij prijzen ons gelukkig dat we 
daarbij de hulp hebben van leden met veel 
kennis van zaken uit het Kenniscentrum. Dat 
bewijst ook hier weer eens zijn waarde.
Het derde thema dat veel aandacht vroeg en 
zal vragen de komende tijd, zijn de ruimte-
lijke ontwikkelingen in Hilversum in Anna’s 
Hoeve en het MOB-complex in Cruysbergen 
in Bussum (zie Vrienden van ’t Gooi 2013-3). 
De gemeente Hilversum maakt het ons niet 
makkelijk met de wijze waarop ze door mid-
del van los van elkaar gezette stappen (de 
ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, de 
inpassing van de HOV-verbinding (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) naar Huizen 
en de verplaatsing van scouting Heidepark 
naar Anna’s Hoeve een soort salamitactiek 
lijkt toe te passen. Vooral de natuur in dit 
gebied lijkt daarbij het slachtoffer te wor-
den door de opstelling van de gemeente, in 
plaats dat die ontwikkelingen worden ge-
bruikt als kans en moment om de kwetsbare 
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Land en BoschzigtLand en Boschzigt

Johan Jorritsma, waarnemend voorzitter

Sijmen Brandsma

Langs de tamelijk drukke weg van Hilver-
sum naar ’s-Graveland ligt de biologisch-
dynamische tuinderij Land en Boschzigt. Dit 
idyllische oord is een ware oase van rust. 
De combinatie van bos met een open plek 
waar gewassen worden gekweekt is type-
rend voor het Gooise landschap.

Historie
De tuin van het landgoed Land en Bosch-
zigt aan de Leeuwenlaan in ’s-Graveland 
bestond reeds in de negentiende eeuw. 
Deze moestuin was toen ingericht om de 
bewoners van het landgoed van groente en 
fruit te voorzien. Hij werd echter ook ge-
bruikt om gasten te verwennen met groen-
ten die niet in het seizoen pasten of zelfs 
niet Nederlands waren. Daarvoor waren 
verschillende kassen gemetseld die afge-
dekt werden met glas-in-lood ramen.
In 1949 kwam het landgoed in het bezit 
van De Christengemeenschap, die daar hun 
landelijke ontmoetingscentrum vestigde. 
Deze gemeenschap is gebaseerd op de leer 
van Rudolf Steiner, de grondvester van de 

antroposofie en haar toepassingen. Hier 
werden bijeenkomsten en cursussen ge-
organiseerd en zo bleef de behoefte aan 
een eigen groentetuin bestaan. Gezien de 
achtergrond van de gemeenschap en haar 
grondlegger was het begrijpelijk dat de 
tuin vanaf dat moment op biologisch-dy-
namische grondslag werd beheerd. De be-
heerder van de tuin, de heer Crum, was nog 
een man van de oude stempel. Hij zorgde 
dat er voor de gasten voldoende groente 
was, maar hielp daarnaast als dat nodig was 
in het centrum. Als tegenprestatie kreeg hij 
hulp van de gasten in de tuin, bijv. wanneer 
er een overdadige bessenoogst was.
De huidige tuinder ben ik. In 1978 kwam ik 
in de tuin werken als leerling. Ook dit was 
een normaal verschijnsel. De tuinbaas was 
tevens leermeester en zorgde er op deze 
wijze voor dat hij een opvolger had. Samen 
met mijn vrouw Sissie Haijtema heb ik een 
tijd in Schotland gewerkt en daar kennis 
gemaakt met het biologisch-dynamische 
gedachtengoed. De tuin was toen nog een 
veel kleinere dan tegenwoordig. Achter 
het ommuurde deel lagen een weiland en 
de sportvelden van ’s-Graveland. Ook was 

natuur te versterken. Bijvoorbeeld door de 
huidige weg door Anna’s Hoeve te verleg-
gen en te bundelen met de nieuwe HOV-
verbinding en het huidige spoor. Nu dreigt 
alleen maar weer een extra doorsnijding 
van het natuur- en recreatiegebied door de 
opstelling van de (oude) gemeenteraad. De 
Vereniging van Vrienden van het Gooi zag 
zich daarom gedwongen tot bezwaar- en 
beroepsprocedures. Inmiddels ligt er ook 
een verzoek bij de Raad van State van de 
VVG om de bouwvergunning voor de ver-
plaatsing van de scouting te schorsen om te 
voorkomen. We willen niet voor voldongen 
feiten worden gezet. De VVG doet dit soort 
zaken niet alleen. We werken in Hilversum 
goed samen met de Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve. In Bussum doen we dat 
met de Vereniging Het Spieghel i.v.m. de 
plannen voor appartementenbouw in het 

voormalige Mobilisatiecomplex bij Cruys-
bergen. Hopelijk hebben de nieuwe colleges 
en raden in Hilversum en Bussum inmiddels 
andere inzichten. Ook daar zetten we op in. 
Voor beide zaken zullen de komende maan-
den spannend en mogelijk beslissend zijn.
We houden u via dit blad op de hoogte. Ik 
wens u veel leesplezier met dit nummer, van 
ons blad waarin zoals altijd weer veel lezens-
waardigs te vinden is over het mooie en in-
teressante Gooi.
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Foto: Jan Hein Bannier

daar vroeger de watertoren met de nodige 
pompen en de brandweergarage. Een deel 
van de gebouwen staat er nog en wordt nu 
bewoond.
 
Asperges en veldboeketten
Omdat de kosten van de tuin te hoog wer-
den voor het centrum, zijn we begonnen 
met de verkoop van groenten. De oor-
spronkelijke tuinmansschuur is in fases tot 
winkel omgebouwd en de openingstijden 
zijn in stappen uitgebreid tot uiteindelijk 
vijf dagen per week. Ook is het assorti-
ment veranderd. In het begin werden uit-
sluitend eigen producten aangeboden. Nu 
is het een winkel waar een ruime sortering 
biologische groenten van eigen tuin wordt 
verkocht. Dit aanbod wordt aangevuld met 
groenten en fruit van elders, evenals een 
breed scala van natuurvoedingsproducten. 
In de zomer zijn er zelfs dagelijks veldboe-
ketten uit de eigen tuin.
Ook in de tuin is het nodige veranderd. Een 
tijdlang werd er een beperkt aantal groen-
ten en aardappelen verbouwd op grote 
schaal. Een deel hiervan werd verkocht aan 

andere biologisch-dynamische winkels. Nu 
zijn we teruggekeerd naar een veel breder 
scala waaronder o.a. asperges. De tuin heeft 
hierdoor een ander aanzien gekregen en is 
van het vroege voorjaar tot in de late herfst 
interessant om in rond te lopen. Toch zijn 
er ook bedreigingen voor dit unieke stukje 
Gooi. De Christengemeenschap is sterk ge-
groeid en heeft nu een zeventiental ge-
meenten. Hierdoor verdween de behoefte 
aan een landelijk centrum en werd Land en 
Boschzigt afgestoten. Gelukkig hebben we 
de tuin kunnen kopen en op deze manier 
voor de toekomst veilig kunnen stellen. 
Het is de op één na oudste biologisch-dyna-
mische tuin in Nederland! Wat er gebeurt 
met het landhuis en de andere gebouwen 
op het terrein is nog onzeker. Het is te ho-
pen dat er gebouwd wordt in de stijl van de 
omgeving en passend bij de aard van het 
landschap. 

Multifunctioneel
Overigens heeft de tuin nog een andere 
functie. Er werken al vele jaren een wis-
selend aantal vrijwilligers en stagiaires van 

De tuin van Boschzigt.
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verschillende landbouwopleidingen. Ook 
voor zorgvragers is het een plek waar de 
beslommeringen van het dagelijks leven 
losgelaten kunnen worden. Het is een cate-
gorie medewerkers waar graag uitbreiding 
aan wordt gegeven, omdat werken in de 
aarde in deze rustgevende omgeving heil-
zaam kan zijn, wat past in de filosofie van 
het bedrijf. Hiervoor zijn er contacten met 
de sociale diensten in de omgeving.
Het voormalige kippenhok is na een aan-
tal bezoeken van een vos nu ingericht tot 
een plezierige ruimte, waar groepen geïn-
teresseerde bezoekers ontvangen kunnen 
worden. Hier kunnen lunches worden ge-
serveerd, gebruikmakend van producten 
uit de eigen tuin. Dit wordt gecombineerd 
met een rondleiding in de tuin. Het mooie 
terras is een prima plek voor wandelaars en 
fietsers om uit te rusten en is vooral op za-
terdag een ontmoetingsplek voor mensen 
die de rust en schoonheid waarderen.

Maretak
Aansluitend op een artikel over de maretak 
in de vorige jaargang van dit blad (Vrien-
den van het Gooi 2004(4):430-433) is het 
‘toevallig’ dat in de oude appelbomen dit 

voorjaar maretak is gezaaid. Als deze za-
den goed ontkiemen zullen er zich ‘bollen’ 
van deze plant gaan ontwikkelen. Mare-
tak (mistletoe) is niet alleen te gebruiken 
met kerstmis, maar wordt daarnaast in de 
antroposofische geneeskunde gebruikt als 
basis voor een geneesmiddel tegen kanker. 
Het gaat mij vooral, om het mooie van deze 
plant. Hij stelt mij in staat, wanneer de zaai-
poging aanslaat, weer iets toe te voegen 
aan mijn verhaal tijdens een excursie.

Oogstbord.

Foto: Jan Hein Bannier

Marijke Vooren

Sinds eind 2011 gebruiken zeven organi-
saties die zich bezighouden met natuur, 
landschap en erfgoed De Infoschuur van 
het Goois Natuurreservaat voor hun activi-
teiten. De gebruikers zijn Vrienden van ’t 
Gooi, KNNV afdeling Gooi, IVN, NME Gooi 
en Vechtstreek, Stichting Omgevingseduca-
tie, Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 
en Naerdincklant. Zij hebben in deze locatie 
hun gezamenlijke onderkomen voor verga-
deringen, lezingen cursussen en kennisuit-
wisseling. In het vorige nummer stelde de 
KNNV zich voor. In de komende nummers 
zijn de andere gebruikers aan het woord.

Wat is het IVN
Net als de KNNV, de vereniging voor veld-
biologie die ons voorging, is het IVN een 

landelijke natuurorganisatie met lokale af-
delingen. We kunnen niet bogen op een 
ruim 100-jarig bestaan zoals zij, maar als we 
onze voorlopers meerekenen komen we een 
heel eind. Al in 1939 werd de Bond tegen 
Verontreiniging van Stad en Land opgericht. 
In 1948 is die opgevolgd door de Bond van 
Natuurbeschermingswachten, die in 1960 
uitmondde in het IVN. De letters IVN ston-
den oorspronkelijk voor Instituut voor Na-
tuurbeschermingseducatie, maar hebben nu 
geen betekenis meer. 
In 1966 werd IVN Gooi en omstreken opge-
richt, een van de 170 IVN-afdelingen. In 2016 
vieren we ons 50-jarig bestaan.
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Foto: archief IVN

Met IVN op excursie.

Liefde voor natuur 
IVN-ers zijn natuurliefhebbers. Die liefde 
delen we graag met anderen. Met wande-
lingen, cursussen, excursies, jeugdactivitei-
ten en voorlichting betrekken we het pu-
bliek bij de natuur. 
Iedere drie jaar start een natuurgidsencur-
sus. Na een opleiding van twee jaar is de af-
deling 20 tot 25 nieuwe natuurgidsen rijker. 
Die natuurgidsen vinden een plekje in een 
of meer van de werkgroepen van IVN Gooi 
e.o. Ook Natuurmonumenten en het Goois 
Natuurreservaat maken graag gebruik van 
onze gidsen. 

Opfriscursussen
Zowel ervaren als net opgeleide IVN-gidsen 
kunnen hun kennis van de natuur opfris-
sen en aanvullen met nascholingscursussen 
door deskundigen. Dat kan een stadse-
coloog zijn die uitleg geeft over oude en 
nieuwe dieren in Amsterdam, of een ar-
cheoloog die ons warm maakt voor stenen 
en pijlpunten op de hei. Tijdens een andere 
cursus is het wellicht een bevlogen mossen-
kenner, die ons letterlijk met de neus op die 
kleine, groene wondertjes drukt. 

Werk- en projectgroepen
Alle activiteiten van IVN Gooi e.o. worden 
uitgevoerd door werk- en projectgroepen. 
Acht werkgroepen zijn gericht op het pu-
bliek. We stellen ze in alfabetische volgorde 
aan u voor.
•	 De	 werkgroep	 Doe-het-zelf wandelin-

gen bestaat uit een groep enthousiaste 
mensen die beschrijvingen maakt van 
fraaie natuurroutes in het Gooi. De rou-
tes zijn als pdf te downloaden van onze 
site.

•	 De	werkgroep	Gidsencursus leidt al ja-
ren haar eigen natuurgidsen op. In de 
opleiding wordt niet alleen aandacht 
besteed aan het kennisaspect, maar ook 
aan presentatie- en excursietechnieken. 
In augustus 2014 is een nieuwe cursus 
van start gegaan.

•	 De	werkgroep	Heemtuineducatie werkt 
’s zomers iedere woensdagochtend aan 
het onderhoud van de Gooise Heemtuin 
in Blaricum. Belangstellenden zijn dan 
welkom voor een rondleiding. De tuin is 
het hele jaar door vrij toegankelijk.

•	 De	 werkgroep	 Jeugd organiseert tal 
van activiteiten met als centraal thema 
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‘Jeugd en Natuur’. Regelmatig zijn ze in 
speelbos ’t Laer te vinden, waar kinderen 
zich kunnen uitleven met zand, water, in 
bomen klimmen en hutten bouwen. 

•	 Een	 speciale	 werkgroep	 organiseert	
eenmaal per maand een wandeling in 
het Laarder Waschmeer. Na een jaren-
lange, grootscheepse sanering mag het 
wasmeer weer bezocht worden. Het 
terrein is niet vrij toegankelijk voor pu-
bliek. 

•	 De	 werkgroep	 Natuurcursussen geeft 
korte cursussen over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen: van paddenstoe-
len tot bomen, van vlinders tot vogels. 
Bij de cursus horen ook altijd een of 
meer excursies.

•	 Bij	 de	 Tafelberg	 in	 Blaricum	 zijn	 in	 de	
Schaapskooi van het Goois Natuurreser-
vaat elke zondagmiddag IVN-gidsen om 
bezoekers uitleg te geven over de kooi 
en de kudde Drentse heideschapen die 
er rondloopt. 

•	 Maandelijks	 organiseert	 de	 werkgroep	
Wandelingen op zondagmiddag een 
wandelexcursie in het Gooi van ander-
half tot twee uur. Daarnaast verzorgt 
de werkgroep ook wandelingen op ver-
zoek. 

Interne werk- en projectgroepen 
Er zijn ook twee werkgroepen en twee 
projectgroepen die voornamelijk binnen 
de vereniging actief zijn, al dan niet samen 
met de andere natuurorganisaties in de re-
gio. 
•	 De	 werkgroep	 Communicatie verzorgt 

de interne en externe communicatie van 
de afdeling. Dat doen ze door middel 
van het afdelingsblad De Kleine Rate-
laar, digitale Nieuwsbrieven, folders en 
persberichten voor de verschillende acti-
viteiten en de website. 

•	 De	 werkgroep	 Contacten organiseert 
maandelijks samen met de KNNV lezin-
gen en excursies rondom een aanspre-
kend natuurthema. Ook de jaarlijkse 
uitgaansdag en het natuurweekeinde 
staan open voor leden van beide ver-
enigingen. Leden van KNNV, Naerdin-
cklant, Vogelwerkgroep Het Gooi en 
Omstreken en Vrienden van ‘t Gooi zijn 

graag geziene gastdocenten bij en deel-
nemers aan IVN-cursussen, excursies en 
lezingen.

•	 De	 projectgroep	 Duurzaamheid wil de 
werkgroepen van de afdeling faciliteren 
op het gebied van kennis van en ideeën 
over duurzaamheid. Daarbij maken ze 
onder andere gebruik van de kennis bij 
andere IVN-afdelingen. 

•	 De	Floragroep inventariseert regelmatig 
planten in een gebied in of buiten het 
Gooi. Iedere belangstellende is welkom. 
De verschillende leden van de groep 
hebben elk hun eigen deskundigheid 
die ze graag overdragen op de anderen.

Samenvattend
IVN-ers zijn natuurliefhebbers die als doel-
stelling hebben ‘Het op aanstekelijke wijze 
ontwerpen en uitvoeren van educatieve ac-
tiviteiten over natuur en milieu in de regio 
Gooi en omstreken, ten einde het bewust-
zijn van mensen op het gebied van natuur 
en milieu te vergroten.’

Kijk op http://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken 
voor nieuws en activiteiten van onze afdeling. 
Voor persoonlijk contact: secr.ivngooi@gmail.com.

Goudhoed.

Foto: Edwin P. Klomp
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In beeld: eksterIn beeld: ekster
Dick A. Jonkers

Er zullen maar weinig mensen zijn die de 
ekster niet kennen, wat onder andere blijkt 
uit de vele tientallen volksnamen die aan 
hem zijn gegeven. Als broedvogel is hij al-
gemeen en hij komt -op een enkele uitzon-
dering na- vrijwel overal voor in Nederland. 
Eksters staan -en dat is vooral het geval bij 
vogelliefhebbers- in een kwade reuk. De re-
den daarvoor is dat zij de vogelstand zou-
den belagen, door hun voorkeur voor het 
consumeren van eieren en jonge zangvo-
gels in de broedtijd. Schreeuwers, rovers en 
gauwdieven zijn veel gehoorde kwalifica-
ties voor ze. Zoals wel vaker voorkomt, iets 
is nogal eens niet wat het lijkt.
Eksters zijn slimme vogels. Uit Amerikaans 
onderzoek kwam naar voren dat zij gezich-
ten van mensen kunnen herkennen.

Zangvogel
Het is haast niet te geloven, maar wie het 
geschetter van een ekster hoort, denkt niet 
zo snel aan een zangvogel. Tijdens en soms 
ook net na het broedseizoen zingen deze 
vogels zacht, keuvelend of ritmisch. Je kunt 
het haast niet geloven. Is dit dezelfde vogel 
die het grootste deel van het jaar zijn aan-
wezigheid luidruchtig kenbaar maakt?
Het is een vogel die het hele jaar door te 
zien is en daarom als een standvogel te 
boek staat. Het territorium wordt het hele 
jaar verdedigd tegen indringers. Eksters 
zijn gedurende hun hele leven elkaar trouw 
en zwerven ook na de broedperiode samen 
rond. 
Hun leefgebied heeft een oppervlakte van 
zo’n vijf hectare, wat overeenkomt met die 
van circa drie voetbalvelden. Het bestaat 
uit akkers, bossen, bebouwde gebieden en 
graslanden. 

Fort
Een eksternest is groot en bolvormig. Het 
wordt gebouwd op een hoge plek in bomen 
of struwelen. Hoe ontoegankelijker, hoe 
beter. Soms gebeurt dat in (hoogspannings)
masten. In Amsterdam-West dacht een paar 

een goede plek te hebben gevonden in een 
trafostation met als gevolg voortdurende 
kortsluiting. Een nest kan zeer lang achter-
een worden bewoond.  Er zijn er echter ook 
die daar vlakbij een nieuw bouwsel maken, 
maar dit uiteindelijk toch niet gebruiken. 
Doorgaans beginnen zij met nieuwbouw 
of renovatie ongeveer vanaf het eind van 
de winter. In het dorp waar ik woon zit al 
heel lang een paar dat vanaf november met 
nestmateriaal begint te slepen naar een 
hoge spar. Een nest bestaat uit een samen-
stelling van takmateriaal dat op de grond 
wordt verzameld of van bomen en struiken 
wordt gerukt. Er wordt geregeld gecon-
stateerd dat er doorntakken en soms zelfs 
prikkeldraad in zijn verwerkt om indringers 
te weren. In principe is het nest open, maar 
in gebieden waar veel predatie plaatsvindt 
wordt de bovenkant dicht gemaakt. In zo’n 
geval heeft het een ingang aan de zijkant. 
Voor de bescherming tegen weer en wind 
worden modder, gras, mos, haren van zoog-
dieren en ander fijn materiaal toegepast. 
De ingang zit op een plek waar de minste 
wind op staat. In Zweden hebben onder-
zoekers een nest uit elkaar gehaald, nadat 
ze het eerst hadden gemeten en gewogen. 
De hoogte bedroeg zeventig centimeter, 
de doorsnede 44 centimeter en het gewicht 

Eksternest.

Foto: Webxylotheek.nl
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Op zoek naar parasieten.

Foto: Loek van de Leur

was 4,6 kilo. Er waren bijna 600 takken in 
verwerkt. De gemiddelde bouwduur van 
zo’n kolos bedraagt circa veertig dagen. 

Voedsel
Eksters zijn echte alleseters, die ook funge-
ren als opruimers van aas en menselijk af-
val. Hun voedsel verzamelen ze meestal op 
de grond. Daarnaast leven ze ook van fruit 
uit bomen. De samenstelling van het menu 
wordt bepaald door de aard van de gebie-
den waarin ze vertoeven en de mate waarin 
voedsel daar aanwezig is. In graslandgebie-
den bestaat een groot deel van hun menu 
uit emelten (larven van langpootmuggen), 
torretjes, kevers en regenwormen. Ze ke-
ren daar bijvoorbeeld in begraasde gebie-
den ook koeienvlaaien om. Het overgrote 
deel van op de grond gevangen prooien 
zijn insecten. Hieronder bevinden zich veel 
loopkevers en hun larven, maar ook naakt- 
en huisjesslakken Ook kleine knaagdieren 

(muizen en mollen), reptielen (hagedissen 
en slangetjes), amfibieën en jongen of ei-
eren van kleine zangvogels worden wel 
bemachtigd. In gebieden die min of meer 
onder menselijke invloed staan worden 
voedselresten geconsumeerd, zoals patat 
en brood. Verder behoort ook uiteenlo-
pend plantaardig voedsel tot de bronnen 
waaruit wordt geput. Ook wordt naar ver-
keersslachtoffers onder de fauna gezocht. 
Vooral in het broedseizoen, wanneer de 
eksters zelf jongen hebben, vullen ze dit 
menu aan met eieren en jonge vogels. Het 
brood- en patatmenu levert onvoldoende 
eiwitten op voor het groot brengen van de 
uitgekomen jongen. Geregeld worden ek-
sters waargenomen die op schapen zitten. 
Dit gedrag vertonen zij ook bij paarden en 
koeien. Zij zijn dan op zoek naar parasie-
ten. Er is bij eksters vastgesteld dat zij in de 
zomer blaadjes van gouden regen opaten. 
De blaadjes hebben een hoog nicotinege-
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halte. Onderzoek, onder meer bij broe-
dende spreeuwen en zanglijsters, heeft 
uitgewezen dat deze peuken van filtersiga-
retten verwerkten in hun nest om hiermee 
parasieten te weren. Deze peuken bevatten 
nicotine. Waren de blaadjes die de eksters 
aten, evenals peuken een preventiemiddel 
tegen parasieten? 
De ekster wordt in de volksmond bestem-
peld als een gauwdief. De kwalificatie van 
dief heeft hij gekregen door zijn verzamel-
woede en onderzoekende aard. 
Glimmende voorwerpen, zoals sierraden 
en zilveren theelepeltjes zouden niet veilig 
voor hen zijn en naar het nest worden ge-
bracht.

Niet meer vogelvrij
Ondanks de slechte naam die de ekster 
heeft wordt in 1896 in een Engels vogel-
woordenboek nog geschreven dat hij in 
de 19e eeuw als een buurman gekoesterd 
werd door elke boer. De ekster werd toen 
beschouwd als een aantrekkelijke en ver-
trouwd aandoende nuttige vogel. Hij zou 
grote aantallen schadelijke insecten en 
muizen verdelgen. Met de daarna toene-
mende jachtbelangen en wildbescherming 
eindigde de populariteit. Een periode van 
nuts- en prutsdieren brak aan; de ekster was 
toen ondergebracht in de laatste categorie. 
Hij zou schade aanrichten onder de (zang)
vogelstand en aan landbouwgewassen. Het 
was daarom dat hij te vuur en te zwaard 
werd verdelgd en zelfs illegaal vergiftigd. 
De soort was onder de vroegere Jachtwet 
jaarrond bejaagbaar met het geweer, waar-
door schade bestreden kon worden. Sinds 
het invoeren van de Flora- en Faunawet in 
2002 is het een beschermde diersoort en 
mag de ekster niet meer worden gedood 
en opzettelijk worden verontrust. Wanneer 
zij schade veroorzaken aan gewassen kan 
een ontheffing worden verleend op grond 
van in de wet erkende belangen. Vogellief-
hebbers zijn van mening dat eksters schade 
toebrengen aan vogels. Volgens hen heeft 
met name de zangvogelstand te lijden on-
der hun aanwezigheid. Vooral die van de 
merel zou achteruit gaan. Is dat wel zo? 
Eten en gegeten worden hoort bij de na-
tuur. Er zijn heel veel onderzoeken uitge-

voerd naar wat eksters eten en hoe groot 
het aandeel van (jonge) vogels en eieren in 
hun voedsel is. Uit al die studies blijkt dat 
het percentage vogels klein is in ekster-
voedsel. Een voorbeeld hiervan is een on-
derzoek in Hongarije, waarbij de inhoud 
van 351 ekstermagen is geanalyseerd. In 
slechts twee procent ervan waren vogelres-
ten aanwezig. Uit weer andere langjarige 
studies naar vogelpopulaties komt naar 
voren, dat de eksterstand is toegenomen, 
maar die van de merel ook. Uit de vele uit-
gevoerde wetenschappelijke onderzoeken 
is gelukkig gebleken, dat predatie door ek-
sters geen negatief effect heeft op de vo-
gelstand. De benaming gevleugelde kat is 
onterecht. Een en ander neemt niet weg, 
dat het niet leuk is om te constateren dat 
een ekster een nest van bijvoorbeeld een 
merel leeg rooft. Dan laaien terecht de 
emoties hoog op. Daarbij komt de aaibaar-
heid van die zielige vogels om de hoek kij-
ken. Huichelachtig eigenlijk, want we rea-
geren niet zo wanneer een zanglijster een 
huisjesslak aan diggelen slaat. Evenmin als 
een merel met alle macht een worm uit de 
bodem trekt. 

Pleegouders
Doorgaans worden vijf tot negen eieren 
gelegd in de loop van april. Wanneer een 
broedsel mislukt, komt er af en toe nog een 
vervolglegsel. De eieren worden bebroed 
door het vrouwtje. Er zijn ekstervrouw-
tjes die hun eieren ook in naburige nesten 

Ekster.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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droppen. De koekoek heeft de naam, maar 
ook eksters doen dus aan broedparasitisme. 
Op hun beurt zien koekoeken kans een ei 
te deponeren in een eksternest en fungeert 
de ekster als pleegouder.
Na 17-21 dagen komen de ekstereieren uit 
en de jongen verblijven daarna nog meer 
dan dertig dagen in het nest. De ouderzorg 
strekt zich nog uit tot zo’n twaalf weken 
na het uitvliegen. Jonge vogels gaan veelal 
rondzwerven in groepen gedurende herfst 
en winter en proberen na hun geboortejaar 
of het jaar erna een partner te zoeken en 
een territorium te veroveren. Meer dan een 
kwart van de geboren jongen vliegt niet uit 
en bijna 36% ervan wordt daarna gedood 
door allerlei vijanden. 

Vijanden en concurrentie
De belangrijkste vijand is de havik, vooral 
in de periode net na het uitvliegen. Daar-
naast worden eksters incidenteel ook wel 
gegrepen door een sperwer, buizerd of bos-
uil. Zwarte kraaien kunnen een bedreiging 
vormen voor eksternesten met eieren en 
kleine jongen. Kraaien kraken eksternes-
ten, vooral in boomarme gebieden. Daar-
om bouwen eksters overkapte nesten waar 

deze soort veel voorkomt en zijn ze ook 
dichter bij en in de bebouwing gaan broe-
den Katten kunnen ook een bedreiging zijn 
voor jonge, onervaren eksters. 

Slaapplaatsen
Eksters die een territorium bezitten slapen 
er ’s nachts meestal het hele jaar. Exempla-
ren die geen territoriumhouders zijn, over-
nachten vaak in kleine groepen in bomen 
of struiken. Het zijn veilige plekken, waar 
zich vanaf de schemering groepjes of indi-
viduen naar op weg begeven. Dat gebeurt 
vanuit gebieden met een straal van een of 
meer kilometers vanaf de overnachtings-
plek. In het gebied tussen de Vecht en de 
Eem bevinden zich enkele tientallen van 
dergelijke slaapgemeenschappen. Een an-
dere functie is die van kennismakingsplaats 
met potentiële partners.

Bijgeloof en andere zaken
Eksters werden vroeger beschouwd als on-
geluksvogels en zij konden het lot voor-
spellen. Eén ekster zou onheil brengen en 
één die luidruchtiger was dan anders, voor-
spelde slecht weer. Twee bij elkaar brachten 
geluk. De waarneming van grote aantallen 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Bedelend jong.
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MuiderbergMuiderberg

die zich verzamelden en luidruchtiger wa-
ren dan normaal, zou de voorbode zijn van 
ongeluk, een oorlog, een ramp, de dood en 
rampzaligheid. 
Volgens een sage in Walonië (België) en 
Frankrijk had de ekster eerst een prachtig 
verenkleed. Nadat er een met de gekruisig-
de Jezus had gespot, werd hij vervloekt en 
kregen zijn veren de kleuren van de rouw. 
Onder zijn tong zou de ekster een druppel 
duivelsbloed dragen.
De ekster is niet alleen een alleseter (om-
nivoor), maar volgens het volksgeloof ook 
een soort multifunctionele vogel.
Rond Kerstmis verbrandde men vroeger in 
Thüringen (BRD) eksters. Van hun as werd 
diaconessenpoeder geproduceerd, dat 
als volksmiddel werd gebruikt tegen val-
lende ziekte. Volgens de overlevering zou 
door de belangstelling voor dit poeder de 
eksterstand sterk zijn gedaald en gedeci-
meerd. De as zou eveneens een probaat 
middel zijn tegen de koude koorts. Gebra-
den eksters waren een huismiddel tegen 
epilepsie. Een volkomen andere toepassing 
was in een andere plaats de bereiding van 
ekstersoep, die gekte veroorzaakte. Wan-
neer men een ekster tegen de staldeur spij-
kerde was het vee gevrijwaard van vliegen 
en kwalen. 
Er zijn tal van uitdrukkingen waar een 
ekster een rol in speelt. Een vogel die zo 
talrijk en daardoor bekend is krijgt veel 
aandacht. Zo heeft hij eveneens tiental-
len volksnamen. Een groot deel daarvan is 
ontstaan door verbastering van zijn naam, 

zoals ester en aakster; andere zijn ont-
leend aan zijn bonte verenpak, waaronder 
bontakster. Weer andere duiden op zijn 
gedrag, bijvoorbeeld annepik en wipak-
ster. Zo bont, zo vlug en zo dom als een 
ekster zijn weinig vleiend. Een van de di-
verse spreekwoorden over eksters is: ‘Door 
eksters en kraaien wordt men beschetterd’. 
Het zijn alleen maar jaloerse mensen en 
dwazen, die iemand anders beschimpen.
Er is een mythe dat men via een ekster met 
de goden kon spreken. Het was het enige 
dier in de oudheid dat zowel kon vliegen 
als spraakvermogen bezat en in staat was 
de goden te bereiken in de hemel. 
Praten of het synoniem klappen als een ek-
ster, is een gezegde dat hier en daar nog 
wel wordt gebezigd. Jonge eksters wer-
den nogal eens uit het nest gehaald en 
tam gemaakt om ze te leren ‘praten’. Zo’n 
brabbelende ekster kan soms goed van de 
tongriem gesneden zijn. Het gelijknamige 
gezegde is daaraan ontleend en geeft aan 
dat iemand welbespraakt is. De tongriem 
is een spiertje onder de tong dat daarvoor 
werd doorgesneden of waarin werd ge-
knipt om het spraakvermogen te bevorde-
ren.
Het eksteroog, een andere benaming voor 
een likdoorn, lijkt niets te maken te heb-
ben met onze zwart-witte vriend. De her-
komst van dit woord is onduidelijk. 
In het taalgebruik heeft men het erover 
dat iemand eksternijgingen heeft. Die ko-
men erop neer dat die persoon kritiekloos 
van alles verzamelt.

Thijn Westermann

‘Op de Brink van Muiderberg wil je ner-
gens heen. Je bent waar je wilt zijn, onder 
een koesterend dak van oude bomen, tus-
sen onbestemde grasveldjes en heggetjes 
in een vorm die je niet kunt thuisbrengen, 
maar waarom zou je ook. Het gevoel dat je 
thuis bent overvalt je van alle kanten’, zo 
begon een artikel in HP de Tijd in 1998. 
Ik heb het voorrecht op die Brink te wonen 

en dat is ook de reden dat wij onze Stich-
ting Groen Muiderberg hebben opgericht. 
In 2011 kwam de Grontmij met een groot 
opknapplan. De Brink zou onveilig en ver-
waarloosd zijn. Er zouden meer lantaren-
palen, afvalbakken en zebrapaden moeten 
komen, de paden verbreed. Er zouden 96 
bomen gekapt moeten worden. Gelukkig 
heeft Groen Muiderberg dit tij grotendeels 
kunnen keren en ligt de Brink er nog min of 
meer ongeschonden bij.
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van de teelt van tarwe, rogge, boekweit, 
vruchtbomen en veehouderij. Gek genoeg 
zijn er geen visserijactiviteiten gevonden.
Vanaf de 17e eeuw wordt er steeds meer 
bekend, onder andere door schilderijen en 
tekeningen. Muiderberg werd een gelief-
de werkplek voor kunstenaars waaronder 
Rembrandt, aangetrokken door het lom-
merrijk landschap met glooiende duinen, 
zee en buitens van rijke Amsterdammers.

 
In 1640 is een trekvaart van Amsterdam 
naar Naarden aangelegd met een aftak-
king naar Muiderberg via het riviertje de 
Goog. De vaart werd gebruikt voor de af-
voer van zand uit het dorp. De trekvaart 
werd ook benut voor het vervoer van Am-
sterdamse Joden naar een van de grootste 
joodse begraafplaatsen van Nederland. 
Deze begraafplaats bestaat al sinds 1642. 
Vooral het oude gedeelte is interessant om 
te bezoeken, evenals het Kocherbos aan de 
overkant,  dat ook van de Joodse gemeente 
Amsterdam is. 

Steilrand
Door de zandafgravingen is een cultuurhis-
torisch interessante steilrand ontstaan voor 
het Kocherbos. Op sommige plekken ligt de 
bosrand meters hoger vanwege de afgra-
ving van het ervoor liggende weiland.
Ooit maakte het bos onderdeel uit van 
een landgoed. Het valt onder de Ecologi-
sche HoofdStructuur (EHS) en is een rela-

Ingang Echo.

Foto: collectie Thijn Westermann

Ingeklemde oase
Muiderberg is een kleine oase, ingeklemd 
tussen de steeds maar uitbreidende A1 en 
de A6, een spoordijk en het IJmeer. Het 
dorp is onderdeel van de gemeente Mui-
den, maar toch geheel anders dan het ge-
lijknamige stadje Muiden aan de Vecht. Het 
hoort niet helemaal bij de Gooi- en Vecht-
treek en was/is ook niet echt bekend bij de 
Vrienden van ’t Gooi en andere regionale 
stichtingen en verenigingen.
Het is een klein dorp met een interessant 
verleden en verschillende facetten die in 
mijn hart verankerd zijn.

Rijke historie
Waarschijnlijk was er al voor de middeleeu-
wen een nederzetting, omdat het als uit-
loper van de Gooise stuwwal een prettige 
droge, hoger gelegen plek was. Die bevond  
in een omgeving met verder veen en moe-
rassig gebied. 
Op het strand is een vuurstenen mes ge-
vonden van rond 40.000 jaar oud! Op de 
Brink is een Romeinse munt aangetrof-
fen, die werd geslagen rond het jaar 320. 
Omstreeks 800 is er over Muiderberg, dat 
toen mogelijk Werinon of Werdina heette, 
geschreven door en over de missionaris Li-
udger.  Zijn beeld staat achter de boskapel.
Pas vanaf 1296 zijn er echte feitelijke ge-
gevens over het leven hier bekend; Graaf 
Floris V werd hier op 27 juni van dat jaar 
vermoord. Het was een belangrijke plaats, 
op haar grondgebied werd het door de zee 
verzwolgen Naarden herbouwd vanaf 1350.
Vanaf 1305 is bekend dat schout en schepe-
nen hier zetelden en werd er recht gespro-
ken. Door de schriftelijke verslaglegging 
van de rechtspraak is relatief veel bekend 
over het lokale leven. Dit kwam door de 
wetten en keuren die toen uitgevaardigd 
werden. Het betrof bijvoorbeeld hoeveel 
vee men mocht weiden op de Meent (Brink), 
ook ‘schamele luiden’ die maar drie nach-
ten mochten blijven. Verder waar bijenkor-
ven geplaatst mochten worden na betaling 
van entreegeld en hoeveel meter de vuil-
nis van de huizen gelegd moest worden. 
Eveneens gingen ze over grote honden die 
niet mochten loslopen en andere dorpse 
wetenswaardigheden. Men leefde vooral 
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tief klein, maar interessant bos op droge 
zandgrond, verder omringd door veenland-
schap. Voor veel vogelsoorten is het een 
toevluchtsoord. Van de roofvogels en uilen 
broeden er sperwer, buizerd, bos- en rans-
uil. Ook de groene specht huist er. Deze 
staat als kwetsbare soort op de Rode Lijst.  
Van de 17 in Nederland voorkomende be-
schermde soorten vleermuizen komen er 
vijf voor in het relatief kleine Muiderberg. 

Groen Muiderberg en Vrienden van ‘t Gooi
De hiervoor genoemde plek is ook uit land-
schappelijk oogpunt bijzonder. Voor veel 
inwoners is die zo belangrijk, dat meer dan 
600 van hen zienswijzen indienden tegen 
de voorgenomen aanleg van een hockey-
veld tegen de steilrand.
Dit is ook het moment dat onze Stichting 
Groen Muiderberg aan de bel trok bij de 
Vrienden van ’t Gooi. Ons dorp stond niet 
genoeg op de kaart en dit kleine drama 
leek zich in een vergeten uithoek af te spe-
len. Vanaf die tijd hebben wij een nauwe 
samenwerking en is gezamenlijk de gang 
naar de Raad van State ingezet, waarvoor 
onze grote dankbaarheid!

Geliefd oord
Vanaf de 18e eeuw is Muiderberg een ge-
liefde plek, waar rijke Amsterdammers hun 
buitenhuizen lieten bouwen. Er werden 
meer dan 10 landhuizen en buitens ge-
bouwd. Later kwamen er hotels en pensi-

ons en een rij romantische villa’s aan zee bij. 
Het toerisme kwam steeds meer op gang. 
In de 19e eeuw ontwikkelde Muiderberg 
zich tot een drukbezochte badplaats, mak-
kelijk bereikbaar met de ’Gooische Moor-
denaar’, de stoomtram uit Amsterdam.
Onder andere van dit toeristisch verleden 
zijn erg leuke oude ansichten te vinden op 
een speciale website1.
De meertjes achter de dijken zijn stille ge-
tuigen van de invloed die de zee ooit heeft 
gehad.
Het echte grote badtoerisme hield op met 
bestaan toen de Afsluitdijk in de jaren 30 
van de vorige eeuw werd gebouwd en de 
zee langzaam stilstaand zoet water werd. 
De tientallen café’s en hotels sloten vrijwel 
allemaal hun deuren en werden omge-
bouwd tot woonhuizen of afgebroken. Ge-
lukkig hebben we nog steeds een strand-
paviljoen, Hotel het Rechthuis en een paar 
fijne restaurants.
Dit voorjaar is een uitgebreid cultuurhisto-
risch onderzoek gedaan naar het Echobos, 
waar ooit het landgoed Rustrijk heeft ge-
legen, daarnaast wordt een bomenonder-
zoek uitgevoerd. Hopelijk gaat dit leiden 
tot nieuw beleid en bescherming van ons 
natuurlijke en historische erfgoed.

In de 20e eeuw groeide Muiderberg van 
een klein boeren- en toeristisch dorpje uit 
tot forensendorp met rond de 3200 inwo-
ners, twee lagere scholen, een bloeiend 

Strand bij Muiderberg.

Foto: Bewerking van het orgineel uit de collectie van Kees Vlaanderen.
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sport- en verenigingsleven en gelukkig nog 
steeds een aantal winkels. Omstreeks 1950 
waren er nog 25 boerderijen maar daar zijn 
er nu nog maar enkele van over. De laatste 
boerderij in de dorpskern is in 2003 verdwe-
nen. De plaats Muiderberg ademt hier nog 
een dorpse rust uit.
De glorie van de oude badplaats en het in-
teressante verleden is nog voelbaar en er 
hangt een landelijke sfeer die zeldzaam is 
in de randstad.
Veel inwoners zijn erg gesteld op hun dorp 
en betrokken bij lokale ontwikkelingen. 
Vorig jaar heeft dit geleid tot het ontstaan 
van de Stichting Hart voor Muiderberg en 

een facebookpagina voor de Inwoners van 
Muiderberg. Al decennia langer bestaan 
Comité Oud Muiderberg en Milieugroep 
Muiden Muiderberg.

Voor wie meer wil weten: ‘Muiderberg, 
Voorpost van het Gooi’ is het bijzonder 
informatieve boek van Klaas Sierksma uit 
1969. 
Informatie over de Stichting Groen Muider-
berg is te vinden op onze website2.

1 http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/g501-muider-
 berg-collectie-paul-wink.html
2 www.groenmuiderberg.blogspot.nl

Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in Hilversum, maar ook elders, zoals 
in het Bilderdijkpark in Bussum en op de 
‘s-Gravelandse buitenplaatsen (Gooilust). 
In dit artikel staat de pindakaasboom in de 
schijnwerpers.

Pindakaas
Er zijn mensen die in het winterhalfjaar 
frank en vrij hun boom insmeren met pin-
dakaas om zo de vogels te lokken. Mezen, 
boomkruipers en boomklevers, maar ook 
spechten zijn daar gek op. Muizen trou-
wens ook. Je kunt dat eigenlijk met iedere 
boom doen, maar een boom met een wat 
grove schors, zoals een grove den of een 
zomereik voldoet het beste. Zo’n boom 
zou je een pindakaasboom kunnen noe-
men. 
Ik ken zo’n boom in Bussum. Overigens, 
gebruik dan wel pindakaas die in de die-
renspeciaalzaak te koop is of bij de ver-
kooppunten van Vogelbescherming of 
Natuurmonumenten. Pindakaas uit de su-
permarkt bevat namelijk te veel zout en 
dat is voor dieren ongezond.  Wie geen 
smeerboel wil kan een pindakaaspothou-
der aanschaffen, die eveneens bij de ge-
noemde verkooppunten of via internet 
kan worden gekocht.

Pindakaasboom
Geloof het of niet, maar er bestaat ook een 
echte pindakaasboom en dat is de Clero-
dendrum trichotonum. Als u het blad van 
deze boom kneust, komt de geur van pin-
dakaas vrij.
Het plantengeslacht Clerodendrum be-
hoort tot de familie van de ijzerhardach-
tigen (Verbenaceae) en kent zo’n 400 
soorten. Het zijn alle min of meer kleine 
houtachtige gewassen of houtige klimplan-
ten. De meeste soorten komen oorspronke-
lijk voor in Oost-Azië en Centraal-Afrika.

Foto: Edwin P. Klomp

De bloemen van de pindakaasboom.
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Pindakaasboom.

Vroeger was een soort van het geslacht Cle-
rodendrum heel populair als kamerplant. 
Dat was de Clerodendrum thomsonae. Een 
rijk bloeiende potplant met bloemen met 
witte kelkbladen en rode kroonbladen. 
Deze plant, oorspronkelijk afkomstig uit 
Oost-Azië is eigenlijk een klimplant, maar 
wordt bij levering door kwekers met hulp 
van remstoffen in toom gehouden. Lukt het 
u om de plant na de bloei over te houden, 
dan zult u zien dat de plant haar oorspron-
kelijke groeiwijze zal tonen. De remstoffen 
zijn dan uitgewerkt en de plant zal zich als 
klimplant gaan ontwikkelen.

Kansenboom
De pindakaasboom wordt ook wel kansen-
boom genoemd. Dat geldt overigens voor 
alle soorten van het geslacht Clerodendrum. 
De geslachtsnaam komt uit het Grieks. Het 
Griekse ‘kleros’ betekent: lot of kans. Den-

dron of dendrum betekent ‘boom’. De soor-
ten van het geslacht Clerodendrum zijn 
medicinaal of dodelijk giftig. Het is niet ver-
standig om er zo maar mee te experimente-
ren. Vandaar ook de naam kansenboom.
De pindakaasboom heeft grote, hartvormi-
ge bladeren in een verspreide bladstand en 
duidelijk drie lobben. De bloei is in augus-
tus en september, maar door het extreem 
zachte voorjaar bloeiden ze dit jaar al eind 
juli. De kelkbladen zijn rood, de kroonbla-
den wit. Na de bloei verschijnen de bes-
achtige vruchten, die eerst blauw zijn en la-
ter naar zwart verkleuren. Ze contrasteren 
heel fraai met de rode kelkbladen. De boom 
komt oorspronkelijk voor in Oost-China en 
Japan en is in 1843 door de bekende plant-
kundige Von Siebold in Nederland inge-
voerd. De soortnaam trichotonum betekent 
overigens in drieën gedeeld en dat duidt op 
de bladvorm.

Waar?
De pindakaasboom is te vinden op de Noor-
derbegraafplaats, de Algemene Begraaf-
plaats Zuiderhof en de Rooms Katholieke 
Begraafplaats Sint Barbara in Hilversum. 
Een zeer mooi exemplaar staat in de groen-
strook van de Hilvertsweg te Hilversum, 
nabij de bushalte bij de Goudenregenlaan. 
Of de boom ook elders in het Gooi is aange-
plant is mij niet bekend.

Bronnen:
Boom, B.K. 1968. Nederlandse Dendrologie. Veenman & 
Zonen, Wageningen.
Johnson, H. 1975. Het Bomenboek, Zomer & Keuning, Wa-
geningen. 
Smit, D. (eindredactie). 1989 Het Groene Boek. Deel 5. Lek-
turama, Rotterdam.

Foto: Edwin P. Klomp

Foto: collectie Vrienden van het Vondelpark.

Decoratieve bessen.
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Chris Walet

In de Burgerzaal van het stadhuis van 
Naarden is op 24 april 2014 jl. tijdens de 
Emil Ludenbijeenkomst de gelijknamige 
penning uitgereikt aan de oud-erfgooier 
Frans de Gooijer.

Deze jaarlijkse prijs heeft tot doel om de 
geest van Stad en Lande van Gooiland le-
vend te houden.  Hij  wordt toegekend aan 
personen of verenigingen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt in relatie tot de 
historie en de traditie van het Erfgooier-
schap.
Vier organisaties, Stad en Lande Stichting, 
Stichting Tussen Vecht en Eem, Vereniging 
van Vrienden van het Gooi en de Stichting 
Gooisch Natuurreservaat, kennen jaarlijks 
de Emil Ludenpenning toe.
In de introductie voorafgaande aan de 
uitreiking verhaalde drs. Elbert Roest, bur-
gemeester van Laren en vice-voorzitter 
van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, 
onder andere over de grote liefde van de 
Gooijer voor het Gooi. Na zijn introductie 
overhandigde hij de penning en de bijbe-
horende oorkonde aan Frans de Gooijer.
In het daarna door Bert van der Moolen, 
directeur-rentmeester van het Goois Na-
tuurreservaat voorgelezen juryrapport 
stond, dat Frans met onvermoeibare ijver 
een grote bijdrage heeft geleverd aan de 
instandhouding van het erfgooiersschap. 
Hij deed dit door alles betreffende de his-
torie, de traditie en de kennis over de erf-
gooiers en hun gebied te verzamelen en 
ter beschikking te stellen. Het op papier 
zetten van al de historische informatie 
vindt Frans niet voldoende, stond er voorts 
vermeld in het rapport. Het moet op een 
website worden geplaatst, zodat de infor-
matie niet verloren gaat en iedereen er 
kennis van kan nemen.
In zijn dankwoord gaf Frans aan zich zeer 
vereerd te voelen met de penning. Tevens 
benadrukte hij nogmaals dat alle infor-
matie over de regio het waard is om goed 
vastgelegd te worden.

De uitreiking werd afgesloten, zoals die 
was geopend, met muziek van het Vivezza 
Trio.
Na de pauze werd de lezing van prof. dr. 
Jelle Vervloet met zeer veel belangstelling 
gevolgd door de aanwezigen. Zijn betoog 
over Mens en plek in het Gooi; de ontwik-
keling van een gelaagd cultuurlandschap 
liet de toehoorders kennismaken met de 
wijze waarop generaties steeds een nieu-
we laag deden ontstaan op de bestaande 
Gooise bodem.
 
De elementen drinkwater, voldoende en 
geschikte grond om eten te verbouwen en 
vee te houden, materiaal om te stoken en 
onderkomens te bouwen en de begaan-
baarheid van het terrein hebben bepaald 
waar er werd gewoond en hoe er met de 
grond werd omgegaan. In de lagen in de 
bodem is de geschiedenis terug te lezen.
Een verhaal waardoor je het Gooi weer 
meer door leerde kennen en waarderen.

Foto: Erik van Wijland

Drs. Elbert Roest (vice voorzitter GNR) reikt de Emil Luden-
penning uit aan oud-erfgooier Frans de Gooijer.
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Verslag van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op 17 april 2014
Verslag van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op 17 april 2014

Dick A. Jonkers

De Algemene Ledenvergadering over 2013 
is 17 april 2014 gehouden in de Infoschuur 
’t Gooi in Hilversum. Behalve de leden be-
zochten ook vertegenwoordigers van aller-
lei organisaties en andere belangstellenden 
deze avond. Er is bericht binnengekomen 
van verhindering van een aantal uitgeno-
digde personen. In totaal namen ongeveer 
35 personen deel aan de vergadering. 

1. Opening
Voorzitter Hetty Laverman-Berbée bijt de 
spits van deze avond om 19.35 uur af door 
de vergadering te openen. De aanwezigen 
worden welkom geheten. In het bijzonder  
geldt dat voor Karel Loeff, architectuurhis-
toricus en directeur van de Erfgoedvereni-
ging Heemschut, die de lezing na de pauze 
zal verzorgen. De voorzitter meldt  dat  de 
secretaris helaas verhinderd is. Hierna stelt 
zij de bestuursleden voor aan de aanwezi-
gen.

2. Vaststelling agenda
Er worden door de aanwezigen geen nieu-
we  agendapunten ingebracht. 

3. Jaarverslag  over 2013 van de VVG en de 
Gooise Natuurwacht.
Er zijn geen opmerkingen en het verslag 
wordt ongewijzigd aangenomen.

4. Jaarverslag 2013 van de VVG en de Gooise 
Natuurwacht
Er zijn geen opmerkingen over het jaarver-
slag, maar er is wel een vraag van de heer 
Doyer. Hoe groot is het aantal betalende 
leden? Op dit moment zijn dat er 1300. Er 
is een sterke terugloop  en  er vindt vergrij-
zing plaats. Lid worden doet men niet zo 
snel. Men is wel geïnteresseerd in het doen 
en laten van de vereniging,  wat zich soms 
uit door het verstrekken van donaties. Er 
is incidenteel aanwas wanneer een actie-
groep zich sterk maakt om aantasting van 

de leefomgeving tegen te gaan. Om het tij 
te keren wordt een public relations offen-
sief voorbereid en een ledenwerfplan op-
gezet. Een extern bureau verleent profes-
sionele ondersteuning.
Edwin Klomp, steun en toeverlaat van de 
Gooise Natuurwacht meldt dat de excursies 
zich mogen verheugen in een grote belang-
stelling. De medewerkers hebben met een 
informatiestand propaganda gemaakt voor 
de vereniging op tal van manifestaties. 

5. Financiële zaken
5.1 Rekening en verantwoording over 2013 
door de penningmeester.
Het verslagjaar is geëindigd met een batig 
saldo. De hoofdreden daarvoor is het nog 
niet in productie nemen van nieuwe bro-
chures. De investering zal in 2014 zijn be-
slag krijgen. 
Het  bestuur was eind van het jaar blij ver-
rast dat meer dan 100 leden gehoor gaven 
aan het  verzoek om een donatie te doen 
voor een lespakket educatie t.b.v. jongeren. 
Aan de realisatie wordt inmiddels hard ge-
werkt.
5.2 De erfenis van de heer W. Binnendijk is 
beneficiair aanvaard.
Een afwikkelingscommissie bestaande uit 
twee bestuursleden en extern deskundigen 
(beiden lid van onze vereniging) is hiermee 
belast. De afwikkeling zal nog enige tijd in 
beslag nemen. 
5.3 Verslag van het steunfonds
Bij het steunfonds worden gelden onder-
gebracht, die onder meer verkregen zijn 
uit  erfenissen, legaten en schenkingen. Zie 
hiervoor het steunfondsreglement op www.
vriendenvanhetgooi.nl. Het is opgericht om 
uitvoering te kunnen geven aan plannen 
die zouden kunnen leiden tot overschrijding 
van de reguliere begroting. 
De reservering uit dit fonds voor Public Rela-
tions (PR) en ledenwerving á € 7000,-  wordt 
doorgeschoven naar 2014. Een advies vanuit 
de werkgroep PR en Ledenwerving neemt 
meer tijd in beslag dan werd verwacht.
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Aan het initiatief voor de oprichting van 
een Geopark is € 13.000,- uitgegeven (met 
cofinanciering door GNR).
Er is een schenking van € 5000,- gedaan 
aan de in september 2013 gestarte - door 
de Vrienden van ’t Gooi opgerichte - stich-
ting voor de realisatie van het Geopark 
Gooi en Vecht. Deze schenking was voor de 
afronding van de cofinanciering VVG-GNR 
2012-2013.
Het initiatief Geopark is thans een opera-
tionele projectorganisatie geworden www.
geoparkgooienvecht.eu. Vanaf 2014 tot 
2017 wordt er drie keer € 10.000,- gedo-
neerd door de Vrienden van ’t Gooi als net-
werkpartner aan de Stichting ter realisatie 
van het Geopark Gooi en Vecht onder de 
voorwaarde dat er voldoende cofinancie-
ring is.

Aan het plan voor het vervaardigen van 
een lespakket voor de jeugd wordt uitvoe-
ring gegeven door financiële ondersteu-
ning vanuit het fonds. De Stichting Omge-
vingseducatie is betrokken bij de praktische 
uitwerking.  Vanuit de zaal wordt als advies 
gegeven  om te proberen er jeugd bij te be-
trekken, die  belangstelling heeft voor het 
onderwerp van het  lespakket.
5.3 Verslag van de kascommissie 2013
De heer J. Harskamp brengt verslag uit na-
mens de kascommissie. Die heeft de finan-
ciën in orde bevonden. Alle posten voor 
bestedingen zijn binnen de in 2013 vast-
gestelde begroting gebleven. Hij stelt voor 
het bestuur en de penningmeester dechar-
ge te verlenen over het in 2013  gevoerde 
financiële beleid. De ALV  gaat hier bij ac-
clamatie mee akkoord.  
5.4 Benoeming van de kascommissie 2013
De heer S. Koopman is aan de beurt om af 
te treden. Het bestuur stelt  om de heer W. 

Schaapherder, na goedkeuring door de Al-
gemene Ledenvergadering, zijn plaats in te 
laten nemen. Dit voorstel wordt aangeno-
men, waarna de voorzitter de kascommissie 
dank zegt voor haar inzet. 
5.5 Vaststelling van de begroting 2014
Er is een gesprek geweest over de ANBI-
status van de Vrienden van ’t Gooi tussen 
de fiscus, een fiscaal adviseur en twee ver-
tegenwoordigers van de vereniging. Dit was 
noodzakelijk, omdat de vereniging niet al-
leen inkomsten heeft vanuit contributies, 
maar ook uit baten, waaronder van een er-
fenis en een legaat. Hoewel dit nog formeel 
bevestigd moet worden, ziet het er naar uit 
dat er geen schenk- of erfbelasting betaald 
hoeft te worden. In een beleidsplan, inclu-
sief de aard van voorgenomen projecten, 
moet een en ander worden vastgelegd voor 
de Belastingdienst. Voor de uitvoering van 
dit beleidsplan zullen het ‘vrije’ vermogen 
van de vereniging en de opbrengsten uit het 
zogenaamde stamvermogen worden aange-
wend.
De begroting komt aan de orde. Die is ge-
publiceerd op de website en beschikbaar 
voor de aanwezigen in de Infoschuur. De 
Algemene Ledenvergadering betuigt haar 
instemming, waarmee de begroting is geac-
cepteerd.

6. Benoeming bestuursleden
Penningmeester Joost Grasso wil het wat 
rustiger aan gaan doen en treedt daarom 
af. Hij blijft wel actief  in de beheergroep 
van de Infoschuur ‘t Gooi en bij de informa-
tiekraam. Er zijn gesprekken met een kan-
didaat voor het penningmeesterschap. Als 
dank voor zijn inzet krijgt hij een boek met 
afdrukken van schilderijen van Chagall, een 
VVV-bon en een boeket bloemen. 

7. Vooruitblik op activiteiten in 2014
De voorzitter schetst een en ander uit het 
jaarplan 2014. Uitgebreide informatie hier-
over  staat op de website onder de agenda-
stukken.
Er zijn diverse elementen die dit jaar aan-
dacht vragen. 
De basis is het nauwlettend volgen van de 
ruimtelijke ordening en milieubeheerplan-
nen. Ook zal worden ingegaan op vragen 
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hierover vanuit wijken en gemeenschappen 
en zal zo nodig steun worden verleend.  
Een nieuwe Omgevingswet vraagt, naar het 
zich laat aanzien, een grotere alertheid van 
burgers. Besluiten worden meer regionaal 
en lokaal genomen. De Vrienden van ‘t Gooi 
fungeren in wezen als het enige brede plat-
form van burgers en kunnen worden aan-
gemerkt als hun vertegenwoordiger in de 
regio ‘t  Gooi en omgeving.
Er zal een aanbod moeten komen met edu-
catie en voorlichting. Ervaring moet worden 
opgebouwd over omgaan met landschap en 
erfgoed. Die kan worden gerealiseerd door 
het organiseren van wandelingen en een 
leergang Gooi-o-logie. Verder door stilering 
van activiteiten op dat vlak in samenwerking 
met andere groene en erfgoedorganisaties. 
Specifieke aandacht zal worden geschonken  
aan het stimuleren van aanbod en activitei-
ten voor scholieren en jongeren al dan niet 
in gezinsverband. 
Van groot belang is ook het in netwerkver-
band uitwerken en invulling geven aan cri-
teria, die moeten leiden tot de status van 
een Geopark Gooi en Vecht.  
Public relations en ledenwerving zijn van 
overlevingsbelang. Verjonging en uitbrei-
ding van het aantal leden van de Vrienden 
van ‘t Gooi staan hoog op de agenda. Bureau 
Start Making Sense heeft voor de vereniging 
een eerste analyse gemaakt. Kernwoorden 
hieruit zijn: grotere achterban is noodzaak, 
autoriteit uitdragen en geloofwaardigheid 
uitstralen.
Samengevat: de Vrienden van ‘t Gooi gaan 
een interessant 2014 tegemoet met grote 
uitdagingen. 

8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voor-
zitter het besloten gedeelte van de vergade-
ring. Na een korte pauze is de bijeenkomst 
verder toegankelijk voor de lezing van Karel 
Loeff.

10. Gebouwd erfgoed in het Gooi
Karel Loeff, door de voorzitter al geïntrodu-
ceerd in het openingswoord, gaat in op de 

onderwerpen waardering, wetgeving en be-
houd en hoe daar in het Gooi mee wordt om-
gegaan. Hij geeft aan, dat er veel bijzondere 
architectuur in het Gooi aanwezig is. Verloe-
dering is in het verleden voorkomen door 
Schoonheidscommissies. Hij poneert twee 
stellingen. De eerste is dat gebouwen recht 
hebben op een tweede leven. De tweede: 
alle monumenten staan er mooier bij dan 
ze zijn geweest. Ook de industrialisatie van 
het boerenleven wordt geschetst, evenals 
de aandacht voor industrieel erfgoed. In de  
strijd om het erfgoed komen uiteenlopende 
spanningsvelden bovendrijven. In de huidi-
ge tijd blijken monumenten vaak behouden 
te worden door geldgebrek. De vraag wordt 
opgeroepen of met de huidige en op han-
den zijnde wet- en regelgeving de toekomst 
van ons erfgoed veilig kan worden gesteld. 
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat burger-
initiatieven genomen moeten worden om 
het tij te keren.

Foto: Dick A. Jonkers

Zanderij Crailo Hilversum.
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Het Gijzenveen, een nieuwe schakel in de
ecologische verbindingszone Poort-Naardermeer

Het Gijzenveen, een nieuwe schakel in de
ecologische verbindingszone Poort-Naardermeer

Dick A. Jonkers

Op 23 april is door de Noord-Hollandse 
Gedeputeerde en ook voorzitter van GNR 
Jaap Bond de officiële opening verricht van 
het natuurgebied Gijzenveen. Het heeft 
een oppervlakte van 9,5 ha en ligt tus-
sen de Hilversumse Meent en Bussum. Na 
zijn welkomstwoord deed hij dat met een 
aparte openingshandeling Deze keer geen 
traditionele, maar door samen met ‘soldaat 
Maarten’ een fluisterkanon te laten schie-
ten, dat een plastic fles ‘afvuurde’ naar het 
verdwenen fort. De in uniform geklede sol-
daat verhaalde daarna over het Offensief 
van Naarden. Enkele tientallen genodigden 
en geïnteresseerde buurtbewoners waren 
hierbij aanwezig. Het Gijzenveen is van oor-
sprong een complex met graslanden tussen 
de Hilversumse Meent en Bussum, langs de 
Hilversumse Meentweg Het gebied maakt 
deel uit van de groene corridor tussen het 
Gooi en het Vechtplassengebied, met na-
tuurgebieden die op elkaar aansluiten. Dit 
zijn de Natuurbrug, Zanderij Crailoo, de 
Snip, het Spanderswoud, Franse Kamphei-
de, de Zanderij Cruysbergen en het Gijzen-
veen van het GNR en de Laegieskamp van 
Natuurmonumenten. Daarin bevindt zich 
een diversiteit aan landschappen, namelijk 
heide, bos, plassen, veen en grasland.

Route voor mens, plant en dier
De opzet van het project Gijzenveen is om 
een natuurlijke geschikte migratieroute te 
creëren voor planten en dieren  tussen het 
Gooi en het Vechtplassengebied. Ook aan de 
recreanten wordt gedacht. Hiermee wordt 
voldaan aan een beding van de gemeente 
Hilversum. Die stelde dit als eis, wanneer het 
eigendom zou overgaan naar het Goois Na-
tuurreservaat. Door een wandelverbinding 
in het gebied tot stand te brengen wordt 
nu een aaneengesloten voettocht mogelijk 
vanaf het Gijzenveen via de Koeienmeent 
rond de Hilversumse Meent: het Rondje 
Meent. Deze route is ook aantrekkelijk voor 
omwonenden uit het Spieghel en de hier-
voor genoemde woonwijk. Het voetpad 
door het Gijzenveen dat met paaltjes is aan-
gegeven, sluit aan op de wandelverbinding 
tussen het Spanderswoud, de Franse Kamp-
heide en de Zanderij Cruysbergen. 

Omvorming 
Om het Gijzenveen geschikt te maken voor 
de gewenste verbinding is de bouwvoor 
van opgebrachte voedselrijke aarde van 
het grasland bij de Koedijk afgegraven tot 
de voedselarme zandige ondergrond. Hier-
bij stuitte men op een dik veenpakket. Het 
is hierdoor dat het indertijd Gijzenveen is 
genoemd. 
De vrijgekomen plek zal vochtig tot nat 
blijven en hierdoor geschikt zijn voor or-
ganismen die een voorkeur hebben voor 
vochtige milieus. Verwacht wordt dat plan-
ten, zoals klokjesgentiaan en zonnedauw 
zich hier zullen gaan vestigen. Gezien de 
ligging van het gebied, precies op de over-
gang van de hoger gelegen (Gooise) Heu-
velrug en het enkele meters lager gelegen 
veenweidegebied, stroomt er kwel door 
de ondergrond. Dat maakt het interessant 
voor plantensoorten die buiten de natuur-
gebieden niet meer kunnen groeien.
Onderzoek tijdens de planvorming wees 
uit dat in het terrein belangrijke historische 
waarden aanwezig moesten zijn in de on-

Toegangsregels.

Foto: Dick A. Jonkers
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dergrond. Hier bevond zich in 1875 een fort 
dat tot omstreeks 1928, toen het werd ge-
lijkgemaakt met de grond, deel uitmaakte 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
was de batterij ‘Werk 1 Aan de Koedijk’. 
Historisch onderzoek maakte mogelijk na 
te gaan hoe de oorspronkelijke constructie 
was. Het bestond uit aarden wallen.  
Geprobeerd is om de contouren weer zicht-
baar te maken. Door het terrein is een wan-
delpad aangelegd, dat over de wallen van 
het fort gaat. 

Kwellandchap
Het Gijzenveen bevindt zich op de grens 
van de vrij hoge Gooise zandgronden. 
Daar treedt voedselarm kwelwater uit en 
komt aan de oppervlakte in de lager lig-
gende delen van het Vechtplassengebied. 
Door het ontgraven van het terrein en de 
hierdoor ontstane voedselarme situatie op 
zandgrond ontstaan hier leefmogelijkhe-
den voor tal van organismen, die elders in 
het Gooi nog maar spaarzaam voorkomen. 
Er is hier nu sinds kort een combinatie van 
zowel droge als natte natuur. In het aanlig-
gende Cruysbergen is deze ontwikkeling al 
langer gaande. Om te voorkomen dat het 
gebied door de voortschrijdende successie 
volledig dichtgroeit zijn enkele tientallen 

schapen ingezet die fungeren als grazers.
Het is nu al een lust om door het gebied 
te zwerven. Water- en moerasplanten heb-
ben zich er al gevestigd. Er zijn nu al enkele 
tientallen plantensoorten aangetroffen, 
waaronder pijlkruid, blaartrekkende bo-
terbloem, veenwortel, grote kattenstaart 
en zwanenbloem. Laatstgenoemde is een 
soort van de Rode Lijst! Kikkers springen 
overal weg. Ook diverse libellensoorten, 
zoals de oeverlibel zijn gesignaleerd. Enke-
le tientallen schapen zorgen er voor dat het 
terrein niet dichtgroeit. Op de wallen, die 
uit voedselrijke grond bestaan, draagt hun 
graasgedrag er aan bij dat de met orga-

Zicht op een deel van het Gijzenveen.

Foto: Dick A. Jonkers

Foto: fotoarchief GNR

Het afschieten van het fluisterkanon.
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Hoe lang ben je al lid van 
de VVG?
Drie jaar.

Wat is de reden dat je lid 
bent?
Omdat wij als Stichting 
Groen Muiderberg bre-
dere steun en kennis zochten voor en over 
onze omgeving en betrokken wilden raken 
bij regionale ontwikkelingen en Muiderberg 
wat meer op de kaart wilden zetten. Daar-
naast natuurlijk ook als steun aan de VVG.

Voor welk specialisme heb je en ben je 
aanspreekbaar voor de VVG?
Muiderberg, natuur, landschap. Zie ook 

nisch materiaal verrijkte grond verschraalt. 
Op de kale zandige delen moet de begroei-
ing nog op gang komen.
Oplettende wandelaars zullen daar ook 
een geologisch verschijnsel kunnen opmer-
ken. Verspreid zijn er windkanters te vin-
den, stenen met één of meer vlak of bol ge-
slepen facetten, door de invloed van wind 
en zand. 

Onderdeel van Geopark Gooi en Vecht i.o.
Hoewel het Gijzenveen een geringe opper-
vlakte heeft, herbergt het een combinatie 
waarden. Enkele daarvan zijn van belang 
voor de aanvraag van de status Geopark 
Gooi en Vecht die wordt voorbereid. 
Een Geopark is een door de Unesco om-
schreven landschap van wereldniveau. 
Zo’n gebied omvat een combinatie van 
uitzonderlijke aardkundige, culturele, his-
torische en ecologische waarden. Een an-
der kenmerk is de aanwezige combinatie 
in de regio van wonen, werken en recre-
eren, en toegankelijkheid van interessant 
landschapsschoon en cultureel erfgoed. 
Een gebied dat is aangewezen als Geopark 
is onderdeel Unesco-programma Internati-
onal Network of Geoparks.

Foto: Dick A. Jonkers

Grote kattenstaart.

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 ma-
ken hebben. Zulke onderwerpen zijn bij-
voorbeeld ruimtelijke ordening en verkeer 
etc. Deze leden staan het bestuur bij met 
advies. Zij stellen zich in deze rubriek voor.

Wat is je naam?
Thijn Westermann.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?
Sinds 1997 in Muiderberg.
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onze weblog www.groenmuiderberg.blog-
spot.com
Wij proberen in samenwerking met de ge-
meente de natuur en cultuurhistorie in kaart 
te brengen en te beschermen. Soms staan 
we ook lijnrecht tegenover elkaar, zoals nu 
bij de Raad van State met een procedure 
over een hockeyveld. We zijn vrijwilliger bij 
verschillende klussen in het dorp, inventa-
riseren bermen en markeren die voor het 
maaien. Verder planten we bomen, gaan 
na of kapvergunningen wel verleend kun-
nen worden, leggen ijsvogelwanden aan, 
organiseren excursies en houden ons bezig  
met wat er zoal op ons pad komt. Inmiddels 
weten we ook wel het een en ander van ju-
ridische procedures op gemeentelijk niveau.

Komt dit specialisme voort uit je professio-
nele achtergrond, opleiding, hobby?
Uit mijn liefde voor Muiderberg en daar-
naast natuur- en cultuurlandschap in het 
algemeen.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
Muiderberg, omdat daar zoveel bijzonders 
is. In cultuurhistorisch opzicht oude land-
schapsparken, de Stelling van Amsterdam, 
het oudste natuurgebied van Nederland: 
het Naardermeer. Dit laatste ligt gedeelte-
lijk binnen de gemeentegrens en zal na de 

herindeling binnen één grotere gemeente 
vallen, waarvan we deel zullen gaan  uitma-
ken. Ook zijn er de IJmeerkust,twee bossen 
en een buitendijks natuurgebied in de Eco-
logische Hoofdstuctuur (EHS). Er is veel om 
te koesteren en te beschermen.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Ik ben heel blij met wat de VVG allemaal 
al doet! Het lijkt me leuk om in nabije toe-
komst een avond met de VVG te organiseren 
met Jaap Dirkmaat van de Vereniging Cul-
tuurlandschap Nederland. Deze vereniging 
is nog te weinig bekend in het hele land en 
heeft een interessante en inspirerende bood-
schap en missie. Daarnaast is het ook goed 
als er in iedere gemeente, maar liever iedere 
stad en dorp VVG-mensen zitten die ogen en 
oren openhouden voor alles wat er op het 
gebied van gemeentepolitiek aan besluiten 
wordt genomen, die natuur en landschap 
aangaan. Als je even niet oplet verdwijnen 
voor eeuwig kleine maar kostbare stukken.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
Ik ben al heel blij met wat jullie allemaal al 
doen en denk dat iets aan bod zal komen, 
als iemand zich ermee verbindt of er nood-
zaak ontstaat.

Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Najaarsprogramma 2014

Ook voor dit najaar hebben wij weer een 
mooi programma samengesteld met na-
tuurwandelingen o.l.v. deskundige gidsen. 
Dit najaar, anders dan voorgaande jaren, 
geen lange wandeling, maar wel een bij-
zonder weekend.

Reeënexcursie Westerheide.
Datum: woensdag 17 september.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekpunt: dagcamping Westerheide aan 
de Hilversumseweg te Laren (net buiten Hil-
versum), ook te bereiken met buslijn 108 
(halte Hilversum-Orionlaan).
Op de Westerheide en de aangrenzende Bus-
sumerheide leeft een mooie populatie reeën, 
die zich zelfs ook overdag laat zien. Door de 
aanleg van natuurbruggen neemt het aantal 
wel iets af, maar dat is alleen maar gunstig. 
Dat lijkt wellicht wat vreemd, maar dat leg-
gen wij u tijdens de wandeling uit.

Edwin P. Klomp
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Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag 20 september.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats N.S.-station 
Bussum-Zuid, behalve per trein ook te be-
reiken met buslijn 107 (halte Bussum-Zuid).
Wandeling over een fraai heideterrein, 
langs enkele houten huizen uit de vroegere 
Verboden Kringen en door een voormalige 
zanderij waar zich prachtige natuur ont-
wikkelt met veel bijzondere planten, zoals 
moeraswolfsklauw, zonnedauw, klokjes-
gentianen en in de zomer ook orchideeën.

Groeneveld, Baarn
Data: vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag
28 september.
Vertrektijden: 11.00 uur en 15.00 uur.
Duur: ongeveer één à anderhalf uur.
Vertrekpunt: het pleintje voor de boerde-
rijwinkel van de Hoeve Ravenstein aan de 
Ravensteinselaan 3 te Baarn (nabij Kasteel 
Groeneveld).
Tijdens dit weekend vindt bij de Hoeve 
Ravenstein hun Oogstfeest plaats. In sa-
menwerking met de eigenaren, de familie 
Tupker, is afgesproken dat wij (de gidsen 
van de Gooise Natuurwacht) tijdens dat 
Oogstfeest iedere dag twee wandelingen 
over het landgoed Groeneveld zullen lei-
den. Het Oogstfeest is op vrijdag van 10.00 
uur tot 18.00 uur en op zaterdag en zondag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Wij zijn daar op 
alle drie de dagen aanwezig. Anders dan 
gebruikelijk bij onze wandelingen mogen 
hier ook honden mee, mits aangelijnd of 
goed onder appèl.
Zie ook www.hoeveravenstein.nl

Huizer Eng en Tafelbergheide
Datum: zondag 5 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Tafel-
berg aan de Oud-Naarderweg te Blaricum.
Wandeling langs fraaie engrestanten van 
de Huizer Eng en over een mooi heidege-
bied met veel oude leemkuilen. Wellicht 
brengen we een bezoekje aan de schaaps-
kooi.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 11 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats bij Theehuis 
‘t Bluk aan de rand van de Zuiderheide te 
Laren.
Na de sanering die in 2003 begon, ontwik-
kelt zich in dit niet vrij toegankelijke ge-
bied een prachtige natuur met een zeer 
interessante flora, waaronder zonnedauw 
en klokjesgentianen. Ook zijn er dikwijls 
aardige vogelsoorten te zien.

Hoorneboegsche Heide en Zwarte Berg
Datum: zondag 19 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats aan de Nood-
weg te Hilversum, tegenover het vliegveld. 
Wandeling door fraaie bossen, langs een 
stukje van het Tienhovensch Kanaal, het 
in aanbouw zijnde natuurbrug over de 
Utrechtseweg en over een mooi heideter-
rein met o.a. eeuwenoude grafheuvels.

De schaapskooi in Blaricum.

Foto: Bertus van den Brink
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De kalkovens in Huizen.

Foto: mvwijk

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 25 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het einde van de Havenstraat 
te Huizen (ca. 15 minuten lopen vanaf het 
busstation te Huizen).
Op zoek naar relicten van de vroegere Zui-
derzee, genieten van vogels en van het 
prachtige coulissenlandschap van de Naar-
der Eng.

Hilverbeek en Spanderswoud
Datum: zondag 2 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats aan de Oude 
Meentweg te Hilversum (Spanderswoud).
Wandeling over twee zeer mooie landgoe-
deren uit de zeventiende eeuw met mooie 
waterpartijen, fraaie lanen en vele oude 
bomen, waaronder de Zeven Provinciën 
Boom.

Maartensdijkse Bosch
Datum: zondag 9 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekpunt: het einde van de Koudelaan 
in Lage Vuursche (bij het Koos Vorrinkhuis).
Mooi afwisselend bosgebied met nog wat 
heiderestanten, akkers en nog veel meer 
aan de rand van het Gooi. Het kan hier 
vooral na een regenperiode nogal modde-
rig zijn, dus houdt daar rekening mee.

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 reiskos-
ten en/of consumpties zijn voor eigen reke-
ning. Honden kunnen absoluut niet worden 
toegelaten, ook niet aangelijnd. Dit geldt 
niet voor de wandelingen op Groeneveld 
op 26, 27 en 28 september.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gid-
sen zo nodig ter plaatse besluiten. Neem bij 
twijfel even contact met ons op. Voor nade-
re informatie kunt u terecht bij de Gooise 
Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 035 - 
621 16 34 of 06 - 177 63 444 of per e-mail: 
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl.
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Er op uitEr op uit

Samengesteld door Corry Wildeman 

In deze agenda worden actuele exposities 
en andere activiteiten vermeld. Aanvullen-
de 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 Muse-
um een wandeling door het oude dorp van 
Huizen.
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

Raoul Dufy
13 september t/m 11 januari 2015

Wouter Stips
13 september t/m 9 november 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

Informatie over de 
huidige tentoonstel-
ling kunt u vinden 
op de website.

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 school-
platen van Koekkoek
17 april t/m 6 januari 2015

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

Tijd en Ruimte 
28 september t/m 7 december 2014

World Press Photo 14
13 december t/m 5 januari 2015

Werk van de Franse kunstenaar Raoul Dufy (1877-1953).

Foto: Singer Laren

Foto: internet
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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 Koningin-
nedag gesloten. Groepen en scholen op af-
spraak. www.geologischmuseumhofland.nl

Wisseltentoonstelling: 
Agaten, schoonheid in de duisternis.
Vanaf 1 september 2014

Lezingen
Iedere 3e zondag van de maand van 14.00 uur 
tot 15.00 uur een lezing. Voor onderwerpen 
zie op de website www.geologischmuseum-
hofland.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. 

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 
€ 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. 

Agaten zijn bollen met een lavakorst aan de buitenkant maar van binnen gevuld met de fraaiste kleuren chalcedoon, 
een variant van kwarts.

Foto: Geologisch Museum Hofland

Foto: Geologisch Museum Hofland

De Mohs hardheidschaal.
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Stichting 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 
1411 PB Naarden
Tel.: (035) 694 54 59
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 rondlei-
dingen die het Pinetum Blijdenstein dit sei-
zoen 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).

Een kanon in het Vestingmuseum Naarden.

Foto: Veteranennaardermeer.nl

Een klein stukje van Pinetum Blijdestein.

Foto: Straatkaart.nl

De Utrechtse Poort, gebouwd in 1683.

Foto: Veteranennaardermeer.nl
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VerschenenVerschenen
Een halve eeuw restaureren,
De Vesting Naarden

Vanwege het feit dat het 50 jaar geleden 
begonnen is met de restauratie van en in de 
vesting Naarden, is dit jaar een boek uitge-
komen over deze werkzaamheden.
Het boek is geschreven door een groot aan-
tal auteurs, ieder over een specifiek onder-
werp, onder de redactie van Carlos Schel-
tema.
De vesting Naarden is uniek in de wereld 
met zijn goed bewaarde stervorm en de 
dubbele vestinggracht.
Het boek begint met een korte beschrijving 
van de historie. In dit deel wordt verder in-
gegaan op de beperking van de groei van 
de stad in de tweede helft van de 19e en het 
begin van de 20e eeuw door de Verboden 
Kringen. Ook Stad en Lande en het Vesting-
museum krijgen hier ruim aandacht.
Deel 2 gaat over de kerkgebouwen en hun 
interieur. De stad heeft drie kerken, waar-
van de oude of Sint Vituskerk natuurlijk in 
dit kader de meeste aandacht krijgt. Bij de 
restauratie zijn de plafondschilderingen van 
deze kerk herontdekt en in volle pracht her-
steld. Ook aan het interieur en de drie orgels 
wordt ruim aandacht besteed.
In dit deel wordt ook ingegaan op het be-

lang van Comenius 
voor de stad. Hij ligt 
begraven in de voor-
malige Waalse kerk.
Het boek gaat daar-
na verder over de 
belangrijkste ge-
bouwen. Dit zijn 
o.a. het Stadhuis, 
het Spaanse Huis, 
het Arsenaal en het 
Burgerweeshuis. Allemaal gebouwen waar 
uitgebreid aandacht aan wordt geschonken.
Het laatste deel beschrijft de werkelijke res-
tauratie. Hier blijkt dat kosten noch moeite 
gespaard zijn. De restauratie heeft geleid tot 
een prachtige stad en unieke vestingwerken 
die gelukkig voor het nageslacht bewaard 
worden. Hopelijk brengen de plannen van 
minister Blok daar geen verandering in.
Door duidelijke teksten en het grote aantal 
mooie foto’s is het niet alleen een informa-
tief, maar ook leuk ‘kijkboek’ geworden.

Scheltema, C. 2014 (redactie). Een halve 
eeuw restaureren. De vesting Naarden. 128 
blz. ISBN 978-90-5345-480-0. Uitgeverij Ma-
trijs, Utrecht. Prijs e 19,95.

Jan Hein Bannier

Derde leergang Gooi-o-logieDerde leergang Gooi-o-logie
In het najaar van 2014 is er weer een leer-
gang Gooi-o-logie begonnen. Het is de der-
de keer dat deze wordt georganiseerd. Hij 
wordt gehouden in de Infoschuur ’t Gooi 
van het Goois Natuurreservaat. De start is 
op 17 september. Op het moment dat dit 
nummer naar de drukker ging, waren nog 
plaatsen beschikbaar. Het programma bevat 
zeven avondbijeenkomsten en twee fietsex-
cursies. 
De leergang is ontwikkeld door een aantal 
organisaties, waaronder TVE, Vrienden van 
’t Gooi, Stichting Omgevingseducatie en het 
Goois Natuurreservaat. Hij wordt aange-
boden via de regionale Volksuniversiteiten 

(dit jaar via VU-Hilversum en VU-Naarden-
Bussum) en bestaat uit zeven lessen en twee 
veldexcursies.
 
Ga voor informatie en opgave naar 
onderstaande websites:

www.volksuniversiteitnaardenbussum.nl/
landschapscultuur 
www.volksuniversiteithilversum.nl/cultuur. 

Voor vragen: over leergangbegeleiding mw. 
H. Laverman info@geoparkgooienvecht.eu. 
De cursus past in de ontwikkeling van het 
‘Geopark Gooi en Vecht’.
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1000-soortendag in het Gooi een succes!1000-soortendag in het Gooi een succes!
Het Gooi is een regio die rijk is aan natuur-
gebieden. Om die onderling met elkaar 
te verbinden worden daartussen ook veel 
ecologische corridors aangelegd. De ver-
wachting is dat door deze voorzieningen de 
biodiversiteit (meer soorten in meer gebie-
den) ten goede komt en de investeringen 
dus nuttig zijn besteed. Zouden we door 
te inventariseren het voorkomen van min-
stens 1000 soorten kunnen vaststellen in 
het Gooi? Om na te gaan of dat het geval 
is organiseerden alle actieve natuurorgani-
saties in het Gooi op 16 en 17 augustus een 
grootscheepse inventarisatie. Die inventari-
saties zijn uitgevoerd in een 7-tal onderling 
verbonden gebieden tussen het Naarder-
meer en het Spanderswoud/Zanderij. De ge-
zamenlijke oppervlakte van de onderzochte 
terreinen bedraagt 225 ha! Na het uitwer-
ken van de verzamelde gegevens werd op 
22 augustus de 1000e soort bereikt. Nog niet 

alle determinaties zijn verricht, van een aan-
tal organismen moet de waarnemingen nog 
binnenkomen. Op 30 augustus stond de tel-
ler op 1008. Determinaties van het veldwerk 
worden nog afgewerkt. Het aantal van 1000 
soorten is dus ruim gepasseerd.

Bruine kikker.

Foto: Paul van der Poel

Foto: Dick A. Jonkers

Franse Kampheide.
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Open Dag zaterdag 4 oktober 2014

Tussen Vecht en Eem
blikt terug op de Eerste Wereldoorlog

In oktober, de Maand van de Geschiedenis, staat TVE stil bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog en de sociaal-, economische gevolgen voor het neutraal 
gebleven Nederland. In het bijzonder het gebied tussen Vecht en Eem. In samen-
werking met de Historische Kring Bussum en het Vestingmuseum Naarden zijn 
lezingen en excursies georganiseerd n.a.v. dit thema. 
Komt u ook? Kijk voor meer informatie op www.tussenvechteneen.nl

Het Nederlandse leger gebruikte, bij gebrek aan olifanten, 
honden voor het mitrailleurvervoer. Foto: TVE. 

Fort Werk IV, de lokatie van de Open Dag. Foto's: Panoramio.com



Oproep voor een nieuw redactielidOproep voor een nieuw redactielid

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2014-3 is 31 oktober 2014

Na 15 jaar actief te zijn geweest in de redactie van Vrienden van ’t Gooi heeft Chris Walet he-
laas te kennen geven ons team te willen verlaten. Hij is toe aan een nieuwe uitdaging, maar 
gelukkig wel bereid om incidenteel een bijdrage te leveren in de vorm van een artikel. Hierbij 
willen wij Chris bedanken voor zijn inzet in al die jaren. De consequentie van zijn besluit is, 
dat er een plaats vrij is gekomen die moet worden opgevuld. Wie is bereid zijn plek in te ne-
men, zodat de redactie op volle sterkte blijft?
Zowel voor onze tijdschriftredactie als voor de nieuwsbriefredactie zoeken wij versterking.
Van het nieuwe redactielid wordt het volgende verwacht:
- Verricht acquisitie en geeft tips voor en aan auteurs.
- Is in staat teksten (samen met andere redacteuren) inhoudelijk en taalkundig te beoordelen.
- Redigeert en corrigeert.
- Levert gevraagd of ongevraagd indien nodig eigen bijdragen voor het blad.
Er zijn drie redactievergaderingen per jaar.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot/of informatie vragen bij de hoofdredacteur van de 
redactie: dickjonkers@telfort.nl of (035) 52 604 56 / 06 - 53 61 05 90.
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Dit is een uitgave van
de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi.

Een onafhankelijke 
vereniging die opkomt 
voor de bescherming 
van natuur, landschap en 
cultuurhistorie van
het Gooi.

www.vriendenvanhetgooi.nl

op de bres
voor een groen

en leefbaar
Gooi


