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VariaVaria
Bescherming van natuurgebieden voortaan 
door Gooise gemeenten
Het zal u wellicht zijn ontgaan, maar eind 
juni nam de Tweede  Kamer de nieuwe Wet 
natuurbescherming (Wnb) aan. In het najaar 
behandelt de Eerste Kamer deze wet. Omdat 
de Eerste Kamer geen recht van amendement 
heeft,  kan deze alleen ja of nee zeggen te-
gen de wet. De huidige tekst zal dus de defi-
nitieve tekst worden. Tenzij de Eerste  Kamer 
het wetsontwerp verwerpt bijv. op basis van 
de discussie over plezierjacht toestaan of niet, 
lag het grootste politieke discussiepunt vooral 
in de Tweede Kamer. Vooralsnog ga ik ervan 
uit dat de Wnb door de Eerste  Kamer komt en 
begin 2015 in werking treedt. De Wnb komt 
in de plaats van de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Voor de Vrienden 
van het Gooi (VVG) brengt de nieuwe wet een 
aantal belangrijke veranderingen met zich 
mee. Met het vervallen van de Natuurbescher-
mingswet (Nb-wet) eindigt ook de specifieke 
bescherming van die wet, als het geen zoge-
naamde Natura 2000-gebieden zijn. Deze ge-
bieden maken maar een klein deel uit van het 
Nationaal Natuurnetwerk (NNn), de nieuwe 
naam voor de Ecologische Hoofdstructuur. 
Daarmee vervalt ook de zogenaamde externe 
werking bij Nb-wet-gebieden. Die houdt in 
dat handelingen buiten de beschermde ge-
bieden, die invloed hebben op de specifieke 
waarden daarbinnen, gebonden zijn aan een 
vergunningsplicht. Anders gezegd er is nu flink 
minder bescherming voor de oude Nb-wet ge-
bieden. Laat nu juist in het Gooi de hoogste 
concentratie Nb-wet-gebieden van  ons land 
te liggen. Het zijn er totaal 9 in een klein ge-
bied. Geen van allen echter Natura 2000-ge-
bieden. Dat betekent in feite dat de bescher-
ming van de Gooise heidegebieden alleen nog 
maar kan komen van de NNn-status via de 
ruimtelijke bescherming. Dus door vastlegging 
van de natuurfunctie in bestemmingsplannen. 
Een en ander betekent weer, dat de bescher-
ming van onze Gooise natuurgebieden moet 
komen van de Gooise gemeenten en daarmee 
van de Gooise politiek. Hoewel het niet zo is 
dat de economische krachten zomaar vrij spel 

zullen krijgen nu de Nb-wet bescherming  er 
niet meer is, zal deze ontwikkeling  nog meer 
alertheid van de VVG vragen bij plannen tot 
bestemmingswijzigingen voor natuur. Een 
recent en goed voorbeeld hiervan vormt het 
initiatief Blaricum aan Zee, gepland in het hui-
dige EHS-gebied bij de Stichtse Brug. Opmer-
kelijk is dan vooral ook het feit, dat niet alleen 
de initiatiefnemer, maar ook de gemeente-
raad niet eens de moeite hebben genomen de 
mening te vragen van, of te overleggen met 
Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Zijzijn de 
eigenaren van de gronden op de geplande lo-
catie!!! Evenmin gebeurde dit met onze ver-
eniging die optreedt als vertegenwoordiger 
van het natuurbelang in het Gooi. Wij staan 
nu alweer op achterstand en worden hierdoor 
gedwongen tot procedures om op te komen 
voor het natuurbelang. De VVG wil nu juist in 
een vroegtijdig stadium betrokken worden, 
vóórdat er besluiten worden gekomen.
Het natuurbelang moet een volwaardige 
plek in de gemeentelijke afwegingen heb-
ben en geen restpost zijn. Natuurcompensatie 
is gelukkig nog wel aan wettelijke eisen ver-
bonden via de Provinciale Ruimtelijke Veror-
dening. Ook daar zullen wij de politiek aan 
moeten houden. Inhoudsloze voorstellen voor 
compensatie van initiatiefnemers zijn, zo leert 
de ervaring, eerder regel dan uitzondering. 
Een andere wijziging is het loket waartoe we 
ons moeten richten bij ruimtelijke ingrepen, 
die effect hebben op de leefgebieden van 
beschermde (dier)soorten. Dat was het rijk, 
maar wordt de provincie, in dit geval Noord-
Holland en in de grensgebieden Utrecht. De 
VVG zal kritisch moeten volgen welk beleid 
deze provincie(s) zal/zullen gaan hanteren en 
zo nodig ook daar haar stem laten horen. Ik 
hoop dat ook onze leden alert zullen blijven 
en waar nodig ons informeren over voorgeno-
men plannen.

Rapport Winsemius
Dit najaar moet er ook duidelijkheid komen 
over het standpunt van het bestuur van het 
Goois Natuurreservaat (GNR) over het rapport 
Winsemius dat eind mei is gepubliceerd. Het 
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Henk Michielse en Thijn Westermann. Eind juli 
hebben zij hun definitieve rapport/advies uit-
gebracht aan het bestuur. Wij zullen dat ad-
vies voorleggen aan de leden in een extra ver-
gadering. De zomermaanden niet het juiste 
moment om dat te doen, nog los dat van het 
feit dat het praktisch niet mogelijk is binnen 
de statutaire eisen aan ledenvergaderingen en 
de vakanties van bestuursleden. Wij willen zo-
veel mogelijk leden in staat stellen in persoon 
hun mening over het verenigingsstandpunt te 
laten horen. Wij vinden dat passend bij onze 
verenigingscultuur. Zoals gebruikelijk zult u 
via de site volledig geïnformeerd over de com-
missievoorstellen en de wijze van besluitvor-
ming. Wij informeren het Dagelijks Bestuur 
van GNR over het advies van de commissie. 
Vanzelfsprekend met daarbij de kanttekening 
dat het definitieve standpunt aan de leden is. 
Ik hoop net als op 23 maart (het verslag van 
die ledenvergadering treft u aan in dit num-
mer) weer veel leden te mogen begroeten en 
met elkaar een inhoudelijke discussie te kun-
nen voeren.
Tot slot nog het volgende: in mijn voorwoord 
in nummer 1 van ons blad dit 
jaar heb ik abusievelijk als datum 
van aftreden van de vorige voor-
zitter 17 april 2014 genoemd. 
Dat moet zijn 3 juli 2014.

‘Groene’ organisaties in ‘De Infoschuur’ (5)‘Groene’ organisaties in ‘De Infoschuur’ (5)

Johan Jorritsma, voorzitter

rapport heeft de passende naam Gebed zon-
der End. De naamgeving is ontleend aan een 
markant pad dat de Bussumer- en Westerheid 
van elkaar scheidt. In het rapport worden niet 
alleen voorstellen gedaan voor versterking 
van de lange termijn financiering. Die is on-
der andere noodzakelijk door het afhaken 
van Amsterdam met zijn structurele bijdrage, 
maar ook de steeds verder terugtredende 
overheid bijv. in de vorm van de verlaging 
van beheersubsidies voor de exploitatie van 
het GNR. Winsemius schetst ook opties voor 
mogelijke samenwerking met andere orga-
nisaties, zoals Natuurmonumenten, Utrechts 
Landschap en PWN met hun voor- en nadelen. 
Daarnaast gaat hij in op de wenselijkheid om 
de bestuurlijke samenstelling van GNR te wij-
zigen, waardoor met name overheden meer 
op afstand worden gezet en een meer inhou-
delijk deskundigheid wordt aangetrokken.  
Wij als bestuur van de VVG hebben in mei be-
sloten een commissie in te stellen o.l.v. Otto 
Bernsen om een advies op te stellen voor een 
aan de leden van de vereniging  voor te leggen 
standpunt over de voorstellen van Winsemius. 
In de commissie hebben twee bestuursleden 
zitting: Hans Metz en Henk van Steennis. Ver-
der drie leden uit de groep van verontruste 
VVG-leden, die in februari gevraagd hebben 
om een extra ledenvergadering over het VVG-
standpunt inzake de GNR-plannen tot samen-
werking met PWN). Het gaat om Rob Loois, 

Archeologievereniging AWN Naerdincklant:
de archeologie tussen Vecht en Eem

Sander Koopman*

De VVG huist samen met een aantal andere 
verenigingen in de Infoschuur ’t Gooi. Eén 
van deze verenigingen is AWN Naerdincklant. 
Wat is AWN Naerdincklant voor een club en 
waar houden de leden zich zoal mee bezig? 
Naerdincklant is de archeologische vereni-
ging voor het gebied tussen Vecht en Eem. 
Archeologie is in zijn algemeenheid de we-
tenschap die zich bezighoudt met het onder-

zoek naar de aan de aarde toevertrouwde 
materiële neerslag van de mensheid. Dit in 
tegenstelling tot de geschiedenis, die zich 
vooral op geschreven materialen baseert, 
en de kunstgeschiedenis, die juist de boven-
grondse erfenis bestudeert.
 
De archeologie van het Gooi heeft al een lange 
historie. Vooral de grafheuvels op de Gooise 
heide trokken al vroeg de belangstelling van 
amateurarcheologen. Zo heeft de Hilversum-
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se notaris Albertus Perk in de periode rond 
1850 diverse opgravingen verricht in grafheu-
vels, waarbij hij urnen en botresten aantrof. 
In de periode daarna kwam de academische 
archeologiebeoefening op, met faculteiten 
in Leiden, Groningen en Amsterdam. De ge-
organiseerde amateurarcheologie begon met 
de oprichting van de Archeologische Werkge-
meenschap voor Westelijk Nederland (AWNN) 
in 1951. Later werd het woord ‘Westelijk’ uit 
de naam geschrapt, en dat resulteerde in de 
afkorting AWN. Tegenwoordig wordt de ver-
eniging aangeduid als AWN Vereniging van 
vrijwilligers in de archeologie. Reeds in 1952 
zag de afdeling Naerdincklant het licht, met 
als aandachtsgebied het Gooi en omstreken. 
De leden van AWN Naerdincklant houden 
zich bezig met diverse activiteiten op het ge-
bied van archeologie, zoals het zoeken van 
voorwerpen met een detector, het uitvoeren 
van veldverkenningen, assisteren bij opgra-
vingen, het restaureren van grafheuvels, of 
het geven van lezingen, excursies of presen-
taties over archeologie. Door de jaren heen 

zijn er al heel wat munten, pijpenkoppen en 
artefacten gevonden en tentoongesteld in de 
vitrines van de leden. Soms zijn onze leden 
betrokken bij grotere verhalen. Zo was AWN 
Naerdincklant intensief betrokken bij de ont-
dekking van het Neanderthalerkampement 
in het Corversbos, bij het raatakkercomplex 
op de Hoorneboegsche Heide, maar ook bij 
opgravingen naast de kerk van Ankeveen, 
waarbij een middeleeuwse begraafplaats is 
ontdekt. Sinds enkele jaren is Naerdincklant 
ook weer actief op het gebied van cursussen 
en publieksbijeenkomsten. Zo hebben we een 
cursus over gesteente- en artefactherkenning 
en een cursus over middeleeuws aardewerk 
georganiseerd. Voor 2016 staat een cursus 
over numismatiek (muntkunde) op stapel. 
Elk winterhalfjaar zetten wij een programma 
op met enkele lezingen over archeologische 
onderwerpen. Zo ging de winterlezing van 
dit jaar over Neanderthalers in Nederland. Al 
deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor 
niet-leden. Verder zijn er plannen voor het 
organiseren van een tentoonstelling over de 

Aardewerkcursus.

Foto: Sander Koopman
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Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi?

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

Foto: Gemeente Muiden

regionale archeologie, in samenwerking met 
diverse andere organisaties. Ook geeft Nae-
rdincklant sinds 2012 een eigen tijdschrift uit 
over (regionale) archeologie. Dit tijdschrift is 
gratis beschikbaar op internet. De komende 

Foto: Sander Koopman

Grafheuvel.

jaren zal AWN Naerdincklant zich verder 
profileren binnen het Gooise netwerk van 
erfgoed- en natuurorganisaties en doorgaan 
met het bieden van een interessant activitei-
tenprogramma op het gebied van de (regio-
nale) archeologie.

* Sander Koopman is bestuurslid bij AWN
 Naerdincklant.
 
Meer informatie:
E-depot: http://independent.academia.edu/
Naerdincklant
Website: www.awn-archeologie.nl/13  
Facebookpagina: http://t.co/NfP09mle
Youtubekanaal: https://www.youtube.com/
channel/UCW3XceLUx6tO2dzY3hlErBg
Opgeven voor de e-maildistributielijst bij:
secretaris@naerdincklant.nl

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. Die 
gaan over de belevingswaarde van natuur, 
landschap en cultuur in het Gooi en zaken 
die daarmee te maken hebben. Deze keer de 
mening van Marleen de Pater-van der Meer, 
waarnemend burgemeester van Muiden.

U bent burgemeester van de gemeente Mui-
den. Heeft u bij uw sollicitatie bewust geko-
zen voor een Gooise gemeente?
Mijn situatie was wat anders. Omdat ik ben 
aangesteld als waarnemend burgemeester, is 
er sprake van een wat andere sollicitatieproce-
dure dan zoals dat gaat wanneer er een vaste 
burgemeester wordt aangesteld en benoemd. 
Ik heb ’ja’ gezegd tegen deze functie, omdat 
het Gooi aantrekkelijk is als kerngebied tus-
sen de grote steden Amsterdam, Almere en 
Utrecht. Muiden ligt als gemeente binnen de 
Gooi- en Vechtstreek in een prachtig rustge-
bied met enkele  mooie vestingsteden.

Marleen de Pater-van der Meer, waarnemend burgemeester 
van Muiden.
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Hoe lang bent u hier al in functie en sinds 
wanneer woont u in het Gooi?
Ik ben inmiddels sinds 2010 waarnemend bur-
gemeester in Muiden. Als waarnemer weet 
je van tevoren eigenlijk nooit voor hoe lang 
dat precies zal zijn. Om die reden ben je niet 
verplicht om te verhuizen en daarom ben ik 
in mijn huidige woonplaats Zutphen blijven 
wonen. Desalniettemin vind ik het geweldig 
mooi dat ik in deze omgeving kan werken. 

Wat is naar uw mening de belangrijkste re-
den om in uw gemeente te (komen) wonen?
Je vindt hier een enorme verscheidenheid 
dicht bij elkaar. De omgeving ademt rust en 
ruimte uit, maar bezit ook een rijke cultuur, 
historie en een prachtig landschap. Ik denk 
dat mensen daarom voor deze omgeving kie-
zen. 

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?
Jazeker! Ik ben mij er van bewust dat er 
hier in de Gooi- en Vechtstreek sprake is 

van een heel diverse en unieke omgeving 
met ontzettend veel cultuurhistorie. In de 
gemeente Muiden houden we zeer zeker 
rekening met ons cultureel erfgoed. We lig-
gen bijvoorbeeld op een bijzondere plek aan 
de monding van de Vecht, waar de Oude en 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en ook de Stel-
ling van Amsterdam samenkomen. Ander-
half jaar geleden, toen de voorbereidingen 
net begonnen voor de uitbreiding van de A1 
hebben we ons als gemeente ingespannen 
om de oude Kringenwetboerderij, de Vecht-
hoeve, die stamt uit 1853 te behouden. Deze 
is toen in zijn geheel opgetild en verplaatst, 
in plaats van afgebroken en weer opnieuw 
opgebouwd. Dat was een heel bijzondere 
gebeurtenis. Nu krijgt het monument een 
nieuwe toekomst op het zorglandgoed 
Hoogerlust.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u mooi-
ste plek in het Gooi. Wat verschijnt er dan?
Er zijn ontzettend veel mooie plekken in het 
Gooi, maar als ik het bij mijn eigen gemeente 
zou laten, dan hou ik er van om aan de sluis 
in Muiden te zitten en op de Brink in Mui-
derberg.

Zicht op de Vecht bij de sluis in Muiden.

Foto: Gemeente Muiden
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Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschap Amstel, Gooi en Vecht

Kunt u uitleggen waarom u deze plekken zo 
mooi vindt en waarom zij u zo raken?
Op deze twee plekken zie je de elementen , 
het zand en het water uit de Gooi- en Vecht-
streek zo mooi terugkomen. De bomen, het 
groen, de rustgevende natuur en het water. 

Wat zou u doen als die plekken op de schop 
zouden gaan, of zouden worden vernietigd? 
Zou u hierbij uw invloed aanwenden om hier 
tegenin te gaan?
Natuurlijk zou ik dat doen! Ik zie geen en-
kel nut of noodzaak om deze plekken zoiets 
aan te doen. Gelukkig hebben we dat als ge-
meente ook in ons beleid verankerd dat dit 
niet zomaar mag en wat waardevol is behou-
den moet blijven.

Welk cijfer zou u het Gooi geven op een 
schaal van 1 tot 5? Waarvoor moet dat cijfer 
gegeven worden? Voor de beleving van land-
schap, cultuur en natuur? 
Ik zou liever een tien willen geven! Je hebt 
hier alles dat zorgt voor een geweldige bele-
ving van landschap, cultuur en natuur.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en ze ernaar leren kijken?
Ik denk zeker dat kinderen ook genieten van 
de natuur, vaak doen ze dit al ongemerkt. 

Het is goed om ze in de begeleiding en op-
voeding mee te geven, dat ze op een andere 
manier naar de natuur gaan kijken en dat ze 
die leren waarderen en respecteren. 

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw ge-
meente en waarom?
Ik geloof niet dat ik zo’n plek in Muiden of 
Muiderberg ooit heb ontdekt of dat ik er ooit 
op ben gewezen. 

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

Bent u lid van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi?
Nee, ik ben geen lid van de Vrienden van het 
Gooi.

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?
Omdat ik waarnemend burgemeester ben is 
Muiden vanzelfsprekend voor mij geen eind-
bestemming. Ik heb de afgelopen vijf jaar 
met buitengewoon veel plezier in Muiden en 
het Gooi gewerkt en kunnen genieten van de 
mooie omgeving. Dat zal ik zeker niet onder 
stoelen of banken steken wanneer ik op deze 
periode terugblik.

Hans Hoes

De eerste bijeenkomst van het kenniscen-
trum van de Vrienden van ’t Gooi dit jaar 
had als thema het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. Wiegert Dulfer en Marjolein Que-
né van Water Natuurlijk hebben ons hier-
over geïnformeerd. 
Hoewel ’t Gooi hoog ligt, betalen we toch 
jaarlijks aan het waterschap. Eind juli is de 
aanslag over 2015 weer ontvangen. Zoals de 
verklarende folder vermeldt, zorgt het wa-
terschap voor veiligheid, voldoende water, 
schoon water en recreatie! 

Wat zijn de echte taken en bevoegdheden, 
alsmede de organisatie van de waterschap-
pen? Wat is het verschil tussen een water-
schap en een hoogheemraadschap? Heeft 
het waterschap iets te maken met de provin-
ciale waterleidingmaatschappij, PWN Water-
leidingbedrijf Noord-Holland? 
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Kaart: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Werkgebied Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Waterschap en Hoogheemraadschap
Waterschappen zijn de oudste ‘gekozen’ be-
stuursorganen in Nederland. Die gaan over 
de veiligheid van de dijken, grondwater, 
verdroging en kwel, de waterstanden, maar 
ook de kwaliteit van het oppervlaktewater 
(kortom waterzuiveringen). In Nederland zijn 
23 waterschappen. Het algemeen bestuur 
van een waterschap wordt gekozen voor een 
periode van vier jaar door middel van de wa-
terschapsverkiezingen. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit een dijkgraaf en (hoog)heemra-
den. De laatste verkiezingen zijn dit voorjaar 
gehouden, samen met de verkiezingen van 
de Provinciale Staten. Het verschil tussen een 
hoogheemraadschap en een waterschap is 
dat de eerstgenoemde óók zeedijken beheert 
en de tweede niet. Voor het overige zijn de 
taken identiek.

AGV
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (af-
gekort AGV) is formeel Het Hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht Het is een groot 
fusie-waterschap in de provincies Noord-Hol-
land, Utrecht en Zuid-Holland. Het is in 1997 

ontstaan uit het voormalige Hoogheemraad-
schap Amstel en Vecht (1991-1996) en het 
Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland (1975-
1996) en zetelt sinds 2005 in Amsterdam. De 
noordgrens loopt langs de oevers van het 
IJmeer en het Gooimeer. Aan de oostkant 
wordt het begrensd door de Utrechtse Heu-
velrug en aan de westkant door het Hoog-
heemraadschap van Rijnland. Aan de noord-
westkant ligt Amsterdam, aan de zuidkant 
loopt het tot in de stad Utrecht. Wiegert Dul-
fer is lid van het Dagelijks Bestuur en Marjo-
lein Qeuné is steunlid van de fractie van Wa-
ter Natuurlijk, de ‘groene’ waterschapspartij.

Waterschap en Waternet
Waternet is de uitvoerende organisatie van 
het waterschap AGV. Het waterschap AGV 
heeft zelf geen ambtenaren; deze zijn in 
dienst van Waternet. Waternet voert ook 
alle watertaken uit voor de gemeente Am-
sterdam. Zij levert o.a. ook het drinkwater in 
Amsterdam. Waternet is uniek in Nederland 
omdat zij in de stad Amsterdam de hele wa-
terketen beheert: van grond- en oppervlak-
tewater tot drinkwater. Dat drinkwater komt 
voor 2/3 van de Rijn, via de duinen naar Am-
sterdam, maar voor 1/3 (als kwelwater) uit de 
Vechtstreek (Bethunepolder). Dat water is 
van hoge kwaliteit, o.a. doordat het water 
van het hoge Gooi op weg naar de Loender-
veense Plas oude mineralen opneemt. Kwel 
is een natuurlijk proces, maar de verdroging 
van ’t Gooi wordt wel bevorderd/versneld 
door extra onttrekking van water uit de 
Bethunepolder, maar nog veel meer door de 
bemaling van de Horstermeerpolder. Goed 
waterbeheer van het waterschap AGV (wat 
betreft kwantiteit en kwaliteit) is dus van be-
lang voor de drinkwatervoorziening. In het 
boekje Water, geschiedenis & actualiteit, de 
jubileumuitgave van TVE en VVG uit 2010 
wordt dit uitgebreid beschreven.

Water en MER?
Alle wijzigingen en veranderingen boven de 
grond in het landschap hebben ook gevolgen 
onder de grond, o.a. voor de waterhuishou-
ding. Door de aanleg van wegen, de bouw 
van nieuwe woonwijken, industriegebieden 
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e.d. neemt de verdere verstening van ’t Gooi 
toe. Bij de planvorming van dergelijke grote 
projecten wordt altijd een Milieu Effect Rap-
portage opgesteld. De heer Dulfer bepleit 
in analogie daarvan ook de effecten m.b.t. 
het water te onderzoeken. Indien dat in het 
verre verleden standaard zou zijn gebeurd, 
was ongetwijfeld de Horstermeer nooit inge-
polderd. De VVG zou het voortouw kunnen 
nemen door een watervisie te ontwikkelen. 

Volgende bijeenkomst Kenniscentrum
Inmiddels is de volgende bijeenkomst van het 
Kenniscentrum al gepland. 
Op dinsdag 6 oktober zal van 15.00 - 16.30 
uur het Kenniscentrum bijeenkomen in de 
Infoschuur ’t Gooi. Naarderweg 103, 1217 GL 
Hilversum. 
Het onderwerp is: signaleren, één van de 
functies van het Kenniscentrum. U bent daar-
bij van harte welkom.

Edwin P. Klomp

Tijdens een besloten wandeling voor nabe-
staanden, georganiseerd door de Stichting 
Lost a Child, over het landgoed Monniken-
berg te Hilversum op 13 juni jl. ontdekten 
mijn collega natuurgids Randolph Pelsink en 
ik een merkwaardig en zeldzaam natuurver-
schijnsel: een pelorische topbloem op vinger-
hoedskruid.

Vingerhoedskruid
Het vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) is 
een makkelijk herkenbare plant, ook voor 
leken, vooral als hij in bloei staat. De plant 
komt vrijwel overal voor op open plekken, 
zoals langs bosranden op de zandgronden en 
is ook vaak in tuinen te vinden. Hij zaait zich 
gemakkelijk uit en verwildert daardoor ook 
probleemloos. Het is een tweejarige of soms 
kort meerjarige plant. Dat wil zeggen, dat de 
plant na uitzaaien in het eerste jaar slechts 
alleen een bladrozet maakt en pas het jaar 
daarna in bloei komt. Naast het gewone vin-
gerhoedskruid komt in ons land ook het gele 
vingerhoedskruid (Digitalis lutea) voor, maar 
daarvoor moet u wel naar Zuid-Limburg en 
heel veel geluk hebben.

Helmkruidachtigen
Vingerhoedskruid behoort tot de familie van 
de helmkruidachtigen (Scrophulariaceae).Hier-
toe behoren o.a. ook de geslachten Verbascum 
(toorts), Linaria (vlasbek/leeuwebek), Antir-
rhinum (leeuwebek) en Veronica (ereprijs). 

Verder Euphrasia (ogentroost), Pedicularis 
(kartelblad), Rhinanthus (ratelaar) en Scrop-
hularia (helmkruid), niet te verwarren met de 
helmbloem (Corydalis) want die behoort tot 
de duivekervelfamilie (Fumariaceae).

Pelorische topbloem.

Foto: Edwin P. Klomp
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De bloemen van de helmkruidfamilie zijn 
meestal tweezijdig symmetrisch. Dat is bij de 
meeste soorten goed te zien. Echter, soms 
treedt er iets merkwaardigs op, zoals bij het 
vingerhoedskruid. Er verschijnt dan een vrij-
wel alzijdig symmetrische topbloem die veel 
groter is dan de normale bloemen. Dit ver-
schijnsel wordt pelorisch genoemd. 
De normale bloeiwijze van het vingerhoeds-
kruid is een lange, middelpunt zoekende aar 
die wel 150 cm hoog kan worden. Bijna al-
tijd manifesteert zich dit in diverse gradaties 
roze, soms wit, met een fraai vlekpatroon 
aan de binnenzijde van de bloem die uit vijf 
vergroeide kroonbladen bestaat. Middel-
punt zoekend wil zeggen dat de plant van 
onder naar boven bloeit. Er zijn ook aarvor-
mig bloeiende planten die middelpuntvlie-
dend zijn, de Liatris (prachtschaarde) is daar 
een mooi voorbeeld van.

Pelorische bloemen 
Waardoor die pelorische bloemen ontstaan 
is onduidelijk. De bloemen van het vinger-
hoedskruid worden veel bezocht door hom-

mels. De pelorische bloemen vooral ook 
door akkerhommels, maar in tuinen in het 
Gooi zijn het hoofdzakelijk aardhommels en 
steenhommels.
Pelorische bloemen zij ook aangetroffen bij 
leeuwebekken en vlas(leeuwe)bekken, maar 
die heb ik nooit gezien.
Het woord ‘pelorisch’ komt van het Griekse 
‘peloor’ wat ‘wonderlijk groot’ betekent, of 
‘pelooros en dat betekent ‘monster’ of ‘ge-
drocht’.
Hoe dan ook, als je dit in de natuur tegen-
komt, ja dat is dan zo mooi! Tijdens onze 
wandeling troffen wij in de bossen van de 
Hoge Vuursche nog een tweede pelorische 
bloem op vingerhoedskruid aan, maar die 
was minder fraai.

Bron: 
Heimans, E., Heinsius, H.W., Thijsse, Jac.P., 
1965. Geïllustreerde Flora van Nederland, 
21ste druk, bewerkt door Prof. Dr. J, Hei-
mans, J. H. Kern, Dr. G. Kruseman Jr. en Th. 
J. Reichgelt, W. Versluys N.V., Amsterdam-
Antwerpen.

Willem-Jan Hoeffnagel

In de nazomer komt er altijd wel weer in het 
nieuws hoe lastig wespen zijn. Volgens de 
pers is er in die periode voortdurend sprake 
van een wespenplaag. 
Dit is dan meestal gebaseerd op indrukken 
en weinig op echte feiten. Bij het grote pu-
bliek ontstaat dan vaak een paniekerige re-
actie. Onder het motto ‘hoe groter de wesp, 
des te gevaarlijker zal die wel zijn’, komen 
onschuldige soorten in een kwaad daglicht 
te staan. 
Dat blijkt dan ook het geval met onze groot-
ste wesp de hoornaar. 
Deze enige soort uit het geslacht Vespa is 
niet agressief en komt nooit op terrassen. Hij 
blijkt ook nog eens heel nuttig te zijn voor 
de mens door het massaal consumeren van 
insecten.

Herkenning
De hoornaar (Vespa crabo) is de grootste 
wesp van Nederland en getekend met de 
bekende gele tekening op het achterlijf. De 
kop, borststuk en begin van het achterlijf zijn 
echter roodbruin. De kop is opvallend dik. 
Er bestaan meerdere ondersoorten van de 
hoornaar.  In Nederland is dat de ondersoort 
Vespa crabo germano.

Waarnemen
De mannetjes zijn 24-26 mm lang, de konin-
gin 28-35 mm en de werksters hebben een 
lengte van 22-27 mm. De vliegtijd is van mei 
tot in oktober. Na oktober zijn alle dieren 
gestorven op de koningin na. Winterwaarne-
mingen betreffen dus altijd koninginnen. Ze 
zijn tot laat in de nacht waar te nemen.
Deze soort komt voor in Europa en Noord-
Azië en is geïntroduceerd in Noord-Amerika. 
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In Nederland is de hoornaar vooral bekend van 
de pleistocene gronden en Zuid-Limburg. In 
die gebieden is hij vrij algemeen, maar neemt 
af in westelijke richting. Het meest wordt deze 
soort aangetroffen in cultuurgebieden en dan 
met name in gebouwen, tuinen, parken en 
groeven. Verder ook langs bosranden. Zelden 
vindt men ondergronds aangelegde nesten. 
Hoornaars zijn niet agressief en tot op 1 me-
ter te benaderen. Door een afstand van vijf 
meter tot het nest aan te houden ontstaan er 
totaal geen problemen. Normaal gesproken 
vluchten ze bij verstoring. In de directe omge-
ving van het nest zal een hoornaar zich ech-
ter verdedigen. Een steek van een hoornaar 
is niet gevaarlijker dan een bij- en/of wespen-
steek. Alleen onder bepaalde omstandighe-
den kan de steek iets pijnlijker zijn.

Biologie
Voor de voortplanting wordt een nest ge-
maakt. Dit is altijd een nieuw nest van be-

perkte omvang en het bevat slechts enkele 
tientallen cellen. Meestal bevindt dit nest zich 
bovengronds in een donkere, omhulde omge-
ving (holle bomen, schuren, nestkasten). De 
stichting van een nest voltrekt zich in het voor-
jaar door een koningin, die heeft overwinterd. 
Het bouwmateriaal bestaat uit cellulosevezels 
die van vermolmd hout worden afgeknaagd. 
Dit maakt het nest bros met een bruingele tot 
bruine kleur. Typerend voor de buitenkant van 
een hoornaarnest zijn de schelpvormig aange-
zette omhulselstukken. Het nest telt uiteinde-
lijk ongeveer 1500 cellen in vijf lagen omge-
ven door een bolvormig omhulsel. Het nest is 
rond tot kokervormig met een wijde opening 
aan de onderkant. Hierdoor vallen de uitwerp-
selen van de dieren naar beneden, waardoor 
een latrine onder het nest ontstaat.
De koningin is het voorgaande jaar bevrucht 
door een mannetje en kan dus eieren afzet-
ten. Deze larven worden door de koningin 
gevoed en zijn begin juni volledig ontwikkeld. 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Hoornaar.
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Hoornaars eten van rijp fruit.

De larven maken de cellen aan de bovenzijde 
dicht en gaan verpoppen. Omstreeks eind juni 
komen dan de eerste werksters die vervolgens 
alle taken van de koningin overnemen (be-
halve het leggen van de eieren). De taken van 
de werksters zijn het uitbouwen van het nest, 
het verzorgen van de eitjes en de larven en het 
verjagen van indringers. Pas na het verschijnen 
van de eerste werksters wordt begonnen aan 
de bouw van het echte nest.
Eind augustus begint de koningin met het af-
zetten van eitjes, waaruit geen onvruchtbare 
werksters komen, maar vruchtbare mannetjes 
en jonge koninginnen. De mannetjes worden 
het eerst geboren en opgekweekt door de 
werksters. Pas later verschijnen de nieuwe ko-
ninginnen. Na het uitvliegen van de koningin-
nen volgt de paring, waarna de mannetjes vrij 
snel sterven. De bevruchte koninginnen vlie-
gen uit en verspreiden zich. Vervolgens zoe-
ken ze een schuilplaats om te overwinteren. 
Ondertussen wordt de ‘oude’ koningin steeds 
meer genegeerd door de werksters en sterft 
uiteindelijk. De laatste werksters houden het 
uit tot eind oktober of begin november. Een 
nachtvorst is hen vaak fataal.
Hoornaars vangen veel vliegen maar ook ho-
ningbijen en wespen. Verder worden rupsen 
buitgemaakt. Ze gebruiken hun gif om hun 
prooien te doden. De werksters eten hier zelf 
niet van, maar vermalen deze tot een papje, 

wat wordt gevoerd aan de larven. Die schei-
den op hun beurt een zoetige vloeistof af, die 
ze aan de werksters afgeven via de mondde-
len. Verder foerageren de werksters op rijp 
fruit. De suikers hiervan hebben ze nodig 
voor het vliegen, wat veel energie kost. De 
larven bewegen nauwelijks en hebben dus 
weinig behoefte aan suikers en meer aan 
proteïnen voor de opbouw van het lichaam 
tijdens de metamorfose gedurende het pop-
stadium.
De volwassen hoornaar wordt door veel die-
ren gemeden vanwege de pijnlijke steek. Er 
zijn echter uitzonderingen, die graag hoor-
naars eten. Een voorbeeld is de wespendief, 
een roofvogel waarvan bekend is dat hier-
door alle hoornaars van een nest kunnen 
worden opgegeten, waarbij de hele kolonie 
wordt vernietigd. Het broed is vaak prooi van 
sommige kortschildkevers en er zijn verschil-
lende parasieten bekend, zoals sluipwespen.

Bescherming
Bescherming van deze soort is niet nodig. Hij 
komt door heel Nederland verspreid voor. 
Hoornaars zijn wel gevoelig voor kou in de 
lente. Na een teruggang in de periode 1950-
1980 is deze ondergewaardeerde en over- ge-
vreesde soort weer toenemend. In het Gooi is 
hij in ieder geval waargenomen in een uilen-
nestkast aan het huis van de auteur.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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Conceptnotulen van de
Algemene Ledenvergadering op 23 april 2015

Johan Jorritsma & Leen Mak

Deze Algemene Ledenvergadering is gehou-
den op 23 april 2015 in de Infoschuur ’t Gooi 
in Hilversum. Volgens de presentielijst zijn er 
inclusief het bestuur, bestaande uit waarne-
mend voorzitter Johan Jorritsma, secretaris 
Leen Mak, penningmeester a.i. Hans Metz, 
Bart Heller en Henk van Steennis, 47 leden 
aanwezig.
 
1. Opening en presentie
De vergadering wordt geopend door de 
waarnemend voorzitter van de vereniging, 
Johan Jorritsma. Hij verwelkomt de aanwezi-
gen en releveert dat deze ledenvergadering, 
na de die van 23 maart die was gewijd aan 
het gesprek over de mogelijke samenwerking 
tussen het GNR en PWN, de tweede is in 2015.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld volgens het 
concept met dien verstande dat, op verzoek 
uit de vergadering, punt 7, te weten ‘Verdere 
stappen in vervolg op de Ledenvergadering 
van 23 maart 2015’ vanwege het belang van 
de zaak GNR-PWN eerst zal worden behan-
deld. De voorzitter merkt daarbij op dat dit 
onderwerp in deze vergadering niet inhou-
delijk zal worden behandeld; daarvoor was 
juist de extra ledenvergadering van 23 maart 
belegd en er is geen aanleiding tot herope-
ning van die behandeling.
Lid Hetty Laverman kondigt een voorstel 
aan dat bij de verkiezing van de leden van 
het bestuur zal worden ingediend. De voor-
zitter merkt op dat een voorstel dat de ver-
kiezingsprocedure raakt vóór de vergadering 
ter kennis van de leden had moeten worden 
gebracht. 

3. Verslag van de algemene ledenvergade-
ring 2014, gehouden op 17 april 2014
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Lid Hetty Laverman vestigt n.a.v. dit verslag 
op de exacte data van het aftreden van Joost 

Grasso en van haarzelf. Deze opmerking 
wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Jaarverslagen 

4.1. Jaarverslag over 2014 van de VVG
De voorzitter geeft dit verslag in bespreking. 
De volgende zaken komen ter sprake:
Lid Pieter Veenstra vraagt naar het beleidsplan 
voor het lopende jaar.
De secretaris wijst op het bestaan van het door 
de algemene ledenvergadering van 2013 vast-
gestelde beleidsplan voor de periode 2014-
2018. De penningmeester a.i. deelt mee dat 
het financiële beleidsplan, zoals vereist voor 
een ANBI, in productie is.
Hetty Laverman merkt op het verslag op-
pervlakkig te vinden en voegt daaraan toe 
dat er een plan voor 2015 zou moeten zijn. 
De voorzitter verwijst naar het beleidsplan 
2014-2018 als de leidraad voor het handelen 
van het bestuur. 
Pieter Veenstra deelt mee dat hij op grond 
van de nieuwsberichten op de website con-
stateert dat er door het bestuur gedurende 
een half jaar geen activiteiten zijn ontplooid. 
Vanuit het bestuur wordt opgemerkt dat deze 
constatering elke grond mist; langer lopende 
activiteiten geven niet noodzakelijkerwijze re-
gelmatig stof voor nieuwsberichten. De voor-
zitter constateert dat er door de leden geen 
voorstellen worden gedaan en stelt vast dat 
het jaarverslag en daarmee het beleid van het 
bestuur over 2014 worden goedgekeurd.

Foto: Dick A. Jonkers

Franse Kampheide.
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4.2. Jaarverslag over 2014 van de Gooise Na-
tuurwacht
Dit verslag geeft geen aanleiding tot enige 
discussie en wordt goedgekeurd onder dank 
aan de secretaris van de Natuurwacht, Edwin 
Klomp.

5. Financiële zaken

5.1. Rekening en verantwoording over 2014 
door de penningmeester ad interim
De voorzitter stelt het financieel verslag over 
2014 aan de orde. De penningmeester a.i. 
geeft een toelichting bij het verslag. Daar-
bij wijst hij op de merkwaardige situatie 
dat de vereniging enerzijds door enkele na-
latenschappen over aanmerkelijke fondsen 
beschikt, maar anderzijds zich moet inspan-
nen om de reguliere inkomsten en uitgaven 
in evenwicht te houden. De achtergrond is 
dat die fondsen uit nalatenschappen moeten 
worden gebruikt in overeenstemming met de 
wens van de erflaters en de regels die voor 
een ANBI gelden en dus niet kunnen worden 
gebruikt voor de gewone activiteiten van de 
vereniging. De penningmeester a.i. merkt 
op dat gewerkt wordt aan het werven van 
nieuwe leden om zodoende de inkomsten te 
verhogen.
Pieter Veenstra stelt voor dat het bestuur de 
leden zal vragen naar ideeën voor ledenwer-
ving. Vanuit het bestuur wordt erop gewezen 
dat een professioneel bureau werkt aan een 
PR/ledenwerfstrategie en de bijbehorende 
gereedschappen. 
Lid Maud Arkesteijn stelt voor meer geld aan 
het Geopark i.o. te geven. Vanuit het bestuur 
wordt gewezen op de toezegging onder 
voorwaarden aan het Geopark van driemaal 
€ 10.000,-.
Vanuit de zaal wordt gevraagd naar het le-
dental en zorg uitgesproken over de terug-
loop van dat aantal die afbreuk doet aan het 
gezag waarmee de vereniging kan spreken.
Vanuit het bestuur wordt geantwoord dat 
het ledental circa 1100 bedraagt en dat de 
vereniging, wat betreft de terugloop, geen 
uitzonderingspositie inneemt in vergelijking 
met veel verenigingen en clubs.
Lid Bölger merkt op dat de vereniging moet 

inspelen op de maatschappelijke veranderin-
gen.
Vanuit de zaal wordt aangegeven, dat er een 
kloof aan het ontstaan is tussen het bestuur 
en de leden en dat meer gebruik gemaakt 
zou moeten worden van de bereidheid van 
leden om zich in te zetten voor de vereniging. 

De penningmeester a.i. beantwoordt enkele 
schriftelijke vragen van Hetty Laverman:
- de erfenis van wijlen Wim Binnendijk zal 

als een p.m. post op de balans worden ver-
meld;

- de ‘exploitatierekening Geopark’ zal wor-
den verwijderd;

- het voorschot t.b.v. Gooi-o-logie zal wor-
den gecorrigeerd;

- de aanduiding van Petian als ‘trust’ zal wor-
den gewijzigd in ‘stichting’.

5.2. Verslag van de kascommissie 2014
Chris Walet deelt namens de kascontrole-
commissie mee dat de commissie de boeken 
in orde heeft bevonden. De commissie stelt 
voor de penningmeester a.i. decharge te ver-
lenen. Daarnaast zijn er enkele adviezen van 
de commissie.
De penningmeester a.i. reageert op de advie-
zen als volgt:
- het bestuur heeft al eerder besloten om 

het beschikbare vermogen bij verschillende 
banken onder te brengen; dit besluit zal 
worden geëffectueerd als alle verwachte 
bedragen zijn ontvangen en zal door de 
later in de vergadering te benoemen pen-
ningmeester worden geïmplementeerd;

- bij de keuze voor een bank zal mede de 
doelstelling van die bank in aanmerking 
worden genomen;

- het advies om in de boekhouding een dui-
delijker onderscheid aan te brengen tus-
sen de exploitatie van de vereniging en de 
geoormerkte gelden van het Steunfonds 
wordt overgenomen;

- het advies om bij de benoeming van leden 
van de Steunfondscommissie de instem-
ming van de ALV te vragen wordt door het 
bestuur overgenomen; het reglement zal 
overeenkomstig worden aangepast.

De penningmeester deelt mee dat het be-



55

stuur heeft besloten dat de penningmeester 
niet langer lid  van de Steunfondscommissie 
zal zijn om zodoende een meer onafhanke-
lijke advisering door de commissie aan het 
bestuur mogelijk te maken. In de daardoor 
ontstane vacature in de commissie heeft het 
bestuur lid Tineke de Jonge, één van de exe-
cuteurs van de nalatenschap Binnendijk en 
curator van Petian, benoemd. De vergade-
ring stemt in met deze besluiten.
De vergadering stemt in met het voorstel 
van lid Carlos Scheltema om het bestuur te 
dechargeren van het financieel beleid in 
2014.
 
5.3. Benoeming van de kascommissie 2015
De secretaris deelt mee dat commissielid Inke 
Logtenberg na de reguliere zittingstermijn 
van drie jaar aftredend is en vraagt de verga-
dering om een vrijwilliger die deze vacature 
wil vervullen. Geen van de aanwezigen toont 
de bereidheid om zich op deze manier voor 
de vereniging in te zetten.

5.4. Vaststelling van de begroting 2015
De begroting 2015 wordt zonder discussie 
conform het voorstel van het bestuur vastge-
steld.

6. Verdere stappen in vervolg op de ledenver-
gadering van 23 maart 2015
Het verslag van de vergadering van 23 maart 
wordt zonder discussie conform het concept 
vastgesteld.
De voorzitter schetst de stand van zaken in 
de ontwikkelingen m.b.t. het onderwerp ‘sa-
menwerking GNR-PWN’: op 17 april heeft 
een delegatie van het bestuur, bestaande 
uit de waarnemend voorzitter en bestuurslid 
Bart Heller, gesproken met de heer P. Winse-
mius in het kader van de verkenningen van 
laatstgenoemde. Het verslag van de vergade-
ring van 23 maart vormde de basis voor dat 
gesprek.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat wellicht 
ook enkele ‘verontruste leden’ in de dele-
gatie hadden moeten worden opgenomen. 
Bart Heller antwoordt dat alle zaken die op 
23 maart zijn besproken aan de orde zijn ge-
weest, ook alle zorgen die toen zijn geuit.

Vanuit de zaal wordt gesuggereerd om nog-
maals een gesprek met Winsemius aan te 
gaan. Lid Bölger voegt daaraan toe een open 
gesprek met het bestuur over de gang van za-
ken te willen. Lid Jan Vollers merkt op er alle 
vertrouwen in te hebben dat het bestuur alle 
resultaten van 23 maart heeft meegenomen 
in het gesprek en vraagt of er nog een toet-
sing komt door de VVG van de resultaten van 
de verkenning van Winsemius. De voorzitter 
antwoordt dat dit zeker de bedoeling is en 
dat de uitkomst daarvan zal worden doorge-
geven aan het bestuur van het GNR.
Vanuit de zaal wordt meegedeeld dat de 
gemeente Hilversum een extra bijdrage van 
e 1,- per inwoner aan het GNR gaat geven. 
Op voorstel uit de zaal wordt besloten dat 
het bestuur via een persbericht de steun van 
de vereniging voor dit initiatief zal uitspre-
ken en de andere Gooise gemeenten zal op-
wekken dat voorbeeld te volgen.
Besloten wordt om midden juni een leden-
vergadering te beleggen, waarin de resulta-
ten van de verkenning van Winsemius zullen 
worden geëvalueerd.

7. Benoeming leden van het bestuur

7.1 Voorzitter
De secretaris stelt het voorstel van het be-
stuur aan de orde om waarnemend voorzitter 
Johan Jorritsma te benoemen tot voorzitter 
van de vereniging voor de duur van één jaar, 
of korter als eerder kan worden overgegaan 
tot benoeming van een voorzitter die de ver-
eniging in de komende jaren kan gaan lei-
den. Met vijf stemmen tegen wordt dit voor-
stel aanvaard. 
Maud Arkesteijn en Hetty Laverman stellen 
voor een commissie te benoemen die zal hel-
pen bij het vinden van een nieuwe voorzitter. 
Voorgesteld wordt de heer Otto Bernsen te 
vragen deze commissie te leiden. Omdat deze 
persoon niet aanwezig is, kan met hem niet 
nader worden overlegd over dit voorstel. Be-
sloten wordt een dergelijke commissie in te 
stellen, met het voornemen de heer Bernsen 
te vragen deze commissie te leiden. De verde-
re bemensing van deze commissie wordt niet 
door de vergadering vastgesteld. Vastgesteld 
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wordt dat het mandaat van deze commissie 
zal zijn het noemen van namen van kandida-
ten aan het bestuur. 

7.2 Overige bestuursleden
De voorzitter stelt het voorstel van het be-
stuur aan de orde om Hans Hoes en Wim 
Schaapherder te benoemen tot leden van het 
bestuur en deelt mee dat het in de bedoeling 
ligt dat laatstgenoemde het penningmeester-
schap op zich neemt. Beiden stellen zich kort 
voor aan de vergadering. De vergadering 
gaat akkoord met hun benoeming. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat 
het op prijs zou worden gesteld als kandi-
daat-bestuursleden zich vooraf in het tijd-
schrift aan de leden zouden voorstellen. Het 
bestuur zegt dat toe.
Bart Heller licht toe waarom hij heeft beslo-
ten zijn lidmaatschap van het bestuur na drie 
jaar te beëindigen: werk en gezin laten hem 
niet voldoende tijd om zich in te zetten zoals 
hij dat nodig acht.
De voorzitter spreekt namens bestuur en ver-
eniging Bart Heller en Hetty Laverman -die in 
de loop van 2014 aftrad als voorzitter- toe en 
dankt hen voor hun waardevolle bijdragen 
aan de activiteiten van de vereniging. Deze 
dank gaat vergezeld van enkele attenties. 
Dezelfde attenties gaan ook naar Chris Walet 
die na meer dan 20 jaar aftrad als lid van de 
redactie van het tijdschrift.

8. Rondvraag
Het volgende komt aan de orde:
- Lid Carlos Scheltema vraagt de steun van de 

vereniging voor een actie in de richting van 

de gemeente Naarden voor het behoud van 
de natuurgebiedje nabij de Visserlaan. Be-
sloten wordt deze steun te verlenen; lid Dick 
Jonkers was al op persoonlijke titel actief 
voor deze zaak en kan dat nu ook formeel 
namens de vereniging doen.

- De voorzitter van de redactie van het tijd-
schrift, Dick Jonkers, vraagt om één of twee 
vrijwilligers die bereid zijn deel te gaan ne-
men aan het werk van de redactie. Op dit 
verzoek volgen geen reacties uit de verga-
dering.

- Hetty Laverman heeft een tekst geprodu-
ceerd die oplossingsrichtingen voor de kwes-
tie GNR-PWN bevat en vraagt deze tekst te 
mogen uitdelen. Zulks wordt toegestaan.

9. Lezing
Tijdens het openbare deel van de vergade-
ring houden de heren Sander Koopman en 
Jan Sevink een lezing met de titel: ‘Zand in 
beweging: een onderzoek naar de stuifzand-
restauratie bij ‘t Bluk en de Laarder Wasme-
ren’. Deze lezing vormt tevens de presentatie 
van de speciale VVG-uitgave ‘Zand in bewe-
ging’; elk van de aanwezigen ontvangt een 
exemplaar van deze uitgave.

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voor-
zitter de vergadering tegen 23.30 uur.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 
mei 2015.
J.G. Jorritsma, voorzitter. L. Mak, secretaris.

Zand
      in bewegingOver Goois stuifzand enstuifzandrestauratie

Sander Koopman & Jan Sevink
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Geologisch Museum HoflandHilversumseweg 51 (t.o. La Place),1251 EW Laren
Tel.: (035) 538 25 20Openingstijden: dinsdag t/m zondag van13.00-16.30 uur.1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningin-nedag gesloten. Groepen en scholen op af-spraak. www.geologischmuseumhofland.nl

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

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

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

Dudok DependanceDudokpark 1, 1217 JE HilversumGeopend op woensdag en zondag van12.00-16.30 uur.Tel.: (035) 629 28 26 museumhilversum@hilversum.nl www.museumhilversum.nl
In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-reldberoemde monument van Willem Mari-nus Dudok (1884-1974), is een tentoonstel-ling te zien over het werk en het leven van 

deze architect. Dudok heeft als gemeentear-chitect een groot stempel op Hilversum ge-drukt. Niet alleen door zijn gebouwen, maar 
ook door zijn stedenbouwkundige plannen. 
Er is ook aandacht voor de restauratie (jaren 
negentig), het materiaalgebruik en het in-terieur van het raadhuis. Dudok liet bijvoor-beeld bijzondere bakstenen maken voor het 

raadhuis en bestelde meubilair bij Gispen. 

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

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

een variant van kwarts.

Foto: Geologisch Museum Hofland

Foto: Geologisch Museum Hofland

De Mohs hardheidschaal.
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Foto: Dick A. Jonkers

Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Najaarswandelingen 2015

Edwin P. Klomp

Zicht vanaf de Gooimeeroever richting surfstrand Blaricum.

Na de zomerstop gaan wij dit najaar graag 
weer samen met u wandelen door de Gooise 
natuur en de directe omgeving. Laat u leiden 
door onze deskundige gidsen die u van alles 
kunnen vertellen over de flora, de fauna, de 
historie en nog veel meer.

Laarder Waschmeer
Datum: zondag 4 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: theehuis ‘t Bluk aan de rand van 
de Zuiderheide te Laren. Eventueel te berei-
ken met buslijn 108 (halte Laren, viaduct en 
dan ca. 15 minuten lopen).
Met speciale toestemming van het Goois Na-
tuurreservaat mogen wij dit normaal niet 
toegankelijke gebied in. Geniet van de mooie 
flora en fauna.

Huizer Eng en Tafelbergheide
Datum: zondag 11 oktober.
Vertrektijd:14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
Tafelberg aan de Oud-Naarderweg te Blari-
cum/Huizen. Eventueel ook bereikbaar met 

buslijn 107 (halte Trappenberg en dan ca. 15 
minuten lopen).
Wandeling langs de Tafelberg (het hoogste 
punt van het Gooi), de fraaie restanten van 
de Huizer Eng en over de mooie Tafelberg-
heide met haar leemkuilen en wellicht een 
bezoekje aan de schaapskooi.

Spanderswoud
Datum: zondag 18 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats op de hoek 
van de Bussumergrintweg en de Spander-
slaan (bij restaurant Robert). Helaas is er geen 
openbaar vervoer naar deze plek.
Het Spanderswoud is een prachtig bosgebied 
met nog enkele heiderestanten en fraaie wa-
terpartijen. Met wat geluk zouden we hier 
mooie paddenstoelen kunnen vinden.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 24 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te 
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Bruine beuk op de Monnikenberg.

Huizen. Eventueel ook te bereiken met bus-
lijn 107 (halte Energieweg en dan ca. 10 mi-
nuten lopen) en de buslijnen 108 en 320 (Hui-
zen, busstation en dan ca. 15 minuten lopen).
Een prachtig gebied met nog altijd relicten 
van de vroegere Zuiderzee en de fraaie ak-
kers van de Naarder Eng die hier al sinds de 
vroege Middeleeuwen liggen.

Laegieskamp
Datum: zondag 1 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het einde van de Verlengde 
Fortlaan te Naarden (bij de brug over de Kar-
nemelksloot).
Wandeling door een prachtig gebied met een 
rijke historie en mooie natuurontwikkeling, 
een uniek blauwgrasland en een merkwaar-
dig fort.

Corversbos en Gooilust
Datum: zondag 8 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het Corversbos 
aan de Vaartweg te Hilversum (naast de boer-
derij bij het voormalige bezoekerscentrum). 
Ook te bereiken met buslijn 1 (stadsdienst, 
halte Schuttersweg en dan ca. 10 minuten 
lopen).
Het Corversbos is een relatief jong bos. Wel 
zijn er oude lanen en fraaie akkers. Gooilust 
is vooral bekend vanwege de vele bijzondere 
bomen.

Monnikenberg
Datum: zondag 15 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats/oprijlaan van 
het landgoed aan de Soestdijkerstraatweg 
te Hilversum. Ook te bereiken met buslijn 70 
(halte Stad Gods. Let op: buslijn 320 stopt hier 
niet).
Wandeling door een prachtig oud klooster-
bos met een weiland, een akker en een boom 
die hier twee jaar geleden door ons is geplant 
i.s.m. de Stichting Lost a Child te Huizen. Het 
klooster staat inmiddels leeg.

Hoge Vuursche
Datum: zondag 22 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij theehuis 
‘t Hooge Erf aan de Hoge Vuurscheweg te Lage 
Vuursche (Baarn). Ook te bereiken met buslijn 
70 (halte Hoge Vuurscheweg. Let op: buslijn 59 
naar Lage Vuursche rijdt niet op zondag).
Een prachtig heuvelachtig bos met een wei-
land, twee mooie vijvers (de Kruisvijver en de 
Pannenkoekvijver), veel oude bomen en mo-
gelijk veel paddenstoelen.

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. Dit geldt niet voor 
de wandelingen door het kasteelpark van 
Groeneveld op 26 en 27 september.
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

Foto: Edwin P. Klomp
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Tentoonstelling ‘De hut van Mondriaan’
Laren/Blaricum 1914-1919

Tentoonstelling ‘De hut van Mondriaan’
Laren/Blaricum 1914-1919

Barbara Houwers

In oktober 2015 viert de Blaricumse Dooye-
waard Stichting de afsluiting van een bij-
zonder restauratieproject dat -nog vóór vol-
tooiing- onder internationale belangstelling 
staat. De stichting heeft op zorgvuldige wijze 
(met particulier kapitaal) een aantal histori-
sche ‘Hutten’ weten te behouden voor het 
Gooi. In samenwerking met andere partijen 
ontwikkelt de stichting zich verder. Speerpunt 
is het behouden van ateliers en het stimule-
ren van talentvolle beeldende kunstenaars.

Jacob en Willem Dooijewaard
In de eerste helft van de twintigste eeuw na-
men de gebroeders Jacob en Willem Dooij-
ewaard een vooraanstaande plaats in bij de 
Larense (en Blaricumse) school van schilders. 
Zowel Jacob als zijn 16 jaar jongere broer 
Willem1, hebben zeer lange tijd in Blaricum 

gewoond en gewerkt. Een jaar na het over-
lijden van Willem is in 1981 de Dooyewaard 
Stichting opgericht. Na het overlijden van 
Jacoba Dooyewaard, de weduwe van Willem 
(in 1995) ontving de Stichting een werkka-
pitaal waarmee historische ateliers worden 
behouden en het Dooyewaard Stipendium 
werd gecreëerd. 
 
Dooyewaard Stipendium
Het eerste Stipendium-atelier was het oor-
spronkelijke atelier van Willem Dooijwaard, 
een bijgebouw van Boerderij de Zeven Linden 
aan de Gebr. Dooijewaardweg in Blaricum. 
Dit historische atelier met uitzicht over het 
zogenaamde Singer-weitje is aan de buiten-
kant nog te bezichtigen en opgenomen in de 
rondleiding van de Dooyewaard Stichting. Zie 
www.dooyewaardstichting.nl. De stichting 
kocht in 2003 haar eigen atelier op het Fran-
sepad. Dit woonhuis/atelier met een prachtig 

1  Willem die veel reisde, gebruikte ook de naam Dooijewaard.

Foto: Herman van Doorn

Oorspronkelijke hutten in 2008.



60

hoog atelierraam op het noorden is sindsdien 
verbonden aan het Dooyewaard Stipendium 
en is elk jaar geopend voor bezoekers tijdens 
de atelierroute Blaricum in september.
Het Dooyewaard Stipendium is een Neder-
landse kunstprijs voor postacademische talen-
tontwikkeling en is al ruim twintig maal uit-
gereikt aan een talentvolle jonge kunstenaar. 
De uitreiking vindt elk jaar plaats -na zorg-
vuldige selectie- tijdens de eindexamen expo-
sitie Fine Art van de Hogeschool voor de kun-
sten Utrecht. De winnaar van het Stipendium 
ontvangt een werkbeurs en kan een jaar lang 
gratis wonen en werken in het atelier van de 
Dooyewaard Stichting. Het geeft de winnaar 
een kans in alle rust zijn of haar werk verder 
te ontwikkelen. Daarnaast kan de kunstenaar 
een brug slaan tussen de opleiding en de ei-
gen toekomstige maatschappelijke positie, 
door het atelier open te stellen voor galerie-
houders, verzamelaars en belangstellenden. 
In de afgelopen 20 jaar is het Dooyewaard 
Stipendium met name een prijs geweest voor 
hedendaags teken- en schildertalent en is het 
voor vele jonge kunstenaars een springplank 
geweest naar een nationale en soms zelfs in-
ternationale carrière. Voor een overzicht van 
de winnaars is het de moeite waard om de 
website van de stichting te bezoeken. 
 
Atelier de Gors
In 2005 verwierf de Dooyewaard Stichting 
haar tweede atelier met woonhuis: de Gors, 
aan de Angerechtsweg 5a in Blaricum. ‘De 

Gors’ (een kleine zangvogeltje)2 was aanvan-
kelijk een smederij, daarna een fietsenma-
kerij. Uiteindelijk werd De Gors een weverij/
spinnerij totdat het werd bestemd tot schil-
dersatelier. De Gors is een ‘mid carreer  ate-
lier en is sinds 2015 verbonden aan een nieuw 
samenwerkingsverband met de Groningse 
Gerrit van Houten Stichting. Denieuwe Ger-
rit van Houten Atelierprijs wordt uitgeloofd 
aan kunstenaars die hun bestaansrecht heb-
ben verdiend en waarvan het werk van aan-
toonbaar hoog niveau is. De winnaars mogen 
in Blaricum gratis wonen en werken voor een 
periode van enige jaren.

Restauratieproject
In 2008 kocht de Dooyewaard Stichting een 
perceel in Blaricum aan de Eemnesserweg 
30 met daarop een drietal authentieke ate-
liers/koloniehutten van ca. 1900. De afgelo-
pen jaren heeft de stichting zich ingespan-
nen om dit cultureel erfgoed te behouden 
en te restaureren. 
De ateliers zijn op spectaculaire wijze centi-
meter voor centimeter verschoven met een 
rolller-systeem, waarbij elk detail behouden 
is gebleven (zelfs de spinnewebben hangen 
er nog) en definitief op hun nieuwe plaats 
gezet bovenop een moderne kelder met 
werkvoorzieningen.

Atelier Mondriaan
In een van die hutten werkte Mondriaan in 
1917, het jaar waarin de kunstrichting ‘de 

2  De naam is ontleend aan de geelgors die vroeger een algemene broedvogel was op de Gooise engen en heidevelden.

Atelier Hart Nibbrig.

Foto: Barbara Houwers
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Stijl’ ontstond. Wel stond die hut toen er-
gens anders: namelijk aan de Noolseweg in 
Blaricum. 
In het Haags Gemeentemuseum bevinden 
zich twee tekeningen van deze hut, zoals 
hij er in 1917 uitzag. Zeer herkenbaar is de 
markante schoorsteen, die het atelier ook 
nu nog aan de buitenmuur siert. Detail: 
Mondriaan klaagde in 1917 over het gebrek 
aan goed licht in deze hut, die immers niet 
als atelier gebouwd werd. Het is in deze 
koloniehut dat Mondriaan zich verder los-
maakte van figuratief werk en zijn eerste 
pogingen tot abstract-geometrisch werk 
echt doorzette. 

Atelier Hart Nibbrig
Het grootste atelier op het perceel van de 
Dooyewaard Stichting is het voormalige atelier 
van de schilder Theo Lohmann. Dit atelier werd 
gebouwd in 1902 in Laren. Het is het enige be-
waard gebleven losse atelier uit de tijd van de 
schilderstraditie uit de tijd van Mauve. Rond 
1924 werd het pand verplaatst door Lohmann 
naar het perceel aan de Eemnesserweg in Bla-
ricum. In de jaren dertig van de vorige eeuw is 
een serre aan het atelier geplaatst, afkomstig 
van een afgebroken villa uit Baarn. Dit was eer-
der het atelier van Ferdinand Hart Nibbrig.

La Petite Espinette
Dit derde atelier op de Eemnesserweg is een 
houten hut met pannen dak,in het Belgisch 
een ‘Espinette’ genaamd. Het atelier draagt 
tot op heden de naam ‘La Petite Espinette’. 
Het pandje is van oorsprong in 1907 gemaakt 
door de Blaricumse timmerman Kok voor een 
perceel nabij de Torenlaan. Het werd daar 
plank voor plank uit elkaar gehaald en aan de 
Schapendrift weer opgebouwd en later naar 
de Eemnesserweg verplaatst. 

Publieksactiviteiten en afronding van het res-
tauratieproject
De Dooyewaard Stichting is in de zomer 2015 
nog volop bezig met de afronding van de res-
tauratie. Samen met andere goede doelen 
stichtingen, fondsen en begunstigers worden 
de ateliers en het terrein voltooid en komende 
jaren bestemd voor talentvolle kunstenaars. 

Om het restauratieproject in zijn geheel mo-
gelijk te maken is in 2013 de Stichting tot 
Steun aan de Dooyewaard Stichting opge-
richt. Deze steunstichting is net als de Dooye-
waard Stichting een zgn. ANBI, een Algemene 
Nut Beogende Instelling, waardoor de Stich-
ting geen belasting hoeft te betalen over le-
gaten of schenkingen en giften afgetrokken 
kunnen worden voor de inkomstenbelasting 
of vennootschapsbelasting. Zoek contact met 
de voorzitter Martijn Le Coultre (lecoultre@
xs4all.nl) voor meer informatie en mogelijk-
heden om de Dooyewaard Stichting te steu-
nen en een kunstprijs mogelijk te maken. 

Tentoonstelling
De stichting zal van 16 oktober tot 16 no-
vember het restauratieproject afronden met 
een tentoonstelling met publicatie getiteld 
‘de Hut van Mondriaan Laren/Blaricum 1914-
1919’. Dagelijks geopend van 11.00 uur tot 
17. 00 uur. Toegang: een vrijwillige bijdrage. 
Plaats: Eemnesserweg 30b, Blaricum. Ruime 
parkeergelegenheid daar tegenover.

Voor achtergronden, bronvermeldingen en contactgege-
vens raadpleeg de website van de Dooyewaard Stichting. 
www.dooyewaardstichting.nl.

Foto: Barbara Houwers

Foto van het portret van Willem Dooyewaard.
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Samengesteld door Corry Wildeman 

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

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

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Museum 
een wandeling door het oude dorp van Hui-
zen.

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

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

Bergense school de eerste Hollandse expres-
sionisten
19 september t/m 29 november 2015

Singer highlights
20 september 2015 t/m 17 januari 2016

Kirchner
9 december 2015 t/m 10 april 2016

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

P.C. Hooft, prins der poëten
T/m 29 november 2015

Er op uitEr op uit

Foto: internet

Een prachtig huis aan de Vissersstraat in Huizen.

Foto: Singer Museum

Ernst Ludwig Kirchner, Grosses Liebespaar, 1930
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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

Jan Hus en de Reformatie
T/m 31 januari 2016

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

Viviane Sassen
3 oktober t/m 13 december 2015

World Press Photo 15
19 december 2015 t/m 10 januari 2016

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

In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Mari-
nus Dudok (1884-1974), is een tentoonstel-
ling te zien over het werk en het leven van 
deze architect. Dudok heeft als gemeentear-
chitect een groot stempel op Hilversum ge-
drukt. Niet alleen door zijn gebouwen, maar 
ook door zijn stedenbouwkundige plannen. 
Er is ook aandacht voor de restauratie (jaren 
negentig), het materiaalgebruik en het in-
terieur van het raadhuis. Dudok liet bijvoor-
beeld bijzondere bakstenen maken voor het 
raadhuis en bestelde meubilair bij Gispen.

 
Rondleiding raadhuis
Elke vrijdag en zondag is er om 13.30 uur een 
rondleiding door dit bijzondere monument. 
Kosten e 8,50, inclusief torenbeklimming. U 
heeft vanaf de toren uitzicht over het hele 
Gooi. Groepen kunnen op afspraak een rond-

Foto: Comenius Museum

Dubbeltentoonstelling over Jan Hus en de Reformatie.

Foto: Museum Hilversum

Prachtig werk van Viviane Sassen.

Foto: www.straatkaart.nl

Het Hilversumse raadhuis.
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leiding boeken, dit kan in diverse talen. Ook 
zijn er educatieve projecten voor scholen, 
zoals: Duik in Dudok en Dudok Binnenstebui-
ten. Kijk voor informatie op de website.

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.

 
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

Een aantal prachtige bomen in Pinetum Blijdestein.

Foto: www.buurtlink.nl

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. 

Foto: Teuson Nijland

Agaat uit Tsjechië.

Foto: Teuson Nijland

Een deel van de vaste tentoonstelling Fossielen en de ge-
schiedenis van het leven op aarde.

Foto uit de lezing ‘Breuken en natuurlijke aardbevingen in 
Zuid-Nederland’, gegeven door Dr. R. van Balen.

Foto: Geologisch Museum Hofland
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Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel.: (035) 544 7153
Geopend: april t/m september van maan-
dag t/m zondag 11.00-1700 uur; oktober 
t/m maart op zaterdag en zondag 11.00-
17.00 uur. Gesloten op 1 januari, 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 

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 & 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’. 

Foto: Stichting Weegschaal Museum

Een aantal weegschalen in het museum.

Foto: Vestingmuseum Naarden

Kanonniers maken een kanon gereed voor een schot.

Foto: Vestingmuseum Naarden

Russisch luchtafweerkanon.
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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 
Werkgroep Vestingstad een wandeling door 
Naarden Vesting gemaakt. Deze tocht staat 
en start om 12.30 uur vanaf de Utrechtse 
Poort aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn 
€ 3,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).

Foto: www.vestingvaart.nl

Vaartocht langs de vesting.

Foto: internet

Het oude centrum van Naarden.

VerschenenVerschenen
Erflaters in beeld
De generaties voor ons hebben in het gebied 
tussen Vecht en Eem op allerlei terreinen 
sporen nagelaten in de geschiedenis. Onze 
zusterorganisatie Stichting Tussen Vecht en 
Eem heeft het initiatief genomen erflaters 
voor het voetlicht te halen, die op de een of 
andere wijze ergens hun stempel op hebben 
gedrukt. Op overzichtelijke wijze zijn hun wa-
penfeiten ondergebracht in een aantal hoofd-
stukken, die zeven velden bestrij-
ken. Dat zijn onderwijs, kunsten 
en wetenschappers, godsdienstig 
leven, bestuur en politiek, oorlo-
gen en verzetstrijders, architectuur 
en landschap, economisch leven en 
als laatste sociaal leven. Bij elkaar 
zijn 100 portretten geschetst van 
erflaters en dit is in elk hoofdstuk 
gebeurd in alfabetisch volgorde. 
Niet alleen personen, waarover veel 
vaker is gepubliceerd, krijgen aan-

dacht. Ook anderen die hun steentje hebben 
bijgedragen aan de samenleving en tot nu toe 
onderbelicht waren gebleven, worden aan 
de vergetelheid ontrukt in deze uitgave. Als 
handreiking voor degenen die meer willen 
weten over een van de behandelde erflaters is 
onder het kopje ‘Verder lezen’ een verwijzing 
opgenomen naar een andere publicatie over 
hem of haar. De inspanningen van de auteurs 
en redactie hebben geleid tot een prettig lees-

baar geheel, dat verluchtigd is met 
een bijna half om half opgenomen 
groot aantal kleuren- en zwart-wit 
illustraties.
Michielse, H. & Out, J. 2015 (re-
dactie). Van Andriessen tot Van 
Zutphen. Honderd erflaters tussen 
Vecht en Eem. 141 blz. ISBN-978-
4920-550-095. Paperback. Nabij 
Producties Nijkerk. Prijs € 17, 50.
 

Dick A. Jonkers
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Cursus vogels kennen, vogels herkennenCursus vogels kennen, vogels herkennen

Leden van Vrienden van het Gooi worden 
van harte uitgenodigd om deel te nemen 
aan de vogelherkenningscursus die dit na-
jaar start. 
De cursus is geschikt voor iedereen vanaf 
16 jaar en vooral voor beginnende voge-
laars(sters).

Inhoud van de cursus
Tijdens zes cursusavonden wordt men op 
speelse wijze in aanraking gebracht met de 
vogels van het Gooi, de Vechtstreek en Eem-
land, met hulp van een beamer en geluidop-
names. 
Naast de avondprogramma’s worden er tij-
dens die zes weken ook vier excursies gehou-
den in het weekend. Twee keer op een zater-
dagochtend en twee keer op zondagochtend. 
In het najaar geven we vooral aandacht aan 
vogels rond huis en tuin, de vogeltrek en vo-
gels die in Nederland overwinteren.

De cursus wordt gehouden in de Infoschuur 
van het Goois Natuur Reservaat, Naarderweg 
103A te Hilversum. Dat is als u vanuit rich-
ting Bussum komt VOOR het ecoduct rechts 
en als u vanuit richting Hilversum komt NA 
het ecoduct links.

Inschrijven
De cursus is erg populair. Schrijf u dus snel 
in voor de eerstvolgende cursus per mail bij: 
cursussen@vwggooi.nl

Kosten per cursus
Voor leden van de Vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken € 25,- voor niet leden € 45,- 
die hiermee ook lid worden van de VWG. 
U profiteert dan direct van de voordelen 
van de vereniging zoals excursies, lezingen, 
weekends en het ledentarief voor de tweede 
cursus. Consumpties inbegrepen tijdens de 
cursusavonden.

Cursus start dinsdag 6 oktober 2015

Vogelherkenningscursus van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
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Verdiepingscursus Gooi-O-logieVerdiepingscursus Gooi-O-logie
Als vervolg op de succesvolle leergangen Gooi-O-logie (geologie, archeologie, geschiedenis, Erf-
gooiers, architectuur, natuur & milieu, ruimtelijke ordening) worden in het seizoen 2015-2016 
via de Volksuniversiteit Huizen verdiepingscursussen aangeboden. Dit aanbod past binnen de 
criteria van het realiseren van een Geopark in het Gooi en de Vechtstreek.

Geologie, ondergrond en archeologie
In deze eerste cursus maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van het landschap van het 
Gooi en omstreken. In drie lessen raakt u vertrouwd met het veelzijdige karakter van de onder-
grond van onze regio.
- De eerste les behandelt de geologie van het gebied: de Gooise heuvels als een zandeiland 

tussen de veenmoerassen van Eem en Vecht.
- In de tweede les wordt ingegaan op de ontwikkeling van de bodem en vegetatie en de 

verstoringen die de mens hierin heeft veroorzaakt.
- In de derde les staat de archeologie centraal: wat voor voorwerpen hebben vroegere samen-

levingen in de bodem achtergelaten en wat leren we daarvan over onze voorouders.
- De cursus wordt afgesloten met een fietstocht.

Data en tijdstip
30 september, 14 en 28 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur; fietsexcursie op 7 november vanaf 
10.00 uur.

Locatie
Geologisch Museum Hofland, Hilversumseweg 51 (t.o. La Place), 1251 EW Laren.
Docenten: drs. Sander Koopman, prof. dr. Jan Sevink, drs. Anton Cruijsheer.
Coördinatie: Hetty Laverman.

Prijs
De prijs van de cursus is € 50,-.

Aanmelden
Volksuniversiteit Huizen: www.vu-huizen.nl/inschrijvingen. 
De leergangen en verdiepingscursussen Gooi-O-logie zijn een initiatief van de Stichting Tussen 
Vecht en Eem, Vereniging van Vrienden van het Gooi, Stichting Omgevingseducatie, Stichting  
Gooisch Natuurreservaat, Geopark Gooi en Vecht e.a.
Nadere informatie en afstemming over de Gooi-O-logie leergangen, inhoud en kosten etc. bij Hetty 
Laverman, via info@geoparkgooienvecht.eu of h.m.laverman@euronet.nl, tel. 06 - 236 183 14.



Gezocht: PR-Vriend(in)Gezocht: PR-Vriend(in)

De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2015-3 is 13 november 2015

Het bestuur is in het kader van het PR/ledenwerfproject op korte termijn op zoek naar een ge-
dreven Vriend of Vriendin, die ons bijstaat in communicatie en PR. Daarmee bedoelen we alle 
vormen van hedendaagse communicatie. Van klassieke public relations tot social media. Wij 
zoeken een gedreven persoon, maar niet noodzakelijk in het Gooi geboren, die zich onbe-
zoldigd wil inzetten om de VVG goed op de kaart te zetten. Deze communicatie-specialist(e) 
heeft een achtergrond als manager communicatie en/of PR bij een organisatie of is extern 
consultant. Hij/zij werkt nauw samen met bestuur en bepaalt zo de komende tijd mee het 
beleid van onze vereniging op PR-gebied. Spreekt u dit aan? Mail dan naar secretaris@vrien-
denvanhetgooi.nl en we maken graag kennis met u!

In dit nummer 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


