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Vrienden van ’t Gooi in bewegingVrienden van ’t Gooi in beweging
De herinvulling van het bestuur stond ook de 
laatste maanden nog/weer centraal. Dat heeft 
geleid tot een nieuwe kandidaat-penningmees-
ter afkomstig uit Huizen. Hij draait nu mee in het 
bestuur. Voor de voorzittersfunctie hebben we 
een profiel opgesteld, dat u  in dit nummer van 
ons blad aantreft. Bijgesloten is een brief aan de 
leden met daarin een oproep om op basis van 
dit profiel kandidaten voor te dragen. Dat kun-
nen leden zelf zijn, maar ook uit de kring buiten 
de vereniging. In de brief informeren wij u ook 
over de procedure die wij voor de benoeming 
voor ogen hebben, waarbij we ook externe ad-
viseurs inschakelen om ons daarin te adviseren. 
Zorgvuldigheid hebben we dus voorop gezet. 
Een en ander kost de nodige tijd. U als lid bent 
dus nu ook aan zet! Ook kunt u in dit nummer 
in het artikel ‘Uit de Infoschuur’ lezen wat de 
stand van zaken is rond de beroepsprocedure bij 
de Raad van State tegen het bestemmingsplan 
van de gemeente Hilversum, dat de verplaat-
sing van de Scouting Heidepark naar het gebied 
Anna’s Hoeve regelt. In mijn vorige voorwoord 
heb ik u de achtergronden geschetst van deze 
volgens ons noodzakelijke procedure: de nieu-
we scoutinglocatie komt midden in het gebied 
te liggen dat volgens ons vrij gemaakt moet 
worden voor de natuur o.a. door verlegging van 
de Weg door Anna’s Hoeve. Ik kan niet verhe-
len dat wij als bestuur onaangenaam verrast zijn 
door de uitspraak van de Raad van State in de 
voorlopige voorzieningszaak van 23 september 
2014. De VVG lijkt door de voorzieningenrechter 
op alle punten in het ongelijk te zijn gesteld. Ik 
zeg ‘lijkt’ want we hebben nog de zogenaamde 
bodemprocedure in het vooruitzicht. Een pro-
cedure, die we vooralsnog gewoon willen laten 
doorgaan. Wij zullen de Raad van State onze 
visie op een aantal onderdelen verduidelijken. 
De uitspraak van de Raad van State heeft ons 
als bestuur geconfronteerd met de keerzijde 
van deze vorm van belangenbehartiging: de 
VVG kreeg in de media het beeld toegemeten 
van het oorlog voeren tegen de verkenners van 
de Scouting en de partij die de verplaatsing nu 
onmogelijk maakt. Het blijkt dan erg moeilijk 
om dat beeld bij te stellen tot datgene wat in 
realiteit is: een geschil tussen de gemeente en 

de VVG. Op zich een volstrekt legitieme handel-
wijze van de VVG. Een niet bedoeld gevolg is 
dat de Scouting Heidepark zich slachtoffer voelt. 
Om die reden hebben we contact gezocht met 
de Scouting om te zien of we elkaar wellicht 
kunnen helpen. Een ander leerpunt voor ons is 
de communicatie in dit soort zaken. Daar moe-
ten we beter en actiever mee omgaan. Er zijn 
echter ook positieve ontwikkelingen te melden. 
De gemeenteraad van Hilversum besloot in ok-
tober 2013 eenzijdig, dat de variant verlegging 
van de weg door Anna’s Hoeve en bundeling 
van alle infrastructuur in het gebied (spoorweg, 
HOV en weg) niet onderzocht mocht worden. 
Wij wilden dit graag in beeld gebracht zien. Er is 
nu bekend gemaakt dat die variant bij die Inrich-
tingsvisie toch weer wel in de afweging betrok-
ken zal worden. Waarom? Omdat bleek dat het 
laten liggen van de weg door Anna’s Hoeve en 
het als gevolg daarvan moeten aanleggen van 
twee in plaats van één ecoduct met zich mee 
zou brengen, dat het gebied Anna’s Hoeve bijna 
geheel afgesloten zou moeten worden voor de 
recreant. Dus ondanks het raadsbesluit is deze 
variant door de Stuurgroep toch weer in beeld 
gebracht! Bovendien blijkt de verleggingsvari-
ant op vele punten beter te scoren dan de vari-
ant met handhaving van de huidige weg. Eind 
november beslist de gemeenteraad van Hilver-
sum over de Inrichtingsvisie. De VVG zal in de 
aanloop daartoe actie ondernemen om de ver-
leggingsvariant goed in beeld te brengen bij de 
fracties. In dat kader wil ik onderstrepen dat wij 
als bestuur niet vanzelfsprekend en makkelijk 
grijpen naar het middel van de juridische pro-
cedure. Zeker niet! We zetten ook veel energie 
op bestuurlijke overlegtrajecten met gemeen-
ten. Liefst proberen we het aan de voorkant te 
regelen, maar deze casus laat zien dat die weg 
ook niet altijd succesvol of begaanbaar is. In 
zo’n geval rest ons dan slechts de juridische weg, 
maar natuurlijk alleen, als dat op 
enigerlei wijze zinvol en inhoude-
lijk te onderbouwen is. Dit traject 
zal dus in de komende maanden 
zijn beslag krijgen. We houden u 
op de hoogte via dit tijdschrift en 
de website. Johan Jorritsma, waarnemend voorzitter
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Uit de InfoschuurUit de Infoschuur
Leen Mak, secretaris

De agenda’s van de bestuursvergaderingen 
van de laatste maanden waren voorzien van 
een variatie aan onderwerpen. Hierbij een 
overzicht van de zaken die de meeste aan-
dacht vroegen.

Vacatures in het bestuur: Zie het voorwoord 
van dit nummer. We hebben goede hoop, 
dat we in de ledenvergadering van april 2015 
eveneens een kandidaat met de juiste kwa-
lificaties voor de voorzittersfunctie kunnen 
voordragen. Johan Jorritsma, de waarne-
mend voorzitter en Hans Metz, de interim-
penningmeester, zullen dan hun verantwoor-
delijkheden weer kunnen overdragen.

Afwikkeling nalatenschap Wim Binnendijk: 
Al eerder hebben we u geïnformeerd dat de 
vereniging is genoemd in het testament van 
wijlen de heer Wim Binnendijk. Voor de af-
wikkeling van de nalatenschap had Wim Bin-
nendijk executeurs aangewezen. Vanwege 
fiscale aspecten duurde deze afwikkeling 
langer dan voorzien. Het ziet er nu naar uit 
dat de executeurs hun taak binnen niet al te 
lange tijd zullen kunnen voltooien en dat de 
erfenis zal kunnen worden overgedragen aan 
de vereniging.

Ruimtelijke ordening: Op dit gebied was 
het vooral de inrichting van het gebied van 
Anna’s Hoeve die regelmatig en veel aan-
dacht vroeg. De laatste stand van zaken, het 
handelen van de VVG m.b.t. dit dossier en 
de achtergronden daarvan worden door de 
waarnemend voorzitter uiteengezet in het 
voorwoord van dit nummer.
Er zijn ook grote ontwikkelingen gaande 
rond de A27. In het kader van de filebestrij-
ding wordt deze weg tussen Bilthoven en 
het knooppunt Eemnes flink verbreed. Ook 
komen er geluidsschermen, maar helaas niet 
achter het gebied Anna’s Hoeve. Daardoor 
wordt er dus niets gedaan aan licht- en ge-
luidshinder daar. De plannen voor dit project 
zijn al jaren geleden gemaakt en goedge-

keurd. Formele bezwaren zijn dus niet meer 
mogelijk, maar de VVG heeft wel, samen met 
de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve, een 
verzoekschrift ingediend bij de betrokken ge-
meenten en de provincie. Daarin wordt aan-
gedrongen op hun inzet om het advies van 
het onderzoeksinstituut Alterra: ’Aanleg van 
een geluidscherm langs de rijksweg over de 
hele lengte van Anna’s Hoeve en Landgoed 
Monnikenberg’ te realiseren.

Ook in Bussum wordt een bouwplan ontwik-
keld op een manier die volgens de VVG niet 
voldoende rekening houdt met de natuur-
waarden van het Gooi. Het betreft een plan 
voor de invulling van de ruimte die ontstaat 
door het opheffen van het zgn. MOB-com-
plex aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg, net 
ten zuiden van zanderij Cruijsbergen. De VVG 
heeft na overleg met een bewonersgroep 
een zienswijze ingediend; helaas heeft onze 
inbreng niet tot aanpassing van de plannen 
geleid.

Rond de afgelopen jaarwisseling was er 
flinke opschudding naar aanleiding van de 
ideeën om van het landgoed Hoorneboeg 
een natuurbegraafplaats te maken. Mede 
dankzij het optreden van de VVG is dat plan 
niet doorgezet. Daarna werd het stil, tot kort 
geleden, toen het bestuur werd uitgenodigd 
om de randvoorwaarden en ideeën van de 
VVG in te brengen in een nieuwe bezinning 
op de toekomst van dit gebied. Uiteraard 
heeft het bestuur positief gereageerd op 
deze uitnodiging.

In maart 2015 zullen er weer waterschapsver-
kiezingen zijn. Organisaties die streven naar 
vertegenwoordiging in de waterschapsbestu-
ren beginnen zich daarvoor warm te lopen. 
In dat kader kwam er een vraag bij de VVG 
binnen om een gesprek over onze inzichten 
met betrekking tot waterbeheer in het Gooi. 
Een uitvloeisel daarvan is dat de VVG een bij-
drage heeft geleverd aan gedachtenvorming 
binnen het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
met betrekking tot het waterpeilbeheer in 
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Marjolein Trouw & Maya Heinsbroek*

Afgelopen september en oktober heeft een 
enthousiaste groep van 23 docenten van basis-
scholen en middelbare scholen deelgenomen 
aan de leergang Gooi-o-logie voor het onder-
wijs. Zij leerden over de bodem, het ontstaan, 
de geschiedenis, natuur en ruimtelijke ontwik-
keling van onze regio. De documentatiemap 
en de lezingen van Sander Koopman, Henk 
Michielse, Bart Smeets en Rob Uijtjens wer-
den zeer gewaardeerd. Tijdens de avonden 
maakten de deelnemers ook kennis met aan-
sluitende lesmaterialen zoals een archeolo-
giekoffertje, stenenzoekkaart en een digitale 
app, waarmee in de klas een quiz of toets kan 
worden gedaan over de eigen omgeving. 

Zaterdag 11 oktober was de afsluitende fiets-
excursie met ook daar weer aandacht voor de 
mix van geologie, erfgoed, natuur en land-

schap. Het weer werkte jammer genoeg niet 
mee, want het regende continu, maar ieder-
een bleef tot het einde toe geïnteresseerd en 
betrokken. Het certificaat dat de deelnemers 
kregen uitgereikt was dan ook dubbel en 
dwars verdiend!
Een docent van het Aloysius College, woon-
achtig in Amsterdam: ‘Dit is voor mij enorm 
interessant; de omgeving van Hilversum was 
voor mij bijna geheel onbekend’. Een leer-
kracht van een school uit de Hilversumse 
Meent gaf aan: ‘Ik zou graag een project doen 
rondom Gijzenveen, daar is een verhaal te 
vertellen dat alles in zich heeft”. Een docent 
van de Fontein-mavo in Bussum werkte begin 
november al met een nieuwe digitale les over 
de Natuurbrug Zanderij Crailoo en bezocht 
met drie klassen het gebied. Docenten van het 
Baarnsch Lyceum willen in het voorjaar van 
2015 een bezoek aan de Gooise natuur ge-

En nu: naar buiten!En nu: naar buiten!

Foto: Maya Heinsbroek

De deelnemers aan de cursus Gooi-o-logie met twee docenten.

de Horstermeer. Dat peil heeft invloed op de 
grondwaterstand in het Gooi: hoe lager dat 
peil, hoe sneller het water onder het Gooi die 
kant uit stroomt. Het gaat om een relatief 
traag proces, dus de gevolgen zie je niet van 

vandaag op morgen, maar de VVG denkt ook 
aan overmorgen en aan daarna.
Tot zover een selectie uit de actuele onderwer-
pen. De meest recente ontwikkelingen zijn al-
tijd te vinden op www.vriendenvanhetgooi.nl.
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Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente en het Gooi

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente en het Gooi

bruiken om met hun leerlingen in te gaan op 
de belangen die spelen bij de aanleg van eco-
ducten. Deze educatieve variant van de leer-
gang Gooi-o-logie kon georganiseerd worden 
dankzij een extra bijdrage van leden van de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi.

De deelnemers hebben persoonlijk veel kennis 
opgedaan over de omgeving waar hun leerlin-
gen wonen. Én ze gaan dit schooljaar met de 
klas erop uit met behulp van de bestaande en 
vernieuwde lessen en excursies.
* Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. De 
vragen gaan over de belevingswaarde van na-
tuur en landschap  en cultuur in het Gooi en 
zaken die daarmee te maken hebben. Deze 
keer de mening van burgemeester Joyce Syl-
vester van Naarden. 

U bent burgemeester van de gemeente Naar-
den. Heeft u bij uw sollicitatie bewust geko-
zen voor een Gooise gemeente?
Na burgemeester te zijn geweest van Anna 
Paulowna in de kop van Noord-Holland werd 
ik geattendeerd op de vacature in Naarden 
door het vertrek van Peter Rehwinkel. In Naar-
den stond veel te gebeuren en als inwoner van 
Naarden was ik erg gemotiveerd om hier de 
problematiek aan te pakken.
Mijn ouders zijn in de vijftiger jaren uit Suri-
name naar Amsterdam gekomen, waar mijn 
zusjes en ik zijn geboren en opgroeiden. Na 
mijn studietijd wilden wij buiten de stad gaan 
wonen en zijn gaan zoeken in de omliggende 
plaatsen. In Muiderberg begon mijn hart snel-
ler te kloppen en in Naarden voelde ik mij 
meteen thuis. Bijkomend geluk was dat mijn 
studievriendin in Naarden woonde.

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Ik bekleed de functie hier nu vijf jaar en woon 
al veertien jaar in Naarden.

Wat is naar uw mening de belangrijkste reden 
om in uw gemeente te (komen) wonen?
Naarden heeft een unieke combinatie van 
functies. Veel groen, werkgelegenheid, kroeg-

jes en restaurants. Ook kunst en cultuur zijn 
volop aanwezig. Denk maar aan de jaarlijkse 
uitvoering van de Mattheus Passion, het Kunst 
& Antiek Weekend en de jaarlijkse tentoon-
stelling met winnaars van de World Press 
Photo. Deze laatste geven Naarden een kos-
mopolitische uitstraling. Vergeet vooral niet 
de historische waarden van de vesting met zijn 
unieke wallen en dubbele grachtengordel.

Is bij het nemen van beleidsbeslissingen het 
culturele erfgoed van uw gemeente een be-
langrijke drijfveer en in hoeverre houdt u re-
kening met de specifieke eigenschappen van 
het Gooi?
Dit speelt altijd mee. De schootsvelden en het 
historische beeld van de vesting moeten be-
houden worden. 

Foto: Gemeente Naarden
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Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er dan?
Het mooiste plekje van Naarden is zonder twij-
fel mijn eigen werkkamer. Met prachtige uit-
zicht op de eeuwen oude stadslinde, de Grote 
Kerk en het oude Stadhuis. Tegenwoordig zie 
ik ook één van de muurgedichten, namelijk 
het gedicht van Anna Enquist aan de achter-
kant van het historische stadhuis. 

Kunt u uitleggen waarom u deze plek zo mooi 
vindt en waarom hij u zo raakt?
Het is het historisch centrum van de vesting 
waar alle waarden samen komen.

Wat zou u doen als die plek op de schop zou 
gaan, of zou worden vernietigd? Zou u hier-
bij uw invloed aanwenden om hier tegenin te 
gaan?
Dat zou een ramp van wereldformaat zijn die 
nooit mag plaatsvinden.

Welk cijfer zou u het Gooi geven op een schaal 
van 1 tot 5? Waarvoor moet dat cijfer gegeven 
worden? Voor de beleving van landschap, cul-
tuur en natuur?
Een dikke 5, of eigenlijk een 10 met een grif-
fel! Waar vind je deze afwisseling van heide, 
bossen en cultuurlandschap?

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en ze ernaar leren kijken?
Natuurlijk moeten kinderen hiervan genie-
ten. Ouders moeten hun kinderen meenemen 

in de natuur, lopend of fietsend. In Naarden 
wordt door de toneelvereniging ToVeNaar 
veel gedaan om de schooljeugd te laten zien 
wat de historische waarden van de stad zijn.

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw gemeen-
te en waarom?
Zonder een moment te aarzelen is daar maar 
één antwoord op: dat  is er niet. De suggestie 
dat het industrieterrein niet mooi is wordt on-
middellijk verworpen. Daar is veel werkgele-
genheid en dus ook erg belangrijk. Bovendien 
wordt op deze plekken geïnspireerd gewerkt 
en dat vind ik mooi.

Hoe zou dat mooier kunnen worden?
Dat is dus niet nodig.

Bent u lid van de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi?
Nee. Ik wissel het lidmaatschap van de ver-
schillende verenigingen af. Net heb ik een lid-
maatschap opgezegd en ga nu bekijken waar 
ik volgend jaar lid van wordt. Misschien wel 
van de VVG.

Ziet u deze gemeente als uw eindbestemming 
en als dat niet zo is, kunt u dan aangeven wat 
een reden kan zijn om het Gooi te verlaten?
Nadat Naarden, Bussum en Muiden over een 
jaar gaan fuseren is het een open vraag wie 
burgemeester wordt. Of ik daar voor in ben 
hangt af van wat het profiel wordt. Ik ben een 
echte bouwer, initiatiefnemer en netwerker 
en wil die krachten blijven benutten.

Iemand moet het doen, iemand
moet de schimmen van zieners
en zangers de weg wijzen, iemand
 
moet bevroren paden betreden onder
schaduwregen van een vlucht spreeuwen,
moet in de melkwitte winter allen
 
gedenken die hier ooit liepen
en dronken en sliepen - zodat zij
blijven. Iemand moet het doen.
 
Anna Enquist

Foto: Jan Hein Bannier

Het oude stadhuis van Naarden.
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Zand in bewegingZand in beweging

Stuifzand met struikhei bij ’t Bluk.

Foto: Sander Koopman

Sander Koopman &  Jan Sevink

Stuifzanden kwamen vroeger op vele plaat-
sen in het Gooi voor, maar zijn tegenwoordig 
zeldzaam. Slechts op enkele plekken vinden 
we nog de ‘Atlantische woestijnen’. Lange tijd 
geleden ontstaan als ongewenst gevolg van 
menselijke verstoring van het landschap, zijn 
er nu juist ingrepen nodig om het stuifzand te 
behouden. Stuifzanden worden gekenmerkt 
door een geheel eigen flora en fauna. Soor-
ten als buntgras, heidespurrie en zandzegge 
komen er voor. Ook behoren de stuifzanden 
tot de weinige plekken waar je geologische 
processen direct kan waarnemen. Bij harde 
wind vliegt het zand je letterlijk om de oren. 
Het stuivende zand zorgt voor de vorming van 
duinen en windribbels, en voor de blootleg-
ging van fraaie bodemprofielen, waaraan de 
landschappelijke historie kan worden afgele-

zen. Bij ’t Bluk en de Laarder Wasmeren zijn 
in 2007 en 2008 grote oppervlakten stuifzand 
hersteld, door het weghalen van de vegetatie 
en de strooisellaag. Zo’n zeven jaar later valt 
op dat er grote verschillen zijn binnen en bui-
ten de omheining van het Laarder Waschmeer. 
Binnen de omheining groeit het zand vrij snel 
dicht, vooral met mossen en grassen. Buiten 
de omheining stuift het zand er lustig op los, 
geholpen door de vele wandelaars en paard-
rijders. De voor stuifzand kenmerkende vege-
tatietypen zijn weer terug, alleen korstmossen 
zijn nog nauwelijks aangetroffen. Om de stuif-
zanden op de langere termijn te behouden zal 
er periodiek ingrijpen nodig blijven. Het Goois 
Natuurreservaat werkt hieraan door met eni-
ge regelmaat de plantengroei te verwijderen 
in voormalig stuifzand en begrazing in te zet-
ten. Zo blijft dit bijzondere landschap voor 
toekomstige generaties behouden.

In de loop van het volgende jaar zal door de Vrienden van ‘t Gooi
een speciale uitgave worden uitgebracht over de bovengenoemde materie.
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‘Groene’ organisaties in ‘De Infoschuur’ (3)‘Groene’ organisaties in ‘De Infoschuur’ (3)
Piet Spoorenberg

Sinds eind 2011 gebruiken zeven organisaties 
die zich bezighouden met natuur, landschap 
en erfgoed ‘De Infoschuur‘ van het Goois Na-
tuurreservaat voor hun activiteiten. De gebrui-
kers zijn Vrienden van ’t Gooi, KNNV afdeling 
Gooi, IVN, NME Gooi en Vechtstreek, Stichting 
Omgevingseducatie, Vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken en Naerdincklant. Zij hebben in 
deze locatie hun gezamenlijke onderkomen 
voor vergaderingen, lezingen cursussen en 
kennisuitwisseling. In het vorige nummer stel-
de het IVN zich voor. In de komende nummers 
zijn de andere gebruikers aan het woord. 

Wat is de Vogelwerkgroep Het Gooi en Om-
streken?
De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 
(VWG) is een grote actieve vereniging, in een 
rijk geschakeerd werkgebied met een grote 
rijkdom aan vogels. 
Zoals onze statuten omschrijven is de doel-
stelling van de vereniging: ‘Het bestuderen 
en beschermen van de in het wild levende 
vogels binnen het werkgebied.’ 
Momenteel telt onze ledenlijst zo’n 750 le-
den en net als vogels zijn ook VWG-leden 
er in verschillende soorten. De motieven om 
lid te zijn, lopen sterk uiteen. Voor al deze 
soorten leden is een plaats in de VWG. Veel 
leden zijn vooral lid om de vogels te steu-

nen. Zij ontvangen ons verenigingsblad De 
Korhaan en komen soms naar een lezing of 
excursie. Maar een flink deel van de leden is 
ook zelf aan de slag met de bestudering en 
bescherming van vogels. We treffen hen in de 
diverse subgroepen van onze vereniging. Zij 
zorgen voor nestgelegenheid, tellen broed-
vogels, proberen kwetsbare nestsituaties te 
beschermen of zorgen voor kennisoverdracht 
bij cursussen voor vogelherkenning, op le-
zingenavonden of tijdens excursies. Deze 
activiteiten worden georganiseerd door vier  
subgroepen en een aantal werkgroepen. De 
grootste daarvan is de Subgroep Avifauna, 
daarnaast zijn er nog drie andere subgroepen 
resp. Subgroep Excursies, Subgroep Vogelher-
kenning en de Subgroep Communicatie. Die 
worden aangestuurd door een coördinatie-
team of een coördinator.  

Subgroep Avifauna
Deze subgroep is onderverdeeld in werkgroe-
pen, die ieder een eigen coördinator hebben.   
De Werkgroep Broedvogelinventarisatie richt 
zich op het vaststellen van de aantallen broed-
vogels in de verschillende terreinen in ons 
werkgebied. Jaarlijks worden ongeveer 5-7 
terreinen onderzocht. Ook wordt deelgeno-
men aan landelijk onderzoek (broedvogelat-
las, broedvogelmonitoringprojecten etc.)
De Werkgroep Watervogeltellingen telt de 
watervogels in de wateren van ons werkge-
bied.
De Werkgroep Eempoldertellingen telt al 
sinds 1973 iedere twee weken alle vogels in 
de Eempolders ten westen van de Eem. Dit 
heeft al heel veel inzicht geleverd in de ont-
wikkeling van de vogelstand in dit gebied. De 

Foto: Dick A. Jonkers

Op excursie.
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Het onderzoeksgebied van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.

resultaten zijn de laatste jaren uitgebreid ge-
analyseerd en gerapporteerd. 
De Werkgroep Weidevogelbescherming kent 
een uitstekende samenwerking met de boe-
ren van Eemland en andere bij de weidevo-
gelbescherming betrokken organisaties. Er 
blijkt een bijzondere samenhang te zijn tus-
sen het grote kerngebied, beheerd door Na-
tuurmonumenten en de bijna 1000 hectare 
grote ring er omheen. In die ring wordt door 
boeren en vrijwilligers extra zorg besteed 
aan de bescherming van de weidevogels en 
dit  leidt klaarblijkelijk tot een heel gunstige 
uitgangssituatie. Niet voor niets heeft Eem-
land landelijk een zeer goede reputatie als 
het gaat om de bescherming van de zo in de 
verdrukking zittende weidevogels!
In alle stilte is de Werkgroep tuinvogelonder-
zoek actief met het jaar rond tellen van de 
vogels in de tuinen van de deelnemers.
De Werkgroep Zwaluwenonderzoek continu-
eert het monitoren van de huis-, boeren- en 
oeverzwaluwen. De resultaten worden ge-

publiceerd in De Korhaan en gaan ook naar 
Sovon t.b.v. het landelijke monitoringproject. 
Daarnaast wordt door de Werkgroepen Zwa-
luwenkringen Huizen, Ankeveen, Hilversum-
se Meent en twee leden uit resp. Blaricum en 
Laren ook veel werk verzet voor het creëren 
van broedgelegenheid d.m.v. boerenzwaluw-
kastjes onder bruggen en duikers, huiszwa-
luwtillen en oeverzwaluwwanden. 
De Werkgroep Vogelringstation is vertegen-
woordigd met een groep enthousiaste vogel-
ringers. Het ringen van vogels gebeurt door 
gecertificeerde leden  in het kader van in het 
kader van landelijk onderzoek door het Vo-
geltrekstation Wageningen goedgekeurde 
onderzoeksprojecten. De werkgroep heeft 
diverse projecten lopen met verschillende 
soorten of groepen: roofvogels, oeverzwa-
luwen, ganzen, uilen en raven. Verder werkt 
het ringstation mee aan een zogeheten ‘Con-
stant Effort Site’ (CES) project, waarvoor in 
het broedseizoen wekelijks op eenzelfde plek 
vogels worden gevangen en geringd.

Kaart: Google.nl/maps



76

Het bevestigen van een nestplank voor de boerenzwaluw.

Foto: Dick A. Jonkers

De Werkgroep Nestkasten heeft verspreid in 
ons werkgebied bijna 1800 nestkasten han-
gen, die door de enthousiaste deelnemers 
worden onderhouden en gecontroleerd.
De paren worden zorgvuldig gevolgd en 
broedresultaten worden samengevat in een 
rapport. De gegevens worden ook landelijk 
verzameld en geëvalueerd in de landelijke 
werkgroep NESTKAST.
De Werkgroepen Steenuilen, Kerkuilen en 
Roofvogels doen veel onderzoek naar het 
reilen en zeilen van uilen en roofvogels in Het 
Gooi. Roofvogels zijn uitmuntende graadme-
ters voor de stand van de natuur. Veel aan-
dacht wordt ook besteed aan het tegengaan 
van verstoring, vervolging en aan het geven 
van voorlichting over de bescherming van 
roofvogels.
De Werkgroep IJsvogels komt op voor de 
belangen van deze prachtige vogel. Op een 
groot aantal geschikte plaatsen langs het wa-
ter zijn ijsvogelwanden gemaakt. De nesten 
die de vogels daarin maken worden intensief 
gevolgd.

Subgroep Excursies
Minstens even belangrijk is  het werk van  de 
groep leden van deze subgroep die jaarlijks 
ongeveer 25 vogelexcursies organiseert. Die 
worden niet alleen gehouden in het werkge-
bied dat zich uitstrekt van de Vecht tot aan 
de Eem, maar ook tot ver daarbuiten. Het 
zijn tochten van een dagdeel of een hele 

dag. Daarnaast wordt jaarlijks twee keer een 
weekeinde in Nederland georganiseerd. Er is 
ook een groep die zich jaarlijks bezighoudt 
met de organisatie van een meerdaagse reis 
naar een gebied in het buitenland. 

Subgroep Vogelherkenning
Al heel lang is er een vogelherkenningscur-
sus, die in het voorjaar en het najaar wordt 
georganiseerd voor iedereen, die hier be-
langstelling voor heeft. Met lezingen en ex-
cursies worden mensen -met belangstelling 
voor vogels in de natuur- op weg geholpen 
met  de eerste kennis. Meestal zijn de cursis-
ten hierna voor de rest van het leven verslin-
gerd aan deze nieuwe hobby.

Subgroep Communicatie
Zowel voor de leden als voor de buitenwacht 
is communicatie van groot belang. Er is een 
redactiegroep die zorgt dat het verenigings-
blad De Korhaan regelmatig verschijnt. Dit 
clubje werkt samen met een webmaster en 
anderen, die de website verzorgen (www.
vwggoooi.nl.)
Regelmatig laat de VWG haar gezicht zien tij-
dens relevante publieksdagen in het Gooi en 
omstreken. Hiervoor is een promotiekraam,  
waarvoor een van de leden de coördinator 
is. Samen met een wisselend groepje vrijwil-
ligers treedt dit team naar buiten.
Als ‘verenigingsgebouw’ wordt -samen met 
andere groene groepen- ‘De Infoschuur’ van 
het Goois Natuurreservaat gebruikt. Wij zijn 
het GNR zeer dankbaar voor het beschikbaar 
stellen van deze faciliteit.
Er is ook nog een Werkgroep Fotografie, die 
zich enthousiast bezighoudt met het fotogra-
feren van vogels. Kennis en ervaring worden 
gedeeld tijdens excursies en bijeenkomsten. 
Ook worden de foto’s beschikbaar gesteld 
voor het verenigingsblad De Korhaan, de 
VWG rapporten, de website en tentoonstel-
lingen.

Tot slot het op dit moment uit zes personen 
bestaande bestuur dat alles in goede banen 
leidt  en de werkgroepen aanstuurt. Het  richt 
zich daarbij ook op het faciliteren van alle po-
sitieve energie binnen de vereniging.
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In beeld: ringslangIn beeld: ringslang
Willem-Jan Hoeffnagel

‘Hè getsie, een slang’. Dat is wat je meestal 
hoort als er een slang gezien wordt. Meestal 
gevolgd door ‘is ie giftig?’. Daarom gaan we 
het deze keer hebben over de grootste slang 
van Nederland, namelijk de ringslang. Dit is 
een slang waarvoor het zuidoostelijk deel van 
de provincie Noord-Holland erg belangrijk is. 
In ons werkgebied betreft dit met name het 
westelijk deel. Want de kern van het versprei-
dingsgebied ligt hier langs de randen van het 
Gooi, in de Vechtstreek, de ’s-Gravelandse 
buitenplaatsen en langs de dijken van het 
Gooi- en IJmeer. Geruststellend: ringslangen 
zijn niet giftig en geheel ongevaarlijk voor de 
mens.

Herkenning
De ringslang is een grote en goed herkenbare 
slang met een gele en zwarte ring achter de 
kop. De bovenkant en zijkant zijn olijfgroen, 

bruin of grijs en in meer of mindere mate be-
dekt met zwarte stipjes. De oogpupil is rond, 
hetgeen de ringslang bijvoorbeeld onder-
scheidt van de adder, die een verticale pupil 
heeft.
Het is de grootste slang van Nederland. De 
vrouwtjes bereiken een lengte van zo’n 100 
tot 120 centimeter, terwijl de mannetjes iets 
kleiner zijn, zo ongeveer 90 centimeter. Lan-
gere exemplaren komen wel voor, maar dit is 
toch zelden. Bij de geboorte wegen de jon-
gen enige grammen, terwijl de volwassen 
mannetjes een gewicht kunnen halen van 
100 gram. De vrouwtjes zijn wat zwaarder en 
kunnen 350 gram bereiken.

Habitat
De ringslang is erg gebonden aan waterrijke 
leefgebieden. Het is dan ook een slang die 
goed kan zwemmen. Deze leefgebieden lig-
gen vaak op overgangen van zandgrond naar 
veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Ringslang.
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laag gelegen, nat gebied worden gemeden 
omdat de soort dan vaak niet alle stadia van 
zijn levenscyclus kan doorlopen. De ringslang 
heeft daardoor een aanzienlijke presentie in 
het laagveen. Andere landschapstypen waar-
in ze vaak worden gezien zijn bos en stru-
weel en op en nabij infrastructuur (wegen, 
spoorwegen). Meer dan andere reptielen 
komt deze soort ook voor in  een bebouwde 
omgeving en in het agrarisch gebied. Heide 
en hoogveen worden wel gebruikt maar zijn 
geen voorkeursleefgebied. Vergeleken met 
andere Nederlandse reptielen heeft de ring-
slang een vrij ruime biotoopkeuze. De soort 
komt ook voor in gebieden die voor vrijwel 
alle andere Nederlandse reptielen te voed-
selrijk en daardoor te ruig begroeid zijn. 
Voorbeelden daarvan zijn laagveengebieden, 
bossen met een vrij dichte ondergroei en ui-
terwaarden. Voldoende ei-afzetmogelijkhe-
den en een ruim aanbod aan wateren in de 
nabijheid van hogere gronden zijn belang-
rijke randvoorwaarden.
In de West-Nederlandse kern (Utrecht, Noord-
Holland) komen ringslangen vooral voor in 
plassengebieden, langs kleinere rivieren en in 
het veenweidegebied.

Overwintering vindt plaats op droge en vorst-
vrije plekken zoals onder schors/houthopen, 
in basaltdijken, in spoordijken, puinhellin-
gen, ruïnes, kelders, vermolmde boomstron-
ken, rietschoven en stromijten. Meerdere 
exemplaren tot enkele honderden dieren 
kunnen gebruik maken van dezelfde plek. Ze 
overwinteren ook wel samen met andere rep-
tielen. Zo’n overwinteringsplek wordt vaak 

jaren achtereen gebruikt. In zeer natte ge-
bieden -zoals laagveen- zijn dus de schaarse 
hoge en droge structuren van groot belang.

Waarneming
De ringslang wordt in zijn biotopen veel 
waargenomen langs lijnvormige wateren 
zoals sloten, weteringen, beken en kanalen, 
maar ook bij poelen, vennen en kleine, geïso-
leerde wateren.
Rond half maart zijn de eerste ringslangen 
zonnend bij het overwinteringsverblijf aan 
te treffen. Mannetjes verschijnen over het al-
gemeen eerder dan de vrouwtjes. Onvolwas-
sen dieren verschijnen later in het seizoen. 
Paringen vinden voornamelijk plaats in april 
en mei. Soms wordt er trouwens ook in het 
najaar gepaard. Vanaf april verplaatsen de 
ringslangen zich geleidelijk naar de lager ge-
legen zomer gebieden.
In juni en juli trekken de vrouwtjes naar een 
geschikte ei-afzetplaats. Na de ei-afzet duurt 
het zes tot tien weken voor de eieren uitko-
men en de jongen kunnen worden waarge-
nomen. Geregeld maken meerdere vrouw-
tjes gebruik van dezelfde ei-afzetplek. Vele 
honderden tot enkel duizenden eieren zijn 
op zulke plekken bij elkaar gevonden. In een 
broedhoop in de buurt van mijn huis zijn in 
het najaar meer dan 200 uitgekomen eieren 
aangetroffen.
Rond half oktober zoeken de ringslangen 
hun winterverblijf op.
Ringslangen zijn goed te benaderen. Maar 
dit moet wel heel rustig gebeuren. Als ze on-
rustig worden is dit te merken aan het zoge-
naamde ‘tongen’. Hoe sneller de tong naar 
buiten komt des te zenuwachtiger is de slang. 
Door even pas op de plaats te maken, krijgt 
de slang de gelegenheid om weer tot rust te 
komen.

Voedsel
Het voedsel van de ringslangen bestaat 
hoofdzakelijk uit amfibieën. Zowel padden, 
kikkers, als watersalamanders worden gege-
ten. Er is geschat dat vrouwtjes gemiddeld 
acht padden en mannetjes gemiddeld zes 
padden per jaar eten. Een enkele keer staan 
vissen, hagedissen, muizen en nestvogels op 

Ringslang zwemmend.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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het menu. Dit komt met name voor als de 
aantallen amfibieën laag zijn.
Grote exemplaren, vooral vrouwtjes, zijn in 
staat grotere prooien tot zich te nemen. Tus-
sen de geboorte en de eerste overwintering 
eten ringslangen bijna uitsluitend juveniele 
kleine watersalamanders. Ook wordt wel op 
salamander- en kikkerlarven gejaagd. Naar-
mate ze groter worden neemt het aandeel 
juveniele gewone padden toe en tegen vol-
wassenheid maken gewone padden het gros 
van het voedsel uit.
Prooidieren gaan levend naar binnen. De 
slangen worden hierbij geholpen door kleine 
naar achter staande tandjes, waardoor de 
prooi niet kan ontsnappen. Aangezien het 
oog van een ringslang niet kan accommode-
ren zijn ze slechte zichtjagers. Het vinden van 
een prooi gebeurt door te ruiken. Met hun 
tong worden geurdeeltjes opgevangen en 
naar een speciaal orgaan geleid.
Ringslangen zijn ook weer voedsel voor an-
dere dieren. Een grote verscheidenheid aan 
vogels en zoogdieren heeft de ringslang op 
het menu staan. Van de vogels zijn dit met 
name blauwe reiger, gaai, ekster, zwarte 
kraai en roofvogels, zoals buizerd en kieken-
dieven. Onder de zoogdieren zijn vaak egel, 
mol, vos, hermelijn, wezel, bunzing, das, ot-

ter, bruine rat, katten en honden als predator 
voor. Door hun geringe grootte kunnen ju-
veniele ringslangen ook ten prooi vallen aan 
kippen, merels, spreeuwen, mussen, gewone 
padden, kikkers, spitsmuizen en loopkevers. 
Bij gevaar probeert de ringslang in eerste in-
stantie altijd te vluchten. Als dit niet lukt en 
hij gepakt wordt kan hij zich schijndood hou-
den. Ook kan de slang als afweergedrag een 
stinkende vloeistof uit de anaalklieren uit-
scheiden samen met urine en de inhoud van 
de einddarm. Verder is bekend dat ze kunnen 
dreigen door zich op te richten en daarbij te 
sissen.

Biologie
De grootte van een legsel varieert met de 
grootte en conditie van het vrouwtje. Nor-
maal worden er tussen de vijf en 30 eieren 
afgezet. Door opname van water kan het 
gewicht en omvang van een ei wel met 60% 
toenemen. Pasgeboren ringslangen zijn 14-
22 cm lang en wegen 2-4 gram. De dieren zijn 
geslachtsrijp na ongeveer het derde of  vierde 
jaar. Er zijn indicaties dat ringslangen negen 
tot tien jaar oud kunnen worden. Maar er 
zijn ook gevallen van 23 jaar bekend.
Regelmatig moet een ringslang vervellen. Dit 
gebeurt bij mannetjes twee keer per jaar en 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Vervellingshuid van een ringslang.
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Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Een klomp uitgekomen eieren.

bij vrouwtjes drie keer. De vervellingshuidjes 
zijn te vinden tussen de vegetatie. Tijdens 
deze vervellingen zijn de slangen weinig ac-
tief en houden zich schuil tussen de begroei-
ing.

Verspreiding
Zoals aangegeven ligt de kern van het ver-
spreidingsgebied in Noord-Holland langs de 
randen van het Gooi, in de Vechtstreek, de 
’s-Gravelandse buitenplaatsen en langs de 
dijken van het Gooi- en IJmeer. Ze staan er 
om bekend dat ze ver kunnen zwerven om 
nieuwe leefgebieden te zoeken. Aangezien 
het uitstekende zwemmers zijn kunnen ze 
makkelijker zwemmend nieuwe gebieden 
koloniseren dan kruipend.
In ons werkgebied komen ze verspreid voor. 
Zelf heb ik ze waargenomen in de ’s-Grave-
landse landgoederen Bantam en Schaep en 
Burgh. Verder ook bij het Laegieskamp, de 
zanderij Cruysbergen en Hollands Ankeveen, 
maar ook bij mij zelf in de tuin. Bij het Lae-
gieskamp heb ik ook vervellingshuidjes ge-
vonden.

Beheer en bescherming
De ringslang is landelijk ten opzichte van de 
stand van voor 1950 met 37% achteruit ge-
gaan. Daarom staat deze soort als ‘kwetsbaar’ 
op de Rode Lijst van amfibieën en reptielen. 
Tabel 3 van de Flora- en Faunawet geeft ze 

de status van ‘zwaar’ beschermde soort. Ook 
wordt de provincie Noord-Holland als ‘be-
langrijk’ gezien voor een goede stand van de 
ringslang.
De voornaamste bedreiging voor de ringslang 
zijn versnippering en isolatie van de leefge-
bieden. Het verbinden van de verschillende 
populaties kan door middel van het aanleg-
gen van geschikt habitat tussen de diverse 
leefgebieden. Een van de belangrijkste en 
succesvolste beheermaatregelen is het aan-
leggen van broeihopen en daarmee het bie-
den van voortplantingsplaatsen. Deze broei-
hopen moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Het is belangrijk dat het materiaal 
voldoende los is, zodat een ringslangvrouw-
tje er gemakkelijk in kan kruipen. De eitjes 
worden meestal op een diepte tussen 20 en 
60 cm diep afgezet. De temperatuur in de 
hoop moet constant rond de 25 tot 30°C zijn. 
Bovendien moet de hoop voldoende vochtig 
zijn. Mest, compost en bladeren vormen een 
geschikt substraat.
Na één tot twee jaar is een broeihoop ‘uit-
gewerkt’. Er moet dus regelmatig een nieu-
we aangelegd worden. Omdat ringslangen 
geschikte ei-afzetplaatsen lange tijd blijven 
bezoeken, moeten goede broeihopen op 
dezelfde plaats gehandhaafd blijven. Werk-
zaamheden aan broeihopen dienen tussen 
midden april en eind mei uitgevoerd te wor-
den of in oktober. Op die manier worden leg-
sels en overwinterende dieren niet bescha-
digd of gestoord.

Broedhoop voor de ringslang.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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Zelf je groenten oogsten1Zelf je groenten oogsten1

Grote hopen (>15 m2) worden vaker gebruikt 
dan kleine. Een goede standaard-broeihoop 
is 1,5 meter breed, 3 meter lang en 1,2 meter 
hoog (minimummaten: 1,6 meter bij 1,2 me-
ter en 1 meter hoog). Met name bladhopen, 

waarin takken zijn verwerkt, worden vaak 
gebruikt. Ook een mengsel van compost en 
mest blijkt goed te voldoen. De takken die-
nen voornamelijk in het midden van de broei-
hoop verwerkt te worden.

Sijmen Brandsma

In het eerste nummer van dit jaar schreef 
Lotte Krijnen over Urban Farming in Hilver-
sum. Naast dit initiatief om bewoners van het 
Gooi te betrekken bij het zelf voorzien in hun 
groente, gebeurt dit elders op een andere 
wijze. Op het landgoed Land en Boschzigt 
wordt al vele jaren op biologisch dynamische 
wijze groente verbouwd. Sinds dit jaar kun-
nen geïnteresseerden daar zelf oogsten.

Een droom van heel veel mensen: zelf de ei-
gen krop sla gaan snijden, een courgette uit-
kiezen, boontjes plukken en een maaltje aard-
appelen opgraven voor een heerlijke maaltijd.

Zoiets is mogelijk, maar dan zonder het vele 
werk. Niet kruien met mest, spitten, zaaien 
en wieden en de vele gieters water. Zonder 
de slapeloze nachten vol zorg over knolvoet, 
aardappelziekte, slakken of duiven die de 
oogst bedreigen. 
Die droom is werkelijkheid geworden op Tuin-
derij Land en Boschzigt. Op deze tuinderij 
kwamen deze zomere iedere zaterdagoch-
tend zo’n 60 deelnemers hun aandeel oog-
sten. Veel ouders en grootouders met kinde-
ren, allemaal mensen die van verse groenten 
houden maar niet de tijd en/of energie heb-
ben om zelf een volkstuin te onderhouden. 
In het voorjaar hebben ze een oogstaandeel 
gekocht. Daarmee zorgen ze voor een stukje 

Foto: Jan Hein Bannier

Tevreden klanten met hun oogst.
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voorfinanciering van de tuinder. Die zorgt er 
op zijn beurt voor, dat er iedere week een ver-
scheidenheid aan groenten te oogsten is. Zo 
kunnen er in de ene week komkommer, sla, 
prei, courgettes en bietjes meegenomen wor-
den, met een bosje lathyrus. Een andere week 
zijn er dan weer worteltjes en boontjes en zijn 
de zonnebloemen klaar. Wat het seizoen geeft 
en wat het land opbrengt. Het enthousiasme 

van deze eerste groep deelnemers is erg groot 
en het is een plezier om te zien hoe volwas-
senen en kinderen zich thuis voelen op de tuin 
en meemaken hoe de seizoenen verlopen. Ie-
dere week krijgt men een mailtje met de ver-
wachte oogst, zodat de boodschappen hierop 
afgestemd kunnen worden. Deze herfst is er 
een fruittuin aangelegd zodat naast het suc-
ces van de aardbeien dit jaar, volgend jaar ook 
rode bessen, bramen, kruisbessen en frambo-
zen geplukt kunnen worden. 
Enthousiast geworden? Kom eens kijken op 
een zaterdagmorgen bij Tuinderij Land en Bo-
schzigt, Leeuwenlaan 34, ’s-Graveland vanaf 
10.00 uur en/of plaats je zonder verdere ver-
plichtingen op de wachtlijst voor volgend jaar. 
Dat doe je door een mailtje te sturen naar 
fambrandsma@casema.nl. Je krijgt dan in ja-
nuari een uitnodiging voor een informatie-
bijeenkomst, waarna de intekening mogelijk 
is voor 2015.

Een bed witlof.

Foto: Jan Hein Bannier

1 Door een misverstand is dit artikel niet in het vorige 
nummer verschenen, maar een artikel over Land en Bosch-
zigt dat reeds langer geleden ook al was geplaatst. 

Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Winter en voorjaar 2015

Edwin P. Klomp

In de winter en het komende voorjaar heb-
ben wij opnieuw een aantal mooie wandelex-
cursies voor u op georganiseerd. Zet de data 
in uw agenda en wandel gezellig mee met 
onze deskundige gidsen.

Nieuwjaarswandeling in de bossen rond Lage 
Vuursche met een bezoek aan de Stulp en het 
Pluismeer
Datum: zondag 4 januari.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij Theehuis 
‘t Hooge Erf aan de Hoge Vuurscheweg in 
Lage Vuursche. Ook te bereiken met buslijn 
70 (halte Hoge Vuurscheweg).

Een wandeling door een afwisselend ge-
bied met oude schapendriften, eeuwenoude 
grafheuvels, een fraai geaccidenteerd heide-
terrein en een mooi heideven.

Avondwandeling op Gooilust
Datum: vrijdag 6 maart.
Vertrektijd: 21.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de oprijlaan van het landgoed 
Gooilust aan het Zuidereinde te ‘s-Grave-
land.
Tijdens deze wandeling hopen wij weer bos-
uilen te horen en wie weet wat er nog meer 
langs komt.
Vanwege de beperkte mogelijkheden voor 
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deelname is vooraf aanmelden noodzake-
lijk. Zie hiervoor de adresgegevens aan het 
eind van dit programma onder het kopje ‘Al-
gemeen’. 
Met dank aan Annemieke Ouwehand van 
Natuurmonumenten voor de verleende ver-
gunning.

Bikbergen en het Crailosche Bos
Datum: zaterdag 21 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restau-
rant De Goede Gooier aan de  Crailoseweg 
te Huizen (tegenover de Trappenberg). Ook 
te bereiken met buslijn 107 (halte Trappen-
berg). Let op: buslijn 320 stopt hier niet.
Wandeling door één van de oudste bosge-
bieden van het Gooi met fraaie akkers en 
een unieke keileemformatie.

Hengstenberg, Einde Gooi en Zwarte Berg
Datum: zaterdag 28 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekpunt: het NS-station van Hollandsche 
Rading.
De Hengstenberg is een forse heuvel aan 
de zuidrand van het Gooi. Einde Gooi is een 
landgoed op de grens van het Gooi en het 
Utrechtse veenweidegebied. Tijdens deze 
wandeling kijken we ook even bij de drie 
ecoducten in de omgeving van de Zwalu-
wenberg.

Eemland
Datum: zaterdag 4 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer tweeënhalf uur.
Vertrekpunt: de carpoolplaats aan de Sticht-
seweg te Blaricum (ook te bereiken met bus-
lijn 320 (halte Blaricum-Carpoolplaats).
Genieten van het mooie weidelandschap 
met de vele waaien en de water-, riet- en 
moerasvogels. Een verrekijker is hier zeer 
nuttig. De wandeling gaat deels over gras-
dijken die tijdens of kort na nat weer glib-
berig kunnen zijn. Ook moet er soms over 
landbouwhekken worden geklommen, maar 
die zijn voorzien van handige opstapjes.

Foto: Dick A. Jonkers

De weidsheid van de Eempolder.
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Naarden-Vesting
Datum: zondag 12 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats op het Adri-
aan Dortsmanplein te Naarden bij het voor-
malige VVV-kantoor.
Bij de vesting Naarden gaan natuur en histo-
rie hand in hand. Vaak is hier ook een interes-
sante flora te vinden op de vestingwallen.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: woensdag 15 april.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de dagcamping Westerheide 
aan de Hilversumseweg te Laren (net buiten 
Hilversum) De dagcamping is ook te bereiken 
met buslijn 108, halte Hilversum-Orionlaan.
Hoewel het aantal de laatste jaren wat is 
afgenomen, is er nog steeds een mooie po-
pulatie reeën op de Westerheide en de aan-
grenzende Bussumerheide. Vergeet uw ver-
rekijker niet.

Laapersheide, Laapersbos en Laapersveld
Datum: zondag 19 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekpunt: NS-station Hilversum-Sportpark 
(ook te bereiken met de buslijnen 70 en 320, 
halte Hilversum-Sportpark).
Wandeling langs een mooi ven, over een 
kleine heide en door een nogal onbekend 
bosgebied.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 25 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te 
Huizen.
Nog altijd zijn hier sporen te vinden van de 
vroegere Zuiderzee, maar ook landschappe-
lijk is dit gebied zeer afwisselend.

Meer wandelingen worden aangekondigd in 
het volgende nummer van dit tijdschrift.

Algemeen
Deelname aan de wandelingen staat in prin-
cipe 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. Hon-
den kunnen absoluut niet worden toegela-
ten, ook niet aangelijnd.

Foto: Dick A. Jonkers

Zicht vanaf de Naarder Eng op Almere-Haven.
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Er op uitEr op uit

De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme (weers-)omstandigheden daar-
toe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gid-
sen zo nodig ter plaatse besluiten. Neem bij 
twijfel even contact met ons op. Voor nadere 

informatie kunt u terecht bij de Gooise Na-
tuurwacht in Hilversum, telefoon: 035 - 621 
16 34 of 06 - 177 63 444 of per e-mail: natuur-
wacht@vriendenvanhetgooi.nl.
Informatie over het openbaar vervoer: 0900 - 
9292 (€ 0,70 per minuut) of www.connexion.nl

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 tentoonstel-
ling kunt u vinden op de website.

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

Raoul Dufy
31 september t/m 11 januari 2015

Leo Gestel
25 januari t/m 25 mei 2015

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 tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Werk van de kunstenaar Leo Gestel (1881-1941).

Foto: Singer Laren

De expositie ‘De Vuurvogel’ is te zien t/m 1 maart 2015.

Foto: Kasteel Groeneveld

Midwinterfeest 27 december 2014 bij het Muiderslot.

Foto: Muiderslot
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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 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

World Press Photo 14
13 december t/m 5 januari 2015
 
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 inte-
rieur van het raadhuis.
 
Dudok liet bijvoorbeeld bijzondere bakste-
nen maken voor het raadhuis en bestelde 
meubilair bij Gispen.

Rondleiding raadhuis
Elke vrijdag en zondag is er om 13.30 uur een 
rondleiding door dit bijzondere monument. 
Kosten € 8,50 per persoon, inclusief torenbe-
klimming. 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 Bin-
nenstebuiten. Kijk voor informatie op de 
website www.museumhilversum.nl/dudok.

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

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

De schoolplaat ‘Vrienden der duisternis’ van Koekkoek.

Foto: Comenius Museum

Het mineraal fluoriet.

Foto: Geologisch Museum Hofland
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Vaste tentoonstellingen:
- Goois Verleden.
- Fossielen en de geschiedenis van het leven 

op aarde.
- Prehistorische grot, een sjamaan verteld 

over de opkomst van de mens.
- Gesteente cyclus.
- Mineralen.
- De stenentuin.

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. 

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 rondleidin-
gen 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 Vereniging Vestingstad een wande-
ling door Naarden Vesting gemaakt. Deze 
tocht start om 12.30 uur vanaf de Utrechtse 
Poort aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn 
€ 3,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).

Een onderkaak van een jonge mammoet.

Foto: Geologisch Museum Hofland

Weegschalen in het museum.

Foto: Stichting Weegschaal Museum
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Cursus Middeleeuws en nieuwetijds aardewerkCursus Middeleeuws en nieuwetijds aardewerk

In deze cursus maakt u kennis met de ver-
schillende typen aardewerk uit de middel-
eeuwen en de nieuwe tijd, en de kenmerken 
van de diverse aardewerksoorten. Tijdens de 
cursus worden onder meer behandeld: de 
terminologie van aardewerk, de grote lijnen 
van de geschiedenis van aardewerk, het fa-
bricageproces, aardewerksoorten per perio-
de, het verschil tussen steengoed, aardewerk 
en porselein en een aantal veel gebruikte 
aardewerktermen, bijvoorbeeld geglazuurd 
en ongeglazuurd, roodbakkend en grijsbak-
kend aardewerk, stijlen zoals Faience, Pings-
dorf, Majolica, enzovoorts.
Tijdens de cursus is er gelegenheid om zelf 
meegebrachte vondsten te bespreken en te 
oefenen met het zelf determineren van aar-
dewerkvondsten. De cursus bestaat uit drie 
lessen (18 februari, 4 en 18 maart 2015) en 
een museumbezoek (21 maart 2015).

VerschenenVerschenen
Oud Huizen in beeld - Omgeving Oude Haven

Bovengenoemd tekst prijkt 
op de omslag van deel vijf 
in de serie Oud Huizen in 
beeld. Het boek schetst 
een beeld van Huizen,  
zoals  het vroeger was. 
Zoals gebruikelijk sinds 
de aanvang van serie 

worden deze boeken gepresenteerd op de 
jaarlijkse Huizer Dag, die wordt gehouden in 

september. Ze worden daar met een aantrek-
kelijke korting verkocht. Iets om in de gaten 
te houden.
Het kijkboek behandelt ook deze keer weer 
een deel van Huizen: de Lindenlaan, Oude 
Kerk, Molenberg, Naarderstraat en Oude Ha-
ven. Zoals gebruikelijk zijn de foto’s (163!) 
afgedrukt in kleur. Elk van de acht hoofd-
stukken wordt ingeleid, waarna de foto’s die 
vergezeld gaan van verklarende teksten de 
rest van het verhaal moeten. Daar zijn samen-
stellers ook deze keer weer goed in geslaagd. 

Praktische informatie:
Locatie: Lessen in de Infoschuur, Naarder-
weg 103, Hilversum. Het museumbezoek is 
buiten het Gooi.
Prijs: Leden van ANW Naerdincklant gratis, 
overige deelnemers € 30,- p.p., van tevoren 
te betalen. Museumbezoek en reiskosten 
naar het museum zijn voor eigen rekening.
Literatuur: Bartels, M. (2011); Steden in 
Scherven. Vondsten uit beerputten in Deven-
ter, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900). 
Uitgeverij SPA. Prijs € 75,- (van tevoren zelf 
bestellen via de boekhandel of www.spa-
uitgevers.nl)
Docent: Drs. Arthur Griffioen, archeoloog en 
specialist middeleeuws en nieuwe tijds aar-
dewerk. 
Opgeven: Uiterlijk 31 januari 2015 per e-mail 
bij s.koopman19@gmail.com of telefonisch  
035 - 772 32 67. U ontvangt een bevestiging 
van deelname.

Georganiseerd door Archeologievereniging AWN Naerdincklant
in het voorjaar van 2015

Omgeving Oude HavenOud Huizen in beeld
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Hoe kun je het mooier hebben, dan dat het vijfde boek in de serie Oud Huizen in beeld over de haven gaat? Het 

is de kers op de taart in een succesvolle boekenreeks, die met dit deel een lustrum viert. Vanaf de start van de 

serie klonk telkens weer de vraag: “Wanneer is de haven aan de beurt?” Ook wij vonden dat het vissersverleden 

van Huizen niet onbelicht kon blijven. Bovendien past het item uitstekend bij de delen Omgeving Lindenlaan, 

Omgeving Oude Kerk, Omgeving Molenberg en Omgeving Naarderstraat. 

Oud Huizen in beeld - Omgeving Oude Haven laat de nostalgie van het vissersverleden herleven. Maar ook de 

noeste arbeid in het havengebied, de mensen die er woonden, werkten en bivakkeerden. Verrassend beeld-

materiaal dat niet alleen voor Huizere minsen, maar ook voor buitenminsen een leuke kijk geeft op de reuring die 

de haven vroeger bracht. Want de kreet Huizen, haven van ’t Gooi dateert al van heel lang geleden.
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Een groot deel heeft betrekking op de haven, 
die voor de Huizers, in het van oorsprong 
boerendorp, met alles wat zich daar door de 
visserij afspeelde een belangrijk middel van 
bestaan was. Haring, aal, ansjovis, garnalen, 
kabeljauw en bot werden gevangen in de Zui-
derzee. In de hoogtijdagen waren 182 botters 
in bedrijf, die de vis aanvoerden. Rondom ont-
wikkelde zich een hele industrie. Haring werd 
gezouten, of wat heel veel gebeurde door ze 
te roken (bokking) in rokerijen. Scheepswer-
ven hielden zich bezig met bouw en repara-
tie. Na de afsluiting van de Afsluitdijk in 1932 
was het gebeurd met de visserij en de daar-
mee samenhangende bedrijvigheid. Al even 
daarvoor was de recreatie op gang gekomen 
en werden rondvaarten gemaakt op het IJs-
selmeer, met daarbij bezoeken aan plaatsjes 
langs de vroegere Zuiderzeekust. De ontwik-
kelingen door woningbouw en vestigingen 
van industrie worden beschreven. Nostalgi-
sche plaatjess laten zien hoe het boerendorp 
er vroeger uitzag. Verder wordt er aandacht 
besteed aan de hoogtijdagen in het dorp. 
Ook de rol van Huizen in het radiogebeuren 
met de bouw van radiozenders, een zendsta-
tion en zenders wordt belicht. IJzig koud rept 
over strenge winters met vertier en ongemak. 
Het is in de huidige tijd haast niet voor te stel-
len dat men in 1929 met een taxi over de Zui-
derzee naar Marken is gereden. Behalve kijk-
plezier verschaft ‘Huizen in beeld’ ook veel 
leesplezier. 

Anonymus 2014. Oud Huizen in beeld -
Omgeving Oude Haven Drukkerij/Uitgeverij 
J. Bout & Zn., Huizen. 154 blz. Deze uitgave 
is alleen verkrijgbaar bij Drukkerij/Uitgeverij 
J. Bout & Zn., Ceintuurbaan 32-34, Huizen. 
Prijs € 34,- (pinnen niet mogelijk).

Vogels als raamslachtoffer 
Jaarlijks vliegen veel vogels zich dood  tegen 

ramen, doorzichtige 
windschermen en an-
dere transparante 
voorzieningen. Om 
welke aantallen het 
gaat is niet bekend, 
want daar is nooit 

langdurig landelijk onderzoek naar gedaan. 
Bij het Vogelhospitaal in Naarden worden 
geregelde vogels gebracht, die een aanva-
ring wel hebben overleefd en na verzorging 
weer kunnen worden losgelaten.
Recent is een fotoboek gemaakt over raam-
slachtoffers met kleurenfoto’s van de veron-
gelukte vogels. In deze mooi uitgevoerde pu-
blicatie, die door de maker in eigen beheer is 
uitgegeven, zijn enkele tientallen vogelsoor-
ten op kunstzinnige wijze afgebeeld tegen 
een neutrale achtergrond. Bij elke soort is 
een korte tekst opgenomen met informatie 
over de vindplaats, vindomstandigheden en 
andere bijzonderheden. Hieronder soorten 
die vaak als ‘raamslachtoffer’ worden aange-
troffen, zoals sperwer, houtduif, houtsnip en 
ijsvogel. Een aparte foto is die van een kok-
meeuw, die een traumahelikopter raakte. 
Een bijzondere soort is een aalscholver, die 
tegen de voorruit van een auto vloog. Zo 
staan er nog wel meer vreemdsoortige onge-
lukken vermeld. Het boek eindigt met bijdra-
ge over transparante barrières, hun relatie 
met vogels en de oplossing om slachtoffers 
te voorkomen: vogelwerend glas. 
Een interessante uitgave.

Soest, A. van (2014): Raamslachtoffer. Oblong-
formaat. Foto´s in kleur. Uitgave in eigen be-
heer. Prijs € 24,50. ISBN-EAN 978/90/822634/0/4. 
Te koop via andrevansoest@me.com of www.
raamslachtoffers.nl

Dick A. Jonkers

De kokmeeuw die botste met een traumahelikopter.

Foto: André van Soest
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De VVG zoekt een voorzitter m/vDe VVG zoekt een voorzitter m/v

Profielomschrijving:
- Intern: de voorzitter is in staat om op een inspire-

rende manier leiding te geven aan de vereniging 
en aan het bestuur; 

- Extern: de voorzitter is in staat de vereniging op 
verschillende niveaus met souplesse en overtui-
gingskracht te vertegenwoordigen.

Belangrijke elementen van de functie:
- Leiding geven aan het bestuur, waaronder het 

voorzitten van de bestuursvergaderingen;
- Initiëren en onderhouden van contacten met 

De Vereniging van Vrienden van het Gooi 
(VVG) is een vereniging met ca. 1200 leden die 
zich inzet om het eigen karakter van het Gooi 
en omstreken zo goed mogelijk te bewaren, 
zowel in het landelijk als in het stedelijk ge-
bied. Dat eigen karakter is te omschrijven als 
’dorpen verscholen in het groen’. Er zijn na-
tuurgebieden met fraaie natuurlijke horizon-
ten en afwisselende landschapstypen: heide, 
bos, weilanden, zandverstuiving, moerassen 
en plassen. Het Gooi kent ook veel gebouwd 
erfgoed. Binnen de Randstad is dit een bijzon-
dere situatie. De VVG probeert aantastingen 
van het Gooise landschap te voorkomen en 
kansen te benutten voor een duurzame toe-
komst en doet dat o.a. door actief het ruimte-
lijke ordeningsbeleid van de Gooise gemeen-
ten te volgen en waar nodig te beïnvloeden.
Daarnaast wil de VVG kennis over de natuur, 
de cultuur en het landschap van het Gooi 
breed verspreiden. Zij doet dat o.a. door het 
organiseren van wandelingen door de onder 
de vereniging vallende ‘Gooise Natuurwacht’, 
een tijdschrift uit te geven, publicaties uit te 
brengen en cursussen te (laten) organiseren.
Alle leden die zich actief voor de vereniging 
inzetten, inclusief de leden van het bestuur, 
zijn vrijwilligers. 
De VVG laat zich adviseren door het zgn. Ken-
niscentrum. Het is een groep leden van de 
vereniging die kan worden aangesproken op 
specifieke kennis van en ervaring met betrek-
king tot onderwerpen die van belang zijn voor 
de VVG.
Zie voor meer informatie de website van de 
VVG: www.vriendenvanhetgooi.nl.

vertegenwoordigers van het openbaar bestuur 
op lokaal, regionaal en provinciaal niveau;

- Initiëren en onderhouden van contacten met an-
dere relevante organisaties, zowel actiegroepen 
als professionele organisaties; 

- Ontwikkelen en (helpen) ontplooien van nieuwe 
initiatieven en strategieën die passen binnen het 
statutaire doel van de VVG;

- Ontwikkelen en (helpen) ontplooien van initia-
tieven om nieuwe doelgroepen te bereiken en te 
interesseren voor de activiteiten van de VVG;

- Aansturen van de administratieve medewerker;
- Aansturen van de vrijwilligers van het Kenniscen-

trum.

De kandidaat die wij zoeken:
- weet zich verbonden met het Gooi en onder-

schrijft de uitgangspunten en de doelstellingen 
van de VVG;

- heeft aantoonbare affiniteit met de ruimtelijke 
ordening en de bescherming van natuur- en mi-
lieu, waaronder duurzaamheidsvraagstukken;

- heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring op bo-
vengenoemde beleidsterreinen;

- heeft een breed netwerk bij voorkeur in het Gooi 
dat kan helpen de doelen van de VVG te verwe-
zenlijken;

- heeft aantoonbare ervaring met het leiden van 
vergaderingen;

- heeft een antenne voor, en ervaring met be-
stuurlijk en politiek opereren;

- heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring opge-
daan; 

- is in staat zich in rekenschap te geven van en re-
kening te houden met het vrijwilligerskarakter 
van de vereniging;

- communiceert gemakkelijk, zorgvuldig en met 
overtuiging;

- kan goed samenwerken;
- weet draagvlak te verwerven en kan strategisch 

opereren;
- beschikt over voldoende tijd voor de rol die van 

de voorzitter wordt verwacht, mede met het oog 
op het ambassadeursaspect van deze functie.

Het bestuurslidmaatschap van de VVG is een 
onbezoldigde functie; wel kent de vereniging 
een gepaste regeling voor vergoeding van 
onkosten.

Geïnteresseerden wordt verzocht contact op 
te nemen met de waarnemend voorzitter, 
Johan Jorritsma, tel. 035 - 525 39 08, e-mail 
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl.



Geef een mooie toekomst cadeau!Geef een mooie toekomst cadeau!

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2015-1 is 20 februari 2015

Op zoek naar een passend geschenk, voor wie dan ook in het Gooi? 
Geef het Gooi in al zijn schoonheid cadeau.
Geef het Gooi door zoals het nu is. Geef de optie om het Gooi te behouden.
Maak iemand lid van onze vereniging.
De ‘Vrienden’ bestaan al sinds 1935. Met meer dan 1200 leden is het een vereniging die een 
vinger aan de pols houdt en waar naar wordt geluisterd! Hoe meer leden, des te meer invloed.
Alle Gooise inwoners zijn samen verantwoordelijk om hun Gooi te behoeden voor ongewenste 
ontwikkelingen.
U doet dat nu al door uw lidmaatschap van de Vrienden van het Gooi.
Maak door een lidmaatschap te schenken aan iemand duidelijk, dat ook die persoon daaraan 
zijn steentje kan bijdragen.

Onze visie
Als Vrienden dragen wij onze standpunten over het Gooi en omstreken ook uit in rapporten, 
visies en manifesten. Wij zoeken, waar mogelijk de samenwerking met andere organisaties op. 
In 1992 bijvoorbeeld verscheen de ‘Natuur en landschapsvisie voor het Gooi’. In 2001 het mani-
fest ‘Voor een Gooi naar de toekomst’. In 2005 ‘Toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen 
in het Gooi tot 2020’. Meer recent in 2010 ‘Te Gooi, te grabbel en ten goede’ over welvaart, 
welzijn en welbevinden in het Gooi, een waardevolle studie over (toekomstige) kansen en be-
dreigingen.
Andere publicaties zijn o.a. ‘Natuurlijk ‘t Gooi’ (2003) en ‘Water, geschiedenis & actualiteit’ 
(2010). Een themanummer over stuifzand is in voorbereiding.

Lidmaatschap
Een lidmaatschap kost u slechts € 20,- per jaar.
Vraag een lidmaatschap aan via de website: www.vriendenvanhetgooi.nl.
Of neem contact op met de administratie: Corry Wildeman, tel: 06 - 13 61 90 94.

Wat krijgt een nieuw lid:
•	 Inspraak	bij	en	actieve	invloed	op	het	behoud	van	uw	Gooi;
•	 Invloed	 op	 activiteiten	 en	 standpunten	 van	 de	 vereniging	 binnen	 haar	 doelstelling	 en	
	 statuten;
•	 Medewerking	door	deskundige	vrijwilligers	van	ons	
	 Kenniscentrum;
•	 Ons	tijdschrift	(3x	per	jaar)	en	een	website	met	
	 interessante	artikelen	en	verslagen;
•	 Interessante	lezingen,	inleidingen	en	debatten;
•	 Excursies	met	onze	natuurgidsen.

Geef een mooie toekomst cadeau.
Maak veel mensen Vriend van het Gooi!

Erratum
In het artikel Muiderberg in Vrienden van ’t Gooi 2014 nr. 2 zijn teksten bij de auteurs van 
de afbeeldingen abusievelijk verwisseld. Op blz. 45 moet staan: Foto: Bewerking van het 
origineel uit de collectie van Kees Vlaanderen en op blz. 46: Foto collectie Thijn Westermann.

In dit nummer o.a.• Toekomst 
 Gooise natuur

• Tuinreservaat
• Verblekering

Jaargang 2005 nr. 4

Jaargang 17 (2012) nr. 1

In dit nummer o.a.

• Succesvolle Eerste
 Gooise Landschapsdag

• Ongerustheid over
 woningbouw op 
 MOB-complex

• Houtsnip

• Groene glazenmaker

Jaargang 2005 nr. 4         
            

                     
                                       Jaargang 18 (2013) nr. 3

In dit n
ummer o.a.

• ‘Groene’ organisaties

 in De Infoschuur

• Natuurbrug

 Laarderhoogt

• Groenbeheerpilot

 in Fortenland

Jaargang 2005 nr. 4
Jaargang 19 (2014) nr. 1



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


