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den. Eerst om de variant van het verleggen 
van de WoAH überhaupt in beeld te brengen 
(de gemeenteraad van Hilversum besloot 
in 2013 dat die variant niet onderzocht zou 
mogen worden) en vervolgens om de keuze 
dan ook daadwerkelijk op die variant te laten 
vallen. Dat is dus gelukt en het betekent dat 
Anna’s Hoeve nu een mooi aaneengesloten 
natuur- en recreatiegebied kan worden. Met 
dank ook voor de inzet van het huidige colle-
ge van burgemeester en wethouders van Hil-
versum om deze variant weer in beeld te krij-
gen. Alle reden dus om met een goed gevoel 
terug te kijken zou je zeggen. Echter, er zijn 
ook zorgpunten als het gaat om onze inzet 
als vereniging op dit soort omstreden en po-
litiek gevoelige dossiers. Bij zo’n belangrijke 
transformatie als in dit gebied door de komst 
van het HOV en een ecoduct over het spoor 
ontstaat vaak grote onrust in de plaatselijke 
samenleving. Hun leef- en recreatieomgeving 
ondergaat een grote verandering. Dat roept 
gevoelens van angst en onzekerheid op over 
de consequenties voor hen. In Anna’s Hoeve 
was dat vooral bij de bewoners van de om-
liggende woonwijken. Die krijgen niet alleen 
de nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve voor hun 
deur, maar ook een verlegde weg. Zij vrezen 
voor een beperking van hun recreatiemoge-
lijkheden door de komst van een ecoduct, 
waardoor een deel van het gebied moet 
worden afgesloten. Een en ander leidde tot 
heftige reacties ook in de richting van ons be-
stuur,  onder meer in de vorm van boze brie-
ven,  waarin de VVG ervan werd beschuldigd 
dat mensen niet meer in het gebied zouden 
kunnen komen. Verder waren er opzeggin-
gen van leden uit de omgeving van het na-
tuur- en recreatiegebied, omdat wij niet voor 
hun belangen op zouden komen. Ook een 
vereniging als de Vereniging tot Behoud van 
Anna’s Hoeve, met wie wij bestuurlijk goed 
samenwerkten, ervoer dat. Het leidde tot het 
opstappen van de voorzitter Martin Triebels.
  
Tegengestelde belangen
In het bestuur hebben wij er over gespro-
ken, hoe wij met dit soort zaken om moeten 

Roerige tijdenRoerige tijden
Commotie rond GNR-PWN
De Vereniging van Vrienden van het Gooi zit 
in roerige tijden op het moment dat ik dit 
schrijf (de laatste dag van februari). De ont-
wikkelingen rond de beoogde samenwerking 
tussen het Goois Natuurreservaat (GNR) en 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-
Holland (PWN) hebben door toedoen van 
een nieuw opgerichte organisatie, Vrienden 
van het Goois Natuurreservaat (VGNR), veel 
maatschappelijke commotie veroorzaak.
Vooral door het negatieve neergezette beeld 
van de samenwerkingsplannen en de inten-
ties van partijen, zoals de provincie Noord-
Holland en PWN. Er wordt gesuggereerd, dat 
ons GNR wordt opgeslokt door de PWN en 
het Gooi zijn zeggenschap over de natuurter-
reinen gaat verliezen. Het erfgoed van de Erf-
gooiers zou worden verkwanseld door de be-
stuurders van het GNR en organisaties, zoals 
de VVG, die deze plannen niet afwijzen. He-
laas vonden M. Arkesteijn-van Willigen en H. 
Laverman-Berbée, die beiden ook nadrukke-
lijk als oud-voorzitter van de VVG het burge-
rinitiatief van VGNR ondersteunen, het nodig 
de commotie die over de plannen is ontstaan, 
ook binnen de VVG te trekken. Met hen heb-
ben nog 30 leden van de Vrienden om een 
extra ledenvergadering gevraagd over de 
kwestie GNR-PWN. Hoe die is verlopen leest 
u in dit nummer. Ik hoop van harte dat u als 
leden het bestuur zal hebben gesteund op 23 
maart. 

Succes rond Anna’s Hoeve
In deze commotie zou bijna een heel belang-
rijk succes van de VVG ondersneeuwen: de 
verlegging van de weg door Anna’s Hoeve 
(WoAH), waartoe de gemeenteraad van Hil-
versum begin januari heeft besloten in het ka-
der van de Inrichtingsvisie voor Anna’s Hoeve. 
Die visie was weer nodig om de busbaan voor 
het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
Het Gooi) in te passen in het gebied. Met de 
verlegging van de WoAH wordt deze weg sa-
men met de nog aan te leggen HOV-verbin-
ding gebundeld aangelegd. De Vrienden van 
het Gooi hebben hier lang voor moeten strij-
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Nieuwjaarswandeling door de
dorpskern van Blaricum

Nieuwjaarswandeling door de
dorpskern van Blaricum

de scouting een nieuw onderkomen door de 
neus boorde. Alsof dat ons doel was en wij 
verantwoordelijk zouden zijn voor de ver-
plaatsing, omdat elders in de gemeente geen 
plek meer voor hen was. Wat ons deze casus 
leert is, dat we als VVG niet alleen naar de 
inhoudelijke kanten van een zaak moeten kij-
ken, maar ook duidelijker onze positie daarin 
duidelijk maken naar alle betrokken partijen. 
Het klinkt afgezaagd,  maar het vraagt om 
nog meer aandacht voor communicatie en 
gevoel voor de omgeving waarin we probe-
ren onze doelen te halen.

Voorzittersvacature
Tot slot nog een opmerking over de voort-
gang van onze zoektocht naar een nieuwe 
voorzitter. Sinds het aftreden van Hetty La-
verman op de Algemene Ledenvergadering 
van 17 april 2014 ben ik waarnemend voorzit-
ter. De conditie bij mijn aantreden was, dat ik 
zou aanblijven tot een nieuwe voorzitter was 
gevonden. Het zal u duidelijk zijn dat in de si-
tuatie rond de discussie GNR-PWN, de moge-
lijke kandidaten niet staan te trappelen. Via 
de leden hebben we de namen gekregen van 
een aantal geschikt geachte personen. Deze 
personen bleken om uiteenlo-
pende redenen niet beschik-
baar. Wij zoeken dus verder.

Johan Jorritsma, waarnemend voorzitter

omgaan. Het voelt immers niet rechtvaardig 
dat wij ons als VVG inzetten om ons statu-
taire doel -behoud van natuur en landschap 
in het Gooi- te realiseren en vervolgens, zelfs 
door leden, te worden afgerekend op geheel 
andere belangen. We zouden die daarbij 
terzijde hebben geschoven of onvoldoende 
hebben meegewogen. Maar een integrale af-
weging, zoals deze leden kennelijk van ons 
verwachten, is niet ons doel; daarvoor zijn 
we niet opgericht. Volgens mij moeten we 
dat ook niet willen, want dan gaan we op de 
stoel van de politiek zitten. Politiek moet juist 
buiten onze vereniging blijven. Tegelijkertijd 
moeten we ons er wel van bewust zijn, dat 
we als VVG steeds vaker in een dergelijke 
positie zullen kunnen belanden. Zeker in si-
tuaties waarin er sprake is van meerdere te-
genstelde belangen. Elke verandering in de 
leefomgeving lijkt tegenwoordig emoties op 
te roepen. Tegenwoordig  gaat het  bij na-
tuur niet alleen meer om het behoud van de 
bestaande natuur, maar ook om de uitbrei-
ding of transformatie ervan. Organisaties als 
de onze worden dan geconfronteerd met 
de maatschappelijke onrust rond de vele be-
staande belangen. 
Een ander goed voorbeeld was de discussie 
rond de verplaatsing van de Scoutinggroep 
Heidepark naar Anna’s Hoeve. In die situ-
atie ging het om een stuk grond, dat ofwel 
natuur moest worden -vond de VVG- of het 
nieuwe onderkomen van de scouts. In de me-
dia werd de VVG neergezet als de partij die 

Jan Vollers

Op de wel zeer winderige, maar nog droge 
zaterdagochtend 10 januari verzamelden wij 
ons met ongeveer twintig personen op de 
parkeerplaats bij restaurant Bellevue in Blari-
cum. Bestuur en leden van het Kenniscentrum 
hadden zich goed ingepakt om onder leiding 
van Edwin Klomp de traditionele nieuwjaars-
wandeling mee te maken. 

Een aantal jaren terug waren we ook al van 
Bellevue vertrokken om de omgeving van 
Woensberg en de groeve Oostermeeent te 
verkennen. Deze keer voerde Edwin ons langs 
kronkelige binnenwegen van het dorp met 
zijn talrijke, oude riet gedekte boerderijen, 
kerken en enkele kunstuitingen in de publie-
ke ruimte. En gezien de afgekondigde waar-
schuwingscode voor rukwinden, wat veiliger 
route, zo werd voorzien. 
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1 Eén ervan is een atelier aan de Angerechstsweg. Op de zijgevel daarvan bevindt zich een schildje met een in geel af-
gebeelde vogel en de tekst DE GORS. Dit kan niet anders dan een geelgors zijn, een soort die vroeger een algemene 
broedvogel was in het schilderachtige Gooi o.a. op de engen. Deze soort komt nu niet meer voor in het Gooi (redactie).

Een route die Randolph Pelsink, ook van de 
Natuurwacht, Edwin aan de hand had gedaan.
Barbara Houwers, zelf kunstenaar, wees op de 
schitterende boerderij ‘De Zeven Linden’, waar 
in de tuin het atelier was van Jaap en Willem 
Dooyewaard. Zij lichtte toe dat de naar hen  
vernoemde stichting met een aantal andere 
ateliers in Blaricum en een stipendium aanko-
mende kunstenaars in staat stelt om hun vleu-
gels uit te slaan. 
Vanaf ‘De Zeven Linden’ was er zicht op het 
aan de overzijde gelegen weiland. De gebroe-
ders Dooyewaard bedongen ooit het vrije uit-
zicht om zo het landleven van nabij te kunnen 
schilderen. Een wonder dat deze open ruimte 
er nog steeds is.
De wandelgroep die van de nauwe straten be-
zit had genomen, werd door autobezitters uit 
de meer en minder riante prijsklasse, keurig 
ontzien. 

Voorbij de voormalige Bernardusschool, waar 
nu het gemeentebestuur van Blaricum zetelt, 
valt aan het einde van de Kerklaan het mar-
kante kerkgebouw op in de typerende stijl van 
architect Cuypers. Hij was in het Gooi eveneens 
verantwoordelijk voor de gelijknamige St. Vi-
tuskerken in Hilversum en Bussum. Allemaal 
uit eind 19e eeuw toen rooms-katholieken zo-
als elders in Nederland kans kregen om hun 
eigen kerkgebouwen te laten bouwen. 
Opvallend in het stratenpatroon is het aantal 
Molenwegen: de Eerste, Tweede, Korte Mo-
lenweg en dan nog de Molenveenweg. Het is 
lastig raden waar de molens ooit stonden.
Op de hoek van de Torenlaan en Dorpsstraat 
stonden we stil bij de Erfgooiersboom, die in 
1971 werd gemaakt toen de vereniging Stad 
en Lande werd ontbonden. Een kunstwerk 
van Gerard Lanphen. Het is een bronzen re-
plica van het houten origineel dat staat bij de 

Foto: Dick A. Jonkers

De ‘Witte Olifant’, één van de vele fraaie panden.
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‘Groene’ organisaties in ‘De Infoschuur’ (4)‘Groene’ organisaties in ‘De Infoschuur’ (4)

Foto: Willem-Jan HoeffnagelHervormde Kerk. In de Dorpsstraat zagen we 
ook de in brons uitgevoerde schaapskudde, 
vervaardigd door de kunstenares Tineke Bot.

Uiteindelijk, na twee uur rondwandelen, wa-
ren we net op tijd terug voordat de windsto-
ten en hoosbuien -code geel- losbarstten. Na 
een welverdiende warme soep met goed sma-
kende broodjes bedankte Johan Jorritsma alle 
vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging. 
Er ligt weer veel op het bord voor de vereni-
ging, waarbij het wegvallen van de Natuurbe-
schermingswet en het daarvoor in de plaats 
treden van de Omgevingswet noodzaakt om 
goed waakzaam te blijven. Atelier ‘De Zeven Linden’.

Maya Heinsbroek

Sinds eind 2011 gebruiken zeven organisaties 
die zich bezighouden met natuur, landschap en 
erfgoed ‘De Infoschuur‘ van het Goois Natuur-
reservaat voor hun activiteiten. Deze Gooise or-
ganisaties hebben hier hun gezamenlijk onder-
komen voor vergaderingen, lezingen cursussen 
en kennisuitwisseling.
In dit  nummer stelt de Stichting Omgevings-
educatie Gooi, Vecht- en Eemstreek zich voor 
en gaat in op haar vroegere en recente activi-
teiten, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van 
de Infoschuur.

De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- 
en Eemstreek (OGVE) maakt en ondersteunt 
al ruim twintig jaar educatieve projecten in 
onze regio. In eerste instantie vooral voor het 
voortgezet onderwijs, over het cultureel erf-
goed van de eigen omgeving. De afgelopen 
tien jaar werden de werkzaamheden verder 
uitgebreid. Niet alleen voor voortgezet on-
derwijs, maar ook ten behoeve van het ba-
sisonderwijs. Het gaat hierbij niet alleen om 
het ontwikkelen van lesmateriaal, maar ook 
meer dienstverlenend naar gemeenten, scho-
len en organisaties. Die worden ondersteund 
bij het opzetten van educatie over natuur, 
landschap, erfgoed en duurzaamheid. Dat al-
lemaal vanuit het besef dat het belangrijk is 
dat kinderen hun omgeving kennen, er ple-

zier aan beleven en zich ervan bewust wor-
den dat het uniek is om hier te wonen.

Netwerk Natuur en duurzaamheid
In iedere regio of grotere gemeente in Ne-
derland zijn centrale punten voor natuur- en 
milieueducatie. In Gooi en Vechtstreek is dat 
sinds 2009 ondergebracht bij OGVE. Dat be-
tekent dat wij de regionale NME-wijzer Gooi 
en Vechtstreek (www.nmegooivechtstreek.
nl) beheren, waarin al het educatieve aanbod 
te vinden is én een overzicht aanwezig is van 
aanbieders in de regio. Scholen kunnen hier 
bijvoorbeeld online reserveren voor het scho-
lenprogramma van Natuurmonumenten en 
voor de regionale boerderijbezoeken. Ook de 
agenda van de Infoschuur is onderdeel van 
deze website.
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Vanuit de NME-wijzer ondersteunen we op 
verzoek ook de gemeenten en organisaties 
door educatieprojecten op te zetten. OGVE 
staat  bijvoorbeeld de kinderboerderij in Hui-
zen bij voor het samenstellen van een edu-
catieprogramma dat zij vervolgens zelf met 
de eigen vrijwilligers uitvoeren. In Hilversum 
worden lesmaterialen en excursies gemaakt 
die de basisscholen gebruiken bij projecten 
over water, energie, natuur, afval en recycling. 
In Bussum en Hilversum zijn projecten, opge-
zet waarbij middelbare scholieren bedrijven 
en instellingen bezoeken zoals de Hocras, de 
Gamma, het zwembad of de Bussumse Wa-
tertoren. Daar krijgen ze een kijkje achter de 
schermen en onderzoeken hoe duurzaam-
heid een rol speelt bij de bedrijfsvoering. Ook 
ondersteunt OGVE de werkgroep boerderij-

educatie Gooi en Vechtstreek bij het samen-
stellen van lesmateriaal en de communicatie 
naar de scholen. Op verzoek van de regionale 
campagne Energie Besparen Gooi en Vecht is 
een educatieprogramma opgezet waarbij sa-
men met het NME Centrum Het Spookbos uit 
Eemnes lessen worden gegeven over duur-
zame energie en energiebesparing thuis. De 
projecten worden altijd uitgevoerd met be-
hulp van projectsubsidies en fondsen.

Erfgoed in je eigen omgeving
In de afgelopen jaren zijn in alle gemeenten 
lokale leerlijnen erfgoededucatie opgezet. 
Een leerlijn is een reeks lesprogramma’s met 
een opbouw van de jongste tot de oudste 
groepen op een school. De leerlingen leren 
en beleven allemaal op hun eigen niveau 
over een onderdeel van, in dit geval, het erf-
goed in hun eigen woonplaats. Bij de kleuters 
gaat het vaak om ‘waarom bewaren we din-
gen?’ Bij de oudere kinderen sluiten de on-
derwerpen al aan op de geschiedenislessen. 
In het huidige schooljaar wordt onder andere 
gewerkt aan een vernieuwing van de erf-
goedleerlijn in Hilversum. Deze vernieuwing 
is onderdeel van een breed cultuurproject 
dat wordt gecoördineerd door de bibliotheek 
Hilversum. Samen met basisscholen, auteurs 
en instellingen, zoals het Grafisch Atelier en 
de historische kring in de gemeente, zetten 
we een leerlijn op die past bij de huidige ma-
nier van lesgeven. Met digitale onderdelen 
en werkvormen die aansluiten bij kinderen 
met verschillend leerstijlen. Over de industri-
alisatie (fabrieken), de Tweede Wereldoorlog 
(hoe was dat voor kinderen in Hilversum?), de 
prehistorie (de grafheuvels op de hei) en over 
religie en kerken in Hilversum. In samenwer-
king met de bibliotheek Huizen, het Huizer 
Museum en de Botterstichting zijn dit jaar 
ook in Huizen een aantal erfgoedlessen ver-
nieuwd.

Het is dus een breed en heel afwisselend scala 
van projecten waarbij we altijd samenwerken 
met andere organisaties en instellingen in de 
regio. Vele kleintjes maken op die manier een 
groot netwerk dat veel kan betekenen voor 
het onderwijs!

Foto: Maya Heinsbroek

Op pad met de Botterstichting.
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In beeld: reeIn beeld: ree
Willem-Jan Hoeffnagel

Vaak merk je niet dat er reeën in de buurt 
verblijven. Toch zijn van deze aaibare dieren 
er mogelijk wel 67.000 in Nederland (schat-
ting over 2012). Dat is een enorme groei ten 
opzichte van bijvoorbeeld de stand in de der-
tiger jaren van de vorige eeuw. Toen waren 
er volgens schattingen maar 3000-4000 in ons 
land aanwezig. Uitgerekend het Gooi is ui-
termate geschikt als leefgebied voor de ree. 
Deze regio Gooi is één van de drie kerngebie-
den in de provincie Noord-Holland. Vandaar 
dat het mij wel goed leek om wat meer over 
dit kleine hert te vertellen.

Herkenning
De ree (Capreolus capreolus) behoort tot de 
familie van de herten (Cervidae). Het is een 
vrij kleine soort. De bokken (mannetjes) heb-
ben een kop-romplengte van 95 tot 135 cen-
timeter en een schouderhoogte van 69 tot 75 
centimeter. De oren zijn 12 tot 15 centimeter 
en het gewicht is 15 à 30 kilo. De mannetjes 
hebben twee kleine tot 25 centimeter lange 
geweitakken. De reegeiten (vrouwtjes) zijn 
iets kleiner dan de bokken en ongeveer 10% 
lichter.
Reeën hebben een roodbruine zomerpels, de 
wintervacht is grijsbruin met lichte vlekken. 
De spiegel, de witte haren rond de anus, zijn 
bij de geit wit met een soort ‘schort’ bij de 
mannetjes die meer ovaal tot niervormig.
Wat veel mensen niet weten is dat reeën 
vaak geluid produceren. Dat zijn luide, korte 
en schorre blafjes of schreeuwen. Het geluid 
wordt met lange tussenpozen herhaald. In de 

bronsttijd kan men ook klaaglijk schreeuwen 
en schor gepiep horen.

Leefgebied
Reeën leven in parkachtige landschappen en 
bebost gebied, dat afgewisseld wordt met ak-
kers en graslanden. De voorkeur gaat uit naar 
loofbos of gemengd bos met enige dekking 
biedende ondergroei. Met name boszomen 
bieden zowel voedsel (weilanden en kruiden-
zomen) als vluchtmogelijkheden (dekking 
in het bos). Ze zijn echter ook te vinden in 
meer open en vochtige landschappen, zoals 
kustduinen, heideterreinen, polderland, riet-
velden en moerasbossen. In berggebieden 
komen ze tot aan de boomgrens voor.
De grootte van het leefgebied is variabel en 
kan enige honderden hectaren beslaan. In 
het centrum zet een dominante bok een tot 
60 hectare groot territorium af. In Nederland 
is dit territorium meestal 12 tot 15 hectare. 
De grens van een territorium wordt vaak 
gevormd door landwegen, beken, sloten en 
dergelijke lijnvormige landschapselementen. 
In een territorium leven meestal meerdere 
geiten met kalveren.
 
Waarneming
Hoe is hun aanwezigheid vast te stellen? 
Op zicht vooral in de schemering bij bosran-
den grenzend aan grasland of kruidenvege-
taties. Ze zijn plaatstrouw en verplaatsen zich 
hooguit tien kilometer. In het voorjaar en de 
zomer zijn ze min of meer solitair waar te ne-
men, met uitzondering van de geit en haar 
jongen. In de winter verzamelen ze zich in 
groepen.

Foto: Willem-Jan HoeffnagelRennende sprong



10

Via sporen bijvoorbeeld bij  gerafelde schors-
beschadigingen langs stammetjes en twijgen  
op 30 tot 50 cm hoogte bij jonge boompjes.  
Die ontstaan doordat de bokken daarlangs 
op en neer gaan met hun gewei om de ‘bast’ 
er vanaf vegen. Het is een soort dichtbehaar-
de huid, die afsterft na de vorming van het 
gewei.
Ook hoefafdrukken (4,5 cm lang en 3 cm  
breed) kunnen gebruikt worden om de aan-
wezigheid op te merken. Keutels zijn tot 15 
mm lang en zwart of donkergroen gekleurd. 
Het lijken net boontjes. In hoog gras zijn de 
slaapplaatsen (legers) van zo’n 40 bij 60 cm 
opvallend. Deze legers bevatten vaak haren 
van de dieren.
Als de bosachtige gebieden bezet zijn ko-
men ze ook wel in open terrein voor, waarbij 
ze zich in lage plekken schuilhouden, zoals 
greppels. Ze worden dan ook wel veldreeën 
genoemd. Bij afwezigheid van grote preda-
tors kunnen ze dan goed overleven.

Voedsel
Foerageren doen ze vaak in de schemering in 
bosranden, open bosplekken en in gras- en 
akkerland. Ze rusten en herkauwen overdag 
in de dekking van bos of hoog gras.
Het zijn fijnproevers, maar ze kunnen de 
voedselkeuze goed aanpassen. Aangezien 

ze een vrij kleine maag hebben, eten ze met 
name licht verteerbare en energierijke kost, 
zoals kruiden, grassen, knoppen en loten  
van struiken en bomen, bladeren en padden-
stoelen. In de winter worden ook droog gras, 
klimop, knoppen en twijgen van zowel loof- 
als naaldbomen gegeten.
Ook worden wel landbouwgewassen gecon-
sumeerd, zoals bieten, aardappelen en jong 
graan. Dit kan resulteren in landbouwschade.
Gedurende het foerageren zijn ze zeer alert, 
met name de oudere dieren. Na een paar 
happen kijkt één van hen met een ruk op 
om de lucht te snuiven en de omgeving af te 
zoeken. Jonge dieren wachten dan de reactie 
van de oudere dieren af.

Biologie
In de winter komen reeën in groepen voor 
die sprongen worden genoemd. Zo’n sprong 
omvat bokken, geiten en jonge dieren. 
Vroeg in het voorjaar verlaten de bokken 
de sprong. Hun gewei, dat in de voorgaan-
de herfst was afgeworpen, is dan weer vol-
groeid. De basthuid wordt afgeveegd en ze 
verliezen tijdelijk hun zachtaardige karakter 
en worden vechtlustig. In april bakenen ze 
hun territorium af met behulp van geurklie-
ren in de hoeven en tussen de geweistangen. 
Ze verdedigen dit territorium tegen andere 
bokken. In dit territorium wordt gedurende 
de zomer met één of meer geiten gepaard. 
Vanaf augustus vervagen de territoria.
In oktober of november wordt bij de bokken 
het gewei afgeworpen. Bij oude bokken ge-
beurt dit eerder dan bij jonge bokken. Het 
nieuwe gewei groeit dan gedurende een pe-
riode van ongeveer 17 weken weer aan. Het 
gewei van de bokken varieert van een enkele 
spitse stang (een spitser), een stang met één 
vertakking (een gaffel) tot maximaal een 
drietak gewei (een zesender).
Geiten zijn met één jaar geslachtsrijp, bok-
ken na één à twee jaar. De bronsttijd is in juli 
en augustus, waarbij de geit soms langdurig 
door de bok wordt achtervolgd.
De bevruchte eicel blijft tot in december in 
kiemrust en ontwikkelt zich daarna in een 
normaal tempo. De kalveren worden tussen 
half mei en half juni geboren. De eerste worp 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Pootafdruk.
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heeft meestal één kalf, latere worpen twee 
of drie.
Pas geboren kalfjes zijn uitstekend gecamou-
fleerd met hun roodbruine kleur met een wit 
vlekkenpatroon. Bij gevaar stampt de moe-
der met haar hoeven, waarop het jong zich 
helemaal plat tegen de grond drukt. Zo no-
dig doet de geit uitvallen naar belagers. De 
zoogtijd duurt drie maanden en de jongen 
blijven bij hun moeder tot de volgende lente.
Ze worden onder natuurlijke omstandighe-
den tot 12 jaar oud. In gevangenschap is dat 
niet meer dan zes jaar. Als ze bijvoorbeeld 
in de winter sterven vergaan ze erg snel. Na 
twee à drie maanden is er niets meer over 
behalve wat witte botten. Wel is de jeugd-
sterfte hoog met name in landen met strenge 
winters. Dit komt vooral door voedselcon-
currentie. Voorts vindt sterfte plaats door 
jacht, maaimachines, loslopende honden en 
verkeer. Reeën zijn vaak slachtoffer van het 
verkeer. Verder verdrinken ze snel bij overste-
ken van water met name als ze gestrest zijn. 
Natuurlijke vijanden zijn wolf, lynx en vos, 

deze laatste met name voor de kalfjes. Ook 
maag- en darmparasieten kunnen sterfte ver-
oorzaken.

Verspreiding
In de middeleeuwen was de ree aanwezig in 
grote delen van Nederland. Vanaf de zestien-
de eeuw gingen de aantallen steeds verder 
achteruit, wat leidde tot krimping en versnip-
pering van het areaal.
In de periode 1850 tot 1930 breidde  de ree 
zich weer uit. Met name dieren uit Duitsland, 
waar betrekkelijk weinig op geiten werd ge-
jaagd, trokken Nederland binnen. Ze profi-
teerden daarbij van de toenemende bebos-
sing van ons land en de in 1852 gewijzigde 
jachtwetgeving. Eerst verschenen ze in Lim-
burg, daarna ook in Twente en in Groningen.
Tussen 1930 en 1950 vond er weinig verdere 
verspreiding plaats, maar daarna verschenen 
reeën bijvoorbeeld in grote delen van Fries-
land en in de Noordoostpolder.
Tussen 1960 en 1970 koloniseerden ze ook de 
duinen en de dichtheden namen toe. Door 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Schedel van een reebok.
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overbevolking bezetten ze daarna minder 
gunstige gebieden en kwamen er meer veld-
reeën. Dit verschijnsel manifesteerde zich 
vooral in Groningen, Friesland, de Noord-
oostpolder en Flevoland.
In 1990 bleek de ree aanwezig te zijn heel Ne-
derland met uitzondering van de open wei-
degebieden van Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Zeeland. Uitzonderingen zijn ook de wad-
deneilanden, behalve het eiland Ameland dat 
een kleine populatie bezit. Hier en daar is het 

verschijnen van reeën wel geholpen door het 
uitzetten van dieren. Was de stand in 1990 
nog zo’n 30.000 tot 40.000 exemplaren, voor 
2012 werd de stand op 67.000 geschat!

Resumerend kunnen we zeggen dat de ach-
teruitgang in de 16e, 17e en 18e voornamelijk 
werd veroorzaakt door steeds meer jacht en 
veel minder bos. Na 1850 trad een kentering 
op doordat door de introductie van kunst-
mest en het minder gebruiken van heidevel-
den er steeds meer bos kwam, wat voor be-
tere vestigingsmogelijkheden zorgde.
De snelle aantalstoename na 1950 kwam ook 
door de gewijzigde Jachtwet in 1954. In deze 
jachtwet werd een minimum areaal van een 
jachtveld van 40 ha vastgelegd. Ook werden 
drijfjachten verboden alsmede het jagen met 
hagel. Ook de acties tegen stroperij hielpen 
de stand omhoog.

In Noord-Holland komt de ree op drie plaat-
sen voor: Robbenoordbos bij Wieringen, de 
duinen van Zuid-Kennemerland en in het 
Gooi. De open gebieden worden duidelijk 
gemeden.

Verspreiding van de ree in Noord-Holland in 2014.

Bron: Landschap Noord-Holland en
Noordhollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS)

Bron: Contactgroep Zoogdierinventarisatie

Verspreiding van de ree in Nederland van 1850 tot 1870.

1989 - 1999

2000 - heden
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NatuurbegravenNatuurbegraven

Beheer en bescherming
De ree is in Nederland niet bedreigd. De 
dichtheden zijn afhankelijk van het aanwe-
zige biotooptype en de sterfte door jacht, 
verkeer en andere oorzaken. 
De dichtheden lopen uiteen van 3 tot 100 
dieren per 100 ha. In de meeste terreinen in 
Nederland is dat 10-15 dieren per 100 ha. Ook 
het Gooi heeft een uitgebreide en gezonde 
populatie.

De soort is in Nederland beschermd door 
de Flora- en faunawet en mag daarom niet 
verstoord, verjaagd, gevangen of gedood 
worden. Doordat er soms bos-, land- of tuin-
bouwschade veroorzaakt kan worden, is door 
middel van een ontheffing toch bejaging mo-
gelijk. Doden van reeën is echter altijd het 
laatste middel als alle andere pogingen tot 
vermijding van schade aantoonbaar niet heb-
ben gewerkt.

Hans Metz*

In het recente verleden is het onderwerp na-
tuurbegraven op meerdere plekken actueel  
gebleken, waaronder ook in het Gooi. 
Natuurbegraven is dat men zich begraven 
laat in de vrije natuur op een plekje, waar 
men tijdens zijn/haar leven misschien ook wel 
graag vertoefd zou willen hebben, om op 
zo’n plek zo in de tijd langzaam weer één te 
worden met die natuur. 

Natuurbegraafplaats
Natuurbegraafplaatsen en natuurbegraven 
zijn een nieuw fenomeen.
Op de website van Natuurbegraven Neder-
land staat het verschijnsel als volgt omschre-
ven (zie onderstaand kader):

In het afgelopen jaar zijn de Vrienden van 
‘t Gooi (VVG) in eerste instantie geconfron-
teerd met het fenomeen, toen bleek dat een 
projectontwikkelaar het landgoed De Hoor-
neboeg wilde veranderen in een natuurbe-
graafplaats.
Samen met een aantal andere partijen heeft 
de VVG zich hiertegen verzet. De Hoorne-
boeg is namelijk aangewezen als natuurge-
bied en door die verandering van functie zou 
o. a. de openbaarheid van het terrein in het 
geding komen. Het verzet had in dit geval 
succes. 
In de daaropvolgende periode bleek, dat Na-
tuurmonumenten zich bereid had verklaard 
om terreinen, die onder hun beheer vallen en 
die zij daartoe geschikt achten, ter beschik-
king te willen stellen voor natuurbegraven. 

Een laatste rustplaats in de geborgenheid van de natuur. Steeds meer mensen hebben de 
behoefte aan deze duurzame en eigentijdse manier van begraven. Met Natuurbegraven 
Nederland (NBN) willen we dit voor iedereen mogelijk maken. Dat doen we door op 
mooie in de natuur gelegen locaties verspreid over heel Nederland begraafplaatsen te 
openen, onder meer in samenwerking met Natuurmonumenten.
We bieden de zekerheid van eeuwigdurend grafrecht en gunnen mensen de persoon-
lijke regie over hun afscheid of dat van hun dierbaren. Ook nemen we zoveel mogelijk 
praktische zorgen bij de nabestaanden weg. Een keuze voor natuurbegraven betekent 
een keuze voor rust én het leveren van een bijdrage aan natuurbehoud. Zo gaan leven 
en dood op een natuurlijke manier samen.
Al gaat de geschiedenis van natuurbegraven vele eeuwen terug, in Nederland is het voor 
veel mensen een nieuwe en ‘herontdekte’ manier van begraven.



14

Dat zou als consequentie kunnen hebben, dat 
dit dan ook zou kunnen gelden voor terreinen 
in het Gooi. Tenslotte is ook bij de herontwik-
keling van het voormalige militaire terrein 
complex Crailo het onderwerp natuurbegra-
ven aan de orde gekomen, in samenhang met 
een eventuele reguliere begraafplaats en een 
crematorium. De ontwikkeling van dat laatste 
plan is inmiddels voorlopig op een laag pitje 
komen te staan.

Aandacht voor  natuurbegraven 
Voor de VVG was e.e.a. reden om het onder-
werp natuurbegraven aan de orde te stellen 
in het Kenniscentrum. Daarbij kwamen twee 
kanten van het onderwerp aan de orde. Een 
kant  betrof de wettelijke mogelijkheden en 
belemmeringen op het gebied van begraven 
in de natuur. De andere kant was de vraag of 
en in welke mate het, wat de VVG betreft, ge-
wenst is om in het Gooi natuurbegraven toe 
te laten.
Een werkgroep uit het Kenniscentrum be-
staande uit Pieter Veenstra en Jos Oude Elfe-

rink heeft het op zich genomen om de juridi-
sche haken en ogen op een rij te zetten. Het 
resultaat is een uitvoerige lijst met wetten en 
regels. Deze kunnen verschillen al naar gelang 
een gebied valt onder een of meer van de 
diverse natuurbeschermingswetten, zoals de 
Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000 en 
de diverse waardekaarten op het gebied van 
natuur, archeologie, cultuur, etc. Een kaart van 
de Gooi en Vechtstreek met daarop de diverse 
beschermde gebieden is bijgevoegd. In het 
stuk is de kwestie Hoorneboeg als voorbeeld 
aan de orde gekomen.
Voor meer informatie kunt u vinden op www.
vriendenvanhetgooi.nl bij het dossier Natuur-
begraven.
Voor wat betreft de wenselijkheid om natuur-
begraven in het Gooi toe te laten is uiteraard 
aan de orde geweest dat het niet aan de VVG 
is om zich te mengen in de discussie. Bij  som-
mige mensen, wellicht ook leden van de VVG, 
zou er een uitdrukkelijk verlangen kunnen 
zijn om vorm te geven aan de laatste rust-
plaats. 

Overzichtskaart.

beschermde natuurmonumenten

monumenten n-h

Ecologische_Hoofdstructuur_PR...

Ecologische_Verbindingszones_P...

LN_NBP_2014_EHS

LN_NBP_2014_NATURA2000

Provinciale_Monumenten_Noord-...

Aardkundige_monumenten_v

Grondwater_Beschermingsgebied...

Aardkundige_Waarden_Noord-Ho...

Cultuurhistorische_Waardenkaart...

Nationale_Landchappen_Noord-...

32a-top25raster-2011
31f-top25raster-2011
26c-top25raster-2011
25h-top25raster-2011

Auteur: Jos Oude Elferink
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Een reis door de tijd op de Hoorneboegsche 
Heide: lokale hoogteverschillen als gids

Een reis door de tijd op de Hoorneboegsche 
Heide: lokale hoogteverschillen als gids

Wel heeft het Kenniscentrum geconcludeerd,  
dat de wens om in het Gooi in de natuur te 
worden begraven moet worden afgezet te-
gen de vraag of en waar er dan voldoende 

beschikbare ruimte is. Ook of die voor dat 
doel kan worden onttrokken aan wat nu 
onze natuurgebieden zijn.
Het Kenniscentrum vindt dat, hoewel er geen 
principiële reden is om tegen natuurbegra-
ven te zijn, de beschikbare hoeveelheid na-
tuur in het Gooi te beperkt is om op serieuze 
schaal natuurbegraven te kunnen toe staan. 
Wel kan het Kenniscentrum zich voorstellen 
dat een deel van een begraafplaats zou kun-
nen worden gebruikt voor begraven in een 
ruimte met een extensieve setting.
De VVG zal initiatieven tot het realiseren van 
natuurbegraafplaatsen nauwlettend volgen 
en toetsen aan zowel de wettelijke beperkin-
gen als aan eventuele bedreigingen van be-
staand natuurgebied.

* Hans Metz is lid van het Kenniscentrum VVG. 

Bronnen
Comité geen doden op de hei (2015): ’Na-
tuurbegraven’ op Landgoed De Hoorneboeg.  
Tien bezorgde vragen bij een onzalig plan. 
Zonder plaats.
www.natuurbegravennederland.nl
www.vriendenvanhetgooi.nl. Dossier speer-
punten.
www.geendodenopdehei.nl.

Natuurbegraven.

Foto: Dick A. Jonkers

Rick Wortelboer*

De Hoorneboegsche Heide ligt ten zuiden van 
Hilversum, omsloten door het Loosdrechtse 
of Emmikerbos, het bos van Zonnestraal, de 
dichtgegroeide heide van het gebied Zwarte 
Berg en de zandverstuiving Uilenbergjes. In 
het weekeinde is het een drukte van belang 
door de vele mensen die er wandelen en hun 
hond uitlaten. Ook ik heb dat veelvuldig ge-
daan toen ik als jongen in Hilversum woonde. 
Dat was in de 70-er jaren, toen er nog veld-
leeuweriken boven de heide ‘stonden’ te zin-

gen. Die zijn er nu bijna niet meer, maar de 
boompiepers, groene spechten en boomval-
ken zitten er nog steeds. Ook raven worden 
er nu wel gezien, terwijl die er vroeger niet 
zaten. Ik fiets af en toe nog wel eens over de 
heide, om me steeds weer te verwonderen 
over de grote hoogteverschillen en de mooie 
uitzichten. 
Toen ik op mijn werk weer eens met hoog-
tekaarten bezig was, vroeg een collega of ik 
daar ook de hoogteverschillen op de Hoor-
neboegsche Heide op terug kon vinden. Ik 
moest meteen denken aan het mooie, ver-
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diept liggende pad, waarbij het net lijkt alsof 
je onder de hei door fietst. Van het een kwam 
het ander en na menig avondje puzzelen, 
kwam er een leuk wandelkaartje met lokale 
hoogteverschillen tevoorschijn.

Het bepalen van de lokale hoogteverschillen
De hoogte van Nederland is nauwkeurig in 
kaart gebracht door middel van hoogteme-
tingen met laserstralen vanuit helikopters 
en vliegtuigen. In 2014 is de nieuwe hoog-
tekaart van Nederland ter beschikking ge-
komen (AHN, 2014). Deze geeft de hoogte 
van het maaiveld (de bodem) weer per hokje 
van 50x50 cm. De nauwkeurigheid is onge-
veer 5 cm. Doordat op elke vierkante meter 
een groot aantal metingen is gedaan, kun-
nen metingen die de vegetatie geraakt heb-
ben, er uitgefilterd worden. Hierdoor is ook 
de hoogte van de onderliggende bodem te 
bepalen. De lokale hoogteverschillen zijn 
berekend door voor elk punt de hoogte van 
de bodem te vergelijken met de gemiddelde 
hoogte in de directe omgeving.

Een reis door de tijd
Wat aanvankelijk slechts een leuk wandel-
kaartje leek, bleek veel meer details te bevat-
ten dan alleen de fiets- en wandelpaden in 
het gebied. Bij het beter bestuderen van de 
kaart kwamen sporen en patronen naar vo-
ren die de historie van het terrein weergeven. 
Een historie die teruggaat tot meer dan drie-
duizend jaar geleden. Deze sporen zijn als lo-
kale hoogteverschillen in het terrein terug te 
vinden. Figuur 1 laat het noordelijk deel van 
de heide zien, met rechts bovenin een voor-
malige manege. Zichtbaar zijn (de cijfers ver-
wijzen naar de getallen in figuur 1):
1. Fietspad van de voormalige manege over 

de hei van enkele tientallen jaren oud,  
met schelpen, naar de het landgoed De 
Hoorneboeg.

2. Evenwijdig aan het fietspad liggen recht-
hoekige veldjes waar de heide ondiep is 
afgeplagd Het geplagde deel is enkele 
tientallen jaren oud.

3. Zigzag van linksboven naar rechtsmidden 
loopt een voormalige tankgracht uit de 

Bron: Archeologica Naerdincklant 2014-2

Figuur 1. Detail van de lokale hoogteverschillen op de Hoorneboegsche Heide. Zwart: hoge delen (meer dan 50 cm boven 
gemiddeld maaiveld uitstekend); wit: lage delen. Bovenaan rechts de voormalige manege, rechtsonderaan het stuifzand-
gebied. Zie de tekst voor een verklaring van de nummers.
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Tweede Wereldoorlog. Deze is later dicht-
geschoven, maar nog steeds zichtbaar, 
ook in het veld. Hij is 70 jaar oud.

4. Schuin op het fietspad -van linksboven en 
middenboven naar midden onder- open 
bundels van uitwaaierende, diep liggende 
sporen van koetsen en karren, onder an-
dere de route van de postkoetsen vanuit 
Amsterdam. Zij zijn enkele honderden ja-
ren oud.

5. Een regelmatig patroon van walletjes 
(de donkere lijnen in het linkerdeel van 
de figuur) die met elkaar rechthoekige 
veldjes omsluiten: de raatakkers of Celtic 
fields.  Die stammen uit de IJzertijd en 
zijn ca. 2500-1800 jaar oud. Linksboven 
in de figuur zijn geplagde stukken hei 
te zien, ook daar evenwijdig aan de pa-
den liggend, waarbij het patroon van de 
walletjes bewaard is gebleven doordat er 
slechts ondiep is geplagd.

6. In de figuur is een aantal grafheuvels 
zichtbaar als ronde zwarte verhogingen. 
Daarvan zijn er drie linksonder het beste 
te zien. Hun oorsprong gaat terug tot de 
Steentijd of Bronstijd en ze zijn ca. 3000-
4000 jaar oud.

Verspreiding van de raatakkers
De raatakkers blijken verder door te lopen 
dan de heide: ook langs de rand van het Con-
ferentieoord Hoorneboeg en in het bosge-
bied van de Zwarte Berg en de Zwaluwberg 
zijn de walletjes zichtbaar (Figuur 2). De term 
zichtbaar moet overigens wel gerelativeerd 
worden. Dankzij de nauwkeurigheid van de 
hoogtekaart -zowel qua plaats als qua hoog-
te- zijn de lokale hoogteverschillen nu zicht-
baar op de kaart. De grafheuvels zijn in de 
heide ook goed te zien, omdat ze met hun 
hoogte van 1,5 tot 3 m duidelijk boven de 
vegetatie uitsteken De karresporen zijn voor 
het grootste deel opgevuld door grote heide-
struiken. Pas wanneer je dwars op de paden 
de hei inloopt, merk je hoe ongelijk de bo-
dem is. Bij de hoek Utrechtse weg - Noodweg, 
naast de parkeerplaats van het Goois Natuur-
reservaat, komt een aantal bundels van kar-
resporen samen. Hier zijn ze goed te zien als 
gleuven van meer dan 0,5 m diep. 

De anti-tankgracht is met name in het oos-
telijke deel nog goed waar te nemen, ook 
omdat de vegetatie daar de randen van de 
voormalige gracht nog steeds volgt en in het 
midden van de tankgracht vooral bochtige 
smele, een grassoort, groeit. De walletjes van 
de raatakkers zijn veel minder goed te zien 
in het veld. 
Gemiddeld liggen ze maar 0,2 m hoger dan 
de andere delen in het terrein. Ze worden 
bedekt door veelal grote heidestruiken, 
waardoor ze in het landschap niet tot nau-
welijks te zien zijn. Op de plekken waar de 
paden de walletjes kruisen is er echter nog 
wel een kleine verhoging in het pad waar te 
nemen, soms met meer grint in het pad dan 
op de tussengelegen delen. Kenmerkend is 
dat deze verhogingen op regelmatige af-
standen liggen.

Legenda
Grafheuvels

Raatakkers
0               250            500 Meters

Bron: Archeologica Naerdincklant 2014-2

Figuur 2. Raatakkerpatroon en grafheuvels in het gebied 
van de Hoorneboegsche Heide en Zwarte Berg.
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Landbouwsysteem
Het systeem van raatakkers, ook wel Celtic 
fields genoemd, is een manier van akkerbouw 
die werd toegepast van de late bronstijd 
tot in de Romeinse tijd (ongeveer 1100 voor 
Christus - 200 A.D. Kooistra & Maas, 2008). De 
vele veldjes werden mogelijk om de beurt be-
bouwd, om verarming van de grond te voor-
komen. Hoe de wallen destijds zijn ontstaan, 
is niet helemaal duidelijk. Er worden niet veel 
stenen in de wallen gevonden, wat er dus niet 
op wijst dat er bij het ploegen herhaaldelijk 
stenen aan de kant zijn gelegd die met elkaar 
een wal vormden (zoals in andere landen, 
met meer stenige bodems, wel gebeurd is). 
Onkruid en huisafval kunnen erin verwerkt 
zijn. Recent zijn in Noord-Brabant resten van 
ven- of moerasplanten in de wallen gevonden 
(mond.med. Berkvens, Archeologische Dienst 
Breda). Onderzoek door de Universiteit Gro-
ningen (Stijn Arnoldussen) wijst erop dat de 
raatakkersystemen vele eeuwen achter elkaar 
in gebruik zijn geweest, waarbij de wallen op 

dezelfde plaats zijn blijven liggen. Grafheu-
vels worden (net als op de Hoorneboegsche 
Heide) regelmatig bij en soms ook in raatak-
kersystemen gevonden. Waar de akkerbou-
wers precies woonden en leefden is niet goed 
bekend. In een raatakkersysteem worden 
over het algemeen geen sporen van bewo-
ning gevonden. In het geval van de Hoorne-
boeg zou de heuvel van De Hoorneboeg als 
woonplaats gediend kunnen hebben, maar 
daar is nog geen onderzoek naar gedaan. De 
beschikbaarheid van drinkwater moet ook 
een belangrijke factor voor vestiging zijn ge-
weest voor de toenmalige bewoners. Nu is er 
nog het Zonneheideven aan de zuidwestkant 
van de heide. In de Brons- en IJzertijd is het op 
de Hoorneboegsche Heide waarschijnlijk veel 
vochtiger geweest. In elk geval lagen er dikke 
veenpakketten op de lagere gronden, zowel 
aan de kant van Loosdrecht als aan de kant 
van Maartensdijk. Mogelijk was er op de hei 
zelf ook open water, bijvoorbeeld in de lage 
delen waar nu de zandverstuiving ligt.

Foto: Dick A. Jonkers

Hoogteverschil optredend vanaf een grafheuvel in de richting van de Hoorneboegsche Heide.
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In Nederland zijn raatakkers vooral gevonden 
op de stuwwallen van Drenthe, de Veluwe en 
het Gooi. De Hoorneboegsche Heide is tot nu 
toe de meest westelijke vindplaats van Ne-
derland. 

Officiële raatakker
Een raatakkerpatroon is pas officieel een 
raatakker als er een stempel van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op 
staat. Nadat de auteur, destijds verstoken 
van enige archeologische kennis, de kaart 
met lokale hoogteverschillen van de Hoorne-
boegsche Heide had verstuurd naar het Goois 
Natuurreservaat, was het Anton Cruysheer 
(Vereniging Naerdincklant) die het patroon 
van mogelijke raatakkers herkende en de 
informatie doorspeelde naar de RCE. In de-
cember 2012 werd er door de RCE uitgebreid 
veldwerk op de Hoorneboegsche Heide uit-
gevoerd. Daarbij werden enkele potscherven 
uit de IJzertijd en nog wat stukjes houtskool 
gevonden. Hiermee was er officieel een raat-
akkersysteem vastgesteld (Theunissen et al. 

2014). Omdat het zuidoostelijke deel niet was 
opgenomen in het onderzoek van de RCE is 
dit deel niet officieel als raatakkersysteem 
aangemerkt. Een deel van de Hoorneboegse-
che Heide is een archeologisch monument, 
vanwege de grafheuvels die er in liggen. De 
vondst van de raatakkers (buiten het huidige 
gebied van het archeologisch monument) 
was voor de RCE echter geen aanleiding om 
dat deel ook aan te wijzen als archeologisch 
monument.
Overigens is de Hoorneboegsche Heide niet 
onbekend in de wereld van de archeologie. 
Koopman & Cruysheer (2012) vermeldden dat 
de Hoorneboegsche Heide al in de Vroege 
Steentijd bewoond werd. Offermans-Hey-
kens (1998) noemde de Hoorneboeg één van 
de belangrijkste archeologische vindplaatsen 
in Het Gooi. Voor wie meer wil lezen over 
de ontwikkeling van de Gooise heidevelden 
door de tijd heen, en de archeologische vond-
sten die daar zijn gedaan, zie de uitgebreide 
beschrijvingen van Zeiler (1994) en Wimmers 
et al. (1993).

Foto: Dick A. Jonkers

De Hoorneboegsche Heide met op de achtergrond rechts de eerder afgebeelde grafheuvel.



20

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi?

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi?

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. De 
vragen gaan over de belevingswaarde van 
natuur en landschap en cultuur in het Gooi en 
zaken die daarmee te maken hebben. Deze 
keer de mening van Henk Heijman, burge-
meester van Bussum.

U bent burgemeester van de gemeente Bus-
sum. Heeft u bij uw sollicitatie bewust geko-
zen voor een Gooise gemeente?
Ik was burgemeester in Oost Gelre in het 
oosten des lands. Ook een mooie gemeente, 
maar ik voelde toe te zijn aan een nieuwe 
uitdaging. Nu staat het Gooi bekend als re-
gio waar het goed wonen is en Bussum staat 
hoog aangeschreven als het gaat om ranglijs-
ten van de beste gemeenten van Nederland.  
Er zijn prima voorzieningen, het is centraal 

gelegen in de Randstad, er zijn betrokken 
inwoners en een goed ambtelijk apparaat. 
Bovendien logeerde ik in mijn tienerjaren 
regelmatig in Bussum. Ik had er een oom 
die kapelaan was van de Koepelkerk en een 
tante die het gebouw Concordia beheerde. 

Foto: Gemeente Bussum

Conclusie
Opmerkelijk aan deze waarnemingen op de 
Hoorneboegsche Heide is dat dit gebied blijk-
baar al duizenden jaren een open terrein is. 
Oorspronkelijk een relatief vruchtbaar gebied, 
waar akkerbouw mogelijk was, is de Hoorne-
boegsche Heide uiteindelijk een schraal, voed-
selarm gebied geworden, waar voornamelijk 
struikheide en bochtige smele groeit. In de 
tussentijd is er veel gebeurd in het gebied, 
wat in de lokale hoogteverschillen nog mooi 
te zien is. Zo heeft het gebied rond de Hoorne-
boegsche Heide er een verhaal bij gekregen.
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Foto: Gemeente Bussum

Het Mouwtje.

In de profielschets van de burgemeester van 
Bussum  werd nadrukkelijk gezocht naar een 
verbinder, een bruggenbouwer. Die combina-
tie sprak mij aan. 

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Ik ben vanaf 1 juli 2013 burgemeester van Bus-
sum. Ben meteen actief gestart met het ont-
moeten van mensen, kijken wat er onder de 
inwoners leeft. Daarvoor was een originele 
vorm gekozen: ik werd bij mensen uitgeno-
digd om te komen eten. Dat bleek een prima 
formule om snel ingeburgerd te raken. Ik 
woon overigens nog niet in Bussum, heb nog 
een huis in het oosten des lands, maar ben mo-
menteel wel op zoek.

Wat is naar uw mening de belangrijkste reden 
om in uw gemeente te (komen) wonen?
Er zijn er meerdere, zo denk ik. Bussum is van 

oudsher een forensengemeente. Zij ligt cen-
traal in de Randstad. Je bent zo in Amsterdam, 
Utrecht of Amersfoort. Bussum beschikt over 
uitstekende voorzieningen. Alles is dichtbij: 
winkels, prima lagere en middelbare scholen, 
sportaccommodaties, het beste zwembad van 
Nederland (De Zandzee) en theater- en con-
grescentrum Spant! Het is een fijne plek om te 
wonen, maar ook vooral je kinderen te laten 
opgroeien. Aantrekkelijk voor gezinnen met 
kinderen, die eerst in de stad woonden. Na-
tuurlijk zijn de huizenprijzen in de regio wel 
hoog.

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?
Het culturele erfgoed van Bussum is mede 
door de aanstaande herindeling van Naarden, 
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Muiden en Bussum prominent in beeld bij mij 
en bij het college. We gaan straks fuseren, 
maar wat is de kracht en identiteit van Bus-
sum? Waar staat de gemeente voor, wat wil zij  
zeker behouden? Dat zijn discussies die nu uit-
gebreid gevoerd worden. Mijn blik is nu meer 
gericht op Bussum en de fusiepartners dan op 
het Gooi in het algemeen. En dan denk ik dat 
er straks een prachtige nieuwe gemeente ont-
staat die heel veel in huis heeft op het gebied 
van cultuur en natuur. Denk alleen al aan de 
rijke historie van de drie. In het oog springen 
natuurlijk het Muiderslot, het stadje Muiden 
met zijn monumentale zeesluis, het Muider-
bergse en Naardense strand, Naarden-Vesting 
met zijn evenementen, Bussum met zijn hei-
degronden, Spant, Fort Werk IV, de Bussumse 
villawijken.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
Dan denk ik allereerst aan het Mouwtje langs 
de Frederik van Eedenweg. Een plek die ik ook 
ken vanwege de jaarlijkse herdenkingen bij 
het monument.

Kunt u uitleggen waarom u deze plek zo mooi 
vindt en waarom hij u zo raakt?
Het is een prachtig rustpunt in een overigens 
nogal versteende gemeente. De tijd lijkt er 
stil te hebben gestaan. En het bijzondere is 
dat het Mouwtje door mensen is bedacht en 
gemaakt, met de afgraving van zandgronden 
voor de bouw in Amsterdam. 
Je moet maar eens de complete wandeling 
maken door het Bilderdijkpark en het Mouw-
tje. Dan kom je ook een enorme variëteit aan 

uitheemse planten en bloemen tegen. De ge-
meente heeft van die bijzondere rondwande-
ling een handzaam boekje gemaakt.

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?
Die plek wordt nooit vernietigd. Daar sta ik 
pal voor.

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?
Het Gooi waardeer ik op een mooie vier voor 
het totaalplaatje. Het is aan ons allen om die 
vier ook in de toekomst te behouden. Dat is 
al een hele opgave, gezien het feit dat wij in-
geklemd zitten tussen metropolen, zoals Am-
sterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht. De 
Gooise bestuurders zullen alert moeten blijven 
samen met de verenigingen en instellingen die 
opkomen voor landschap, natuur en cultuur. Ik 
noem het Goois Natuurreservaat, Natuurmo-
numenten, IVN, de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi, maar ook de diverse historische 
verenigingen en in Bussum Pro Bussum. De 
beleving is natuurlijk enorm met bos en heide 
om de hoek en alle watersportmogelijkheden.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en ze ernaar leren kijken?
Kinderen genieten er zeker van, maar we 
moeten ze bijbrengen dat het allemaal niet 
vanzelfsprekend is. Dat gebeurt onder meer 
via milieueducatie op scholen, school- en 
werktuinen, excursies en evenementen, zoals 
de Boomplantdag. Ik denk dat er ook een be-
langrijke rol is weggelegd voor de ouders. Zij 
kunnen hun kinderen respect en liefde voor 
de natuur bijbrengen door er op uit te trek-
ken. Er is meer in het leven dan de smartphone 
en gamen.

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw ge-
meente en waarom?
Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar het 
Achterom in Bussum, tussen de Nieuwe Brink 

Foto: Gemeente Bussum

Het lelijkste plekje: het Achterom.
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en het Wilhelminaplantsoen is niet echt een 
flonkerend stukje Bussum. Hier komen tal 
van restfuncties bij elkaar: parkeergelegen-
heid, doorgangstraatje en galerijflats. Ik krijg 
er geen warm gevoel bij.

Hoe zou dat mooier kunnen worden?
Dat is nog niet zo gemakkelijk, midden in het 
drukke centrum. Wellicht dat er bij de herin-
richting van het Bussumse centrum aandacht 
aan besteed kan worden.

Bent u lid van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi?
Nog niet, slecht hè? Bij deze meld ik me aan 
als lid!

Zo ja, hoe lang bent u al lid?
Een minuut of twee?

Ziet u deze gemeente als uw eindbestem-
ming en als dat niet zo is, kunt u dan aange-
ven wat een reden kan zijn om het Gooi te 
verlaten?
Als burgemeester weet je nooit wat je ver-
volgens weer op je pad treft. Bussum staat 
voor een fusie en de nieuwe fusiegemeente 
Gooise Meren gaat straks op zoek naar een 
nieuwe burgemeester. Misschien dat ik blijf, 
wellicht ga ik wat anders doen. Als ik in het 
Gooi blijf is dat zeker geen straf!

met de Vechtplassencommissie en lokale 
groepen heeft de VVG zich daartegen ver-
zet. Een hockeyveld op die plek, met alles 
wat daarbij komt aan hekken en dug-outs 
etc., zou in feite het bijzondere zicht op de 
toegang tot het dorp teniet doen. Deze toe-
gang wordt gevormd door de steilrand aan 
de zuidzijde van het Kocherbos, een uniek 
stukje geomorfologisch erfgoed, samen met 
de daarvoor gelegen weilanden en het ken-
merkende Wilgenlaantje.

Omdat de gemeente de tegen het bestem-
mingsplan ingediende zienswijzen terzijde 
legde, is de VVG samen met anderen, op-
nieuw in beroep gegaan bij de Raad van 
State. De zitting waarop het beroep zou 
worden behandeld was al gepland, toen 
bleek dat de gemeente Muiden in 2014, bij 
het vaststellen van een bestemmingsplan 
voor het hele landelijke gebied, verzuimd 
heeft dat hockeyveld daarin op te nemen. 
Daarmee was de bestemming ‘sport’ voor 
dat stukje grond verdwenen. Dat betekent 
dat het ingediende beroep in feite de ijskast 
in ging. Intussen heeft de raad van Muiden 
het bestemmingsplan, dat het hockeyveld 
mogelijk moet maken, opnieuw vastgesteld. 
Ons beroep is daarmee vanzelf weer uit de 

Leen Mak, secretaris

In het voorwoord gaat de voorzitter in op 
de belangrijkste dossiers die in de afgelopen 
periode de aandacht van het bestuur vroe-
gen, maar er was meer. In deze rubriek een 
paar krenten uit de bestuurlijke pap.

Ruimtelijke ordening
Op het gebied van ruimtelijke ordening 
zijn er aantal langlopende zaken, waarbij 
de ontwikkelingen niet zo hectisch zijn als 
bij de weg over Anna’s Hoeve en de Scou-
ting, maar die wel regelmatig aandacht no-
dig hebben. Over onze bemoeienissen met 
de Hoorneboeg, het MOB-complex aan de 
Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum en de 
geluidsschermen bij de A27 schreef ik in het 
vorige nummer. Deze keer ga ik wat dieper 
in op de situatie met betrekking tot het zgn. 
2e hockeyveld in Muiderberg. 

Hockeyveld Muiderberg: De gemeente Mui-
den heeft in 2013 een bestemmingplan vast-
gesteld, waardoor het mogelijk zou worden 
om ‘in de entree van Muiderberg’ een hoc-
keyveld aan te leggen. Dat veld zou aan de 
oostkant van de Googweg moeten komen 
net ten zuiden van het Kocherbos. Samen 
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ijskast gekomen en zal dus alsnog door de 
Raad van State inhoudelijk worden behan-
deld.

Amersfoortsestraatweg Naarden: Eind 2013 
stelde de gemeente Naarden voor om op de 
plek van de huidige noodgebouwen van de 
Godelindeschool, samenhangend met een 
plan voor de Storklocatie, een flatgebouw 
met 32 woningen neer te zetten. Als gevolg 
van een protest van omwonenden en de VVG 
heeft het gemeentebestuur besloten het over 
een andere boeg te gooien en in samenwer-
king met alle partijen eerst een visie te ont-
wikkelen voor de Amersfoortsestraatweg als 
entree voor de vesting. Op dit moment func-
tioneert er een klankbordgroep waar de VVG 
actief in participeert.

KRO-eiland: Een éénmalig aandachtspunt was 
het zgn. KRO-eiland in Hilversum. Al langere 
tijd is de gemeente Hilversum bezig met het 
ontwikkelen van plannen voor het gebied aan 
de Emmastraat waar de voormalige KRO-stu-
dio staat. Deze bebouwing maakt deel uit van 
het cultureel-historisch erfgoed van Hilversum. 
Toen een aantal erfgoedorganisaties, waaron-

der de Hilversumse Historische Kring Albertus 
Perk, gezamenlijk een visie neerlegden waarin 
gepleit werd voor een ontwikkeling die deze 
‘status’ respecteert, heeft de VVG haar onder-
steuning daarvoor uitgesproken.

Financiële zaken
Op dit gebied was er ook het één en ander te 
doen. Te noemen zijn: de steunfondscommis-
sie, afwikkeling nalatenschap Binnendijk en 
de besteding van legaten. 
Steunfondscommissie: het bestuur stelde een 
gewijzigde versie van het reglement voor 
deze adviescommissie vast. Daarin heeft de 
commissie een meer onafhankelijk positie ten 
opzichte van het bestuur gekregen. De pen-
ningmeester is niet langer lid van deze com-
missie zodat hij/zij samen met het bestuur de 
adviezen van de commissie kan beoordelen 
zonder gebonden te zijn aan het standpunt 
van de commissie.
Ter vervulling van de vacature die door het uit-
treden van de penningmeester ontstond, be-
noemde het bestuur mw. Tineke de Jonge, één 
van de executeurs van de laatste wil van de 
heer Wim Binnendijk als lid van de commissie.
Afwikkeling nalatenschap Binnendijk: de 

Bron: googlemaps.com

Satellietfoto van het gebied rondom het Koggerbosch.

Koggerbosch

geplande
hockeyveld
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executeurs hebben gemeld dat zij hun taken 
hebben afgerond; het beheer over de nalaten-
schap zal bij het verschijnen van dit blad zijn 
overgedragen aan het bestuur. 
Aanwending legaten: vanwege de ANBI-status 
van de vereniging zijn er beperkingen aan de 
manier waarop legaten kunnen worden aan-
gewend. Deze beperkingen zijn van fiscale 
aard en staan naast eventuele beperkingen 

die volgen uit de wensen van de erflater. De 
steunfondscommissie heeft voor het bestuur 
een notitie over deze complexe materie opge-
steld die als basis voor besluitvorming, later dit 
jaar, zal dienen.

Als altijd 
Zie voor de meeste recente ontwikkelingen 
www.vriendenvanhetgooi.nl.

Kenniscentrum

Context en achtergrond
De VVG ontplooit een breed scala aan acti-
viteiten. Deel daarvan is het lobbyen en, bij 
voorkeur proactief, reageren op plannen en 
ontwikkelingen (beleidsbeïnvloeding). De 
praktijk is dat hierbij een grote rol is weg-
gelegd voor het bestuur: dit participeert  in 
overleg en klankbordgroepen en schrijft de 
meeste inspraakreactie. Dat vergt inhou-
delijke en procedurele kennis en vereist 
bovendien, dat er een structuur bestaat. 
Informatie over lopende en aankomende 
ontwikkelingen en plannen in de negen 
Gooise gemeenten moet op een gestructu-
reerde wijze terecht komen bij het bestuur. 
Verder zal het bestuur moeten worden on-
dersteund door leden, die inhoudelijke (in-
spraak)reacties e.d. voorbereiden en die in 
concept formuleren. 
Hiertoe is een aantal jaar geleden het Ken-
niscentrum ingericht: een groep van op dit 
moment circa 35 leden van de VVG, die heb-
ben aangegeven hun expertise beschikbaar 
te willen stellen. Het betreft uiteenlopende 
mensen en expertises uit verschillende Gooi-
se gemeenten.
In de eerste periode hebben leden van het 
Kenniscentrum vooral op individuele basis 
hand- en spandiensten verleend aan het be-
stuur.
Eind 2013 is onder aansturing van Hetty La-
verman en Hans Metz het Kenniscentrum van 
start gegaan met het organiseren van een 
aantal bijeenkomsten, waar per keer een on-

derwerp werd besproken. Er zijn sindsdien 
een drietal bijeenkomsten geweest. 
Bij haar vertrek als voorzitter van de VVG is 
ook de inzet van Hetty Laverman voor het 
Kenniscentrum komen te vervallen. Daardoor 
heeft de voortgang van het Kenniscentrum 
enige vertraging opgelopen. Inmiddels heeft 
het bestuur in de persoon van Hans Hoes (die 
in 2010 de start van het Kenniscentrum heeft 
verzorgd), iemand gevonden die bereid is 
samen Hans Metz het Kenniscentrum verder 
vorm te geven.

Hoe verder met het Kenniscentrum
Uitgaande van het hierboven gestelde heeft 
het bestuur een ambitie voor het Kenniscen-
trum geformuleerd die bestaat uit drie on-
derdelen: 
- Via bijeenkomsten van het Kenniscen-

trum, waar onderwerpen die van belang 
zijn voor de VVG worden behandeld, zo-
dat expertise wordt opgebouwd en daar 
waar mogelijk een leidraad kan worden 
geformuleerd voor het handelen van de 
VVG. 

- Het beschikbaar hebben van een zgn. 
steungroep inhoudelijke kennis, een 
groep mensen die op afroep hun inhou-
delijke kennis ter beschikking stelt t.b.v. 
het formuleren van (inspraak)reacties, 
zienswijzen e.d. op gemeentelijke plan-
nen en ontwikkelingen. Dit vraagt met 
name kennis en ervaring op het gebied 
van ruimtelijke ordening(-procedures), 

Hans Metz & Hans Hoes
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Foto: Dick A. Jonkers

Er blijft aandacht voor de Monnikenberg.
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zoals landschappelijke, ecologische, juri-
dische en stedenbouwkundige kennis.

- Het formeren van een dekkend netwerk 
binnen alle Gooise gemeenten van men-
sen die signalen oppikken en melden aan 
het bestuur. Met name signalen m.b.t. de 
voor de VVG relevante plannen en ont-
wikkelingen: de zgn. signaleerders. 

Bijeenkomsten Kenniscentrum en haar rol in 
de vereniging:
Zoals aangegeven heeft het Kenniscentrum 
eind 2013 een start gemaakt met het orga-
niseren van bijeenkomsten waar onderwer-
pen die van belang zijn voor de VVG werden 
behandeld. Het is de bedoeling door te gaan 
met het organiseren van deze bijeenkom-
sten. Gedacht wordt aan een drie bijeenkom-
sten per jaar. Zo wordt kennis uitgewisseld, 
vergaard en verdiept en kan een dossier wor-
den opgebouwd met zienswijzen van de VVG 
over thema’s en onderwerpen die passen bin-
nen de doelstellingen van de VVG. Daarmee 
wordt proactief beleid ontwikkeld en wor-
den standpunten ingenomen. Zo kunnen we 
in een voorbereidende fase van planontwik-
keling meedenken en opinies neerleggen in 
plaats van het achteraf reageren op plannen 
via bezwaarschriften. Uiteraard kunnen ook 
thema’s worden besproken die leiden tot ver-
dieping van kennis, die zonder dat deze  van 
direct belang zal zijn voor het kunnen reage-
ren op plannen van de gemeenten. Thema’s 
kunnen aangedragen worden door het be-
stuur, maar ook door de  leden van het Ken-
niscentrum.
De conclusies van de themabijeenkomsten 
zullen -als ze voldoende relevant zijn- wor-
den gepubliceerd in het verenigingsblad. 
Hans Metz en Hans Hoes nemen de organi-
satie van deze bijeenkomsten op zich. Afwis-
selend leidt één van hen de bijeenkomst en 
zorgt de ander voor verslaggeving. In mei zal 
een volgende bijeenkomst worden georgani-
seerd.

Steungroep inhoudelijke kennis:
De facto functioneert op dit moment de lijst 
met namen van bij het Kenniscentrum be-
trokken leden als een steungroep voor inhou-

delijke kennis. Er zijn leden die het bestuur 
vertegenwoordigen in overlegorganen, mee-
denken over de wijze van reageren op plan-
nen en/of betrokken zijn bij het formuleren 
van zienswijzen. Deze lijst is inmiddels een 
paar jaar oud. De actieve groep is beperkt. en 
Er is behoefte aan een update en zo mogelijk 
uitbreiding. Belangstellenden nodigen wij 
nadrukkelijk uit om zich aan te melden voor 
het Kenniscentrum.

Dekkend netwerk (signaleerders):
Tenslotte is er dringend behoefte aan men-
sen die bereid zijn om binnen hun eigen ge-
meente, door het lezen van de plaatselijke 
gemeentelijke informatieblaadjes en -sites 
het bestuur op de hoogte stellen van dingen 
die er spelen in hun gemeente en die van be-
lang kunnen zijn voor het ondernemen  van 
actie door de  VVG. 
Tot nu toe is gebleken dat het moeilijk is om 
mensen te vinden die die taak op zich willen 
nemen.
Het bestuur zal altijd laten weten wat er met 
het signaal gebeurt. Het kan zijn dat bepaal-
de onderwerpen niet passen binnen de doel-
stellingen of het beleid VVG. Ook dat laat het 
bestuur dan weten.
Het bestuur ziet aanmeldingen voor de func-
tie van signaleerder voor alle negen gemeen-
ten in het Gooi graag tegemoet.
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

vervolg voorjaarswandelingen 2015

Edwin P. Klomp

Voor dit  voorjaar zijn weer een aantal prach-
tige wandelexcursies georganiseerd. Vergeet 
niet om data in uw agenda te zetten en wan-
del mee met onze deskundige gidsen.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 2 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Theehuis ‘t Bluk aan de rand 
van de Zuiderheide te Laren.
Wandeling door een grotendeels afgesloten 
gebied waar zich mooie natuurontwikkeling 
voordoet.
Natte en droge delen wisselen elkaar af. Het 
Goois Natuurreservaat verleende ons toe-
stemming voor deze wandeling. 

Lentefeest Hoeve Ravenstein
Data: zaterdag 9 en zondag 10 mei.
Tijdens dit lentefeest zullen door ons weer en-
kele korte wandelingen worden geleid door 
het kasteelpark van Groeneveld te Baarn. Kijk 
voor actuele vertrektijden op de website of 
tijdens dat weekend in de kraam van de VVG 
bij de Hoeve Ravenstein te Baarn.

Kommerrust, De Beek en Oud-Bussem
Datum: zondag 24 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de kruising Oud Blaricummer-
weg/Flevolaan in Naarden voor de ingang 
van het landgoed Oud-Bussem.
Drie dicht bij elkaar gelegen landgoederen 
met een gevarieerd landschap, rododendrons 
en vele zware bomen.

Fransche Kampheide, Cruysbergen 
en Gijzenveen
Datum: zaterdag 30 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekpunt: de parkeerplaats bij NS-station 
Bussum-Zuid.
Wandeling over een fraai heideterrein, door 
een voormalige zanderij met een zeer inte-
ressante flora en langs het voormalige Fort 
Werk I.

Boekesteijn, Bantam en Schaep en Burgh
Datum: zondag 7 juni.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het bezoekerscentrum van Na-

Foto: Dick A. Jonkers

Cruysbergen.
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Jaarverslag 2014 Gooise NatuurwachtJaarverslag 2014 Gooise Natuurwacht

tuurmonumenten aan het Noordereinde te 
‘s-Graveland. Ook te bereiken met buslijn 105 
(halte Natuurmonumenten).
Deze drie landgoederen vormen één geheel. 
Er staan veel oude bomen, waaronder enkele 
bijzondere soorten. Verder zijn er mooie wa-
terpartijen.

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.
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

Edwin Klomp

Voor de Gooise Natuurwacht was 2014 weer 
een druk jaar met vele mooie wandelexcur-
sies, zowel openbaar als op verzoek, veel eve-
nementen en ook de nazorg voor de boom op 
de Monnikenberg. Er was ook een triest mo-
ment. Op zaterdag 22 november 2014 over-
leed heel plotseling Cornelis (Kees) Klomp op 
71 jarige leeftijd. Hij was vele jaren lid van de 
Vrienden van het Gooi en ontwerper van het 
logo van de Gooise Natuurwacht.

Personele samenstelling
Deze bleef ook in 2014 ongewijzigd, zodat er 
nog altijd zeven natuurwachters zijn: twee in 
Hilversum, twee in Bussum, twee in Huizen 
en één in Ankeveen. Eén van de natuurwach-
ters uit Bussum is inmiddels ook vrijwillig bos-
wachter bij Natuurmonumenten.
In het najaar werd aan de statutaire verplich-
ting voldaan door bestuurslid Bart Heller te 
benoemen tot leider van de Gooise Natuur-
wacht. De dagelijkse leiding blijft echter ge-
woon bij de secretaris.

Voorlichting over naleving toegangsregels
De leden zijn het hele jaar actief geweest in 
natuurgebieden in de regio. Aanvullend op 
de professionele toezichthouders probeer-
den zij het publiek er op attent te maken dat 

het te gast is in de natuur en de toegangs-
regels er niet zonder reden zijn. De natuur-
wachters realiseren zich heel goed dat zij 
slechts beperkt kunnen handelen. Zij hebben 
immers geen opsporingsbevoegdheid. Een 
goed gesprek wil echter ook wel eens hel-
pen, als je maar weet waarover je het hebt. 
Meestal werden mensen aangesproken met 
loslopende honden waar dat niet is toege-
staan. Daarnaast ook ruiters die zich buiten 
de ruiterpaden begaven en bromfietsers op 
voor hen niet toegankelijke paden. Verder 
met betrekking tot het weggooien van afval 
en het aanrichten van vernielingen. Maar wat 
moet je nou aan met een loslopend varkentje 
op de Hoorneboegsche Heide?

Excursies
Ook in 2014 zijn er dertig openbare wandel-
excursies georganiseerd, waaraan in totaal 
512 mensen deelnamen. Dat zijn er 73 min-
der dan in 2013. De meeste deelnemers (42) 
trok de reeënexcursie op de Westerheide van 
16 april, waarbij 11 reeën werden waargeno-
men. De excursie naar  de nieuwe faunapas-
sage bij Ankeveen van 1 februari werd geleid 
door Annemieke Ouwehand van Natuurmo-
numenten. Zij verleende ons ook toestem-
ming voor de uilenexcursie op Gooilust van 
28 februari, waarbij drie bosuilen zijn ge-
hoord. Het Goois Natuurreservaat verleende 
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ons toestemming voor de excursies door het 
Laarder Wasmeergebied. Veel dank hiervoor.
Tijdens het Oogstfeest van de Hoeve Raven-
stein te Baarn op 26, 27 en 28 september zijn 
door ons, i.s.m. de familie Tupker, zes korte 
wandelingen geleid door het kasteelpark van 
Groeneveld.
De excursie over de Fransche Kampheide, 
Cruysbergen en het Gijzenveen van 20 sep-
tember is geleid door Roy Sikking. De overige 
excursies door Randolph Pelsink en de auteur 
van dit artikel.
Behalve de openbare excursies waren er ook 
vijf excursies op verzoek. Hieraan namen in 
totaal 158 mensen deel, waaronder enkele 
jonge kinderen en dat is een toename ten 
opzichte van 2013 met 107 deelnemers. Het 
totaal van 2014 komt daarmee op 670 deel-
nemers tegen 636 in 2013.

Informatiekraam VVG
Twee leden van de Gooise Natuurwacht be-
manden de kraam tijdens de onderstaande 
markten en evenementen:
31 mei en 1 juni: Lentefeest Hoeve Ravenstein 
te Baarn.

7 juni: Schaapscheerdersfeest GNR bij de 
schaapskooi te Blaricum.
8 juni: Open-Dag Vogelhospitaal Naarden.
29 juni: Open-Dag Volkstuinen Keverdijk te 
Naarden.
16 en 17 augustus: Houthakkersfeest Lage 
Vuursche.
31 augustus: Oogstfeest Stichting Oude Land-
bouwgewassen Laren.
13 september: INmarkt Versa, Laren.
26, 27 en 28 september: Oogstfeest Hoeve Ra-
venstein te Baarn.
In de kraam zijn wij bijgestaan door de vrijwil-
ligers Clara Campbell, Fiene Kreuger, Hennie 
van Rennes en Joost Grasso, waarvoor dank.

Nazorg boom Monnikenberg
Op 17 november 2013 werd op verzoek van 
en in samenwerking met de Stichting Lost a 
Child uit Huizen op het landgoed Monniken-
berg in Hilversum een bruine beuk geplant. 
Zo’n jonge boom heeft gedurende de eerste 
jaren nazorg nodig en de Gooise Natuur-
wacht heeft die nazorg op zich genomen. De 
boom is in het verslagjaar veertig keer be-
zocht en zo nodig verzorgd. De boomspiegel 

Foto: Bert Roelofs

Bosuil.



31

Rodin
T/m 7 juni 2015

Belgische schone. Ensor tot Magritte
Van 16 juni t/m 30 augustus 2015

Erfgooiers. Fotoportretten door Koos Breukel
Van 16 juni t/m 30 augustus 2015

Er op uitEr op uit

Werk van de kunstenaar Rodin (1840-1917).

-de ruimte rond de voet van de boomstam- is 
vrij gehouden van overige begroeiing. Zo no-
dig zijn aangebrachte knellende lintjes wat 
verruimd en tijdens droge perioden kreeg de 
boom water. In totaal was dat 252 liter. Bij het 
planten was de stamomtrek (op borsthoogte) 
12,4 cm. Bij een meting op 12 december was 
dat 12,8 cm en dat is een prima resultaat voor 
het eerste jaar na het planten. Bij een storm 
in augustus is een grote tak uit een belenden-
de beuk gebroken. Gelukkig is hierdoor geen 
schade aangericht.
Tijdens de bezoeken aan de boom zijn ui-
teraard ook waarnemingen genoteerd. De 
mooiste was wel die van een kleine bonte 
specht op 9 juni (mijn verjaardag) en die zie 
je toch ook niet elke dag!

De nazorg van de boom zal nog in een apart 
verslag worden vastgelegd. Ook in 2015 
wordt de nazorg voortgezet.

Contacten
Naast natuurlijk de reguliere contacten met 
de VVG waren er verder contacten met o.a. 
het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer, politiekorpsen in de 
regio, gemeente Hilversum, Stichting Lost a 
Child en diverse regionale natuurorganisaties.
Speciaal voor het Fietsgilde ‘t Gooi werd de 
fietsroute ‘Rondje Hilversum’ geactualiseerd.
Op 9 december was de secretaris van de Gooi-
se Natuurwacht aanwezig in de studio van 
Radio Soest voor een leuk interview in hun 
programma ‘Ommetje Natuur’.

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 der-
gelijke.

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

Leo Gestel
T/m 7 juni 2015

Foto: Singer Laren
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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

Tussen Oorlog en Vrede
Van 28 maart t/m 10 mei 2015

Hilversum Art
Van 13 mei t/m 14 juni 2015

Zilveren Camera
Van 17 juni t/m 8 juli 2015

Guatemala, the battle
Van 11 juli t/m 27 september 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. 

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.

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

Godsdiensten van de Wereld - foto's van Pa-
vel Popelka
Van 6 maart t/m 3 mei 2015

Foto: Comenius Museum

Een vrouw wordt verrast door de harde wind tijdens een 
zware storm in Nederland. 5 december 2013.

Foto: Robin Utrecht

Eén van de foto's van Pavel Popelka.
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overzicht vinden van een aantal rondleidin-
gen die het Pinetum Blijdenstein dit seizoen 
weer organiseert.

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 Koningsdag 
gesloten. Groepen en scholen op afspraak. 
www.geologischmuseumhofland.nl

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.

Pinetum Blijdenstein
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 

Foto: Archief Pinetum Blijdenstein

Kijkje in het Pinetum.

Sjamaan in de prehistorische grot.

Foto: Geologisch Museum Hofland
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Wisseltentoonstelling:
Agaten, schoonheid in de duisternis.

Vaste tentoonstellingen:
- Goois Verleden.
- Fossielen en de geschiedenis van het leven 

op aarde.
- Prehistorische grot, een sjamaan vertelt. 

over de opkomst van de mens.
- Gesteentecyclus.
- Mineralen.
- De stenentuin.

Lezingen
Iedere 3e zondag van de maand van 14.00 tot 
15.00 uur een lezing. Voor onderwerpen zie 
op de website www.geologischmuseumhof-
land.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, 27 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 

Foto: Teuson Nijland

Agaat met blauwe chalcedoon en rode carneool.

Edelopaal uit de vaste tentoonstelling Mineralen.

Foto: Teuson Nijland

Foto: Stichting Weegschaal Museum

Het interieur van het Weegschaal Museum.
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Vestingmuseum Naarden: het spannendste 
museum op de wallen!
De vestingstad Naarden is een groene parel in 
het Gooi, met prachtige huizen, stoere kazer-
nes en begroeide wallen. Eens was Naarden 
een moderne verdedigingspost om de toe-
gang tot het rijke Amsterdam te verdedigen. 
In het Vestingmuseum beleef je de Gouden 
Eeuw van vestingbouw: de Spaanse Moord; 
Rampjaar 1672; over vreemde zaken als bas-
tions en courtines; wat Napoleon in Naarden 
deed en hoe soldaten kardoezen maakten. 
Dwaal over de groene wallen, geniet van 
het uitzicht, verken de onderaardse gangen, 
schrik van een kanonsschot, ervaar de vesting 
uit de rondvaartboot en geniet van iets lek-
kers in ‘De Cantine’. 

Vestingvaart
Vanuit de historische stadshaven de Nieuwe 
Haven, schuin tegenover De Turfloods, kunt u 
een rondvaart maken van ongeveer een uur 
door de vestinggrachten en door de prach-
tige natuur buiten de muren van de Vesting 
aan de noordzijde. Onze vrijwillige schippers 
zijn tevens uw gids en vertellen u graag over 

de geschiedenis van de stad, de vestingwer-
ken en prachtige omgeving van Naarden Ves-
ting.
Dagelijks afvaarten. Uitgebreide en actuele 
informatie vindt u op www.vestingvaart.nl

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).

Foto: Archief Vestingmuseum Naarden

Varen door de omgeving van Naarden Vesting.

Zicht op een deel van het museum.

Foto: www.vestingvaart.nl
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Verschenen: Zand in bewegingVerschenen: Zand in beweging

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015Algemene Ledenvergadering 23 april 2015
Op 23 april staat de gebruikelijke algeme-
ne ledenvergadering 2015 gepland. Op die 
avond legt het bestuur door middel van de 
jaarverslagen verantwoording af van haar 
beleid. Ook de wisseling van bestuursleden 
staat op de agenda. De tweede helft van de 
avond zal er een lezing zijn. Oorspronke-
lijk stond daarvoor het onderwerp ‘GNR en 

PWN’ gepland. Vanwege de extra ledenver-
gadering over dit onderwerp is dat komen te 
vervallen. In de uitnodiging, die de leden van 
de vereniging in de komende weken krijgen 
toegestuurd, zal het vervangende onderwerp 
worden aangekondigd. In die uitnodiging zal 
ook worden aangegeven hoe de jaarversla-
gen kunnen worden verkregen.

In het vorige nummer van dit blad werd aan-
gekondigd dat dit jaar een speciale uitgave 
zal verschijnen met bovengenoemde titel 
over stuifzand.
Deze uitgave past in het beleid van de vereni-
ging om meer aandacht te besteden aan bij-
zondere onderwerpen. Dit zal in de toekomst 
leiden tot meer van dergelijke uitgaven.
In het nu verschenen boekje beschrijven de 
auteurs Jan Sevink en Sander Koopman op 
boeiende wijze het ontstaan en onderhoud 
van stuifzand in het Gooi. Het bevat 68 pa-
gina’s. De uitgave is voorzien van een zeer 

groot aantal prachtige kleurenfoto’s en 
houdt het midden tussen wetenschappelijk 
verantwoord en goed begrijpbaar voor de 
leek. Dit laatste wordt mede gesteund door 
een lijst met begrippen die waarschijnlijk an-
ders niet voor een ieder duidelijk zijn.
Wie belangstelling heeft kan deze speciale 
uitgave bestellen bij Corry Wildeman. Zij is 
te bereiken via e-mail: info@vriendenvanhet-
gooi.nl of telefonisch 06-13619094. De prijs 
bedraagt € 4,50 plus verzendkosten.

Zand
      in beweging

Over Goois stuifzand enstuifzandrestauratie
Sander Koopman & Jan Sevink

41

De doelen van een stuifzandrestauratie zijn 

met name het opnieuw creëren van actief stui-

vend zand en het behouden van de voor het ha-

bitattype stuifzand kenmerkende soorten. Het 

eerste doel is zonder meer behaald, vooral buiten 

de omheining is het stuifzand zeer actief en alle 

voor een stuifzand kenmerkende fenomenen zijn 

hier aanwezig. Het tweede doel is deels behaald. 

Voor stuifzand kenmerkende plantengemeen-

Zijn de doelen van de

stuifzandrestauratie bereikt?

schappen zijn inderdaad aanwezig en wat betreft 

de kruidachtige vegetatie goed ontwikkeld. Een 

mogelijk probleem vormt echter de plaatselijke 

dominantie van grijs kronkelsteeltje, dat zeer 

dichte matten vormt, waartussen andere planten 

zich nauwelijks kunnen vestigen. Bovendien zijn 

korstmosvegetaties maar beperkt aanwezig en 

ontbreken veel kensoorten, waarbij het de vraag 

is of deze zich nog zullen vestigen. Mogelijk is de 

stikstofdepositie te hoog voor een nieuwe vesti-

ging, of de tijd te kort voor ontwikkeling3, al dan 

niet in combinatie met het ontbreken van de ken-

soorten in de omgeving en daarmee het ontbre-

ken van korstmosfragmenten (de meeste korst-

mossoorten planten zich vegetatief voort door 

middel van het loslaten van fragmenten; (Spar-

rius 2001)). Tot slot is afwijkend de aanwezig-

heid van ruderale soorten in het gebied richting 

de Leeuwenkuil, die wij toeschrijven aan de fos-

faatverzadiging van de bodem. Al met al trekken 

we de conclusie dat de restauratie van het stuif-

zandgebied extra variatie heeft toegevoegd aan 

de Gooise natuur en ervoor gezorgd heeft dat 

een voorheen algemeen habitattype weer in een 

enigszins representatieve toestand aanwezig is 

in het Gooi. Wat betreft de karakteristieke korst-

mosvegetaties is het ten tijde van het schrijven 

van deze publicatie nog onduidelijk of een vol-

ledige realisatie van de natuurdoelen mogelijk is.

Foto: Sander Koopman

3 De exoot grijs kronkelsteentje (Campylopus introflexus, ook 

wel aangeduid als tankmos, komt sinds 1961 voor in Neder-

land0 kan na vestiging reeds binnen enkele jaren een gesloten 

mat vormen. De ontwikkeling van korstmossen gaat veel lang-

zamer.
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Emil Ludenbijeenkomst op 24 april 2015
in het stadhuis van Naarden

Emil Ludenbijeenkomst op 24 april 2015
in het stadhuis van Naarden

Ook dit jaar wordt in het stadhuis van Naar-
den de jaarlijks Emil Ludenbijeenkomst ge-
organiseerd. De avond bestaat dit keer uit 
drie onderdelen; de uitreiking van de Emil 
Ludenpenning 2015, de Emil Ludenlezing en 
een boekpresentatie. Het trio Ariodante zal 
deze avond de muzikale omlijsting verzor-
gen.

Emil Ludenpenning 2015 
Vier organisaties reiken deze penning jaar-
lijks uit: de Stad en Lande Stichting, de 
Stichting Tussen Vecht en Eem, de Vereni-
ging Vrienden van het Gooi en de Stichting 
Gooisch Natuurreservaat. De besturen heb-
ben, op voordracht van de commissie, be-
sloten de penning dit jaar uit te reiken aan 
Dick Jonkers. Zijn al vele jaren grote betrok-
kenheid bij de natuur van het Gooi en om-
streken, zijn grote kennis, deskundigheid en 
vele onderzoeken, vooral betreffende de vo-
gels, zijn inzet om de kennis over de Gooise 
natuur te verspreiden door het schrijven van 
vele, vele publicaties voor tijdschriften en 
boeken, zijn redactionele werk, zijn gids-
werk en zijn inzet voor concrete natuurpro-
jecten vormen de aanleiding om hem deze 
penning toe te kennen. 

Emil Ludenlezing
Dit jaar is er een speciaal en toepasselijke 
lezing over het leven en werk van Emil Lu-
den, de eerste voorzitter van de Vereniging 

Stad en Lande van Gooiland en de persoon 
naar wie de penning is vernoemd. Dr. F.J.L. 
van Dulm heeft, onder meer voor het boek 
Honderd erflaters tussen Vecht en Eem, on-
derzoek naar Emil Luden gedaan en geeft 
deze lezing onder de titel: Emil Luden, een 
energiek en onvermoeid leider.
De heer Van Dulm zal in zijn lezing ook in-
gaan op zowel de boeiende aspecten als de 
valkuilen bij het werken aan een biografie, 
door hem ervaren bij het schrijven van zijn 
proefschrift in 2012 over Gouverneur Iman 
Wilhelm Falck. Tevens is hij reeds vele jaren 
voorzitter van de Stad en Lande Stichting.

Muziek
Dit jaar wordt de muziek ingevuld door het 
Trio Ariodante (Arleen van Wijland - sopraan, 
Alexandra d’Espinoza - mezzosopraan en 
Charlie Bo Meijering - piano). Het program-
ma  bestaat uit duetten, in ‘Italiaanse sfeer’ 
rond het thema ‘amore’. Het zijn liederen uit 
verschillende stijlperioden, van uit de Barok, 
via de Klassieke periode tot in de Romantiek.
De musici geven een korte toelichting op de 
stukken. Daarbij zal blijken dat er veel ver-
banden zijn te leggen tussen het muzikale 
thema en de inhoud van de avond. 

Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht 
te reserveren voor 20 april a.s. bij de secre-
taris van de Stad en Lande Stichting, Schok-
kinglaan 8, 1271 JS  Huizen, e-mailadres: 
bertboeters@hetnet.nl.
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Foto: Dick A. Jonkers

Voorjaar in ’t Gooi.



Erfgooiersroute vernieuwd!Erfgooiersroute vernieuwd!

De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2015-2 is 15 augustus 2015

De geheel vernieuwde, bewegwijzerde Erfgooiersroute voert u op de fiets over de Gooise hei-
de, door bossen, langs weiden en langs ’s-Graveland en Bussum en door de stad Naarden en de 
dorpen Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren en vertelt onderweg het verhaal van de (nalaten-
schap van de) Erfgooiers.
De fietsroute is een rondgaande route van totaal 52 km. Met de verkortingsroute van ca. 5 km, is 
de route naar wens te splitsen in een route noord van ca. 31,5 km en een route zuid van ca. 26 km. 
De route is in het veld bewegwijzerd met groen-witte zeskantige ‘Erfgooiersroute’ bordjes in 
één richting bewegwijzerd (op de kaart met de wijzers van de klok mee). De route is daarnaast 
te volgen via een digitale kaart die u ook kunt printen of mee kunt nemen op uw smartphone 
of tablet. Aan deze route is bovendien een audiotour met historische beelden gekoppeld. Hier-
onder vindt u de links naar de digitale kaarten en Erfgooierstour.
 
Startpunten
Het hoofdstartpunt van de route is bij het Sint Janskerkhof / Geologisch Museum Hofland in Laren. 
De overige mogelijke startpunten van de Erfgooiersroute zijn:
- TOP Vliegveld Hilversum, Noodweg 43, 1213 PW Hilversum (gehele route en route zuid).
- TOP Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, Noordereinde 54 b, 
 1243 JJ ’s-Graveland (gehele route en route zuid).
- TOP Nautisch Kwartier, nabij Fletcher Hotel-Restaurant, Mastspoor 1, 1271 GL Huizen
 (gehele route en route noord).
- Utrechtse Poort - Bezoekerscentrum Naarden Vesting en VVV, Ruysdaelplein 9,
 1411 RD Naarden (gehele route en route noord).

De Erfgooiersroute is samengesteld door de Stad en Lande Stichting. Hij is ontwikkeld in 1978 
i.s.m. ANWB. Nu vernieuwd, aangepast en bewerkt door iTRovator/ RBT Gooi & Vecht i.s.m. de 
Stad en Lande Stichting in 2014/2015. 

De Erfgooiersroute digitaal in kaart
U komt via onderstaande links bij een digitale interactieve kaart van de gehele Erfgooiersroute 
inclusief alle te bezichtigen punten onderweg. U kunt de route naar wens ook printen of als 
PDF opslaan.
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/729265/recreatieve-fietsroute/erfgooiersroute.nl of 
ga voor de route op uw tablet of smartphone naar: http://m.routeyou.com/route/view/729265.nl.

Verkorte Erfgooiersroute Noord
Ga voor de verkorte Erfgooiersroute Noord digitaal op de kaart naar:
http://www.routeyou.com/nl/route/view/1771461/recreatieve-fietsroute/verkorte-erfgooiers-
route-noord.nl.
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