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niet alleen voor het Goois Natuurreservaat

Vereniging van Vrienden van het Gooi in beweging, 
niet alleen voor het Goois Natuurreservaat

Toekomst Goois Natuurreservaat
Begin oktober is het Dagelijks Bestuur van het 
GNR (Goois Natuurreservaat) naar buiten ge-
komen met een Transitieplan voor het Goois 
Natuurreservaat. Het GNR moet in drie jaar 
toegroeien naar een anders - niet meer poli-
tiek - gestuurde en gefinancierde organisatie. 
Een organisatie die ‘nieuwe’ markten weet 
aan te boren naast de huidige. Zoals de toe-
ristenmarkt van Amsterdam - de Metropool 
Regio Amsterdam (MRA), zoals die nu wordt 
aangeduid, de erfgoedmarkt en de ‘blauwe 
markt’ van het Plassenschap Loosdrecht. In 
2018, toevalligerwijze (?) het jaar van de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen, moet dat 
allemaal door verankering in de partijpolitieke 
programma’s een soort doorstart mogelijk ma-
ken naar een stevig in de Gooise samenleving 
gefundeerde organisatie, die het GNR ook fi-
nanciert (zowel door particulieren als door de 
gemeenten).
PWN als medefinancier blijft daarbij buiten 
beeld, omdat die organisatie niet Goois is en be-
stuurlijk van aard. De Gooise gemeenten moe-
ten zich eigenaar van het GNR gaan voelen. 
De provincie Noord-Holland blijkt (jammer 
genoeg) in financiële zin pas op de plaats te 
maken: van hen is niet meer te verwachten 
dan hun huidige bijdrage van circa € 500.000. 
Op zich begrijpelijk na de negatieve beeldvor-
ming vanuit de ‘Gooise bevolking’ over hun 
intenties met het GNR en PWN. Wij als VVG 
hadden graag gezien, dat de provincie haar 
bijdrage op 25% zou houden. Deze bevriezing 
door de provincie maakt de financiële opgave 
aan de leden aanmerkelijk groter, zoals we in 
de ALV (Algemene Ledenvergadering) van de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) 
van 16 september hebben laten zien.
Een positieve ontwikkeling is niet alleen de 
erkenning van de door VVG-leden gewenste 
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het 
GNR, maar ook het vormen van een nieuw be-
stuur bestaande uit deskundigen van buiten 
de participanten. Essentieel daarbij is m.i. dat 
het moet gaan om onafhankelijke personen, 

die er niet in zitten vanuit een bepaalde groep/
belang, dus niet bijv. uit een groep van moge-
lijke geldgevers. Het nieuwe bestuur moet alle 
inwoners van het Gooi vertegenwoordigen, 
net als de gemeenten dat (nu) doen. Dat GNR-
bestuur moet dus transparant zijn, niet alleen 
in zijn besluitvorming, maar ook in zijn samen-
stelling. Als we het Transitieplan nu naast het 
door de leden van de VVG op 16 september 
jl. vastgelegde verenigingsstandpunt leggen, 
dan valt een aantal zaken op.
De VVG-leden vroegen op 16 september pri-
mair zekerheid voor de lange termijn, nl. dat 
de Gooise gemeenten zich garant stellen voor 
de structurele financiering van het GNR. Doel 
van het GNR is immers het behoud van de na-
tuurgebieden in het Gooi en dus moet het GNR 
die gebieden beheren en dat beheer komt elk 
jaar terug. Voor dat beheer en de nog noodza-
kelijke uitbreiding van de bestaande gebieden 
heb je een daartoe uitgeruste organisatie no-
dig. De kosten daarvan komen dus ook jaar-
lijks terug en er moet dus langjarig zekerheid 
zijn over de financiering ervan. Logisch, zou 
je denken, maar het Transitieplan GNR ver-
telt maar het halve verhaal, want het mist de 
noodzakelijke financiële onderbouwing. Hoe-
veel is er (extra) nodig en wie staan daarvoor 
aan de lat en voor welk deel? Daarover blijft 
het plan volledig onduidelijk. Vreemd omdat 
die cijfers er wel zijn: de rondgang van kwar-
tiermaker Adriani bij alle partijen afgelopen 
zomer leverde een forse financiële claim op 
om de organisatie weer op peil te brengen. 
Die cijfers zijn er dus maar worden door het 
Dagelijks Bestuur buiten beeld gehouden. 
Waarom is dan de vraag. Dat geldt ook voor 
het ongedaan maken van de bezuinigingen 
door de gemeenten. Geen woord daarover.
Het plan beperkt zich in mijn ogen tot ab-
stracte en fraai geformuleerde ambities, 
waar allemaal geld vandaan zou kunnen en 
wellicht zelfs zou moeten komen. Ook blijft 
volkomen onduidelijk welke sturing de be-
stuurders hebben in het waarmaken van die 
ambities. Een voorbeeld vormen de nieuwe 
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geldpotten die gevuld moeten worden door 
Amsterdam, omdat de massa’s toeristen die 
jaarlijks naar Amsterdam komen ook naar het 
Gooi zouden komen om de fraaie natuur te 
bezoeken. De gedachte is kennelijk dat Am-
sterdam het Gooi daarvoor behoort te beta-
len; dit omdat de Gooise gemeenten zorgen 
voor die mooie natuurgebieden. Ik denk dat 
het Gooi in de reeds lange rij kan aansluiten, 
want dat vinden ze ook in de Vechtstreek, in 
Vinkeveen en in Nieuwkoop met hun plassen-
gebieden, in het Utrechtse deel van de Heu-
velrug en in de streek Waterland en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. De vraag is hoe rea-
listisch zo’n benadering is in een tijd, waarin 
het economisch denken de boventoon voert.  
Een tweede grote onduidelijkheid in het plan 
is dat niet wordt ingegaan op de essentiële 
vraag welk deel van die toekomstige mid-
delen structureel (langjarig) zal zijn en welk 
deel incidenteel (eenmalig/projecten). Je lost 
nl. het structurele financieringsprobleem niet 
op met nieuwe inkomsten, die leveren hoog-
uit incidenteel iets of projectengeld op. Aan 
de gemeenteraden wordt met dit plan niet 
duidelijk voorgelegd welk bedrag hun eige-
naarschap met zich mee zal brengen. Het is 
nog maar het halve verhaal. Echt zorgelijk 
vind ik het feit dat de extra bijdrage van de 
Gooise gemeenten van € 1,- per inwoner (lees 
€ 200.000,- per jaar) maar voor een periode 
van drie jaar wordt voorgesteld, liefst zelfs 
korter! Over de periode daarna - en daar had-
den de leden van VVG nu juist om gevraagd 
- rept het plan al helemaal niet. Tot nu toe is 
er in nog geen enkele raad een formeel besluit 
genomen over die extra bijdrage terwijl nu de 
begrotingen voorliggen. Treffend voor deze 
zorg is de besluitvorming in Laren. De aange-
nomen motie van nota bene Larens Behoud, 
één van de drijvende krachten achter de Vrien-
den van het Goois Natuurreservaat (VGNR) 
gaat niet verder dan een extra bijdrage voor 
één jaar i.p.v. de in het Transitieplan al aan-
wezig veronderstelde periode van drie jaar.  
Ons bestuur heeft dus alle inhoudelijke rede-
nen om kritische kanttekeningen te zetten 
bij dit plan, als wij dat naast het standpunt 
leggen van onze leden van 16 september. 
Nu PWN buiten de deur is gezet is dat nog 

geen reden op te houden kritisch te zijn. Het 
gaat erom dat het GNR zekerheid wordt ge-
boden en liefst zo snel mogelijk. We praten 
er nu al zes jaar over en niet alleen het laat-
ste jaar. We hebben er geen behoefte aan 
om stappen, die eerder niet haalbaar ble-
ken, weer opnieuw te gaan onderzoeken. 
Het VVG-bestuur zal de komende maanden 
het standpunt van de VVG en de vele vragen 
die er nog leven op basis van ons verenigings-
standpunt onder de aandacht van de gemeen-
teraden brengen. Wij zullen hen daarbij op 
hun financiële verantwoordelijkheden wijzen, 
zoals de leden ons gevraagd hebben.

Overige activiteiten
Je zou bijna denken dat er naast de kwestie 
GNR niets anders in het bestuur zou spelen. 
Het tegendeel is het geval. Wij kijken met 
grote voldoening terug op de druk bezochte 
viering van het 16e Lustrum op 19 september 
in Stadzigt in Naarden. Daar ging het weer 
over de inhoud; in dit geval de zanderijen in 
het Gooi. Een fenomeen dat onze leden erg 
aanspreekt en, getuige het enthousiasme in 
het veld, bij de bustocht langs een aantal van 
die zanderijen. Dat enthousiasme heeft in het 
bestuur de vraag opgeroepen of we niet va-
ker dit soort excursies zouden moeten orga-
niseren. We denken daar verder over na. Ook 
in het kader van de nieuw te ontwikkelen 
PR-strategie van onze vereniging. Een onder-
werp waarmee we al intensief in de weer zijn. 
Dat blijkt ook het feit dat de VVG sinds deze 
maand ook op Facebook zit en te volgen is. 
Ook VVG-ers mogen gaan ‘liken’, zodat we als 
bestuur niet alleen goed op de hoogte kun-
nen blijven wat er leeft onder onze leden en 
onder niet-leden, maar zodat wij u ook nog 
beter en sneller kunnen informeren over wat 
er speelt. Dit uiteraard naast onze zeer infor-
matieve website.

Een mooi succes, waarvoor velen in onze ver-
eniging zich hebben ingezet, is de uitspraak 
van de Raad van State (RvS) van begin novem-
ber over de voorgenomen uitbreiding van de 
hockeyvelden ten koste van het Kocherbos in 
Muiderberg. De RvS heeft mede n.a.v. het be-
roep en de argumenten van de VVG het be-
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Johan Jorritsma, voorzitter

stemmingsplan en de omgevingsvergunning 
vernietigd. Het lijkt er dus op dat het tweede 
hockeyveld er op die plek niet komt. Ik hou 
nog een slag om de arm zoals u merkt, om-
dat de ervaring (bijv. bij de waterwoningen in 
de Blaricummermeent) leert dat de gemeente 
Muiden de aanvankelijke fouten mogelijk nog 
zou kunnen herstellen, bijv. door het alsnog 
vragen van de noodzakelijke toestemming van 
de provincie of door een andere landschappe-

lijke inpassing). De RvS heeft immers in haar 
uitspraak ook nadrukkelijk vastgesteld dat de 
noodzaak van een tweede veld genoegzaam 
is aangetoond. Het probleem van de hockey-
club is dus nog niet opgelost. Waar een win-
naar is ook een verliezer. Voor het (bestuurlijk) 
draagvlak van onze vereniging is het dan ook 
van belang dat we oog hebben voor deze situ-
atie. Dit bestuur wil zeker niet alleen een een-
zijdige actievoerder zijn, maar ook oog hou-
den voor andere maatschappelijke wensen 
en belangen. Daarom hebben wij onze hulp 
aangeboden bij het zoeken naar alternatieven 
voor dat tweede veld. Meedenken met an-
dere maatschappelijke belangen, zonder onze 
doelstellingen uit het oog te verliezen, maakt 
ons als VVG uiteindelijk sterker en vooral ook 
effectiever. Ook dat vraagt weer een bestuur 
dat actief communiceert met de samenleving.

Foto: Thijn Westermann

Locatie waar het tweede hockeyveld was gepland.

Het Goois Natuurreservaat beschermt het
groene kapitaal onder de Gooise matras

Edwin van Oevelen

Wat maakt Het Gooi zo geliefd als woonom-
geving, waar je nog vrijelijk fietst over de 
heide of door het bos van dorp tot dorp? Dat 
is te danken aan het Goois Natuurreservaat 
(GNR), opgericht in 1932 met als statutair 
doel: De instandhouding van het natuur-
schoon in het Gooi door verkrijging van al-
daar gelegen terreinen, ten einde deze ten 
eeuwigen dage ongeschonden als natuurre-
servaat te behouden. 
Bijna alle natuur tussen de bebouwde kom 
van Hilversum, Bussum, Huizen, Naarden, 
Laren en Blaricum is eigendom van de Stich-
ting Gooisch Natuurreservaat. In totaal gaat 
het om een kleine 3000 ha bossen, heidevel-

den, stuifzanden en eeuwenoude akkers, de 
zogenoemde engen, die rondom de dorpen 
liggen.

Niet vanzelfsprekend
Natuur en landschap zijn allang niet meer van-
zelfsprekend, maar bestaan bij de gratie van 
bescherming tegen aantastingen van buiten-
af. Eigenaar en beheerder van het Goois Na-
tuurreservaat is de Stichting Gooisch Natuur-
reservaat. Het is een samenwerkingsverband 
van de provincie Noord-Holland, de zes Gooise 
gemeenten en de gemeente Amsterdam. De 
stichting heeft ca. 25 mensen in dienst. Daar-
naast zijn er meer dan 200 vrijwilligers actief 
in het terreinbeheer, voorlichting aan het pu-
bliek en met onderzoek aan flora en fauna.
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Groter geheel
De natuur en het landschap van het Gooi 
vormen één geheel met de Utrechtse Heuvel-
rug, ook wel aangeduid als ‘Heuvelrug’. Deze 
strekt zich uit van het Gooimeer tot aan de 
Nederrijn bij Rhenen. Na de Veluwe is dit het 
grootste bos- en heidegebied van Nederland 
(ruim 20.000 ha).

Verbindingen
Nu is de Heuvelrug op veel plaatsen doorsne-
den met wegen en snelwegen, voor veel die-
ren onneembare barrières. Vandaar dat het 
GNR zich hard heeft gemaakt voor de reali-
satie van ecologische verbindingen. Het be-
kendste voorbeeld is de Natuurbrug Zanderij 
Crailoo, die in 2006 werd geopend door Ko-
ningin Beatrix. Deze 800 meter lange natuur-
brug is de langste ter wereld. Hij herenigt de 
Westerheide met het Spanderswoud en alle 
achtergelegen natuurgebieden aan beide zij-
den. Niet alleen dieren maar ook voor wan-
delaars, fietsers en ruiters, die dankbaar ge-
bruikmaken van de brug. Recentelijk volgden 

natuurbruggen over de snelweg A1 ter hoog-
te van de afslag Blaricum-Huizen en over de 
A27 en de provinciale weg ter hoogte van de 
Zwaluwenberg tussen Hilversum en Holland-
sche Rading.

Succes voor de das
Een aansprekende diersoort is de das, die 
profijt heeft gehad van deze verbindingen. 
is. Hun populatie stond eind jaren tachtig van 
de vorige eeuw op uitsterven. Veel dassen 
werden dood gereden en er was geen aan-
was van buitenaf mogelijk. Dankzij de aan-
leg van vele dassentunnels onder (snel)we-
gen werden het Gooi en de westflank van de 
Heuvelrug weer bereikbaar voor dassen, die 
dan ook prompt weer verschenen en een vi-
tale populatie vormden. Ook andere soorten 
krijgen met goede natuurverbindingen weer 
een kans om op eigen kracht uit de gevaren-
zone te komen.

Wat betekent het Goois Natuurreservaat 
voor u?
...Wandelen. Ontdek de voormalige Zuider-
zeekust, of de lanen met eeuwenoude beu-
ken, de uitgestrekte heidevelden of de be-
sloten bossen. Als pareltjes in het landschap 
vindt u onder meer vennen, zandverstuivin-
gen, houtwallen, eeuwenoude akkers (en-
gen) en uitzichtpunten. Op de heide liggen 
historische wegen en grafheuvels van dui-
zenden jaren geleden. Dertien wandelingen 
staan beschreven in het boekje ‘Goylant te 
voet’ De routes variëren in lengte van 2 tot 
8 kilometer.
...Fietsen. Geen betere manier om het Gooi 
te ontdekken dan per fiets. Er ligt 110 kilo-
meter aan fietspaden door het gebied. Twee 
aantrekkelijke routes van resp. 30 en 35 km.  
staan in het boekje ‘Goylant per fiets’. Een 
aanrader is ook het boekje ‘Aardkundige 
fietsroutes’ dat u ondermeer de sporen van 
de ijstijd aan het landschap leert aflezen. 
Meer informatie en overzichten van de rou-
tes vindt u op onze website.
...Natuur observeren. Een ree, vos, eekhoorn, 
havik of bosuil tegen het lijf lopen? Dat kan 
zomaar gebeuren, want in het Goois Natuur-
reservaat leven veel bijzondere planten en 

Foto: Goois Natuurreservaat

Zicht vanaf de Aalberg, zwanen in het Gooimeer bij Almere.
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Schaapskudde in de paarse heide.

Foto: Goois Natuurreservaat

diersoorten. Verschillende vrijwilligersgroe-
pen zijn actief met het inventariseren van vo-
gels, planten, reptielen en amfibieën, zoog-
dieren, vlinders, libellen en algen. Datzelfde 
geldt ook voor het in kaart brengen en on-
derhouden van de ca. vijftig archeologische 
monumenten in ons werkgebied.
...Geocaching. Via de satelliet navigeren door 
de natuur. Geocaching wint aan populariteit. 
Het Goois Natuurreservaat verleent mede-
werking aan deze avontuurlijke activiteit. 
Meer informatie, ook over onze voorwaar-
den, vindt u op onze website.
...Paardrijden. In het Goois Natuurreservaat 
liggen vele tientallen kilometers aan ruiter-
paden. Ook voor aanspanningen zijn er rou-
tes, u heeft hiervoor een ruiter- of koetsiers-
pas nodig. Meer informatie vindt u op onze 
website.
...Schaapskuddes. De schaapskooi op de Blari-
cummerheide is bij veel mensen een zeer ge-
liefde plek. De lammetjes, het schaapscheren 
en de kudde met de herder maken vooral op 

kinderen een onuitwisbare indruk. De snelle 
herbouw van deze kooi en het schenken van 
nieuwe Drentse heideschapen na een ramp-
zalige brand in 2008, bewijst de brede steun 
van de Gooise bevolking. Behalve schapen 
kunt u op de heidevelden ook Schotse Hoog-
landers en witte Charolais runderen tegenko-
men.

Wordt begunstiger/-ster 
U ontvangt een leuk welkomstgeschenk. U 
kunt nog meer doen om het natuurschoon 
in het Goois Natuurreservaat te behouden. 
Wanneer u begunstiger wordt voor slechts 
€ 16,50 per jaar, draagt u bij aan de instand-
houding van de prachtige Gooise natuur. 
Daar krijgt u, behalve een mooie (leef)om-
geving, veel extra’s voor terug. Wie zich aan-
meldt als begunstiger ontvangt:
- een welkomstgeschenk;
-  uitnodigingen voor deelname aan speci-

aal voor u georganiseerde excursies onder 
leiding van deskundigen;
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-  onze nieuwsbrief die elk seizoen nieuwe 
informatie geeft over het beheer van de 
terreinen, de dieren en planten, de ge-
schiedenis van de omgeving en de activi-
teitenagenda.

Aanmelden kan via de website
Wilt u nog meer doen voor de natuur? Dat 
kan via bijzondere vormen van steun die in 
veel gevallen ook fiscaal aantrekkelijk zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan een lijfrenteschen-
king, begunstigerschap voor het leven of een 
legaat of erfenis. Het is bovendien mogelijk 
om dergelijke bijzondere giften toe te ken-
nen aan een bepaald project, zodat u precies 
weet waar uw gift aan besteed wordt.
Ook als bedrijf kunt u de Gooise natuur hel-
pen. Hoe? Wij staan u graag te woord over 
de vele mogelijkheden.
Adopteren of Vriend van de Kudde. Een bij-
zondere manier van steun is het symbolisch 
adopteren van een schaap of rund. U krijgt 
dan niet alleen een speciale band met onze 
grazers. Maar ook een aantal leuke extra’s. 
Waaronder een bezoek met de boswachter 
aan de schaapskooi en een ontmoeting met 
een kudde Schotse Hooglanders.
Ook is het mogelijk om ‘Vriend van de kud-
de’ te worden. Wie een dier adopteert of 
vriend wordt van de kudde, wordt uitgeno-
digd voor een exclusieve dag met excursie. 

Natuurlijk ontvangt u ook een welkomst-
geschenk en viermaal per jaar onze nieuws-
brief. Meer informatie vindt u op onze web-
site www.gnr.nl.

Vrijwilligerswerk
Fysiek helpen kan ook door als vrijwilliger 
bij te dragen aan het onderhoud van de na-
tuurgebieden, het inventariseren (tellen) van 
dier-en plantensoorten, het geven van voor-
lichting aan het publiek of het verzorgen van 
rondleidingen en het helpen bij de ontvangst 
van schoolklassen.

Foto: Goois Natuurreservaat

Vrijwilligster aan het werk.

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 gemeen-
ten. De vragen gaan over de belevingswaar-
de van natuur en landschap  en cultuur in het 
Gooi en zaken die daarmee te maken heb-
ben. Deze keer de mening van burgemeester 
Elbert Roest van Laren. 

U bent burgemeester van de gemeente La-
ren. Heeft u bij uw sollicitatie bewust geko-
zen voor een Gooise gemeente?

Ik heb niet bewust gekozen voor een Gooise 
gemeente, maar voor Laren. Toen destijds de 
advertentie verscheen hebben mijn vrouw en 
ik meteen geconstateerd, dat die op mijn lijf 
geschreven was. Een kleinschalig, charmant 
dorp met veel sfeer en een beschermd dorps-
gezicht. Met een interessante historie en veel 
gemeenschaps- en ondernemerszin.

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Dertien jaar. De eerste maanden in hotels, maar 
gelukkig snel daarna met mijn gezin in het dorp.
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Wat is naar uw mening de belangrijkste reden 
om in uw gemeente te (komen) wonen?
De leefkwaliteit is voor Nederlandse begrip-
pen zeer hoog. Dat blijkt ook uit rankinglijst-
jes waarin Laren steevast hoog scoort. Veel 
voorzieningen, mooie natuur, goede bereik-
baarheid, goed onderwijs, internationaal ge-
oriënteerd en een bevolking die trots is op het 
dorp. Die elementen zorgen ervoor dat het 
vestigingsklimaat optimaal is.

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?
Zeker. Zowel de monumentaliteit, de groene 
kaders als het cultureel erfgoed vormen be-
langrijke fundamenten van het politieke be-
stuur. Het Goois Natuurreservaat en Singer 
worden gekoesterd  als belangrijke exponen-
ten van het cultureel erfgoed. Als historicus 
heb ik daarmee ook grote affiniteit. Laren is in 

tegenstelling tot veel andere gemeenten niet 
geruïneerd door stadsvernieuwing. Juist in dit 
tijdsgewricht van enorme snelle verandering 
wordt de waarde van de bestaande historische 
kwaliteit hoog gewaardeerd. De beantwoor-
ding van uw vraag inzake de specifieke eigen-
schappen van het Gooi ligt in het verlengde 
daarvan. In het kader van de Metropool Regio 
Amsterdam is het Gooi een groene long op de 
oostflank van het gebied met bijzondere in-
novatieve en monumentale waarde. Het dorp 
Laren past perfect in dat profiel.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
De Brink in Laren is werkelijk een beeldschone 
plek maar dat geldt ook voor het stadshart van 
Naarden, Paviljoen Zonnestraal, de Vechts-
treek met haar landgoederen, of bijvoorbeeld 
de Tafelberg. Ik weiger om te kiezen want het 
zou geen recht doen aan de geweldige diver-
siteit van het landschap in onze regio.

Kunt u uitleggen waarom u deze plekken zo 
mooi vindt en waarom hij u zo raakt?
De buitengewone diversiteit raakt me. Er zijn 
echt heel weinig plekken in ons land waar zo-
veel kwaliteit in een regio is samengebracht.

Wat zou u doen als zo’n plek op de schop zou 
gaan, of zou worden vernietigd? Zou u hier-
bij uw invloed aanwenden om hier tegenin 
te gaan?
Op de bres gaan in de beste traditie van 
mensen als Jacques P. Thijsse of Henri Polak. 
Die streden, en met succes, voor het behoud 
van de schoonheid in de regio. Niet voor nu 
maar voor later. ‘Ten eeuwige dage’ zoals 
de grondleggers van het Goois Natuurreser-
vaat het definieerden. Dat lijkt arrogant lang 
misschien, op het eerste gezicht ook conser-
vatief, maar in werkelijkheid zetten ze een 
bestendige beleidslijn in voor de toekomst. 
Kom niet aan onze kernwaarden want dan 
bruuskeer je onze kwaliteit.

Welk cijfer zou u het Gooi geven op een 
schaal van 1 tot 5?
Een 5 dus.

Foto: Gemeente Laren

Elbert Roest, burgemeester van Laren.
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Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en ze ernaar leren kijken?
Beide. Giet het ze met de paplepel in en dat 
vergt educatie. Je moet er dus elke dag in wil-
len investeren.

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw ge-
meente en waarom?
Nou, dat is helemaal niet gemakkelijk. Er is 
zo lang aan Laren geschaafd en ’gefinetuned’ 
dat het dorp er eigenlijk wel glanzend bij ligt. 
Ik vind het tegelijkertijd niet erg dat het the-
ater van Singer wordt vervangen want de 
oostwand verdient allesbehalve de schoon-
heidsprijs. De A1 dwars door het dorp vind 
ik ook een grote dissonant, die moet wat 
mij betreft zo snel mogelijk onder de grond. 
Meer op microniveau: onze dorpswegen zo 
snel mogelijk weer met mooie rode klinker-
tjes beleggen daar waar nu nog asfalt prijkt.

Bent u lid  van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi?
Jazeker.

Hoe lang bent u al lid?
Al vele jaren, maar vraag me niet hoe lang 

precies. Ik vind dat de vereniging uitstekend 
werk doet. Ze denkt op fundamentele wijze 
na over de gevolgen van stedelijke ingrepen 
in onze regio. Dikwijls ook met visie en dat 
helpt de politiek. Ik hoop ondertussen dat de 
vereniging het concept van het Geopark zal 
omarmen. Dat zit volgens mij in het hart van 
haar statuten en kan voor de toekomst een 
mooi, gewenst internationaal profiel opleve-
ren voor ons gebied.

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?
Burgemeesters van Laren blijven doorgaans 
heel lang en ik maak daarop geen uitzonde-
ring, want het is een bijzondere eer boeg-
beeld te zijn van zo’n prachtig dorp. Er is ook 
heel veel werk aan de winkel in de regio. 
Mijn eerste inzet is nu om mede vorm te ge-
ven aan de Regionale Strategische Agenda. 
Ik constateer een bijzonder momentum, er is 
veel positieve energie om als gemeenten sa-
men dingen op te pakken. Dat is waar ik voor 
warm loop. Samen dingen van de grond trek-
ken die er toe doen. Daar wil ik de komende 
jaren  nog graag mijn bijdrage aan leveren.

De Brink in Laren.

Foto: Gemeente Laren
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16e lustrum van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi

16e lustrum van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi

De Vrienden van het Gooi vierden op 19 september 2015 hun lustrum in Boerderij Stadzigt. Het 
feest werd geopend door voorzitter Johan Jorritsma, die in zijn toespraak de geschiedenis van 
de vereniging memoreerde. Vervolgens gaf Sander Koopman een lezing over de Gooise zand-
afgravingen. Vanwege de belangstelling werd deze lezing zelfs twee keer gehouden. Hierna 
volgde de lunch met aansluitend de bustocht langs de voormalige zanderijen. Aan het eind van 
de middag werd de uitslag van de fotowedstrijd gepresenteerd.
Hieronder volgen de respectievelijke programma onderdelen.

Openingstoespraak

Johan Jorritsma

Begroeting
Welkom en gefeliciteerd met uw 80e verjaar-
dag Vrienden van het Gooi. Want ú, de leden, 
vormen de Vereniging dus de jarige. Het is 
een eer voor mij als voorzitter om deze ge-
lukwens uit te mogen spreken. Die eer is niet 
ten deel gevallen aan al mijn voorgangers in 
hun periode. Ik voel mij dus bevoorrecht.
Het vervult mij van trots dat de belangstelling 
voor dit 16ee lustrum zo groot bleek. Onze 
voorbereidingscommissie uit het bestuur, be-
staande uit Hans Metz onze vice-voorzitter, 
Hans Hoes en Henk van Steennis - die helaas 
niet aanwezig kan zijn vanwege zijn vakan-
tie bij zijn kinderen in Canada - gingen uit 
van zo’n 80 deelnemers. Dat was te pessimis-
tisch. De intekening bleek die verwachtingen 
verre te overtreffen en we moesten zelfs le-
den teleurstellen en op de wachtlijst zetten. 
Gelukkig kon de Lustrumcommissie inventief 
ruimte creëren in het programma door twee 
keer de lezing te organiseren. We zijn heel 
blij met de grote belangstelling voor dit Lus-
trum dat als thema de zanderijen heeft. Een 
onderwerp dat leeft. Ik wens u veel plezier 
vandaag en tot vanmiddag bij de borrel.
  
Geschiedenis
Onze vereniging is opgericht op 9 juli 1935. 
Het is dus een beetje verlate verjaardag, maar 
ja in de vakantie komt er bijna niemand op je 
feestje dus dan maar iets later.

Overigens heetten wij toen nog geen Ver-
eniging van Vrienden van het Gooi, maar 
Vrienden van het Gooireservaat. We hadden 
copyright op die naam moeten vastleggen 
hebben we dit jaar geleerd.
De VvGR is ontstaan vanuit het GNR, dat op 
11-11-1932 is opgericht. De rentmeester van 
het GNR uit die dagen, ing. W. Burdet, was 
een van de initiatiefnemers. Doel destijds was 
het ondersteunen van het GNR door kennis-
overdracht, educatie op het gebied van na-
tuur en natuurbescherming en bekendheid 
geven aan GNR en haar terreinen. Dat de-
den onze voorgangers o.a. door de aankoop 
van een schaapskudde en de bouw van een 
schaapskooi op de Westerheide, ontworpen 
door de Larense architect Hamdorf. Ook 
zorgden zij voor fondsenwerving om daar-
mee aankopen door GNR mogelijk te maken, 
alsmede de inrichting van terreinen bijv. door 
schenken van bomen voor bosherstel. Na de 
oorlog ontwikkelde de VvGR zich meer en 
meer in de richting van een belangenvereni-
ging, die opkwam voor de Gooise natuur, het 
Gooise landschap en het Gooise erfgoed. In 
februari 1959 werd de naam veranderd naar 
de huidige VVG. We zijn dus als vereniging 
geëvolueerd naar een andere rol namelijk 
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die van bewaker van de Gooise natuur en 
zo nodig actie voeren. Die meer activistische 
opstelling past niet goed bij een natuurbe-
schermingsorganisatie als het GNR. Dat heeft 
Natuurmonumenten mogen ervaren bij hun 
acties rond IJburg in Amsterdam. Die rollen 
moet je dus scheiden. In dat opzicht zijn VVG 
en het GNR niet alleen nauw met elkaar ver-
bonden, maar opereren ze complementair 
aan elkaar. Dat was zo, dat is zo en dat moet 
ook zo blijven.
 
Ontwikkelingen in het Gooi
In 80 jaar is er veel gebeurd in het Gooi, waar-
bij de Vrienden betrokken waren, vooral na-
tuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, toen 
onze leefwereld in hoog tempo is veranderd. 
Die veranderingen gingen natuurlijk ook niet 
voorbij aan het Gooi. Dat was en is geen maat-
schappelijk reservaat in Nederland.
De bevolkingsgroei ging ook niet aan ons 
voorbij via stads- en dorpsuitbreidingen. In 
het oog springend waren de bebouwing  van 
de meentgronden: nieuwe woonwijken zoals 
de Hilversumse Meent bij Bussum en de Oos-
termeent in Huizen. Huizen was groeikern in 
de jaren ‘70, wat tot een geheel ander Huizen 
heeft geleid. Van recentere datum is de Blari-
cummermeent.
Als je de kaart van het Gooi uit de jaren ‘60 
naast de huidige kaart legt, zie je hoe sterk die 
verstedelijking is geweest; de Gooise dorpen 
liggen nu grotendeels aan elkaar geplakt. Een 
’illusie landschap’ zoals oud-commisaris der 
koningin Roel de Wit het ooit heeft genoemd. 
De beleving is dat het zo groen is ondanks die 
verstedelijking. Een andere vorm van groot-

schalige verstedelijking was de aanleg en uit-
breiding van het Hilversumse Mediapark.
De onstuimige groei van de mobiliteit heeft 
mede door haar ligging grote impact gehad 
op het Gooi. De verbreding en later de om-
legging van de A1 en de aanleg van de A27, 
de verbinding tussen Almere en Utrecht, het 
zijn grote nationale verkeersaders dwars door 
en langs het Gooi evenals de A6 en A9 en de 
verbindingen tussen die wegen. Kortom het 
Gooi is compleet doorsneden door de wegen-
infrastructuur, zowel nationaal als provinciaal. 
Tegen een aantal van die plannen heeft de 
VVG zich met succes verzet: de weg door het 
Bikbergerbos, verbreding van de weg Baarn - 
Hilversum, de geplande wegen over de Bussu-
mer- en Westerheide en niet zolang geleden 
de aansluiting A6 en A9 onder het Naarder-
meer.
Een belangrijk gevolg van die verstedelijking 
en de groei van de weginfrastructuur was de 
versnippering van de Gooise natuur. Belang-
rijke natuurgebieden raakten geïsoleerd.
Sinds begin jaren ‘90 is er voor het herstel van 
die natuurverbindingen veel aandacht geko-
men. Inmiddels is het herstel daarvan aardig 
op gang gekomen: het ecoduct Crailoo (het 
grootste ter wereld), de ecoducten over de 
A1 bij Tergooi en de A27. Ook is er nu de fau-
napassage onder de N236 door bij Ankeveen 
tussen het Naardemeer en de Ankeveensche 
Plassen. Ook op de meentgronden daar is er 
een grote metamorfose: van weide naar moe-
rasgebied. Natuurontwikkeling en niet alleen 
natuurbehoud.
Een andere ontwikkeling die weer ruimte voor 
de natuur bood en biedt is het verdwijnen van 
de agrarische bedrijvigheid uit het Gooi; een 
stille maar wel opmerkelijke ontwikkeling.  
Kortom het is vooral in de ruimtelijke orde-
ning waarbinnen VVG zich beweegt en van 
zich doet spreken.
Nog een belangrijk thema dat de afgelopen 
maanden veel aandacht en inzet heeft ge-
vraagd is de toekomst van onze tweelingorga-
nisatie GNR. Een onderwerp dat de leden van 
de VVG zeer na aan het hart ligt. Afgelopen 
woensdag in de derde Algemene Leden Ver-
gadering  in één jaar - een nieuw fenomeen 
- is het ledenstandpunt bepaald.

Foto: Gijs Vorstman

Hoop doet leven.
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Ik ga dat hier vandaag niet overdoen, maar 
duidelijk is dat dit onderwerp voorlopig nog 
niet van de agenda is. De VVG is benieuwd of 
de Gooise raden zich als vertegenwoordigers 
van de bevolking zullen opstellen en hun ver-
antwoordelijkheid nemen. Voor de kerst - dit 
jaar - hopen we het te weten.
  
Educatie
De educatieve taak de VVG van oudsher ook 
heeft wordt op dit moment met verve inge-
vuld door onze onvolprezen Gooise Natuur-
wacht: Edwin Klomp met zijn vrijwilligers. Al 
in een reeks van jaren zijn deze mensen in 
weer en wind actief om de grote waarden van 
de Gooise natuur en het erfgoed te versprei-
den. De wandelingen trekken jaarlijks veel 
deelnemers, steeds meer lijkt het. Graag een 
groot applaus voor Edwin en zijn mensen! 
Dat educatie een belangrijke taak is en blijft 
wordt onderstreept door het feit dat in de af-
gelopen jaren de VVG een twee legaten ver-

kregen heeft, één, al een paar jaar geleden 
van mevrouw Sluiters en één vorig jaar van 
Wim Binnendijk. 
Wim was als heel lang lid van onze vereniging 
en heeft gemeend zijn hele vermogen aan de 
VVG te moeten nalaten. Wim had daar ook 
ideeën over. Ik wil dat nu tijdens dit lustrum 
niet ongenoemd laten. Wim wilde dat de 
VVG de middelen uit zijn legaat zal inzetten 
voor het bewust maken van de jeugd van de 
natuur in het Gooi en de jeugd zal betrek-
ken bij de vereniging. Op dit moment heeft 
de VVG een verouderend ledenbestand. De 
wens van Wim is een zeer terechte wens. Ik 
kom daar nog op terug.
Wij, het bestuur van de VVG, zijn doende om 
aan deze wens vorm te geven. Wij willen dat 
doen op een manier die past bij deze tijd en 
daarmee de verenging een nieuwe impuls ge-
ven. Wij zullen daar in het voorjaar tijdens de 
ALV op terugkomen.
 
Veranderende leefomgeving
Wij hebben ons 16e lustrum gewijd aan de 
zandafgravingen in het Gooi. U hebt van-
daag kunnen horen en ervaren hoe grote de-
len van het Gooi hun huidige vorm hebben 
gekregen door het afgraven van onze gron-
den om elders nieuwe dingen te kunnen bou-
wen. Destijds dus grote ingrepen in het Gooi-
se landschap die nu gewaardeerd worden; 
een landschappelijke realiteit, die aan het 
Gooi een extra dimensie geeft. Tegelijkertijd 
laten ze zien dat onze omgeving nooit het-
zelfde blijft. Er zijn altijd initiatieven die aan 
ons landschap willen komen. Sommige onge-
wenst en andere weer interessant, omdat ze 
kansen bieden voor nieuwe natuurlijke ont-
wikkelingen. Want ook dat is een trend. Dat 
brengt mij bij de toekomst. We zijn dan wel 
tachtig, maar we hebben als VVG nog wel 
degelijk een toekomst. Onze rol is nog lang 
niet uitgespeeld. Wat zijn onze uitdagingen 
de komende jaren?
Ons ledenbestand vergrijst. Jonge leden zijn 
nodig. VVG zet daar ook op in. Onze public re-
lations moet eigentijdser. Wim Binnendijk zag 
dat ook al. Heeft u ook onze oproep gezien 
voor PR-bestuurder? Er moeten toch mensen 
met veel kennis op dit vlak onder u zijn?Op excursie.

Foto: Dick A. Jonkers
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Leden of aantoonbare sympathisanten heb-
ben we ook nodig om met gezag en gewicht 
onze standpunten in te brengen bij onze 
Gooise gemeenten.

Alert, pro-actief en gesprekspartner
De VVG draait volledig op vrijwilligers; dat 
betekent prioriteren. Niet achter alles aan 
lopen. Zie bijv. de kwestie Bollelaan. We 
hebben de hulp van nog meer leden nodig.
Willen we een gesprekspartner blijven voor 
de Gooise bestuurders, dan moeten we niet 
alleen ‘tegen’ zijn en actie voeren. Via het 
informele circuit en gebaseerd op kennis van 
zaken moeten we onze standpunten uitdra-
gen. Bestuurlijke contacten hebben en over-
tuigen op basis van kennis. Werken aan ge-
zag. Rechtszaken zijn een laatste redmiddel.
Die kunnen we niet betalen en bemensen. 
Het gaat niet om gelijk hebben, maar het 
ook krijgen. Effectiviteit dus. De VVG moet 
als een geloofwaardige partner optreden 
midden in Gooise samenleving. We komen 
steeds dezelfde partijen tegen, dus oorlog 
voeren gaat ons niet helpen. Geloofwaar-
digheid wel.
Onze statuten zijn verouderd; de kwestie 
GNR-PWN heeft ook aangetoond dat onze 
huisregels uitgebreid moeten worden en 
aansluiten bij de behoeftes van de leden. 
Het gaat bij natuur niet alleen meer om be-
houd maar ook om offensief beleid: natuur-
ontwikkeling. Dit botst soms met andere be-
langen: zie Anna’s Hoeve. De discussie over 
de Weg over Anna’s Hoeve kostte ons leden 

uit de omgeving. Daar moeten we ons van 
bewust zijn. 
Er waren daarnaast nog allerlei andere ont-
wikkelingen. Het wegvallen van de natuur-
beschermingswet bijvoorbeeld: de eerste 
en belangrijkste beschermingswal tegen 
dichtbouwen van het Gooi de afgelopen 
jaren.  Met negen gebieden die onder na-
tuurbeschermingswet vielen, was de regio 
het Gooi uniek in Nederland. Ze worden nu 
afhankelijk van de Gooise politiek. Dit vergt 
veel meer alertheid en ‘strijd’. Daar moeten 
we op voorbereid zijn, zeker in deze tijd van 
het primaat van economisch denken. 
In het verlengde daarvan: de overheid treedt 
steeds meer terug; ontwikkeling van gelijk-
berechtiging van particulieren en terreinbe-
herende organisaties, zoals het GNR. Particu-
lieren hebben geheel andere belangen. Ook 
dat vraagt alertheid.
Duurzaamheid en natuur en landschap: 
windmolens. Hoe gaan we hiermee om; het 
is een spagaat. 
Idem de schootsvelden in Naarden; zie dis-
cussie over Vissersgronden in Naarden.

Nog specifieker: pro-actief inspelen op voor-
ziebare ontwikkelingen: bijv. de kwekerijen 
die stoppen in het gebied van de Limiten. Wat 
willen we daarmee en hoe bereiken we dat? 
Kortom de toekomst ligt open met nieuwe 
uitdagingen voor VVG en zijn leden.
Nogmaals gefeliciteerd en wij blijven opko-
men voor het mooie Gooi, onze gezamen-
lijke leefomgeving. Tot in 2020!

Verslag 16e lustrum van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi in 2015

Hans Hoes

Een klein beetje regen in de vroege och-
tend, maar daarna een schitterende najaars-
zon schiep weertechnisch de voorwaarde 
voor een geslaagde jubileumviering van de 
Vrienden van ’t Gooi (VVG). Er was een pro-
gramma opgesteld dat ruimte gaf aan edu-
catie met als onderwerp de zanderijen. Voor 
en na de lezing, de lunch en tijdens de bor-

rel was er tijd voor ontmoeting. Verder was 
er na de lunch een bustocht door ’t Gooi met 
daarbij wandelingen. Ook vond de uitslag 
plaats van fotowedstrijd. Onze leden had-
den hiervoor grote interesse en tekenden 
massaal in op het programma. Meer dan 150 
deelnemers - twee keer het beoogde aantal 
- genoten van de jubileumviering. Onder-
staand een van de reacties op deze feeste-
lijke dag.
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‘Mijn man en ik waren afgelopen zater-
dag te gast op de lustrumviering van de 
Vrienden van het Gooi. Bij deze willen wij 
beiden u hartelijk danken voor deze ge-
weldige dag. Uitstekend georganiseerd, 
interessante lezing van Sander Koopman, 
en tot slot nog een mooie bustocht langs 
de diverse zanderijen. We hebben dit al-
les enorm op prijs gesteld, nogmaals har-
telijk dank.
Met vriendelijke groet, Lieke Weener’.

Dat is wel het beste compliment dat je als be-
stuur kunt krijgen. Veel deelnemers bedank-
ten ons tijdens de dag met opmerkingen zoals: 
‘Dit is zo leuk, ik ga ervoor zorgen dat de VVG 
er nog veel leden bij krijgt!’ en ook daarna via 
de mail. Natuurlijk liep niet alles gesmeerd. 
De accommodatie, de boerderij Stadzicht aan 
het Naardermeer, was een fantastische plek, 
de lunch en de verzorging daarvoor en daar-
na uitstekend, maar de speech van de voorzit-
ter en de jurering van de fotowedstrijd is niet 

door iedereen gehoord. Helaas ontbrak een 
geluidsinstallatie. Ook de rondrit met twee 
gigantische autobussen door de Hilversumse 
villawijk het Nimrodpark was niet bedoeld. 
De chauffeur nam maar één afslag te vroeg. 
Het algemene beeld was dat het een fijne bij-
eenkomst is geweest.

Lezing over Gooise zandafgravingen
Sander Koopman, lid van onze vereniging, 
maar ook zeer actief met allerlei andere dos-
siers in het Gooi, hield twee keer zijn lezing 
over de Gooise zandafgravingen. Eerder in 
2008 schreef hij een tweetal artikelen over dit 
fenomeen, dat in de regio op allerlei plekken 
zichtbaar is. Met meer dan honderd beelden 
presenteerde Sander de historische ontwik-
keling, motieven en typologie van de ‘afzan-
ders’ en het gebruik van de zandafgravingen 
in het verleden en heden. Vervolgens ging hij 
in op een aantal gebiedstudies, die met vele 
foto’s werden verduidelijkt. ’s Middags, tij-
dens de rondrit, werden de gebieden bezocht 
waarover was gesproken in het ochtendpro-
gramma en herkenden we de foto’s weer.

Zanderij Crailoo.
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Het zand is eeuwenlang een belangrijke grond-
stof van ’t Gooi geweest. Vóór 1625 werd door 
boeren lokaal zand, grind en leem afgegraven 
voor het verbeteren van wegen en paden, hui-
zenbouw en dergelijke. Diverse kuilen op de 
Gooise heidevelden herinneren daaraan. Veel 
grootschaliger werden de afgravingen vanaf 
1625. Toen werd concessie verleend aan (voor-
al) Amsterdamse notabelen die in ’s-Graveland 
een perceel afgroeven, het zand gebruikten 
om Amsterdam op te hogen en met de winst 
daarvan een buiten in ’s-Graveland bouwden. 
Vele delen van Amsterdam, bijvoorbeeld ook 
een deel van de grachten, zijn gebouwd op 
Gooise grond. In 1674 werd door de Staten 
van Holland een resolutie aangenomen over 
de afzandingen rondom Naarden. Hoewel 
daarmee ook verdiend werd, was het motief 
tot afzanden militair strategisch. Nog zijn er 
tot 300 meter van Naarden vesting een aantal 
houten huizen terug te vinden. Deze dienden 
bij oorlogsdreiging afgebroken te worden, zo-
dat vanuit Naarden er een vrij schootsveld was, 
en de vijand zich niet ergens kon verschuilen. 
Vanwege het gewin is er na 1835 richting Bla-

ricum en Huizen veel meer afgezand. Rondom 
Naarden zijn nog enkele afzandingen (met 
het specifieke slotenpatroon) te herkennen. 
Maar ook het Bussumse Brediuskawartier en 
het Mouwtje zijn afzandingsgebieden. Na 
1850 ontstonden nog diverse grote afzandin-
gen, zoals de zanderij Cruijsbergen, de zande-
rij Crailoo en het complex Rijsbergen/Ooster-
meent. Dat laatste terrein is vooral aangewend 
voor de zandkalksteenindustrie, terwijl Crailoo 
de afgraving van de Nederlandse Spoorwegen 
was. Diverse treinverbindingen, maar ook een 
aantal snelwegen liggen op Goois zand. Uit-
eindelijk is de zandwinning in de jaren ’70 van 
de vorige eeuw beëindigd. De meeste oude 
zanderijen hebben inmiddels andere bestem-
mingen gekregen. Tussen Naarden en Huizen 
werden vele zanderijen tuinderijen. Maar ook 
is er veel woningbouw gerealiseerd op oude 
zanderijen. De laatste jaren wordt er ook 
‘nieuwe natuur’ gemaakt op oude zanderijen. 
Voorbeelden daarvan zijn Crailoo en Cruijs-
bergen. De volledige presentatie van Sander 
Koopman is te vinden op onze website (zie het 
nieuwsitem van 4 oktober 2015).

Foto: Goois Natuurreservaat
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Rondrit door ’t Gooi langs de zanderijen 
Na twee lezingen, een verkwikkende uitste-
kend verzorgde lunch en wat wandelingetjes 
rondom Stadzicht, was het tijd voor de bus-
tocht. Met twee dubbeldeks bussen werd het 
gebied verkend waarover Sander Koopman ’s 
morgens had verteld. Via Naarden, met zicht 
op de schootsvelden ging de tocht naar Oud-
Valkeveen. In de tocht daarheen werden vele 
zanderijen gezien. De eerste wandeling over 
de Oude Huizerweg ging naar een zeer her-
kenbare zanderij, midden in het bos, thans in 
gebruik als weiland. De tocht werd vervolgd 
naar Cruijsbergen, via Bussum (Brediuskwar-
tier en het Mouwtje). Cruijsbergen heeft in-
middels zijn vierde bestemming. Van woest 
gebied tot afzanding met een villa, daarna 
jarenlang de kwekerijen van Sikking en de ro-
zenkwekerij van de Wilde is een nieuw plas-
dras natuurgebied gemaakt door het Goois 
Natuurreservaat. De 150 deelnemers bezoch-

ten het gebied, ontdekten nieuwe plantjes 
en een aantal kon de uitleg van Edwin Klomp 
volgen en waarderen. Verder ging het, langs 
Crailoo naar Jagtlust in ’s-Graveland (op de 
grens van Hilversum). Ook hier is uitgestapt. 
Zeer herkenbaar waren de twee fasen waarin 
de afzanding in dit gebied heeft plaatsgevon-
den. Vervolgens keerden we via ‘s-Graveland 
en Bussum terug naar Stadzicht.

Fotowedstrijd 'Zo mooi is het Gooi'

Erik van Wijland

Een van de onderdelen op het VVG-symposi-
um van 19 september 2015 was de bekend-
making van de uitslag van de fotowedstrijd 
‘Zó mooi is het Gooi’. 
De jury bestond uit Robert Knoth, Erik van 
Wijland, Thijn Westermann. Samen hebben 
zij de foto’s beoordeeld. Het resultaat met de 
uitslag kon maar gedeeltelijk worden gepre-
senteerd, door de gelijktijdige aanwezigheid 
van een rumoerige groep niet-symposium-
gangers in de zaal. Het volledige juryrapport 
is te vinden op de website.

Motto
Een voorwaarde was dat de foto er door de 
inzender zelf gemaakt moest zijn.
Het motto was, dat hij betrekking zou heb-
ben op het volgens de deelnemers mooiste 
plekje van het Gooi. De jury was vooral be-
nieuwd hoe het motto geïnterpreteerd zou 
worden. Het is immers zeer breed op te vat-
ten en het Gooi kent een grote variatie aan 
landschappen. Bos en hei op de hoog gele-

gen stuwwal met zandgronden, moerassen 
en plassen in de langs de stuwwal laag gele-
gen veengronden en op de overgangen soor-
tenrijke kwelgebieden. Ook kent het Gooi 
aan zijn noordkant ook nog een zeekust, nou 
ja een voormalige zeekust dan. 
Het motto kon ook niet landschappelijk wor-
den opgevat. Bijvoorbeeld:
- Het mooiste plekje in het Gooi is daar 

waar mijn bedrijf staat, want daardoor 
kan ik er wonen en werken. 

- Dit is de mooiste plek voor mijn kinderen 
om veilig te spelen.

- Dit is het mooiste gebouw of woning.
Dergelijke interpretaties van het motto zijn 
we tegengekomen, maar ook mooie gebou-
wen, een begraafplaats e.d. Het merendeel 
bestond toch uit fraaie landschapsfoto’s om 
bij weg te dromen en af en toe was een re-
creërende mens zichtbaar. Het aantal inzen-
dingen en de gemiddelde kwaliteit ervan was 
naar het oordeel van de jury te laag om er 
een jubileumfotoboek uit te kunnen samen-
stellen. Er kwamen 39 foto’s binnen, die af-
komstig waren van dertien inzenders.

Op weg naar een zeer herkenbare zanderij.

Foto: Dick A. Jonkers
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Prijswinnaars
Eerste prijs. Dat is een afbeelding geworden 
van een bosrand in de verte, paarse hei op 
de voorgrond en een boom in tegenlicht van 
Christien Zoet. De nevel over de hei geeft het 
iets mystieks. De radiale structuur van de be-
wolking en de lichtstralen in de nevel wijzen 
naar het verdwijnpunt van de zon achter de 
boom en accentueren diepte in de foto. Geno-
men vanaf de Trappenberg richting de Tafel-
berg. Een bijzonder sfeervol moment waarvan 
je zou wensen dat je er nog midden in zat.
Tweede prijs. Deze gaat naar een watermo-
lentje in de polder nabij Eemnes van Fred Wil-
lems. Aan de natte oostflank van het Gooi. Het 
warme licht van de ondergaande zon. Strakke 
horizontale symmetrie. Twee vogels op de bo-
venste wiek. Zouden die het beeld net zo be-
leven als wij mensen?
Derde prijs. Een foto van schaatsers op het 
Pluismeer net over de rand van het Gooi bij 
Lage Vuursche, van Anja Pons-Ponsen, geno-
men door het venster van een observatiehut. 
Een van de weinige foto’s waarbij je mensen 
zelf zichtbaar ziet genieten van het mooie 
Gooi. Lage zon, overal rijp, je voelt de frisse 
vrieslucht bijna op je huid als je ernaar kijkt.

De tweede prijs, foto van Fred Willems.

De derde prijs, foto van Anja Pons-Ponsen.

De eerste prijs, foto van Christien Zoet.
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Eervolle vermeldingen
De eerste eervolle vermelding is voor een 
dubbele regenboog boven het landschap 
rond Kommerrust van Pim Westerweel. De 
afbeelding is precies op het juiste moment 
genomen.

De andere eervolle vermelding is van een 
landschap met bos en hei in tegenlicht door 
Peter Schopman. Ergens tussen Hilversum en 
Bussum. In de verte een laag hangende don-
kere lucht waar de zon met zijn laatste stra-
len nog net een gouden randje aan weet te 
geven.

Tot slot een eervolle vermelding voor een 
afbeelding van schapen aan de bosrand op 
de Blaricummerheide van Christien Zoet. Het 
vroege ochtendlicht is zeer goed getroffen. 
Een intrigerende horizontale gelaagdheid. 
De plantjes op de voorgrond geven goed 
diepte aan de foto. Een vredig en verstild 
moment.

De eervolle vermelding van Peter Schopman.

De eervolle vermelding van Christien Zoet.

De eervolle vermelding van Pim Westerweel.
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Bomen in het vizier: CunninghamiaBomen in het vizier: Cunninghamia
Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in Hilversum, maar ook elders, zoals 
in het Bilderdijkpark in Bussum en op de ‘s-
Gravelandse buitenplaatsen (Gooilust). In dit 
artikel aandacht voor de Cunninghamia, die 
ook wel bekend staat als de Chinese spar.

Een arts, een boom en een naam
De Britse arts James Cunningham was de 
eerste die tussen 1701 en 1703 planten ver-
zamelde in China. Hij was in dienst van de 
East India Company. Onder de planten die 
hij verzamelde waren o.a. de Japanse cypres 
(Cryptomeria) en een nog onbekende naald-
boom. De boom kreeg aanvankelijk de naam 
Abies major senepsis. Na de invoering van de 
binaire nomenclatuur door Linnaeus in 1753 
werd de boom Pinus lanceolata genoemd. 
Dat is niet zo vreemd, want in die tijd werden 
veel naaldbomen tot het geslacht Pinus gere-
kend. Later, in 1804 werd de naam veranderd 
in Abies lanceolata.
Uiteindelijk werd de boom in 1827 vernoemd 
naar zijn ontdekker en heet hij tot op heden 
Cunninghamia lanceolata.

Belangrijke bosboom
De Cunninghamia is in China de belangrijkste 
bosboom, die van nature vooral voorkomt in 
het midden en zuiden China, maar ook elders 
veel is aangeplant, zoals in de grensgebieden 

met Cambodja, Laos en Vietnam. De boom 
komt ook voor op Taiwan. Onder natuurlijke 
omstandigheden kan hij een hoogte berei-
ken van 45 tot 50 meter.
Taxonomisch staat de Cunninghamia een 
beetje tussen de moerascypressen (Taxodium) 
en de slangendennen (Auracaria) in. Veel 
dendrologen rekenen hem tot de familie 
van de moerascypressen (Taxodiaceae), maar 
nieuwe inzichten wijzen er op de boom on-
der te brengen in de familie van de cypressen 
(Cupressaceae).
De naalden zijn 3 tot 4 cm lang, leerachtig en 
scherp gepunt. Aan de onderzijde twee wit-
te strepen, waarin zich de huidmondjes be-
vinden. De boom is éénhuizig, d.w.z. dat de 
mannelijke en vrouwelijke bloemen (kegels) 
aan dezelfde boom zitten.
Opvallend is dat twijgen soms afsterven en 
worden afgeworpen. Dat zegt niets over de 
conditie van de boom, maar is een natuurlijk 
verschijnsel.De naalden van de Cunninghamia.

Foto: Edwin P. Klomp

Cunninghamia.

Foto: Edwin P. Klomp
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In beeld: wespspinIn beeld: wespspin

Duurzaam hout
Het hout van de Cunninghamia is vrij zacht en 
gemakkelijk te verwerken. Het wordt in Chi-
na gebruikt voor woningbouw, scheepsmas-
ten en voor doodskisten. Het is aromatisch en 
heeft niet of nauwelijks last van houtrot.
Bij aardbevingen in een ver verleden zijn hele 
wouden verwoest en onder de modder ver-
dwenen. Zelfs nu nog worden de stammen 
van die bomen opgegraven en zijn nog altijd 
in prima conditie. Wel hebben de bodemzu-
ren het hout wat donkerder gekleurd, waar-
door het eigenlijk alleen maar mooier werd. 
Zelfs de aromatische geur bleef behouden.

Winterhardheid in ons klimaat
In onze omgeving is de Cunninghamia vrijwel 
beperkt tot arboreta en pineta. De winter-
hardheid hangt voor een belangrijk deel af 
van waar het plantmateriaal afkomstig is. In 
China komt de boom van nature voor van net 
boven zeeniveau tot zo’n 2800 meter. Materi-
aal van hoger gelegen gebieden is bij ons ook 
meer winterhard.

De Cunninghamia lanceolata is een prachti-
ge boom, maar zeker niet geschikt voor klei-
nere tuinen. Bij ons wordt hij tot zo’n twaalf 
meter hoog en kan zeer breed uitgroeien.

Waar kunt u hem vinden in het Gooi?
Er staat een tweestammig exemplaar op 
Gooilust in het grasveld aan de overkant van 
het huis. Daar staat hij keurig naast zijn ver-
re verwant, de Japanse cypres (Cryptomeria 
japonica). 
Het mooiste exemplaar staat natuurlijk in 
het Pinetum Blijdenstein aan de Van der Lin-
denlaan te Hilversum. Daar kunt u ook nog 
een andere, zeer zeldzame verwant vinden, 
de Wollemia nobilis uit Australië. Het is een 
tot 1994 uitgestorven gewaand levend fos-
siel, dat familie is van de slangenden (apen-
verdriet).

Een bezoekje aan het Pinetum is meer dan 
de moeite waard, genieten van de vele co-
niferen, andere gewassen en vooral ook van 
de rust!

Willem-Jan Hoeffnagel

Als er één soortengroep is die vaak gemengde 
gevoelens oproept dan is het wel de Orde van 
de spinnen. Terwijl spinnen zeer nuttig zijn 
vanwege het eten van grote aantallen insec-
ten. Ook is hun levenswijze zeer boeiend. Om 
nu niet met een soort te komen die we alle-
maal wel kennen, zoals de kruisspin, wil ik hier 
een soort behandelen die pas vrij recent in Ne-
derland is verschenen. Als blijkt dat deze soort 
ook nog eens geen ‘gevaar’ voor de mens op-
levert, dan is de keuze snel gemaakt. Ik ga het 
hier dus hebben over de wespspin, soms ook 
wel tijgerspin genoemd. Een zich uitbreidende 
soort waarvan voor 1991 een handvol waarne-
mingen bekend was, maar die nu in alle pro-
vincies voorkomt.

Herkenning
De wespspin (Argiope bruennichi) behoort tot 
de familie van de wielwebspinnen. De vrouw-

tjes hebben een zilverachtige kop en een ge-
lig achterlijf met zwarte en witte strepen. Ze 
heeft net als veel wielwebspinnen duidelijk 
geringde poten. Meestal wordt slechts het 
vrouwtje waargenomen aangezien de manne-
tjes zogenaamde dwergmannetjes zijn. 

Wespspin met cocon.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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Ze zijn veel kleiner dan de vrouwtjes en ze mis-
sen de geel-zwarte bandering. Op heel jonge 
leeftijd lijken mannetjes en vrouwtjes erg op 
elkaar. Ze zijn dan te onderscheiden doordat 
de mannetjes dikkere palpen (de tastorganen 
aan de kaken) hebben. Ze kunnen gemakke-
lijk aan de hand van hun web gedetermineerd 
worden door de opvallende zigzagband van 
witte zijde aan de onder- en bovenkant van 
het web. De functie van deze zigzagband is 
onduidelijk. Er zijn diverse mogelijkheden, nl. 
de witte zijde zou ultraviolet licht reflecteren, 
wat insecten zou kunnen aantrekken. Het zou 
rovers kunnen afschrikken, want als de spin 
gestoord wordt, begint die hevig te trillen in 
het web zodat er een wazige witte vlek lijkt 
te zijn. De witte band zou het web duidelijk 
zichtbaar maken, zodat er geen andere dieren 
doorheen gaan lopen. Mogelijk is dit allemaal 
een beetje het geval en helpt het de spin te 
overleven, maar er zijn (nog) geen harde be-
wijzen gevonden. De zigzagband wordt door 
jonge spinnen nog niet gemaakt. Naarmate ze 
ouder worden begint steeds meer het karakte-
ristieke patroon te ontstaan.

Waarnemen
De vrouwtjes worden zonder de poten 1,5 cm 
lang. Als ze een cocon dragen zijn ze wel 2,5 
cm. De mannetjes worden hooguit 0,5 - 1,0 cm. 
Oorspronkelijk kwam de wespspin in het Mid-
dellandse Zeegebied voor, maar deze soort 
rukt nu op naar het noorden. De eerste waar-
neming in Nederland was in 1980, waarna ver-
dere verovering van Nederland plaatsvond. In 
2008 werd Groningen bereikt. Tegenwoordig 
zijn ze overal in Nederland aan te treffen met 
alleen minder waarnemingen op de Wadden-
eilanden. De snelle verspreiding is mogelijk 
door ‘ballooning’, het door de wind mee laten 
nemen naar een nieuwe locatie. Deze metho-
de heeft een ongewisse uitkomst maar komt 
vaak voor bij soorten die veel nakomelingen 
voortbrengen. Dat de soort tegenwoordig 
kan overleven in Nederland wordt algemeen 
toegeschreven aan de opwarming van ons kli-
maat.

Ze komen in allerlei biotopen voor met een 
lichte voorkeur voor vochtige terreinen. Ook 

op heidevelden zijn ze te vinden. Ze leven in 
open gebieden en het web wordt gemaakt 
tussen de grashalmen of tussen lage struiken.

Biologie
De paring vindt plaats in juli. De mannetjes 
zijn eerder volwassen dan de vrouwtjes. Aan 
de rand van het web wachten meestal twee tot 
drie mannetjes op de laatste vervelling van het 
vrouwtje. Vervolgens paart één van de man-
netjes met het vrouwtje. De anderen probe-
ren het later. Vaak missen de mannetjes poten 
door het agressieve gedrag van het vrouwtje, 
dat bewegende dieren als prooien ziet. Na de 
paring wordt het mannetje vaak opgegeten.
Het geven van signalen door mannetjes om 
aan te geven dat ze geen prooi zijn, is bij de 
wespspin niet goed ontwikkeld. Het bestaat 
uit wat tokkelen op de draden en trillen met 
het achterlijf. Bij een net verveld vrouwtje is 
het agressieniveau laag, maar na de paring is 
dit niveau weer hoog. Er wordt dus maar zel-
den met succes een tweede keer gepaard.
De eicocon wordt in augustus gemaakt. Het is 

Zigzagband.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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een soort zakje van ongeveer twee centimeter 
dat in de vegetatie bij het web wordt opge-
hangen. Het bevat meestal enkele honderden 
eieren, die er in overwinteren. Het vrouwtje 
beschermt de eicocon totdat ze sterft in de 
winter. De jonge spinnetjes komen in het voor-
jaar tevoorschijn. Ze zijn erg klein en vervellen 
binnen een dag. Zij verdwijnen dan door een 
draad in de wind te laten vieren en te wachten 
tot ze meegenomen worden naar een hopelijk 
geschikte plek om de cyclus weer opnieuw te 
starten.
Tijgerspinnen zijn alleseters. Vaak worden 
sprinkhanen gegeten, omdat die veel voorko-
men in het terreintype waarin de spinnen leven. 
Verder staan vliegen, kevers en libellen op het 
menu. Als een prooi gepakt wordt, wordt deze 
snel in zijde ingepakt door hem daarin te rol-
len. Hierna na wordt de prooi gebeten om er 
enzymen en gif in te spuiten. Nadat de inhoud 
is verteerd, wordt hij leeg gezogen of wordt het 
pakketje opgehangen als voorraad in het web.
Bij een te groot insect worden razendsnel wat 

draden doorgebeten zodat het insect er uit 
valt. Op deze manier wordt ernstige beschadi-
ging van het web voorkomen. Een leuke obser-
vatie van de fotograaf Jan Boer is openomen in 
een fotoblad (De Vos 2015). Hij signaleerde dat 
bij dauw de druppels worden verwijderd door 
ze beet te pakken en uit het web te slingeren. 
Tijgerspinnen worden veel gegeten door vo-
gels en ze hebben last van predatie door sluip-
wespen.

Verspreiding en bescherming
Het is een soort die overal in Nederland voor-
komt. Het is een goed voorbeeld van een dier-
soort die zijn areaal op eigen kracht en zonder 
hulp van de mens snel en effectief heeft ver-
groot. Bescherming van deze soort is niet dan 
ook niet nodig. 

Bronnen:
Vos, R. de (2015). De tijgerspin als waterdrager en pitcher. 
Natuurfoto Magazine: p. 51.
http://www.eis-nederland.nl/bescherming/aandachtsoorten/
wespspin.
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Bron: EIS Kenniscentrum

De verspreiding van de wespspin in Nederland tot en met 2006.
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Wonen in een bergWonen in een berg
Jan Hein Bannier

Om het huis van Lucas Mol en Sanne Oomen 
in Huizen te vinden moet je een zandpad vol-
gen. Als je niet verder kunt, althans met de 
auto, zie je links een bergje liggen. Dat is hun 
huis.
Toen zij tien jaar geleden een eigen huis wil-
den bouwen zochten zij in eerste instantie 
in Amsterdam, waar zij beiden woonden en 
werkten. Het was daar niet mogelijk om een 
bouwkavel te vinden. Daarna werden cirkels 
om de stad getrokken, die steeds groter moest 
worden. Een geschikt terrein werd pas ge-
vonden, aan de Crailoseweg in Huizen, toen 
de cirkel 25 kilometer was geworden. Daar 
stond een huisje op, maar dat was erg klein, 
slecht onderhouden en bovendien stond het 
vlak langs de drukke weg. Het heeft het paar 
nog veel inspanning gekost om de nodige 
stappen te nemen, alvorens daar gesloopt en 
vervolgens gebouwd mocht worden. Het is 
gelukt en met wat voor resultaat.

Duurzaamheid
Sanne Oomen is architect en Lucas Mol heeft 
een achtergrond als kunsthistoricus en is la-
ter in de reclamewereld terecht gekomen. Zij 
wilden graag iets bouwen waarbij natuur, mi-
lieu en duurzaamheid voorop stonden. 
Eigenlijk hebben zij een kuil gegraven en 
daar hun huis in gepositioneerd. De afgegra-
ven aarde is gebruikt om het huis te bedek-
ken, waardoor het met de inmiddels ontstane 
begroeiing een geheel vormt met de bosrijke 
omgeving. Als je naar het huis toeloopt, zie je 
op het bergje een paar dakramen en schoor-
stenen, waar op een herfstdag een klein 
beetje rook uit opstijgt. Wanneer je het huis 
binnen komt, blijkt er een enorme ruimte ge-
schapen te zijn, die zowel breed als hoog is. 
Deze bevat verrassende elementen. De slaap-
kamers voor hen en hun kinderen zijn aan de 
zijde van de berg geplaatst en krijgen licht 
uit de bovenramen, terwijl de brede kant van 
de woonkamer volledig van glas is en op de 
zuidkant ligt. Glas dat de hoogst mogelijke 
isolatie biedt.

Energieneutraal
Het huis is energieneutraal gebouwd. Boven 
de grote glazen wand zit een rij zonnecel-
len, die voor de benodigde elektriciteit zorgt. 
Omdat het nog steeds moeilijk is om stroom 
te bufferen, is er wel een aansluiting op het 
elektriciteitsnet. De stroom die overdag meer 
wordt opgewekt dan op dat moment nodig 
is, wordt afgegeven naar het net, en wanneer 
de opbrengst te klein is wordt stroom afgeno-
men. Gemiddeld is het huis zelfvoorzienend. 
Hiervoor is natuurlijk wel van belang dat er 
geen energie wordt verkwist. Er zijn bijvoor-
beeld uitsluitend led lampen aanwezig, maar 
ook alle moderne apparaten die een jong ge-
zin nodig heeft.
Voor gas ligt het anders, hier is geen aanslui-
ting voor. Koken gebeurt elektrisch en voor 
verwarming is een ander systeem geïnstal-
leerd. Bovendien wordt met de ramen op het 
zuiden optimaal geprofiteerd van de zon. Een 
kleine luifel zorgt ervoor dat in de zomer, als 
de zon hoog staat, de invallende warmte wat 
wordt gereduceerd, waardoor een energievre-
tende airco niet nodig is. ’s Winters kan de zon 
goed binnenkomen en haar warmte afgeven.

Rietfilter
Een aansluiting op het riool is er niet. Voor 
het doorspoelen van de wc’s wordt douche-
water gebruikt, waar ook de warmte nog van 
wordt teruggewonnen. Het afvalwater van de 

De ingang van de woning.

Foto: Jan Hein Bannier
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wc’s gaat naar een soort septic-tanks, maar 
dan wel zeer geavanceerde. Via verschillende 
bezinktanks wordt het water naar een ruim-
te gevoerd met een levend rietfilter. Dit riet 
is overigens het eerste wat je ziet als je naar 
het huis toekomt. Het water dat uiteindelijk 
uit deze zuivering komt is vrijwel schoon en 
wordt gebruikt om de begroeiing op het huis 
water te geven.

Warmtevoorziening
De verwarming van het huis gebeurt met be-
hulp van een het verbranden van houtafval 
in de vorm van pellets die gemaakt zijn van 
geperst zaagsel. Het verwarmingswater loopt 
onder de vloer met een lage temperatuur van 
ca. 22°C. Daarnaast verzorgt dit systeem ook 
de warmwatervoorziening voor o.a. de dou-
che. Om bij te kunnen verwarmen is er een 
grote Finoven, de Scandinavische variant van 
de tegelkachel. De houtblokken die erin wor-
den verbrand geven bijna al hun warmte af 

aan het rookkanalensysteem in de kachel. 
Slecht 10% van de warmte verdwijnt door de 
schoorsteen. Leuk is dat naast de kachel een 
bankje staat, dat ook is aangesloten op het 
rookkanaal, zodat het daar lekker warm is als 
de kachel brandt. Om het huis niet al te spar-
taans te laten zijn en wel gezellig, is er ook 
een open haard waar een aantal bijzondere 
stoelen voor staan.
Dit brengt ons bij de inrichting. Ook deze is 
beslist niet alledaags. De grote eettafel be-
staat uit een mooie plank van een Gooise 
boom die geplaatst is op vier omgekeerde 
Amsterdammertjes. Een andere grote tafel 
heeft twee oude gietijzeren radiatoren als 
poten.

Tijdigheid
Naast het energieverbruik van de moderne 
woningen is door Lucas en Sanne nagedacht 
over de tijdigheid van hun huis. Veel naoor-
logse huizen zijn direct te dateren door de 

Foto: Jan Hein Bannier

Het interieur van de woning.
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Besturen van de Vereniging van Vrienden
van het Gooi en de Vereniging tot Behoud

Anna’s Hoeve maken nader kennis

Besturen van de Vereniging van Vrienden
van het Gooi en de Vereniging tot Behoud

Anna’s Hoeve maken nader kennis

stijl als vijftiger of zeventiger jaren. Zij wilden 
dat hun huis veel langer dan bij deze stijlen 
het geval is, bij de tijd zou blijven. De bui-
tenkant is zo apart, dat het geen last zal heb-
ben van uit de mode raken, maar de indeling 
zou wel kunnen verouderen. Die is echter op 
ieder moment aan te passen. Wanneer zij 
behoefte krijgen aan extra kamers, kunnen 
deze in de ruimte worden aangebracht. Als 
de functie van het huis moet worden veran-
derd, bijv. door er een galerie in te vestigen, 
is dat ook simpel te doen in de kelder. De 
kans is daardoor heel groot dat het huis vele 
decennia gebruikt zal worden. Afbreken van 
huizen is een grote verspilling van de natuur-
lijke materialen en energie. Tenzij…

Hergebruik
Bij de bouw zijn ook afvalmaterialen gebruikt, 
wat weer bijzondere effecten oplevert. De 
deuren van de kamers zijn verschillend van 
vorm en maat, waardoor drie deuren die naast 
elkaar staan een verrassend effect hebben en 
allerminst saai zijn.
In de keuken zijn een aantal oude kastjes ver-

werkt. Ze zijn in diverse richtingen tegen de 
muur bevestigd, tot zelfs ondersteboven. Het 
meest opvallende attribuut is de oude Daim-
ler. Dit was de auto van Lucas, toen zij hun 
huis gingen bouwen. Een energieneutraal huis 
hebben om vervolgens met een benzineslur-
per dagelijks naar Amsterdam te rijden door 
de files vond hij geen goed idee. Wanneer hij 
de auto zou verkopen, bleef deze millieuver-
ontreiniger in gebruik en dat stuitte hem ook 
tegen de borst. De oplossing werd gevonden 
door de Daimler verticaal tegen de muur te 
plaatsen. Dit was meteen een maatgevend 
element voor de hoogte van de kamer en er 
ontstond een wel erg bijzondere kast, met in 
de kofferruimte de glazen en dranken.
Een belangrijk credo van de familie is ‘cradle 
to cradle’, waarbij afval van één product de 
grondstof kan zijn voor een ander product. 
Dat principe hebben zijn op vele manieren in 
hun huis verwerkt. Daarnaast zitten Lucas en 
Sanne boordevol andere ideeën om dit motto 
in de toekomst in de praktijk te brengen. Het 
is daarom niet uit gesloten dat wij nog veel 
van hen gaan horen.

Johan Jorritsma

Eind september hebben de (deels nieuwe) be-
sturen van de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi (VVG) en de Vereniging tot Behoud 
van Anna’s Hoeve (VBAH) nader kennis ge-
maakt in de vorm van een gesprek.

Aanleiding
Anna’s Hoeve was het afgelopen jaar een heel 
belangrijk dossier voor de VVG. Tegelijker-
tijd ook een strijdpunt met het bestuur van 
de VBAH. In de aanloop naar de besluitvor-
ming door de gemeenteraad van Hilversum 
in januari 2015 waren er forse verschillen van 
mening tussen de VVG en de VBAH over nut 

en noodzaak van de verlegging van de weg 
over Anna’s Hoeve (WoAH). De VVG was blij 
met het uiteindelijke besluit van Hilversum om 
de WoAH uit het gebied te halen en te verleg-
gen. Dit komt er op neer, dat de WoAH wordt 
gekoppeld aan de nieuw aan te leggen ver-
binding voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) net ten noorden van en evenwijdig aan 
de spoorlijn Amersfoort-Hilversum. De VBAH 
was zeker niet blij met deze uitkomst. Het ge-
sprek eind september stond niet alleen in het 
teken van de nadere kennismaking, maar ook 
hoe om te gaan met de verschillen van inzicht 
met het oog op de komende ruimtelijke inpas-
singsprocedure van de besluiten over de HOV 
en de verlegging van de WoAH. Hoe kunnen 
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de beide verenigingen de betrekkingen ver-
beteren en vormgeven aan hun gezamenlijke 
statutaire doelstelling: het versterken van de 
natuur in het gebied van Anna’s Hoeve? In bij-
gaande impressie van het gesprek van de kant 
van VVG kunt u meer lezen over achtergron-
den, ideeën en betere samenwerking.
 
Gemeenschappelijk doel
Het gesprek tussen de vertegenwoordigers 
van beide besturen vond plaats op 23 septem-
ber 2015 in de Infoschuur. Het stond allereerst 
in het teken van nadere kennismaking met 
deels nieuwe besturen. Bij de VVG zijn een 
nieuwe voorzitter en vice-voorzitter aange-
treden in de personen van Johan Jorritsma 
en Hans Metz. Bij de VBAH is Carolien Jans-
son sinds begin 2015 de nieuwe voorzitter als 
opvolger van Martin Triebels. Verder waren 
namens de VBAH aanwezig Kees van Vliet 
en Hans de Ridder. De bestuursleden hebben 
vastgesteld dat ze een gemeenschappelijk 
doel in hun statuten hebben staan: behoud 
en bescherming van de natuurwaarden in het 
gebied Anna’s Hoeve. Vanuit die optiek ligt 
betere samenwerking ook richting de over-
heidspartijen eigenlijk meer voor de hand. 
Tegelijkertijd constateren de besturen dat 
de achterban van met name de VBAH anders 
aankijken tegen de invulling van dat doel in 

het gebied Anna’s Hoeve. Het feit dat die ba-
sis van de VBAH, met name de omwonenden 
uit de woonwijken er omheen, zich gecon-
fronteerd zien met de aanleg van een Hoog-
waardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV). 
Deze sluit direct aan op hun wijk en draagt  
in hun beleving bij aan een vermindering van 
de recreatieve beleefbaarheid door de aanleg 
van een ecoduct over het spoor. De nieuwe 
HOV-verbinding gekoppeld aan de verlegde 
WoAH maakt, dat de teleurstelling over het 
besluit in die kring groot is. Aan dat gegeven 
moet het bestuur van de VBAH ook vormge-
ven in de komende besluitvormingsprocedure 
rond het ruimtelijke inpassingsplan.
De VBAH zou graag een betere maar vooral 
ook actievere communicatie over de besluiten 
van de kant van de gemeente Hilversum naar 
de bewoners zien. De VVG heeft zich bereid 
verklaard om de belangen vanuit de natuur 
voor de gekozen oplossingen ook naar de be-
woners nader te willen toelichten.
Ook is stilgestaan bij de uitkomsten van de 
door de gemeenteraad afgesproken second 
opinion van bureau Waardenburg over nut 
en noodzaak van de recreatieve afsluiting van 
het gebied t.g.v. de aanleg van een ecoduct 
over het spoor/HOV/verlegde WoAH. De VBAH 
heeft grote moeite met de in dit rapport ge-
hanteerde cijfers over de recreatiedruk. 

Foto: Goois Natuurreservaat

Anna’s Hoeve.
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De VVG is juist blij met het feit dat de eerdere 
conclusies van Alterra worden bevestigd door 
bureau Waardenburg (zie bericht op onze 
website van 27 september). De VVG wijst erop 
dat niet zozeer het grote aantal recreanten 
van invloed is op het functioneren van het 
nieuw te bouwen ecoduct, als wel het type re-
creanten (voornamelijk hondenbezitters) en 
de intensiteit in bepaalde delen. De VBAH gaf 
aan de conclusies te willen aanvechten. Het 
gaat met name om de gehanteerde recreatie-
cijfers. De VVG heeft aangegeven best bereid 
te zijn andere oplossingen dan hekken bij het 
ecoduct te bepleiten, mits de functionaliteit 
van het ecoduct ook dan is gegarandeerd. Het 
gaat immers ook om een forse maatschappe-
lijke investering die wel moet kunnen rende-
ren.
Verder is stilgestaan bij de zogenaamde Zuid-
boog variant die de VBAH alsnog weer inge-
bracht wil zien in de besluitvorming over de 
tracékeuze van de HOV. Deze variant is eerder 
in besluitvorming over het tracé gesneuveld 
met name i.v.m. de te geringe vervoerwaarde. 
De VVG verwijst niet alleen naar die eerdere 
besluitvorming en daarmee de stap terug in 
het proces die VBAH daarmee voorstelt; het 
ligt niet voor de hand dat de andere betrok-
ken partijen zoals de provincie Noord-Holland  
en het GNR maar ook de VVG daarmee zullen 
instemmen en Hilversum gaat daar niet alleen 

over. De VVG wijst er ook op dat die variant 
bepleiten vanuit de VBAH ook niet logisch te 
vinden. Gesteld immers dat alsnog voor die 
variant zou worden gekozen dan zou dat be-
tekenen, dat de HOV niet ten noorden van 
de spoorlijn zal behoeven te lopen. Daarmee 
vervalt eveneens de kans om de infrastructuur 
langs dat spoor te bundelen alsook de finan-
ciële mogelijkheid om de WoAH te verleggen. 
Het laatste betekent alsnog twee ecoducten 
in het gebied: één over het spoor en één over 
de WoAH. Dat laatste ecoduct betekent dan 
weer, dat het gebied eigenlijk bijna geheel 
moet worden afgesloten voor recreatie. Dat 
is overduidelijk gebleken in de eerdere fase 
van de besluitvorming over de herinrichting 
van het gebied. De verleggingsvariant is juist 
om die reden weer in beeld gekomen, nadat 
de vorige gemeenteraad die zonder enige 
onderbouwing buiten beeld had gemanoeu-
vreerd, vlak voor de verkiezingen in 2014. De 
VBAH zou daardoor in de ogen van de VVG 
een onoplosbaar probleem krijgen voor haar 
achterban. 
De besturen hebben geconstateerd dat er nog 
de nodige verschillen in inzicht zijn maar dat 
dit gesprek de posities wel verhelderd heeft 
en dat ernaar wordt gestreefd regelmatig te 
overleggen over de wederzijdse insteek in de 
komende procedures. Waar mogelijk moeten 
we elkaar kunnen versterken.

VerschenenVerschenen
111 plekken in Nederland in de Gooi- en 
Vechtstreek die men gezien moet hebben
De titel van dit boek is een intrigerende. Een 
plek kan een plaats zijn, een punt, of een ze-
kere uitgestrektheid. De vraag kwam 
op wat nog onbekend zou zijn en 
om wat voor plekken het dan gaat. 
De gids heeft als doel de platgetre-
den paden te verlaten. De plekken 
staan omschreven als ongewoon, 
curieus of spannend. Het is maar net 
wat ieder daar voor invulling aan wil 
geven. Zoveel mensen, zoveel zin-
nen. In het genummerde overzicht 
aan het begin van deze uitgave is de 
naam van de plek aangeven, de ge-

meente waarin hij ligt en wat men er kan be-
leven. In een uitgave waarin meer dan hon-
derd plekken worden beschreven valt niet te 
ontkomen, dat er toch ook publiekstrekkers 

in voorkomen. Het gaat dan om en-
kele van de ’s-Gravelandse landgoe-
deren, sommige bekende musea, 
enkele jachthavens en zelfs de kas-
krakers Zwembad de Sijsjesberg en 
Speelpark Oud-Valkeveen. 
Het totaal aan bestemmingen is voor 
elk wat wils en geschikt voor een 
breed publiek, van natuurliefheb-
bers en historisch geïnteresseerden, 
tot zij die willen wandelen over een 
waterkeringpad. Op zoek naar apar-
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te winkels? Ook die staan er in. Voor hen, die 
in retraite willen gaan of yoga beoefenen 
zijn er eveneens mogelijkheden. Nog nooit 
een houtzagerij bezocht, een steenhouwerij, 
of een beeldentuin? Forten en andere ves-
tingwerken worden genoemd, evenals thee-
tuinen. 
Ontdek zelf de vele andere plekken die zijn 
aangeduid. De titel wordt zeker waar ge-
maakt.
Voor elke beschreven plek is in een apart ka-
der aangegeven hoe deze te bereiken is met 
eigen of openbaar vervoer. Openingstijden, 
websites etc. staan aangegven. Kortom, men 
kan beslagen op pad. Achterin zijn stippen-
kaarten opgenomen met cijfers, waardoor in 
een oog opslag de ligging te zien is van de 
beschreven plekken.

Oeffelt, Theo van, 2015. 111 plekken in Ne-
derland in de Gooi- en Vechtstreek die men 
gezien moet hebben. 140 blz. ISBN978 90 6868 
679 1. Paperback. 120 illustraties in kleur. Uit-
geverij THOTH, Hilversum. Prijs € 14,95.

Vogels en mensen in Nederland
Wel eens gehoord van een reigerie of een 
kraaienschouw of tirasseren? In de Dikke van 
Dale en op internet zal men vergeefs zoeken. 
Gegevens hierover worden wel vermeld in 
het hierna besproken bijzondere boek. 

Het bevat de resultaten 
van uitgebreid histo-
risch onderzoek dat en-
kele decennia in beslag 
heeft genomen. Voor 
de periode van 1500-
1920 is onderzocht de 
invloed van de mens op 
vogels is geweest door 
jagen, hun bestrijding 
en bescherming. Het 
is een monnikenwerk 

geweest, want er zijn niet voor het literatuur 
ruim 500 publicaties geraadpleegd, maar ook 
archieven, die gegevens zouden kunnen be-
vatten over het onderwerp. In het gebied tus-
sen Vecht en Eem waren dat de archieven van 
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het 
gemeentearchief van Naarden en het archief 

van Eemland. Het boek geeft een overzicht 
van wat zich in ons land heeft afgespeeld in 
de afgelopen vier eeuwen. 
Het aantal onderwerpen is indrukwekkend. 
Zo komt onder meer ook informatie boven 
water over zwanendriften, valkenjacht, eie-
ren rapen en tirasseren. Zwanendrifters (van-
gers) zijn nog steeds actief. In de pers is hier-
over afgelopen zomer veel ophef geweest! 
Oude prenten, vergunningen, plakkaten en 
toekenningen van premies, in zwart-wit en 
enkele jachtstillevens in kleur verluchtigen 
het geheel. 
Wat het gebied tussen Vecht en Eem aan-
gaat wordt gemeld dat aan het begin van de 
twintigste eeuw in Eemland met netten hon-
derden kemphanen werden gevangen. Tot 
1966 werden aalscholvers bestreden in het 
Naardermeer, omdat zij schade zouden toe-
brengen aan de visstand in dit natuurmonu-
ment! In de periode 1761-1771 was het bij de 
eendenkooi van de Horstermeer verplicht be-
machtigde watersnippen aan te bieden bij de 
verhuurder. De prijs was 12 cent per stuk. Wie 
iets wil weten over een soort, of een ander 
onderwerp dat binnen het gebied valt van 
de studie, doet er goed aan het boek hierop 
specifiek te doorzoeken. Het bevat een grote 
hoeveelheid gegevens.
De conclusie van deze publicatie is, dat de in-
vloed van de mens door jagen en bestrijden 
in de afgelopen twee eeuwen zeer nadelig is 
geweest voor de avifauna. In dit boek is dit 
onderzocht voor hoenders, in kolonies broe-
dende moerasvogels en weidevogels.
 
Rijk, Jan de. 2015. Vogels en mensen in Ne-
derland 1500-1920. 284 blz. Prijs € 25,60. Be-
stellen via www.anoda.nl.

Oud Huizen in beeld - 
Omgeving Zenderwijk
Met de uitgave van 
deel 6 in de serie Oud 
Huizen in beeld legt 
Drukkerij-Uitgeverij 
J. Bout en Zonen op-
nieuw eer in. Gestaag 
wordt in woord en 
beeld geschetst wat 
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Winter- en voorjaarswandelingen 2016

Edwin P. Klomp

zich in de vorige eeuw heeft afgespeeld in 
de bebouwde delen van de gemeente. Heim-
wee oproepende foto’s van reeds verdwenen 
plekken en straatbeelden van de Zenderwijk 
en ruime omgeving worden getoond, al dan 
niet met personen en objecten die zich daar-
in ophielden. Wie zich wil verlustigen aan 
plaatjes met niet meer bestaande beroepen 
en bijbehorende transportmiddelen kan hier 
zijn hart ophalen. Onder meer de kaas, melk- 
en broodventer passeren de revue. Het feno-
meen van de kaasboer met zijn hondenkar is 
afgebeeld. Zo’n kar was in die tijd één van 
de transportmiddelen. Hieraan is een apart 
hoofdstuk gewijd. Kruideniers kwamen toen 
nog voor.
De naam Zenderwijk is ontleend aan de vroe-
gere aanwezigheid van het zenderpark van 
de PHOHI. Het is een afkorting van Philips 
Omroep Holland Indië. Het wel en wee van dit 
complex krijgt uitgebreid aandacht. Het zen-
derpark is afgebroken. De PHOHI-flat is ge-
bouwd op de plek van het verdwenen. Twee 
replica’s van zendmasten herinneren even-
eens nog aan het voormalige zenderpark. Ze 
staan op de rotonde van de Randweg Midden 

vlakbij de zandsteenfabriek Rijsbergen, waar-
aan ook aandacht wordt geschonken. Met de 
woningbouw van de Zenderwijk is gestart in 
1958. Het aan de Landweg vermelde voorko-
men van de Stichting Egelcentrum Nederland 
is niet meer aanwezig. Dat is verhuisd naar 
het industrieterrein in Naarden. Het vermaar-
de openluchtzwembad Sijsjesberg bevindt 
zich op enige afstand van de wijk.
Een kaleidoscoop aan foto’s trekt voorbij, 
waarvan een aantal in kleur. Er zijn er veel 
met afbeeldingen van groepen en personen, 
met bij de laatstgenoemde de nog steeds 
in Huizen veel voorkomende namen Rebel, 
Veerman, Visser en Vlaanderen. Een feest van 
herkenning.
Het geheel is een interessant boek, zowel 
voor (oud) Huizers, als niet inwoners.

Anonymus 2013. Oud Huizen in beeld - Omge-
ving Zenderwijk. Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & 
Zn., Huizen. 154 blz. Deze uitgave is alleen ver-
krijgbaar bij Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & Zn, 
Ceintuurbaan 32-34, Huizen. Prijs € 34,- (pin-
nen niet mogelijk).

Dick A. Jonkers

Na een zeer succesvol seizoen in 2015 gaan 
wij ook in de winter en het voorjaar van 2016 
weer graag met u op pad door de diverse 
natuurgebieden van het Gooi en de directe 
omgeving daarvan. Wandel met ons mee en 
neem kennis van wat onze deskundige gidsen 
u over natuur, cultuur, landschap en beheer 
kunnen vertellen.

Nieuwjaarswandeling landgoederen Hilver-
beek en Spanderswoud
Datum: zondag 3 januari.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekpunt: de parkeerplaats aan de Oude 
Meentweg te Hilversum (in het Spanders-
woud). Bij onvoldoende ruimte is parkeren 
ook mogelijk bij het Landje van Six op de 
hoek van de Oude Meentweg en de Boslaan 
(dan ca. vijf minuten lopen). Ook te bereiken 
met buslijn 105 (halte Corverslaan en dan ca 
10 minuten lopen).
Gezellige wandeling door twee prachtige, 
rustige landgoederen met veel oude bomen 
en fraaie waterpartijen. Een mooie gelegen-
heid om elkaar de beste wensen te geven 
voor het nieuwe jaar in een prachtige omge-
ving.
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Naarden-vesting
Datum: zondag 13 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Adriaan Dortsmanplein te Naar-
den (bij het voormalige VVV-kantoor). Ook te 
bereiken met buslijn 110 (halte Naarden West-
walstraat, ca. 10 minuten lopen).
Bij de Vesting Naarden gaan natuur, cultuur 
en historie hand in hand. Je kunt hier heer-
lijk wandelen, ook als je wat minder goed ter 
been bent. De paden hier zijn zeer goed be-
gaanbaar.

Oude dorp Laren
Datum: zondag 20 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij het Sint-
Janskerkhof. Ook te bereiken met buslijn 108 
(halte Sint-Janskerkhof).
Dit is voor ons ook een beetje een experimen-
tele wandeling langs oude engrestanten, oude 
boerderijen, de molen, oude kerken, enz. We 
gaan proberen om er iets moois van te maken, 
want Laren is immers het oudste dorp van het 
Gooi.

Ankeveensche Plassen
Datum: zondag 27 maart.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: begin Dammerkade te Anke-
veen. Helaas geen openbaar vervoer.
We wandelen eerst door het mooie dorp An-
keveen en gaan dan via het Bergse Pad de 
polder in. De wandeling gaat ook over gras-
dijken, die bij nat weer glibberig kunnen zijn. 
Houdt dus rekening met uw schoeisel!

Hoogt van ‘t Kruis, Hoorneboegsche Heide en 
Holleweg
Datum: zondag 3 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Plataanweg, Hilversum. De Pla-
taanweg is een zijweg van de Utrechtseweg, 
iets ten zuiden van de Diependaalselaan. Par-
keren kan hier iets lastig zijn, maar is wel mo-
gelijk langs de nabij gelegen Larixlaan. Ook te 
bereiken met buslijn 58 (halte Plataanweg).
Bij deze wandeling kijken wij allereerst naar 
de architectuur van Willem Marinus Dudok. 
Maar ook verder lopen wij langs het landhuis 
Hoogt van ‘t Kruis aan de Utrechtseweg en na-

Foto: Goois Natuurreservaat

Reeën.



101

tuurlijk is er alle ruimte voor de natuur. Holle 
wegen zijn vooral bekend uit Zuid-Limburg, 
maar in Hilversum hebben we er ook één. 
Wandel mee en geniet! Mogelijk treffen wij 
hier ook eekhoorns of hun vraatsporen aan.

Eemland
Datum: zondag 10 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer tweeënhalf uur.
Vertrekpunt: de Carpoolplaats aan de Stichtse-
weg te Blaricum. Ook te bereiken met buslijn 
320 (halte Blaricum Carpoolplaats).
Wandeling door een prachtig uitgestrekt wei-
degebied met veel weide-, water- en moeras-
vogels en een interessante flora. Mogelijk zijn 
er ook nog hazen te zien.
De wandeling gaat deels over grasdijken, die 
tijdens of kort na nat weer glibberig kunnen 
zijn. Ook moet er soms over landbouwhekken 
worden geklommen, maar die zijn voorzien 
van handige opstapjes en zo nodig helpen wij 
u wel. Een goede verrekijker is hier heel nuttig.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: zondag 17 april.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: dagcamping Westerheide aan de 
Hilversumseweg te Laren (net buiten Hilver-
sum). Ook te bereiken met buslijn 108 (halte 
Hilversum Orionlaan).
Tijdens deze wandeling gaan wij op zoek naar 
reeën die hier nog steeds in redelijk aantal 
voorkomen. Wellicht zijn er ook nog andere 
leuke dingen te zien. Vergeet vooral uw ver-
rekijker niet om de reeën wat dichterbij te 
halen.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zondag 24 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te Hui-
zen. Ook te bereiken met buslijn 107 (halte 
Energieweg) en de buslijnen 108 en 320 (halte 
Huizen busstation).
Wandeling langs de kust van de voormalige 
Zuiderzee met nog steeds relicten uit die tijd, 

zoals zoutminnende planten als zandhaver en 
helm. De Naarder Eng is een prachtig gebied 
met eeuwen oude akkers.

Meer wandelingen volgen.

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. Honden 
kunnen absoluut niet worden toegelaten, 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 Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 
035 - 621 16 34 of 06 - 177 63 444 of per e-mail: 
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl
Informatie over het openbaar vervoer: 0900 - 
9292 (€ 0,70 per minuut) of www.connexion.nl

Tekening: Henk van Bork

Uitsnede van een aquareltekening van een eekhoorn.
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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 Huizen.

HuiZgebreid - van Toen tot Trend
T/m 26 maart 2016

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

Whistler
T/m 17 januari 2016

Singer highlights
T/m 17 januari 2016

Kirchner
T/m 10 april 2016

Er op uitEr op uit

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

Jan Hus en de Reformatie
T/m 31 januari 2016

James Abbott McNeill Whistler, Symphony in White. The 
Girl in the muslin Dress / Symfonie in wit. Meisje in mous-
seline jurk, ca. 1870, uitsnede van olieverf op doek.

Foto: internet

Boerderij op de hoek van de Lindenlaan-Plaveenseweg.

Foto: Singer Museum
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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

World Press Photo 15
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 tentoonstelling 
te zien over het werk en het leven van deze 
architect. Dudok heeft als gemeentearchitect 
een groot stempel op Hilversum gedrukt. Niet 
alleen door zijn gebouwen, maar ook door 
zijn stedenbouwkundige plannen. Er is ook 
aandacht voor de restauratie (jaren negentig), 
het materiaalgebruik en het interieur van het 
raadhuis. Dudok liet bijvoorbeeld bijzondere 
bakstenen maken voor het raadhuis en bestel-
de 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 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 Binnen-
stebuiten. Kijk voor informatie op de website.

Pinetum Blijdenstein
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleidingen 
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

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.
- Gesteentencyclus.
- Mineralen.
- De stenentuin.

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 en geoden zagen
Op woensdagmiddag kun je een ‘scharrelrug-
zakje’ lenen en een ‘oertijdwandeling’ gaan 
maken. En op de meeste woensdagmiddagen 
bestaat de mogelijkheid om in het atelier een 
geoden te laten zagen. Je koopt de geode en 

De mineralen van de hardheidsschaal van Mohs.

Foto: Teuson Nijland
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Foto: www.vestingmuseum.nl

Schot met een kanon.

het zagen is gratis. Een geode is een stenen 
bol met daarin prachtig kristal. Voor informa-
tie 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 

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 prachtige 
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 vestingwerken en 
prachtige omgeving van Naarden Vesting.
Dagelijks afvaarten. Uitgebreide en actuele in-
formatie 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 Werk-
groep Vestingstad een wandeling door Naar-
den Vesting gemaakt. Deze tocht start om 
12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan het 
Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 3,00 p.p. (kinde-
ren tot 12 jaar gratis).

Beeldentuin De Zanderij
Oude Meentweg 2,
1243 JD ‘s-Graveland
Tel.: (035) - 62 324 894 / 06 - 483 248 94.
Openingstijden: april t/m oktober van don-
derdag t/m vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.00-18.00 uur.
info@beeldentuin-de-zanderij.nl
www.beeldentuin-de zanderij.nl

De beeldentuin ligt op de grens van Hilversum 
en ‘s-Graveland tussen de prachtige buiten-
plaatsen en het Spanderswoud. In een decor 
van groen staan meer dan honderd beelden 
van kunstenaars uit China, Indonesië, India, 
Afrika en Nederland. Er wordt ook brons en 
houtsnijwerk tentoongesteld Verder zijn er 
een drijvende expositie, een atelier, padden-
poel en een bijenschans. De toegang is gratis.
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Geopark Gooi en Vecht in oprichtingGeopark Gooi en Vecht in oprichting

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Westerheide.

Recent is de eerste Nieuwsbrief van de Stich-
ting Geopark Gooi en Vecht (i.o.) verschenen. 
Tegelijkertijd is een poster geïntroduceerd, die 
een overzicht geeft van de activiteiten van de 
organisatie en een beschrijving van het gebied 
dat door wordt bestreken door het geplande 
Geopark. Hieronder wat interessante zaken 
uit deze nieuwsbrief.

Doelstelling
De Stichting heeft als doelstelling de totstand-
koming van een Geopark in de regio Gooi en 
Vecht, dat voldoet aan de criteria voor aan-
sluiting bij het onder auspiciën van de Unesco 
staande European Geopark Networks (EGN). 
Haar ambities, activiteiten en tijdsplanning 
zijn te vinden in het Plan van Aanpak dat op 16 
september 2013 is opgesteld door de Stichting 
in samenwerking met andere belanghebben-
den. Het is een burgerinitiatief dat uitgewerkt 
dient te worden met potentiële partners, bur-
gers, overheden en beheerders.

Wat doet de Stichting
Belangrijk is om in de praktijk te gaan toet-
sen of het Geopark haalbaar is. Haalbaar wil 
zeggen of het kan voldoen aan de voorwaar-
den van de UNESCO. Er wordt gestart met een 

aantal proefprojecten, waaronder het ont-
wikkelen van een geo-site (een geologische 
bezienswaardigheid) op de Zuiderheide in 
overleg met Geologisch Museum Hofland en 
de gemeente Laren.

Start uitwerking eerste Geo-site
Dankzij een genereuze bijdrage van zowel de 
Rabobank Noord Gooiland als van het Prins 
Bernard Fonds zal begin 2016 worden gestart 
met de uitwerking van de eerste geosite-loca-
tie, te weten de Zuiderheide. De Zuiderheide 
is een heidegebied tussen Laren en Hilversum. 
Het gebied strekt zich uit van het Larense Sint 
Janskerkhof en Geologisch museum Hofland, 
richting de Eemvallei. Het gebied is in archeo-
logisch en geologisch opzicht erg belangrijk en 
bijzonder waardevol. Het is in beheer bij het 
Goois Natuurreservaat. In het zuidelijk deel 
van de Zuiderheide liggen een aantal voor-
malige vennen, die vroeger werden gebruikt 
om de toen aanwezige schaapskudden te was-
sen. Vandaar de naam Laarder Wasmeer. Daar 
grenst de heide ook aan Anna’s Hoeve, in het 
gebied van de gemeente Hilversum. Op de 
Zuiderheide zijn ook grafheuvels. De website 
van de Stichting geeft meer informatie: www.
geoparkgooienvecht.eu/stichting.html
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Cursus numismatiekCursus numismatiek
AWN Naerdincklant organiseert in het voorjaar van 2016 een cursus over numismatiek. Aan de 
orde komen onderwerpen als de historie van het muntstelsel, de geschiedenis van de muntslag in 
Nederland, munteenheden, hoe u zelf munten kunt beschrijven, differentiërende kenmerken,en 
wat er in Nederland zoal aan munten gevonden wordt. Ook krijgen deelnemers de gelegenheid 
om wat over hun eigen vondsten te vertellen. Onderdeel van de cursus is een excursie naar het 
munten- en penningenkabinet van Teylers Museum in Haarlem. De cursus wordt gegeven door 
drs. Jan Pelsdonk, conservator van het Numismatisch Kabinet bij Teylers Museum.

Data, tijdstip en inhoud van de lessen
Vrijdag 4 maart van 19.30-22.00 uur. Les 1: Wat is numismatiek, historie van het muntstelsel, 
munteenheden en -type, geschiedenis van de muntslag.
Vrijdag 1 april van 19.30-22.00 uur. Les 2: Determineren en differentiërende kenmerken; wat is 
er in Nederland gevonden; vondsten van de deelnemers.
Zaterdag 9 april van 10.30-13.00 uur. Excursie naar het Teylers Museum in Haarlem.

Cursuslocatie
De lessen worden gegeven in de Infoschuur, Naarderweg 103, Hilversum.
De excursie is in het Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem.

Docent
Uw docent is drs. Jan Pelsdonk, conservator van het Numanistisch Kabinet bij Teylers Museum.

Cursusliteratuur
Uw docent verstrekt een lespresentatie en geeft verwijzingen naar websites.

Prijs
De deelname aan deze cursus is voor leden van AWN Naerdincklant gratis, andere deelnemers 
betalen € 30,-.

Opgeven bij voorzitter Sander Koopman, s.koopman19@gmail.com of telefonisch 035 - 7723267
Voorinschrijving tot 1-1-2016 uitsluitend voor de leden van AWN Naerdincklant.
Indien daarna nog plaatsen over zijn mogen andere belangstellenden zich inschrijven. 
De inschrijving loopt tot 1 februari 2016. U ontvangt een bevestiging van deelname.

Deelnemers
Maximaal 16 deelnemers.
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De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2016-1 is 20 februari 2016

Willem-Jan Hoeffnagel

Recent is ook de Vereniging Vrienden van het 
Gooi gestart met een eigen Facebook groep. 
Iedereen kan de groep vinden door in Face-
book te zoeken op ‘Vrienden van het Gooi’.  
Als u makkelijk op de hoogte gehouden wil 
worden van de berichten die er geplaatst 
worden, dan bestaat de mogelijkheid u als 
‘Lid’ aan te melden.
Wat zijn de zaken die via de VVG Facebook 
groep gecommuniceerd worden? Uiteraard 
wordt er een bericht geplaatst als er belang-
rijke ontwikkelingen zijn op onze (speerpun-

ten)dossiers. Maar ook de Wandelingen van 
de Natuurwacht en andere zaken die vallen 
onder de doelstellingen van de vereniging 
zullen eveneens  aandacht krijgen. 
Op de website www.vriendenvanhetgooi.nl 
staat een document om u als lid aan te mel-
den. Tevens is er een procedure in hetzelfde 
document om u met minimale inspanning bij 
Facebook aan te melden en lid te worden van 
onze groep.

Volg ons via Vrienden van het Gooi

Foto: Dick A. Jonkers

Zicht op het westelijk voorland van de Stichtse Brug.
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