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VVG in contactVVG in contact
In het laatste nummer van ons blad van 2015 
heb ik mijn voorwoord veel aandacht gege-
ven aan de ontwikkelingen rond het Transi-
tieplan GNR over de toekomstbestendigheid 
van GNR. Sindsdien is er heel veel gebeurd op 
dit actuele dossier. Om te voorkomen dat ook 
dit voorwoord weer vooral daarover gaat 
verwijs ik u naar onze onvolprezen website, 
waarin u alle stappen in dit proces goed kunt 
volgen. U vindt daar ook relevante stukken. 
Niet alleen die van de VVG, maar ook van de 
verschillende participanten van GNR. Ik ben 
best trots op de site, zeker op alle stukken die 
in ons speerpuntdossier GNR zitten. Uit reac-
ties van derden die ik krijg, blijkt dat dit dos-
sier ook wordt benut om kennis op te doen. 
Zo zie je maar, dat we onze taak als kennis-
instituut en geheugen voor het Gooi prima 
vorm kunnen geven met de moderne com-
municatietechnologie. Met dank aan onze 
webmasters Dolf van Elten en Willem-Jan 
Hoeffnagel. 
Nu we het daar toch over hebben, de Vrien-
den zijn ook al enige tijd te volgen op Face-
book. Zelfs door uw voorzitter, die daar tot 
voor kort steeds ver van weg bleef. Maar ja, 
als je dan op Facebook gaat als vereniging, 
kunnen je bestuursleden daarop niet ontbre-
ken. Zeker niet de voorzitter. Dus ben ik in-
middels ook aan het ‘liken’ gegaan, zoals dat 
in modern Nederlands heet en aan het zoe-
ken naar interessante zaken voor onze leden. 
Toch stiekem best leuk, want ook hier kun je 
dit medium gebruiken om kennis uit wisselen 
en met elkaar over en weer meningen te de-
len. We zijn nog aan het leren met Facebook, 
want de informatie daarop moet wel passen 
bij ons en onze doelstellingen. Af en toe een 
mooie (natuur)foto liefst van ons Gooi is ech-
ter ook nooit weg. Ik kan het u aanraden. Ga 
op zijn minst eens te kijken en als het aan-
spreekt, doe mee. Er valt immers nog veel 
kennis te delen en het helpt u in uw en onze 
meningsvorming. Een goed voorbeeld zijn de 
twee columns van hoogleraar Wim Derksen 
uit Cobouw over de nieuwe opgaven in de 
ruimtelijke ordening. Zoals het mitigeren van 
de klimaatverandering en de transitie naar 

meer duurzaamheid. Een onderwerp en soms 
een nieuw dilemma voor de Vrienden. Hoe 
gaan we om met windmolens en zonnecol-
lectorenparken? Mooi, maar vooral ergens 
anders of hebben wij als Vrienden ook een 
taak om die ontwikkelingen te faciliteren? 
Een onderwerp dat wij al bij het kenniscen-
trum hebben neergelegd. 
Waar ik als voorzitter en wij als vereniging 
weer van hebben kunnen leren is de in-
spraakperiode op het Transitieplan GNR in de 
afgelopen  twee maanden. We hebben daar 
ingesproken bij de vier Gooise gemeenten 
(de Hilversumse raad was ons in december te 
snel af met hun zienswijze) en de provincie 
Noord-Holland. We hebben daarmee niet al-
leen de zienswijzen van een aantal gemeen-
ten en de provincie kunnen beïnvloeden en 
meer in onze richting kunnen krijgen. We 
hebben in elk geval de VVG beter op de kaart 
gezet bij de Gooise gemeenten en de provin-
cie. Vooral door onze inhoudelijke en kriti-
sche benadering en bereidheid tot discussie. 
Ook dat is actieve communicatie en image-
building. Niet alleen op dit dossier, maar ook 
voor de vele ruimtelijke ordeningsdossiers 
bij de gemeenten en de provincie. Op dit 
moment bijv. weer Anna’s Hoeve i.v.m. het 
provinciale Inpassingsplan voor de HOV in 
Hilversum en Laren. Daarin hopen we invloed 
te kunnen hebben op de besluitvorming. Het 
zou immers mooi zijn als de gemeenten meer 
dan nu benieuwd zijn naar de mening van de 
Vrienden en ons vroeg in het proces inscha-
kelen. We kunnen niet altijd ‘oorlog voeren’. 
Daar komen we die gemeenten te vaak voor 
tegen. Bovendien kost dat veel (negatieve) 
energie. Zeker als organisatie, die volledig 
draait op vrijwilligers en enthousiastelingen.
In het ledenstandpunt van 16 september 2015 
inzake het rapport Winsemius is al aangege-
ven dat de VVG een agenderende rol zou ver-
vullen op dit dossier. Dat hebben we nu in de 
praktijk gebracht en met succes. Dat succes 
geldt dan eigenlijk alleen het proces. Want in-
houdelijk hebben we nog weinig kunnen be-
reiken. De Gooise gemeenten zien nog geen 
verantwoordelijkheid voor zich weggelegd in 
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1000-soortendagen in het Gooi:
een terugblik en een vooruitblik
1000-soortendagen in het Gooi:
een terugblik en een vooruitblik

Johan Jorritsma, voorzitter

de vorm van een structurele hogere bijdrage. 
Het gaat om een bijdrage van tenminste 65% 
nu naar 75% of meer straks. Gooise Meren is 
daar het duidelijkst in: het extra geld moet 
van andere nieuwe partners komen. Van hen 
valt niets te verwachten en als die partners 
er niet komen moet GNR zijn beheerambities 
maar naar beneden bijstellen. Ziedaar de in-
vulling van het gemeentelijk eigenaarschap. 
De provincie maakt en bevriest de huidige bij-
drage en doet sowieso niet mee aan hogere 
bijdrage op de langere termijn. Ondertussen 
spreekt zij wel haar zorg uit, of dit Transitie-
plan het toekomstige beheer van de Gooise 
natuur kan garanderen. Kortom geen van de 
participanten is bereid een concrete stap te 
zetten en iedereen kijkt naar de andere part-
ners. Ze sturen het DB met hun wollige Tran-
sitieplan op stap zonder duidelijk perspectief; 
zelfs de tijdelijke bijdrage van € 1,00 per in-
woner wordt maar voor een jaar gegeven, 
behalve -ere wie ere toekomt- Gooise Meren 
want die doet dat voor drie jaar. Op deze ma-

nier wordt de beslissing precies zoals de VVG 
in haar zienswijze aangeeft, simpelweg door-
geschoven naar 2018. Een vlucht in een pro-
ces waarvan de uitkomst voorspelbaar is. Het 
Goois Natuurreservaat? Dat ploetert voort. 
Hoe gaat het verder met Gooise natuur? Hoe-
ver kan die nog achteruitgaan? Op 10 maart 
is het woord aan het Algemeen Bestuur.
Tot slot nog over communicatie gesproken. 
Bij dit blad treft u alweer de stukken voor de 
reguliere jaarlijkse ledenvergadering aan. Er 
gaat niks boven directe communicatie tussen 
Vrienden. Ik hoop u in groten getale te spre-
ken in april. Tot dan!

Willem-Jan Hoeffnagel,
Fred van Klaveren & Theo van Mens

Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus 2014 
hebben de natuurorganisaties van het Gooi 
onder leiding van de KNNV afdeling Gooi een 
1000-soortendag gehouden. Doel van deze 
dag was het vaststellen van zoveel mogelijk 
soorten planten en dieren in een aantal na-
tuurgebieden in het Gooi. Het thema van de 
dag was: ‘verbinding’. De organisaties wil-
den met de 1000-soortendag een verbinding 
scheppen tussen de natuurorganisaties in het 
Gooi, in met elkaar verbonden natuurgebie-
den. Naar aanleiding van het 100-jarig jubi-
leum van de KNNV afdeling Gooi is het plan 
opgevat om ook in 2016 weer een 1000-Soor-
tendag te organiseren. Dit gaat gebeuren op 
vrijdag 27 en zaterdag 28 mei a.s. Dezelfde 
gebieden als in 2014 zullen worden onder-
zocht, maar nu in een ander jaargetijde.

De 1000-soortendag in 2014
Alle natuurorganisaties in het Gooi deden 
mee aan deze dag: KNNV, IVN, Vogelwerk-
groep, Poelenwerkgroep, Zoogdieren- (Mar-
ter- en Vleermuizen-) werkgroep en Vlinder- 
en Libellenwerkgroep. Ook werd regelmatig 
op individuele basis deelgenomen. Er werden 
soortgroepen gevormd, elk onder leiding van 
een soortcoördinator. Uiteindelijk deden ca. 
75 vrijwilligers mee, waaronder ook vrijwilli-
gers, die zich bezighielden met het invoeren 
van de soortenlijsten die de hele dag door 
werden aangeboden door de deelnemers. De 
soorten konden worden ingevoerd op een 
speciale plek binnen waarneming.nl (http://
gooi.waarneming.nl/1000_soortendag_gooi.
php). Het invoeren van de waargenomen 
soorten kon hiermee zelfs continu worden 
gevolgd door de deelnemers.
Onmisbaar was ook de professionele en en-
thousiaste ondersteuning van het Goois Na-
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tuurreservaat en de Vereniging Natuurmonu-
menten. Daarnaast hebben ook medewerkers 
van landelijke organisaties, zoals Naturalis, 
RAVON en de Vlinderstichting ons bij het on-
derzoek met hun kennis bijgestaan.

Biodiversiteit in Nederland
De 1000-soortendag is een concept dat is ont-
staan in 2010 in het ‘Jaar van de Biodiversiteit’ 
in Nederland. De biodiversiteit in Nederland, 
kort gezegd het aantal dier- en plantensoor-
ten, staat zwaar onder druk. Als voorbeeld: 
in 1950 waren er in Nederland ongeveer 1400 
soorten planten. Daarvan zijn er in een halve 
eeuw bijna 100 soorten uitgestorven en 500 
soorten sterk in aantal achteruit gegaan. Een 
vergelijkbare trend is te noemen voor vogels 
en andere organismen. Het Nederlands na-
tuurbeleid is gericht op het veilig stellen van 

deze biodiversiteit. Een belangrijke hoek-
steen daarin is het beschermen, maar ook het 
verbinden van natuurgebieden om de achter-
uitgang van soorten terug te dringen.

Biodiversiteit in het Gooi in acht aaneenge-
schakelde gebieden
Hoe de ontwikkeling van dier- en planten-
soorten in het Gooi verloopt, kan onder meer 
met een 1000-soortendag worden vastge-
steld. In het Gooi kennen we een groot aan-
tal natuurgebieden, onder andere in eigen-
dom en beheer bij het Goois Natuurreservaat 
en de Vereniging Natuurmonumenten. 
Daarnaast wordt gebouwd aan het Netwerk 
Natuur, een fijnmazig netwerk van verbin-
dingen tussen natuurgebieden. Door dit net-
werk worden de natuurgebieden uitgebreid 
en aan elkaar verbonden. 
De gekozen natuurgebieden (samen 225 ha) 
zijn met elkaar verbonden door ecologische 
verbindingen, zoals de Natuurbrug bij Crailoo 
en vormen samen een verbindende schakel 
tussen het Naardermeer en de Utrechtse Heu-
velrug. De gebieden die zijn onderzocht (zie 
plattegrond) zijn: Laegieskamp (1), Gijzen-
veen (2), Cruysbergen (3), Fransche Kamphei-
de (4), Spanderswoud (5), Zanderij Crailo (6) 
met de Natuurbrug (7) en De Snip (8).

Het weer
In dit warmste jaar ooit was nota bene augus-
tus één van de koelste en natste maanden. 
In de week voorafgaand aan de 1000-soor-

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Moerassprinkhaan.

Bron: www.knnvgooi.waarnemingen.nl
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tendag was het uitermate regenachtig, met 
veel wind en koele nachten. De avond van 16 
augustus was onverwacht zonnig en helder, 
maar koel. Op 17 augustus was het vochtig 
en bewolkt, maar overwegend droog, tot het 
eind van de middag, die werd afgesloten met 
een forse stortbui!

14 uur soorten jagen
Op zaterdag 16 augustus vond de eerste af-
trap plaats om 21.00 uur. Tijdens deze avond 
en nacht zijn tot ca. 01.30 uur alle soorten 
nachtvlinders, vleermuizen en uilen gelokt, 
beluisterd en geteld. 
Op zondag 17 augustus zijn de dier- en plan-
tensoorten genoteerd die gezien zijn. Er is 
om 06.00 uur gestart met de laatste uilen en 
vleermuizen. Op de Natuurbrug zijn vanaf 
06.00 uur trekvogels geteld en is gestart met 
het inventariseren van de overige gebieden. 
Om 17.00 uur sloten we de 1000-soortendag 
gezamenlijk af. In totaal hebben we met el-
kaar veertien uur in acht van de mooiste na-
tuurgebieden in het Gooi naar planten en 
dieren kunnen kijken.
 

Beschouwing van de resultaten
In de figuur (op pagina 8) worden de resulta-
ten gepresenteerd van onze waarnemingen 
uit het Gooi en de verdeling van soorten in 
Nederland.
Opvallend is het grote aantal soorten plan-
ten, paddenstoelen, mossen, algen, wieren 
etc., vogels en nachtvlinders. Toevallig of 
niet, dit zijn de soortgroepen waar wij ons 
in het Gooi veel mee bezig houden. Vooral 
bij de vogels (38%) en de planten (24%) zien 
we dat er relatief veel soorten zijn gevonden. 
Er zijn ook veel paddenstoelen aangetroffen, 
maar daarbij is het percentage juist erg laag 
(1%), omdat er zoveel van zijn. 
Het aantal bij de andere soortengroepen is 
duidelijk minder. Hoe zit dat dan bij de zoog-
dieren, de libellen, vlinders, reptielen en am-
fibieën? Ook hier zijn Gooise werkgroepen 
intensief mee bezig. In deze soortgroepen 
zitten echter relatief weinig soorten. Opval-
lend zijn steeds de grote percentages gevon-
den uit het landelijke assortiment. Dat komt 
door de grote kennis en inzet van de deel-
nemers uit de betreffende werkgroepen. Bij 

Agaatvlinder.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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sprinkhanen en krekels zien we dat er wel 
vijftien soorten zijn gevonden, 33% van die 
in Nederland en bij de vissen respectievelijk 9 
soorten, wat overeenkomt met 9%. Hier gaat 
het om de deskundige inzet van individuele 
deelnemers.

Een aantal soortgroepen is duidelijk onder-
belicht als je ziet wat hun aandeel is in de bio-
diversiteit van Nederland. Wat te denken  van 
vliegen en muggen, bijen, wespen en mieren, 
kevers, wantsen, cicaden en plantenluizen en 
andere geleedpotigen. Het lijkt ons goed om 
daar in de regio meer aandacht aan te beste-
den. Het wordt tijd voor een werkgroep ge-
leedpotigen of insecten!

De 1000-soortendag in 2016
In 2016 gaan we op vrijdag 27 en zaterdag 
28 mei een poging wagen om dit aantal te 
overtreffen. Het motto is deze keer ‘Samen 

er op uit’. Om een gedeeltelijke vergelijking 
te kunnen maken worden dezelfde gebieden 
geïnventariseerd, maar wel in een ander jaar-
getijde. Dit zal dus duidelijk verschillen gaan 
opleveren aangezien veel soorten seizoensaf-
hankelijk voorkomen. Dat betekent: er zullen 
bepaalde soorten niet waargenomen wor-
den, maar andere soorten weer wel. Het gaat 
dus spannend worden, of er meer soorten ex-
tra gezien worden dan er nu niet gezien zijn.
De gegevens worden weer verzameld in 
waarneming.nl (via knnvgooi.waarneming.nl 
zowel via pc als via smartphone (de app ob-
smapp)). 
De resultaten kunnen bekeken worden via: 
http://knnvgooi.waarneming.nl/1000_soorten-
dag_gooi.php.
Verzoeken om informatie over deze dag of 
opgeven om mee te doen kan door een be-
richt te sturen naar: w.j.a.hoeffnagel@hccnet.
nl.

De 1004 soorten verdeeld over de soortgroepen in het Gooi.

Vogels (78)

Sprinkhanen en
krekels (15)

Kevers (8)

Wantsen, cicaden en 
plantenluizen (14)

Planten (375)

Bijen, wespen en
mieren (13) Weekdieren en overige 

ongewervelden (11)

Vliegen en muggen (23)

Insecten (overig) (10)

Paddestoelen (119)

Geleedpotigen
(overig) (14)

Zoogdieren (14)

Algen, wieren en
overige ééncelligen (79)

Mossen en
korstmossen (102)

Dagvlinders (12)

Libellen (16)

Vissen (9)

Nachtvlinders en
micro’s (87)

Reptielen en
amfibieën (4)

Bron: www.knnvgooi.waarnemingen.nl
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Gooise Heemtuin, een verrassing
voor de natuurliefhebber

Gooise Heemtuin, een verrassing
voor de natuurliefhebber

Wouter Nugteren* 

Bij de Woensberg in Blaricum, net naast de 
gemeentelijke begraafplaats, bevindt zich 
een unieke heemtuin, nog geen 2000 m2 
groot, maar onopvallend liggend. Dat begint 
al met de weggestopte entree, die je haast 
moet kennen om hem te vinden. Daarom 
help ik u op weg. Volg vanuit het dorp ko-
mend de smalle Woensbergweg, die u langs 
de eeuwenoude eng voert tot aan de linker-
zijde van de begraafplaats. Ga bij de grote 
zwerfkei naar rechts en sla aan het einde van 
het pad opnieuw links af, nu het slingerende 
bospaadje in. Let daarbij op de stinsenflora1 
die daar groeit. Het toegangsbord heet u 
welkom en verzoekt u de tuin als rustgebied 

te respecteren. Dat doet u natuurlijk graag. 
Loop vervolgens via het klaphekje verder en 
u komt in de heemtuin van de Stichting Wilde 
Planten Blaricum.

Bloemrijk
Wat een saaie tuin is wellicht de eerste con-
statering. U ziet in het voorjaar en daarna dan 
nog niet de uitbundige bloemenpracht, die 
u wellicht had verwacht. Schort het oordeel 
even op, volg het pad langs de bosrand en 
loop door tot aan de rustieke zitbank. Ga daar 
op uw gemak zitten. Vanuit deze strategische 
positie overziet u een klein, maar paradijse-
lijke valleitje. Geniet van de wilde plantentuin 
en raak verbaasd over de stilte rondom, en u 
bent u snel in de juiste stemming om de Gooise 

1 Stinsenplant is een in Nederland en Duitsland gangbare benaming voor een groep planten, die in een regio alleen voor-
komt op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke, en hun natuurlijke 
verspreidingsgebied veel zuidelijker hebben.

Een hoekje van de tuin.

Foto: Wouter Nugteren
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Heemtuin naar waarde te schatten. Het is een 
tuin voor fijnproevers en rustzoekers. Op len-
te- en zomerochtenden is dit de beste plaats 
om te genieten van een indrukwekkende con-
cert van tuin- en bosvogels.

Blaricums initiatief
In 1973 namen enkele prominente inwoners 
van Blaricum het initiatief tot oprichting van 
de Stichting Wilde Planten Blaricum. De ge-
meente Blaricum was geïnteresseerd en stelde 
graag een stuk grond bij het gemeentehuis 
ter beschikking voor de aanleg van een wilde 
plantentuin, speciaal voor de van nature in 
het Gooi voorkomende soorten. De tuin werd 
al spoedig een succes, maar moest jaren later 
toch wijken voor de aanleg van een parkeer-
terrein. Met financiële hulp van onder andere 
de gemeente Blaricum en de Vrienden van 
het Gooi vond in 1995 de verhuizing plaats 
naar een voormalige akker bij de Blaricummer 
Eng aan de Woensbergweg. Die werd omge-

vormd naar de huidige Gooise Heemtuin.
Op de kale grond moest opnieuw worden be-
gonnen, maar de nieuwe tuin bood ook nieu-
we kansen. Inspiratie voor aanleg en beheer 
werd gevonden in de ideeën van de bekende 
botanicus dr. Ger Londo, die een natuurlijke 
tuinontwikkeling voor staat, gestuurd door 
ondermeer de kwaliteiten van de onderlig-
gende bodemsoorten. Menselijk ingrijpen 
wordt in zijn visie tot een minimum beperkt. 
In de praktijk komt dat bij ons voornamelijk 
neer op blad verwijderen in het voorjaar, het 
hanteren van de snoeischaar of zaag, één of 
twee maal per jaar maaien en afvoeren van 
het maaisel enz. Constante aandacht vraagt 
het beperken van de dreigende wildgroei aan 
braam, klimop en gaspeldoorn en oprukken-
de bosvorming. 

Gooise landschappen op miniformaat
De basis van de heemtuin bestaat uit verschil-
lende mini-landschapjes op bodemtypes die 

Foto: Wouter Nugteren

Entree tot de Gooise Heemtuin.
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in het Gooi voorkomen. Elke biotoop trekt 
een bijbehorende plantenwereld aan. Zo krijg 
je in de heemtuin op een kleine oppervlakte 
en op kleine schaal, een goede indruk van de 
natuurlijke Gooise flora. We onderscheiden 
in de tuin ondermeer een kalkhelling met 
schelpen (Zuiderzeekust), een kalkarme hel-
ling, een leemhelling en een leemkuil. Verder 
liggen er een heideterreintje en heischraal 
grasland. Ook is er een humusrijke aarden 
wal met bovenin een aardig uitkijkpunt, dat 
via een trap bereikbaar is. Op een vlak deel 
van de wal hebben we een ‘boerentuintje’ in 
aangelegd voor vergeten groenten en krui-
den. Diverse waterpartijen maken de tuin 
extra aantrekkelijk, zoals de libellenplas, 
de wel, het moerasje en het heidevennetje. 
Achter in de tuin treft u een jong, maar na-
tuurlijk bos aan, met veel dood hout, mos-
sen en paddenstoelen. De aarden wal aan de 
zijde van de begraafplaats is begroeid met 
eiken en stekelige struiken, zoals sleedoorn 
en meidoorn. Samen met wild fruit moet dit 
bosdeel uitgroeien tot de suggestie van een 
traditionele houtwal. Er groeien prachtige 
mospartijen op. De landschappelijke elemen-
ten in de tuin worden van elkaar gescheiden 
door een pad of greppel. Door de paden re-
gelmatig te schoffelen en voldoende breed 
te houden wordt de uitspoeling beperkt van 
een voedselrijk naar voedselarm milieu. Bo-
vendien beperken de paden de onbedoelde 
oversteek van planten naar een naastliggend 
leefgebied. 
De verschillende tuinonderdelen dragen er 
aan bij, dat de soortenrijkdom aan oorspron-
kelijke flora erg groot is: een kleine 250 soor-
ten, waaronder diverse die voorkomen op 
de Rode Lijst. Regelmatig ontdekken we de 
spontane komst van een nieuwe soort. En-
kele jaren geleden zijn er liefst 75 verschil-
lende soorten zwammen geturfd; 31 soorten 
mossen en 23 soorten korstmossen. De plan-
ten hoeven niet permanent aanwezig te zijn, 
want wilde planten kunnen komen of gaan. 
Ze duiken wel eens een jaartje onder, om 
later ombekommerd terug te keren op een 
andere plaats. Er is echter nog meer te zien. 
De oplettende natuurliefhebber kan volop 
genieten van de aanwezige padden, kikkers 

en salamanders, vlinders en libellen. Verder 
bevindt zich overal nog kleiner spul, zoals 
zandloopkevers en wilde bijen. Het naastge-
legen bosgebied en de begraafplaats zorgen 
voor een ongewoon rijke vogelstand.

Educatieve missie
De Gooise Heemtuin heeft samenwerkings-
verbanden met Landschap Noord-Holland en 
het Instituut voor Natuureducatie en Duur-
zaamheid IVN, afdeling het Gooi e.o. 
Onze vrijwilligers zorgen voor onderhoud en 
publieksvoorlichting. De tuin is in principe 
openbaar en het hele jaar door vrij toeganke-
lijk. De meeste bezoekers komen in het week-
einde of door de week, maar dan is niemand 
van ons voor uitleg aanwezig. Uit contacten 
blijkt dat bij het publiek veel waardering is 
voor de kwaliteiten van de tuin. Als enthousi-
aste tuin- en natuurliefhebbers, grotendeels 
met IVN-achtergrond, hebben wij een educa-
tieve taak en aan gemiste kansen hebben we 
niets. Daarom hebben we informatiepanelen 
geplaatst die uitleg geven. In het werksei-
zoen verrichten we wekelijks inventarisaties 
van bloeiende planten, die we met steeketi-
ketten aangeven. Op verzoek verzorgen we 
rondleidingen, eventueel gekoppeld aan een 
excursie over de Warandebergen, Groeve 
Oostermeent en het omliggende engenge-
bied. De heemtuin is beperkt toegankelijk 
voor rolstoelen.

De Gooise heemtuin kan niet zonder steun!
De tuin is een project van de Stichting Wilde 
Planten Blaricum. De Stichting, dus ook de 
Gooise Heemtuin, is financieel volledig af-
hankelijk van giften en donaties. Helaas zijn 
die er bijna niet. Het ontbreekt ons daarmee 
aan voldoende financiële ondersteuning. Het 
in stand houden van de tuin brengt, ondanks 
de belangeloze inzet van vrijwilligers, tal van 
kosten met zich mee. 
U kunt ons geweldig helpen door donateur te 
worden of een (vaste) bijdrage te storten op 
rekening NL24 INGB 00041 79 997 t.n.v. Stich-
ting Wilde Planten Blaricum. U draagt dan bij 
aan de continuïteit van de Gooise Heemtuin 
en daarmee aan een waardevol stukje Goois 
erfgoed. Daarvoor alvast onze dank!
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Dichter bij de stadDichter bij de stad

2015 was voor ons een moeilijk jaar waarin we 
te maken kregen met inbraak en diefstal van 
ons tuingereedschap en grove vernielingen. 
Dankzij de spontane steun van het publiek, 
financiële hulp van de Lakeland Foundation 
en van Landschap Noord-Holland, dat ons uit 
de brand hielp door tijdelijk tuingereedschap 
uit te lenen, staat de tuin er weer prima bij. 
Ondanks een toenemende bekendheid van 
de tuin en grotere bezoekersaantallen is de 
kenmerkende, haast meditatieve, rust over-
eind gebleven in de tuin. Dat willen we graag 
zo houden. Wij zijn trots op de kwaliteiten 
van onze tuin en de waardering van de be-
zoekers.

Vrijwilligergroep
Onze kleine maar enthousiaste vrijwilligers-
groep werkt van half maart tot november op 
woensdagochtenden van 9.30 tot 13.00 uur 

in de tuin. De werksfeer is relaxt. Wie interes-
se heeft in de heemtuin en met ons in welke 
vorm dan ook wil meewerken is bijzonder 
welkom. We kunnen helpende handen goed 
gebruiken. Specifieke kennis is niet echt no-
dig, maar wel meegenomen. We genieten 
van de tuin en dat gunnen we anderen ook. 
Komt u eens op een woensdagochtend langs 
voor een rondleiding of en praatje. Mail wou-
ter-nugteren@ziggo.nl voor een afspraak. 
Graag tot ziens!

Bronnen:
Sival. E. 1998. Gooise heemtuin. Vrienden van 
het Gooi. 1998 (2): 45-48.
Internet: www.gooiseheemtuin.nl

* Wouter Nugteren is voorzitter van de Stich-
ting Wilde Planten Blaricum, vrijwilliger en 
beheerder van de tuin.

Hein Groen

De zestien gedichten die in de afgelopen drie 
jaar in Naarden Vesting op gevels zijn ver-
schenen, staan er zo vanzelfsprekend bij,  dat 
de opkijkende voorbijganger zich letterlijk 
toegesproken kan voelen. ‘Dit zegt de muur’ 
(Rutger Kopland), ‘Moet je de eeuwen hier 
bloeien’ (Erik Menkveld), ‘Wees tot het ter-
loopse bereid’ (Willem-Jan Otten), enzovoort.

Het plan
Het was allesbehalve vanzelfsprekend ze ge-
plaatst te krijgen. De vesting heeft een be-
schermd stadsgezicht. We - dat wil zeggen 
degenen die de Werkgroep Muurgedichten 
vormden - hadden in de eerste plaats toe-
stemming nodig van de gemeente Naarden. 
Die kregen we op voorwaarde dat de gedich-
ten zo dicht mogelijk zouden aansluiten bij 
het historisch/culturele karakter van de stad.
We besloten regels te kiezen uit het werk 
van dichters, die in de afgelopen decennia op 
uitnodiging van boekhandel Comenius in de 
Vesting hun stem hebben laten horen. Alsof 

daarvan een spoor was achtergebleven. Te-
gelijkertijd zou dat een eerbetoon zijn aan 
de boekwinkel, waarvan we wisten dat hij 
zou sluiten, zoals in augustus 2015 gebeurde.  
Daarmee kwam ook een eind aan de mooie 
literaire avonden in het oude stadhuis. Het 
is van het begin af aan onze bedoeling ge-
weest daar een kleine bloemlezing aan over 
te houden, zowel in de openbare ruimte, als 
in de vorm van een 
boekje dat als gids 
zou kunnen dienen. 
Een van de doelstel-
lingen was ook een 
wandeling door de 
mooiste straten van 
de vesting mogelijk 
te maken met de 
gedichten als aanlei-
ding. 

Mattheuspassion 
Willem-Jan Otten 
heeft drieëntwintig 
jaar in de vesting Willem-Jan Otten

Foto: Gijs Went
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gewoond. Het lag voor de hand hem als eer-
ste om een gedicht te vragen. Gaandeweg 
kwamen we tot de ontdekking, hoezeer hij 
een spilfunctie vervulde. Hij deed dat, zonder 
daar zelf weet van te hebben, bij het web 
van woorden waaraan verder werd geweven, 
nadat hij met ‘Na de Mattheuspassie’ de cy-
clus in 2013 had geopend. Het leek ons mooi 
ook met regels van hem af te sluiten. ‘Wees 
tot het terloopse bereid’ kwam eind 2015 als 
laatste tekst op een gevel, dicht bij de plek 
waar hij jarenlang zijn werkkamer had. 
Voor het eerste gedicht was Otten bereid ge-
weest een bestaand gedicht zodanig te be-
werken, dat het dicht op de huid van de stad 
was geschreven. Met ‘Na de Mattheuspassie’ 
waren we er in alle opzichten in geslaagd te 
voldoen aan de voorwaarde die de gemeente 
had gesteld. Dichterbij konden we niet ko-
men.
Het gedicht werd voorafgaand aan de uitvoe-
ring van de Mattheus op Goede Vrijdag 2013 
onthuld door burgemeester Sylvester en de 
voorzitter van de Bachvereniging, in het bij-
zijn van de dichter en rijen wachtende Mat-
theusgangers. 

Wandeling door Naarden
Als inwoner van Naarden trad Willem-Jan Ot-
ten vaker dan anderen op om uit eigen werk 
voor te lezen. Een enkele keer was hij mo-
derator bij bevriende dichters als Marjoleine 
de Vos en Rutger Kopland. Dat er sprake is 
van een opmerkelijke samenhang tussen de 
muurgedichten, heeft ongetwijfeld te ma-
ken met het feit dat veel van de dichters el-
kaar kenden, over elkaar schreven, of elkaar 
als geestverwanten beschouwen. De zestien 
gedichten lopen als het ware fugatisch door 
elkaar heen. Dat geldt niet alleen voor ‘Na 
de Mattheuspassie’ van Willem-Jan Otten in 
relatie tot Willem van Toorn’s gedicht over 
Bach’s laatste fuga, maar ook voor allerlei 
gedichten die ieder op hun eigen manier iets 
proberen te zeggen over het ongrijpbare fe-
nomeen tijd. Bijna alle dichters verwoorden 
wat dat betreft ‘Hetzelfde anders’, om maar 
even de titel te lenen van het gedicht van 
Bernlef dat in de Jan Massenstraat op het 
voormalige klooster is aangebracht.
Voor een aantal mensen volstond de ‘onge-
dateerde tijd’, die in veel gedichten gethe-
matiseerd wordt, niet als passend bij een his-
torisch stadje met een rijke geschiedenis, die 
zo overzichtelijk in jaartallen ligt opgeslagen. 
Over ‘Na de Mattheupassie’ was iedereen te-
vreden. Met het tweede gedicht van Anna 
Enquist hadden sommigen meer moeite. ‘Ie-
mand moet het doen’ is een ingekorte versie 
van ‘Winter in Watou’. Enquist stemde er ge-
lukkig mee in de titel, en zelfs een strofe, te 
laten vallen om het universeler en daarmee 
geschikter voor de vesting te maken. 

Joodse geschiedenis
Dat het achter het Stadhuis, in een inham 
van de Raadhuisstraat terechtkwam had te 
maken met een aflevering van De Omroeper, 
het historische tijdschrift voor Naarden, dat 
in maart 2012 een heel nummer wijdde aan 
de jodenvervolging in de Vesting. Het eerste 
artikel gaat over de ooit in de Raadhuisstraat 
woonachtige familie Weiss. De directe aanlei-
ding voor Henk Schaftenaar om onderzoek 
naar deze familie te doen, was het ‘herhaald 
stilstaan’ bij een foto uit 1939 waarop vijf 
meisjes in het flakkerende zonlicht onder de 

Foto: Gijs Went

Willem-Jan Otten had een spilfunctie.
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oude stadslinde in de Raadhuisstraat ‘zak-
doekje leggen’ spelen. Een van die meisjes is 
Ettel Weiss, elf jaar oud. ‘Vier jaar later werd 
ze met haar ouders, broer en zuster in Sobi-
bor vergast’, schrijft Schaftenaar ter introduc-
tie van het aangrijpende verhaal over hun 
verblijf in Naarden en hun deportatie.      
Het gedicht van Anna Enquist gaat over ‘ge-
denken’. Iemand moet allen / gedenken die 
hier ooit liepen / en dronken en sliepen - zo-
dat zij / blijven. Iemand moet het doen. Henk 
Schaftenaar schreef niet alleen een heel num-
mer vol om dit stukje Naardense geschiedenis 
te belichten, hij organiseerde een jaar later in 
het stadhuis ook de ontroerende tentoonstel-
ling Joods kind in de oorlog, waarvoor hij de 
foto van de onbezorgd spelende kinderen als 
poster gebruikte.
De eerste de beste bezoeker van Naarden kan 
deze associatie natuurlijk niet hebben. Een 
historische tekst over bijvoorbeeld de brand 
in 1572, of de bevrijding van Naarden na de 

Franse bezetting in 1814 zou hem wellicht 
passender lijken. Tegenover de Naarders die 
zich afvroegen waarom dat gedicht juist op 
die plek terecht was gekomen, rechtvaardig-
den we onze keuze door te antwoorden dat 
we met Enquists gedicht al die ‘iemanden’ 
wilden eren - van historici tot stadsgidsen - 
die onvermoeibaar en vrijwillig de geschiede-
nis van Naarden levend houden. 
 
Jeugdige betrokkenheid
Een van de redenen om een boekje over het 
gedichtenproject te willen uitbrengen is om 
wat gedetailleerder te kunnen toelichten 
hoe we tot onze keuzes kwamen. Om bij-
voorbeeld een aanleiding als het verhaal van 
de familie Weiss kwijt te kunnen. En erop te 
wijzen op welke manier bepaalde gedichten 
met elkaar in gesprek zijn. 
Maar ook om te proberen duidelijk te ma-
ken, waarom wij denken dat blootstelling 
aan poëzie belangrijk is. Ook, of juist voor 
kinderen. Wij ervoeren het dan ook als een 
groot compliment toen Groep 8 van de 
plaatselijke basisschool in 2014 vroeg of zij 
zich bij ons project mochten aansluiten met 
een gezamenlijk gemaakt gedicht. 
Meer dan voor enige andere vorm van lite-Poster van de expositie Joods Kind in de Oorlog.

Bron: www.joodsamsterdam.nl

Foto: Gijs Went

Het gedicht van Rutger Kopland dat te zien is in Naarden.



15

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

ratuur geldt voor gedichten, dat lezen een 
vorm van herinneren is. Zo heeft criticus 
Kees Fens dat ooit omschreven. Het gaat 
niet alleen om wat er staat, maar vooral om 
wat er wordt opgeroepen. Door de woorden 
van anderen kunnen allerlei momenten op-
lichten uit ons eigen verleden, onze eigen 
geschiedenis. Het maakt niet uit of dat een 
persoonlijke ervaring is, of iets dat we ge-
hoord of gelezen hebben en ons heeft ge-
raakt. Zoals een van Rutger Koplands dicht-
regels luidt: ‘alles in ons is geschiedenis alles.’ 
Door poëzie kan die vorm van geschiedenis 
te voorschijn worden gelezen, zou Kees Fens 
zeggen. 
Daarom is het niet nodig dat je elke regel van 
een gedicht begrijpt. Er kan al iets gebeuren 

door één zin of een woord dat een beeld op-
roept. Willem-Jan Ottens ‘Wees tot het ter-
loopse bereid’ kan gelezen worden als een 
aansporing je daarvoor open te stellen.
Dichter bij de stad: een poëtische wandeling 
door Naarden-Vesting zal aan het begin van 
de zomer verschijnen. Er zullen foto’s en een 
plattegrond met de locaties van de gedichten 
in worden opgenomen. 
Zie http://verenigingvestingstad.nl/muurge-
dichten/ voor alle geplaatste gedichten van: 
Willem-Jan Otten, Anna Enquist, Jana Bera-
novà, Leo Vroman, Lucebert, Bernlef, Rutger 
Kopland, Erik Menkveld, T. van Deel, Willem 
van Toorn, Marjoleine de Vos, Ida Gerhardt, 
Hanny Michaelis, Dick Hillenius en Groep 
8/2014 van de Rehobothschool.

Jan Hein Bannier

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. De 
vragen gaan over de belevingswaarde van na-
tuur en landschap en cultuur in het Gooi en 
zaken die daarmee te maken hebben. Deze 
keer de mening van de burgemeester van Wij-
demeren, de heer drs. Martijn E. Smit. 

U bent burgemeester van de gemeente Wij-
demeren. Heeft u bij uw sollicitatie bewust 
gekozen voor een Gooise gemeente?
De keus voor deze gemeente was niet om de 
omgeving, maar vanwege de bestuurlijke uit-
daging. De prachtige omgeving is natuurlijk 
wel een heel prettige bijkomstigheid.

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in dit gebied?
Ik ben zes jaar burgemeester van Wijdemeren 
en woon hier bijna even lang.

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?
De bijzondere aard van dit gebied speelt in 
alle beslissingen mee. Vooral het behoud van 
het culturele erfgoed is belangrijk. Dit geldt 
zowel voor het Gooise gedeelte als voor het 
plassengebied.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in Wijdemeren. Wat verschijnt 
er dan?
De hele gemeente is erg mooi, maar als ik 
toch iets eruit moet kiezen, denk ik vooral 
aan de plassen en met name de Spiegelplas in 
Nederhorst den Berg. Ik woon aan deze plas 
en kan me nog regelmatig verwonderen over 
het natuurschoon in dit unieke gebied. 

Kunt u uitleggen waarom u deze plek zo 
mooi vindt en waarom hij u zo raakt?
Het is hier weids en uniek.

Welk cijfer zou u uw gemeente geven op een 
schaal van 1 tot 5? Waarvoor moet dat cijfer 
gegeven worden? 
Zonder enige twijfel is dit een 5. Zoals hier-
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In beeld: fluitenkruidIn beeld: fluitenkruid

voor al gezegd: dit gebied is uniek in Neder-
land.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij hen op de natuur wij-
zen en ze ernaar leren kijken?
Misschien kunnen wij wel iets van kinderen 
leren. Zij kijken met een onbevangen blik 
naar alles.
Voorbeeld hiervan is de manier waarop kin-
deren bezig zijn bij Natuurmonumenten in 
’s-Graveland. Zij nemen niets als vanzelfspre-
kend aan en verbazen zich nog over dingen 
waar wij allang aan gewend zijn. 

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw ge-
meente en waarom?
Daar heb ik lang over nagedacht en ook aan 
anderen gevraagd. Ik heb niets kunnen vin-
den wat ik lelijk vind. Natuurlijk zijn er altijd 
gebieden die mooier kunnen, maar dat is wat 
anders. Zo wordt er nu gewerkt aan het ver-
fraaien van de entrees van de dorpen.

Bent u lid van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi?
Dat ben ik niet, maar ik zal zeker op de site 
van de Vrienden kijken om een nog betere 
indruk van de activiteiten te krijgen.

Wat is er nog verder bijzonder aan Wijde-
meren?
Wat mij betreft is de diversiteit bijzonder. De 
naam van de gemeente zal nog niet iedereen 
even bekend in de oren klinken, maar dat 
geldt zeker niet voor de dorpen die er deel 
van uitmaken. 
Welke Nederlander heeft er bijvoorbeeld 

nog nooit gehoord van Loosdrecht met zijn 
uitgestrekte plassen? Als er ijs ligt, trekken 
schaatsliefhebbers massaal naar Ankeveen en 
Kortenhoef. 
’s-Graveland geniet nationale bekendheid 
met zijn statige buitenplaatsen en het be-
zoekerscentrum van Natuurmonumenten. 
Verder heeft het Vechtdorp Nederhorst den 
Berg met zijn Spiegelplas en Blijkpolderplas 
veel te bieden voor duikers en andere takken 
van watersport.

Foto: gemeente Wijdemeren

Burgemeester drs. Martijn E. Smit.

Willem-Jan Hoeffnagel

Nadat een aantal dieren besproken is, zal het 
deze keer gaan over een voorjaarsplant. We 
gaan het hebben over het fluitenkruid (An-
thriscus sylvestris). Iedereen kent deze plant 
wel want hij is zeer algemeen in Nederland 
en behoort tot de veertig meest voorko-

mende planten. Het is een plant die door zijn 
voorkomen in staat is om een behoorlijke in-
vloed op zijn omgeving uit te oefenen.

Herkenning
Fluitenkruid behoort tot de Schermbloem-
familie (Umbelliferae) en tot het geslacht 
Kervel (Anthriscus) samen met planten als 
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fijne kervel en echte kervel. Het is een over-
blijvende plant met bloemschermen van 8-15 
stralen. De zijdelingse schermen zijn overwe-
gend mannelijk. De bloemen zijn wit en heb-
ben geen omhulsel. De bloemsteel onder de 
vrucht heeft een krans van korte stekelharen. 
De vruchten zijn 6-10 mm. lang, kaal en zwart 
van kleur. Nog niet rijpe vruchten zijn (licht)
groen. De bladeren zijn twee tot drievoudig 
geveerd. De bladscheden zijn op de ribben 
dicht behaard. Aan de randen zijn ze wollig 
gerimpeld.
Het is een hemikryptofyt, wat betekent dat 
in de winter de knoppen zich op of iets onder 
de grond bevinden.

Waarnemen
Deze soort komt voor in graslanden en loof-
bossen op vochthoudende en vruchtbare 
grond. Vooral in bermen en op dijken zijn ze 
aan te treffen. Ook staan ze op beschaduwde 
plaatsen. De planten kunnen een hoogte be-
reiken van 40 centimeter tot 1,5 meter (soms 
nog hoger). Verder is de plant te herkennen 
aan de typische kruidige geur.
Ze bloeien als eerste van de schermbloem-
familie, als de voorjaarsbloeiers aan het ver-
dwijnen zijn en de zomerbloeiers nog niet 

opvallen. De bloeitijd loopt van april tot en 
met juni. Onder gunstige omstandigheden 
kan de plant massaal optreden en een hecht 
lint opleveren van groene planten en witte 
bloemen. In de herfst en winter is vaak hier 
en daar een bloeiende plant te vinden.

Biologie
De plant overwintert door middel van oksel-
knoppen van de onderste bladeren, die wor-
tel schieten en daarna tot nieuwe planten 
uitgroeien. Na de vruchtzetting sterft de rest 
van de plant af.
Het is een soort van voedselrijke, vochthou-
dende bodem en is vooral op klei te vinden. 
Het is een stikstofindicator. In gebieden met 
een van nature voedselarme grond verschijnt 
hij pas na bemesting of een andere vorm van 
verrijking met voedingstoffen.

Fluitenkruid groeit op grazige plaatsen, maar 
beweiding wordt slecht verdragen. Ook komt 
het voor op beschaduwde plaatsen en in ruig 
rietland. Planten waarmee ze vaak samen 
worden aangetroffen zijn smeerwortel, ge-
wone berenklauw (een andere schermbloem), 
hondsdraf, speenkruid en ruw beemdgras. 
Als bosplant is het een kenmerkende soort 

Slootkant met massaal voorkomend fluitenkruid.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel
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van jonge en/of opengewerkte bodem samen 
met zevenblad, dagkoekoeksbloem, kleef-
kruid en dauwbraam. In parkbossen is het 
een vaste begeleider van stinsenplanten.
Fluitenkruid kan de concurrentie met grassen 
goed aan. Het heeft al vroeg in het voorjaar 
bladrijke rozetten, waarmee de grassen sterk 
in hun groei belemmerd worden.
Onder natuurlijke omstandigheden heeft 
de plant weinig last van grazers. Er zijn ver-
schillende soorten vliegen die de plant graag 
bezoeken. Ze lopen vaak over de bloem-
schermen om het daar makkelijk bereikbare 
voedsel te eten. Het is de voedselplant van de 
zweefvlieg het kervelgitje (Cheilosia pagana). 
De larve van deze zweefvlieg leeft in de sten-
gelbasis en voedt zich daar met verslijmend 
plantenweefsel. Ze overwinteren in de pen-
wortel en verpoppen in het voorjaar. Vanaf 
mei is de volwassen zweefvlieg op de scher-
men te vinden, vooral op licht beschaduwde 
plekken.
De vele insecten op en tussen de planten zijn 
weer voedsel voor vogels.

Verspreiding en bescherming
De naam fluitenkruid komt van de eigen-
schap, dat als men een stuk van de stengel 
afsnijdt en op één van de kanten blaast, dit 
een fluitend geluid oplevert.
Vanwege zijn schoonheid heeft de plant di-
verse namen gekregen. Jac. P. Thijsse bijvoor-

beeld gebruikte de naam ‘Hollands kant’. In 
Groningen en Friesland wordt de plant ook 
wel ‘pinksterbloem’ genoemd, niet te ver-
warren met de echte pinksterbloem.
In Nederland is het naast zevenblad de meest 
voorkomende schermbloemige. In het Gooi 
was deze plant voor 1970 redelijk aanwezig. 
Tegenwoordig kan de soort overal in de regio 
worden aangetroffen.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Bloemscherm.

Dick A. Jonkers

Het leukste bos van Nederland. Zo wordt 
het Spanderswoud betiteld door de auteurs 
van het gelijknamige boek (Van der Linden 
1992). Zonder op die uitspraak af te willen 
dingen, hangt het er maar van af wat voor 
maatstaven je aanlegt. Heel lang is het een 
productiebos geweest. Voor mij is het in ie-
der geval tegenwoordig een spannend bos 
met een rijke flora en fauna. Om die te ont-
dekken moet je soms wel de nodige moeite 
doen. Door de omvorming, die al geruime 

tijd plaatsvindt heeft het bos namelijk nogal 
wat veranderingen ondergaan in positieve 
zin, die het karakter van het gebied sterk 
hebben gewijzigd.

Ligging en eigendom 
Het Spanderswoud bevindt zich in de noord-
westhoek van de gemeente Hilversum onder 
de Franse Kamp. Er is ook nog een landgoed 
van Natuurmonumenten met dezelfde naam 
aan het Noordereinde in ’s-Graveland.
De vorm is rechthoekig en de totale opper-
vlakte beslaat 213 hectare. Het gebied wordt 
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aan de noordzijde begrensd door het land-
goed Bantam, het kampeerterrein de Franse 
Kamp en de Franse Kampweg. In het oosten 
fungeert de Bussummergrindweg als grens. 
De villatuinen van de Bachlaan zijn dit aan de 
zuidzijde en de Meentweg aan de westelijke 
rand.

Historie
Oorspronkelijk maakte het Spanderswoud 
deel uit van een uitgestrekt areaal met heide, 
bos en stuifduinen dat zich uitstrekte over het 
Gooi. Erfgooiers maakten vanaf het eind van 
de 13e eeuw tot heel lang in de 18e  eeuw ge-
bruik van het gebied. Er was begrazing met 
schapen, waarna plaggen werden gestoken 
en de landbouwgronden werden daarmee 
bemest. Het was eerst eigendom van de gra-
ven van Holland en later van de Staten van 
Holland, die de gronden van het uiterste wes-

telijk deel schonken aan Amsterdamse koop-
lieden. ’s-Graveland heeft zijn naam hieraan 
te danken. De nieuwe eigenaren verkregen 
dit deel in 1625 en mochten het ontginnen. 
Zij lieten er geen gras over groeien en gin-
gen gelijk aan de slag met land- en bosbouw. 
Percelen werden ontzand en het afgegraven 
materiaal werd verhandeld. De eigenaren 
bouwden landhuizen en legden parken aan.
De ontginning van het tegenwoordige Span-
derswoud ving aan in 1775 en het werd be-
plant, al duurde het nog tot rond 1840 voor-
dat het bedekt was met min of meer gesloten 
bos, dat geëxploiteerd werd voor houtpro-
ductie.
Eind januari 1920 kocht de gemeente Hilver-
sum het bos aan. Gedurende de laatste jaren 
van de Tweede Wereldoorlog was er veel 
kaalslag. Daarna, tussen 1945 en 1951 vond 
herinplant plaats. Er ontstonden in de jaren 
zeventig plannen voor herinrichting van de 
boscomplexen en een andere beheer, waar-
bij voor het laatste werd gedacht aan ’natuur 
technisch’ bosbeheer met omvorming van de 
begroeiingen. Toch duurde het nog tot het 
eind van dit decennium voordat hier vaart in 
begon te komen en dit type beheer kon wor-
den gerealiseerd.
Na de overdracht eind 1991 door de gemeen-
te Hilversum is het in eigendom en beheer bij 
het Goois Natuurreservaat. Hiermee zijn de 
nieuwe ontwikkelingen ten eeuwige dage 
veiliggesteld.

Oud en jong bos 
Vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw zijn 
herinplantingen uitgevoerd. Oude beuken-
lanen, oud beukenbos, zowel oud als jong 
dennenbos, eikenspaartelgenbos en percelen 
met lariks, douglas en fijnspar wisselen elkaar 
nu af. Het geheel wordt ontsloten door een 
vrij dicht padennetwerk en plaatselijk door 
sluippaadjes.
Naaldhout overheerst met 62%; 26% bestaat 
uit loofhout. Ongeveer een zesde deel van 
het naaldbos is oud, de rest dateert van net 
na de Tweede Wereldoorlog en heeft daar-
door eenzelfde leeftijdsopbouw (Harder & 
Visser 1978). Die houdt verband met de hout-
teeltkundige exploitatie van deze heidebe-

Foto: Dick A. Jonkers

De natuur herneemt haar rechten.
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bossing die men al vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw nastreefde. Bij de 
Melkweg bevindt zich een perceel met ber-
ken. Vrijwel in het centrum van het gebied 
ligt nog een ongeveer vijf hectare groot hei-
develdje. Verder zijn hier en daar nog kleine 
open plekken, die begroeid zijn met struikjes 
en opschietende boompjes. Aan de oostzijde 
tegen de Bussumergrintweg bij Bistro Ro-
bert is een parkeerterrein met aangrenzend 
speelveld aanwezig. Tegen de Oude Meent-
weg zijn nog een klein grasland en een akker 
aanwezig. Ook is in het zuidelijk deel van het 
gebied open water in de vorm van een geïso-
leerd liggende bosvijver bij de Oude Meent-
weg, een amfibieënpoel en een lintvormige 
waterpartij, die aansluit op het water van de 
’s-Gravelandse landgoederen. De waterpartij 
is een samenspel van licht kronkelende wa-
tersingels, van origine waterlopen, gebruikt 
voor zandwinning, die tot 1925 in dit deel 
van het Spanderswoud is uitgevoerd (Goois 

Natuurreservaat 1998). Uitvoerige informatie 
over o.a. de geschiedenis, ontwikkelingen, 
flora en fauna is te vinden in ‘Het Spanders-
woud’ (Van der Linden 1992).

Natuurlijk beheer
Vanaf 1981 is ingezet op een omvormingsbe-
heer dat gericht was op het ontwikkelen van 
een zo natuurlijk mogelijk bos (Siebel 1992). 
Bomen werden omgetrokken of afgezaagd, 
en stammen en takken op rillen gelegd (voor-
al langs de paden) om zo schuil- en voortplan-
tingsgelegenheid voor dieren en natuurlijke 
barrières voor recreanten te creëren. Ook 
zijn toen verspreid over het hele gebied open 
plekken in het bos gemaakt. Ook zijn er toen 
veel paden afgesloten door deze dicht te leg-
gen en is er bestrijding uitgevoerd van Ame-
rikaanse vogelkers (1989/’90) en Amerikaanse 
eik (Van der Linden 1992). Nadat het gebied 
in handen kwam van het Goois Natuurreser-
vaat is de Amerikaanse vogelkers ook in 1994 
en 1995 teruggedrongen en zijn er verder 
slechts enkele kleine ingrepen geweest. Open 
plekken zijn inmiddels weer grotendeels be-
groeid geraakt. De natuurlijke ontwikkeling 
van het gebied heeft sindsdien vrijwel onge-
stoord zijn gang kunnen gaan. In het hele 
gebied is nu veel staand en liggend dood 
hout aanwezig. Rond 2000 is aan de Bussu-
mergrintweg bij de parkeerplaats van Bistro 
Robert een speelveldje/dagrecreatieterrein 
aangelegd. Hiervoor is een vak van nog geen 
hectare douglassparren geveld. Rondom en 
als afscheiding is toen loofhout aangeplant. 
Ongeveer in dezelfde tijd is de Spanderslaan 
voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. 
Bij het beheer speelt de Werkgroep Land-
schapsbeheer Nardinclant tegenwoordig een 
belangrijke rol.1 

Recreatie
De recreatiedruk op het gebied is groot. 
Het Spanderswoud wordt doorkruist door 
een aantal fietspaden, die intensief worden 
gebruikt voor woon-werkverkeer en door Overzichtskaart van het Spanderswoud.

Bron: Topografische Dienst

1 Van augustus tot april organiseert de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant iedere maand een werkdag, altijd op 
zaterdag. De werkdagen richten zich op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurterreinen in het Gooi e.o. Contact-
adres nardinclant@nardinclant.nl
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recreatiefietsers. Af en toe begeven moun-
tainbikers zich op buiten de reguliere paden. 
Wandelaars en joggers vertrekken vooral 
vanaf de parkeerplaats aan de Bussumer-
grintweg, die aan de Oude Meentweg en 
in mindere mate vanaf de parkeerplaats bij 
de Hocras aan de Fransche Kampweg. Ver-
der komen ook via de toegangswegen aan 
de Bachlaan recreanten het gebied in. De 
wandelaars zijn te verdelen in mensen met 
en zonder hond. De grootse aantallen van 
de eerste categorie zijn talrijk op mooie da-
gen, vooral in de weekeinden. Zij houden 
verspreid over het gebied vrijwel overal op. 
Meestal verwijderen zij zich niet al te ver van 
de plek waar de auto staat. Vrij veel hon-
denbezitters bezoeken het gebied dagelijks, 
een deel voordat zij naar hun werk gaan of 
na terugkomst daarvan, een ander deel in de 
loop van de dag. Het aanlijngebod dat van 15 
maart tot 15 juli geldt voor een deel van het 
gebied wordt op grote schaal genegeerd. Zo 
gauw de hondenuitlaters een persoon zien, 
die ook maar enigszins op een toezichthou-
der lijkt, wordt de hond aangelijnd. Ruiters 
zijn tijdens de inventarisaties diverse keren 
op allerlei paden buiten de officiële ruiter-

routes gesignaleerd. Af en toe begeven be-
rijders van sulky’s zich vroeg in de ochtend 
met hun drafpaarden op niet voor hen toe-
gestane paden tussen de Bussumergrintweg 
en de Melkweg.

Vogelrijkdom
Het Spanderswoud is in de periode 1974-2005 
maar liefst tien keer geïnventariseerd. Het 
behoort hierdoor tot de best onderzochte ge-
bieden in de regio. Het fijne van deze reeks is, 
dat de ontwikkelingen in de vogelstand goed 
konden worden gevolgd. Niet alleen de ef-
fecten van het interne beheer, maar ook die 
van externe invloeden. 
Van de 56 soorten die er tussen 1974-2005 in 
het Spanderswoud gebroed hebben, zijn er in 
die periode 24 die er op vooruit zijn gegaan. 
Het merendeel van de soorten behoort tot de 
holenbroeders, daarna volgen struik- broe-
ders en kroonbroeders. Van de bodembroe-
ders namen slechts twee soorten toe. 
Bij een aantal soorten was de toename spec-
taculair t.o.v. 1988, het jaar waarin het gebied 
voor het laatst volledig is geïnventariseerd. 
Het ging om maar liefst twaalf soorten, te 
weten grote bonte specht, winterkoning, me-
rel, zanglijster, roodborst, koolmees, pimpel-
mees, zwarte mees, glanskop, boomklever, 
boomkruiper en vink. De ontwikkelingen in 
het bos zijn kennelijk in de tussenliggende 
zeventien jaar gunstig geweest voor deze 
soorten.
Er waren vijf soorten die sterk afnamen: ho-
lenduif, houtduif, tjiftjaf, goudhaan en gaai. 
Hoewel duiven en gaaien gewilde prooien 
zijn van de havik, waarvan in 2005 vier paren 
in het bos broedden, zal de predatie of aan-
wezigheid geen invloed gehad hebben op 
het aantal broedparen. 
In 2005 zijn tijdens de inventarisatie vijftig 
verschillende soorten broedvogels vastge-
steld (Jonkers 2006). Hiermee is het Spanders-
woud zich samen met Einde-Gooi (51 soor-
ten) één van de soortenrijkste boscomplexen 
van het Gooi. 
Onder de broedvogels bevonden zich vier 
soorten die op de Rode Lijst staan. Dat zijn 
de ransuil, groene specht, matkop en grauwe 
vliegenvanger.

Foto: Bert Roelofs

Boomklever.
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In het onderstaande zijn een aantal resulta-
ten vermeld van 2015. In het broedvogelrap-
port over dit jaar ook de resultaten te vinden 
van vorige inventarisaties.
Eenden hielden zich, hoe kan het ook anders, 
alleen op in de omgeving van de gegraven 
waterlopen. Eén paar vestigde zich in 2015 in 
een bosuilenkast in het noordwestelijke deel, 
nadat de jongen van de bosuilen daar waren 
uitgevlogen. Ook hielden zich een paartje 
mandarijneenden en paartje carolina-eenden 
op in het gebied. Eerstgenoemde soort is ge-
signaleerd bij een nesthol in een boom. Het 
zijn beide exoten, die uit een watervogelcol-
lectie afkomstig geweest moeten zijn.
De havik kwam voor met vier paren, de buizerd 
met drie en de sperwer met één paar. Uilen 
zaten er ook. Twee paar bosuilen en vijf paar 
ransuilen! Van de spechten zijn vier soorten 
gesignaleerd: zwarte specht, groene specht, 
kleine bonte specht en grote bonte specht. De 
laatste met maar liefst 54 paren! Roodborst 
(167), winterkoning (150), merel (148) en kool-
mees (120) vormden de top drie. Grote lijsters, 
die in de regio steeds schaarser worden, waren 

vertegenwoordigd met tien paren. Alle zeven 
mezensoorten kwamen voor. 
Bijzondere soorten waren boompieper, flui-
ter, grauwe vliegenvanger, goudvink, putter, 
kruisbek en raaf. Aparte vermelding verdient 
het aantal van acht paren van de appelvink. 
Deze kensoort van oude bossen dook al voor 
in de jaren negenting van de vorige eeuw 
op tijdens de inventarisatie van plots voor 
broedvogelmonitoring in de regio.
Wanneer wordt gekeken naar de samen-
stelling van de broedvogelbevolking en hun 
broedplaatsen, ontstaat van hoog naar laag 
het volgende beeld. Het aandeel van in bo-
men broedende soorten (kroonbroeders) is 
26%. Dat van holenbroeders is 40% en van 
struikbroeders 15%. De bodembroeders ten-
slotte hebben een aandeel van 19%. Wat de 
verdeling van het aantal broedparen (1243) 
betreft komen holenbroeders en struikbroe-
ders elk op bijna rond een derde van de to-
tale broedvogelbevolking. De kroonbroeders 
beide rond een zesde. Omgerekend komt het 
er op neer dat er per hectare zes broedparen 
aanwezig zijn.

Foto: Bert Roelofs

Appelvink.
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Overige fauna
Reeën, hazen en konijnen komen vrijwel 
overal verspreid in het bos voor, soms in kleine 
groepen. Zo stak o.a. eind februari vanuit Ban-
tam een groepje van vijf reeën - twee bokken 
en drie geiten - de Melkweg over. Eekhoorns 
kunnen worden aangetroffen op diverse 
plaatsen. Hun vraatresten, afgekloven naald-
boomkegels liggen daar vaak op de bodem. 
Het voorkomen van bunzing, wezel en herme-
lijn wordt genoemd, maar actuele gegevens 
zijn, voor zover bekend niet beschikbaar. In-
teressant is de waarneming van boommarters, 
die zich ophouden in het Spanderswoud. Van 
der Linden (1992) maakt melding van een eek-
hoorn, die achtervolgd werd door een boom-
marter. Een nest van de boommarter is ge-
vonden in het bosgebied in een ondergronds 
hol (Wijsman 2008). In het noordelijk deel van 
het gebied is een exemplaar gezien in een 
vak met eiken (Jonkers 2006). Mollen komen 
plaatselijk voor. Van vijf soorten vleermuizen 
is de aanwezigheid geconstateerd. Twee soor-
ten daarvan - de dwergvleermuis en de ruige 
dwergvleermuis - jagen in gevarieerde bossen 
met een open structuur. De rijkdom aan vleer-
muissoorten hangt samen met spechtengaten, 
bomen met ruwe schors en spleten. Ook de 
muizenfauna mag er zijn. Die wordt verte-
genwoordigd met maar liefst acht soorten. De 
kenmerkende bossoorten zijn bosmuis en ros-
se woelmuis. Egels worden wel gesignaleerd, 
maar zijn bijvoorbeeld tijdens de vogelinven-
tarisatie niet waargenomen. 
Van de insecten heeft het bos en vrijwel vol-
ledige bosloopkeverfauna, voor zover het de 
Gooise mogelijkheden betreft. Er zijn 45 soor-
ten aangetroffen. De tuinloopkever en de kor-
relsschalebijter zijn o.a. twee kenmerkende 
soorten. Het voert te ver om hier de repre-
sentanten op te voeren van de 26 gevonden 
families van bodemdieren, zoals spinnen, pis-
sebedden etc. 
Opvallend is dat er in 2001 en 2002 tijdens een 
onderzoek naar hun verspreiding geen nesten 
van bosmieren zijn gevonden (Van der Linden 
et al., zonder jaartal).
Over de slakkensoorten die zich in het gebied 
ophouden is geen informatie boven komen 
drijven.

Van reptielen en amfibieën is zijn weinig mel-
dingen aangetroffen. Een dood gereden ring-
slang lag eind mei 2008 op de Bachlaan t.h.v. 
een uitloper van de vijverpartij. Eveneens is 
half mei van dat jaar een levendbarende ha-
gedis gesignaleerd langs een wandelpad.

Bomen en besdragende struiken
Hoewel het bos na de ontginningen is geëx-
ploiteerd als productiebos, met sparren, den-
nen en eiken, was er toch nog wel variatie en 
groeiden er ook nog wel andere boomsoorten 
en struiken. Totaal waren er tientallen soorten 
aanwezig. Amerikaans eik en zomereik wa-
ren aanwezig. Beuken kwamen voor als laan-
beplanting. Her en der stonden berken. Tot 
grote vreugde van de liefhebbers groeiden er 
ook wat tamme kastanjes. Voor vogels waren 
er besdragende struiken. De Amerikaanse vo-
gelkers was dominant aanwezig, omdat het 
als vulhout werd gebruikt in het productiebos. 
Bij de omvorming tot een meer natuurlijk bos 
is geprobeerd ze later zoveel mogelijk te ver-
wijderen. Voor vogels vormden de noten van 
hazelaars en ander vruchtdragende bomen 
een welkome voedselbron. Denk hierbij ook 
aan lijsterbes, zoete kers, sporkenhout, Ame-
rikaans krentenboompje en hulst.

Paddenstoelen
Voor paddenstoelenliefhebbers is het gebied 
een eldorado. Er zijn zij iets meer dan 300 

Bron: www.nlnatuur.nl

Eekhoorntjesbrood.



24

soorten gesignaleerd. Er valt dus ook op dit 
gebied heel veel te genieten. Door de ontwik-
kelingen naar een natuurlijke bos is het aantal 
soorten waarschijnlijk nog groter geworden 
Er bevinden zich soorten onder die giftig zijn, 
waaronder groene knolamaniet, vliegenzwam 
en panteramaniet. Eetbare zijn eveneens vast-
gesteld, zoals eekhoorntjesbrood en cantha-
rellen (hanekammen). Voor wie in de verlei-
ding mocht komen, het kan gevaarlijk zijn om 
paddenstoelen te plukken voor consumptie. 
Er zijn nogal wat op elkaar lijkende soorten. 
Bovendien staan er nogal wat op de Rode 
Lijst, waarop kwetsbare en bedreigde soorten 
worden vermeld. Alleen maar van genieten en 
afblijven dus.

Flora 
Wat de flora aangaat is het aantal planten-
soorten beperkt. Niet zo vreemd voor een 
dicht begroeid bosgebied zoals het Spanders-
woud. Dat wordt duidelijk wanneer men er de 
Flora van ‘t Gooi op naslaat (Farjon & van der 
Linden 1996). Er is een groeiplek gevonden 
van blauwe bosbes. Van deze soort staat ver-
meld, dat hij is aangeplant in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw in de zuidoosthoek van 
het Spanderswoud (Farjon & van der Linden 
1996). De aanwezigheid wordt ook gemeld in 
Siebel (1992). Op de rand van de Melkweg is 
een groeiplaats gevonden van de vijfbladige 
wingerd (valse wingerd). Hiervan zijn na 1970 
in het Gooi zes vindplaatsen bekend, waar-
onder die in het Spanderswoud. Dit familielid 

van de wijnstokfamilie is in Nederland inge-
burgerd. In de ondergroei van het bos komen 
o.a. brede stekelvaren, rankende helmbloem 
en pijpestrootje en braam voor.
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Nieuwjaarswandeling Vrienden van het GooiNieuwjaarswandeling Vrienden van het Gooi
Willem-Jan Hoeffnagel

Op zaterdag 9 januari was er weer de traditi-
onele Nieuwjaarsbijeenkomst met wandeling 
van de actieve leden van de Vrienden van het 
Gooi. We verzamelden om 10.30 uur bij het 
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten 
in Boekesteijn. In totaal waren er zo’n 30 deel-
nemers. Na de gebruikelijke uitwisseling van 
nieuwjaarswensen gingen we van start met 
een introductie van Edwin Klomp over het 
ontstaan van de ‘s-Gravelandse landgoederen. 
Vervolgens werd er een rondwandeling ge-
maakt. Deze voerde het gezelschap door land-
goed Boekesteijn en via Bantam en Schaep en 
Burgh weer terug naar Boekesteijn.
Gedurende de wandeling werd regelmatig 
stil gestaan om een toelichting te krijgen 
over wat er zoal te zien was. Ook voor de ac-
tieve leden van de vereniging is er nog veel te 
leren. Wat te denken van het verhaal over de 
aangetroffen slijmzwam. Bijna iedereen ver-
deelt de levende natuur in twee grote groe-
pen, namelijk planten en dieren waarbij de 
planten een vaste standplaats hebben en die-
ren zich kunnen verplaatsen. Paddenstoelen 
worden vanwege hun vaste standplaats on-
der de planten geschaard. Maar nu de slijm-
zwam. Het is een paddenstoel maar hij kan 
zich ook verplaatsen. Tsja ….
Verder waren er omgevallen boomstammen 
waarvan de kluit werd bekeken op nestgan-

gen van ijsvogels, werden ringslangenloka-
ties aangewezen en werden we in Schaep en 
Burgh verwelkomd door het luidkeelse ge-
roep van twee nijlganzen.
Een ander opvallend fenomeen was een inge-
rotte beuk die wortels had gevormd richting 
zijn eigen molm. Als dat geen recycling is: je 
verteert aan de onderkant en de voedings-
stoffen in de molm gebruik je als basis om 
naar de bovenkant te groeien!
Of iedereen deze observaties allemaal be-
wust heeft meegekregen valt te betwijfelen. 
De geanimeerde gesprekken bekijkend die 
er overal plaatsvonden leek het er meer op 
dat de aandacht niet op de omgeving was ge-
richt. ‘Netwerken’ noemen ze dat in modern 
Nederlands.
De bijeenkomst werd afgesloten met een 
lunch met soep en broodjes in Restaurant 
Brambergen.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Wortelvorming van beuk in eigen molm.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Gesprekken tijdens de wandeling.
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Jaarverslag 2015 Gooise NatuurwachtJaarverslag 2015 Gooise Natuurwacht

Edwin P. Klomp

Niet alleen de VVG vierde in 2015 haar tach-
tigjarig jubileum, ook de Gooise Natuurwacht 
deed dat.
Zij werd in 1935 opgericht door ir. William 
Burdet, de eerste rentmeester van de Stich-
ting Gooisch Natuurreservaat, en is daarmee 
de oudste nog bestaande natuurwacht van 
ons land. Waar andere natuurwachten in 
1960 opgingen in het in dat jaar opgerichte 
IVN bleef de Gooise Natuurwacht onderdeel 
van de Vrienden van het Gooi.
Het was weer een druk en mooi jaar met 
veel wandelexcursies en andere activiteiten. 
Zo waren wij o.a. aanwezig bij de feestelijke 
opening van de Natuurbrug Laarderhoogt op 
6 februari.

Personele samenstelling
Hierin kwam geen verandering, zodat er nog 
steeds twee natuurwachters zijn in Hilver-

sum, twee in Huizen, twee in Bussum en een 
in Ankeveen.
Na zijn vertrek uit het bestuur van Bart Hel-
ler ontstond er een vacature in de functie van 
leider van de Gooise Natuurwacht. In het na-
jaar werd bestuurslid Hans Hoes in die functie 
benoemd. De dagelijkse leiding bleef in han-
den van de secretaris.

Voorlichting over naleving toegangsregels
Het hele jaar waren de leden weer actief in 
natuurgebieden in de regio. Zij probeerden 
aanvullend op de professionele toezichthou-
ders het publiek er attent op te maken, dat 
het te gast is in de natuur en de toegangs-
regels er niet zonder reden zijn. De natuur-
wachters zijn zich er zeer goed van bewust 
dat zij slechts beperkt kunnen handelen om-
dat zij geen opsporingsbevoegdheid hebben. 
Met een goed gesprek en kennis van zaken 
kun je vaak best wel wat bereiken.
Meestal werden mensen aangesproken met 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Siertuin Gooilust.
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loslopende honden waar dat niet is toe-
gestaan, of waar honden al helemaal niet 
mogen komen, zoals op de natuurbruggen. 
Daarnaast ook ruiters buiten de ruiterpaden 
en bromfietsers op voor hen niet toeganke-
lijke paden. Verder met betrekking tot het 
weggooien van afval, het aanrichten van 
vernielingen, het stoken van vuurtjes en het 
(overmatig) plukken van bloemen en pad-
denstoelen.

Excursies
In 2015 werden weer dertig openbare wan-
delexcursies georganiseerd, waaraan in totaal 
494 mensen deelnamen. Dat zijn er 18 minder 
dan in 2014. De meeste deelnemers (53) trok 
de wandeling door het Laegieskamp op 1 no-
vember, gevolgd door die in het Corversbosch 
en Gooilust op 8 november (49) en die door 
het Laarder Waschmeer op 2 mei (40). Voor-
afgaand aan de wandeling door het Bikber-
gerbos en het Crailose Bos op 21 maart had 
ik een telefonisch live radio-interview met 
Abel de Lange van RTV Noord-Holland. De 
wandelexcursie van 1 november werd geleid 
door Roy Sikking, de overige excursies door 
Randolph Pelsink en mij.
Daarnaast waren er zestien wandelingen op 
verzoek, o.a. van het Goois Natuurreservaat 
(GNR) i.s.m. het Huizer Museum, vrijwilligers 
van de Botanische Tuin Dr. Costerus en de 
Stichting Lost a Child. In totaal namen hier 
104 personen aan deel. Tijdens de zeer emoti-
onele wandeling van de Stichting Lost a Child 
werd bij de boom op de Monnikenberg een 
definitief bordje geplaatst.
Annemieke Ouwehand van Natuurmonu-
menten verleende ons toestemming voor de 
uilenexcursie op Gooilust op 6 maart en het 
GNR voor de wandelingen door het Laarder 
Waschmeer op 2 mei, 8 augustus en 4 okto-
ber, waarvoor dank.
Tenslotte werd medewerking verleend tijdens 
het jubileum van de VVG op 19 september 
aan een rondrit met twee grote touringcars 
langs enkele van de Gooise zanderijen met 
Hans Hoes als gids in de tweede bus. Er wer-
den onderweg drie korte wandelingen ge-
maakt waaraan ca. 150 mensen deelnamen.
In totaal zijn 748 mensen rondgeleid.

Informatiekraam VVG
Twee leden van de Gooise Natuurwacht be-
manden de kraam tijdens de onderstaande 
markten en evenementen:
9 en 10 mei: Lentefeest Hoeve Ravenstein te 
Baarn.
6 juni: Schaapscheerdersfeest GNR bij de 
schaapskooi te Blaricum.
14 juni: Open Dag Vogelhospitaal Naarden.
28 juni: ‘Naarden presenteert’ in de vesting 
Naarden.
4 juli: Botanische Fair 100 jaar Cantonspark 
Baarn.
15 en 16 augustus: Houthakkersfeest Lage 
Vuursche.
30 augustus: Oogstfeest Stichting Oude Land-
bouwgewassen Laren.
13 september: INmarkt Versa Laren.
26 en 27 september: Oogstfeest Hoeve Ra-
venstein Baarn.
In de kraam zijn wij bijgestaan door de vrijwil-
ligers Clara Campbell, Fiene Kreuger, Hennie 
van Rennes en Joost Grasso, waarvoor dank.
Tijdens de INmarkt van Versa op de Brink in 
Laren had ik een kort interview met Radio 
6FM.

Nazorg boom Monnikenberg
Ook in 2015 kreeg de boom die hier op 17 
november 2013 door de Stichting Lost a Child 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Zwanenbloem.
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BestuursmededelingBestuursmededeling

i.s.m. de Gooise Natuurwacht werd geplant 
weer de nodige nazorg. De boomspiegel 
werd onkruidvrij gehouden en iets vergroot 
en tijdens droogte werd water gegeven. In 
totaal werd de boom 30 keer bezocht en 
kreeg hij 164 liter extra water. Tijdens een 
emotionele nabestaandenwandeling werd 
bij de boom een definitief bordje geplaatst. 
Op 26 oktober werd de stamomtrek gemeten 
en die is nu 13 cm (op borsthoogte). De na-
zorg zal in 2016 worden voortgezet.

Contacten
Naast de reguliere contacten met de VVG 
waren er verder contacten met het Goois 
Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Hui-
zer Museum, Botanische Tuin Dr Costerus, 
Stichting Lost a Child en RTV-Noord-Holland 
(Stefan Roest). Dat laatste m.b.t. eventuele 
medewerking aan het televisieprogramma 
‘Noord-Holland uit de hoogte’. Helaas kon 
die medewerking niet worden verleend we-
gens verplichtingen elders.

Digitale uitnodigingen
Het eerste lid van art. 24 van de statuten van 
de vereniging luidt: ‘De oproeping tot een 
algemene vergadering geschiedt tenminste 
veertien dagen tevoren bij voorkeur schrif-
telijk. Oproeping kan in bijzondere gevallen 
ook geschieden door aankondiging in één of 
meer plaatselijke of regionale bladen.’ 

Van die laatstgenoemde methode is sinds 
mensenheugenis geen gebruik meer ge-
maakt, maar de eerstgenoemde wordt nog 
steeds gebruikt, zoals voorzien in de tijd dat 
de statuten werden opgesteld: voor elke le-
denvergadering krijgen de leden een uitnodi-
ging per brief. Meestal wordt die brief als een 
bijsluiter bij het Tijdschrift gevoegd. Helaas 
ligt de verschijningsdatum van het Tijdschrift 
niet altijd gunstig ten opzichte van de datum 
van de vergadering. Dat brengt dan aanmer-
kelijke kosten met zich mee: de kosten van 
het verzenden van één brief aan alle leden 
liggen rond de € 1000,00. 

Het bestuur heeft zich daarom voorgeno-
men om, net zoals veel organisaties, gebruik 
te gaan maken van digitale middelen om de 

uitnodigingen voor ledenvergaderingen on-
der de aandacht van de leden te brengen. Wij 
denken daarbij aan het gebruik van e-mail. 
Daarnaast is er natuurlijk ook de al langere 
tijd bestaande website www.vriendenvanhet-
gooi.nl en de sinds kort bestaande Facebook-
groep (zie de website voor de aanmeldings-
procedure). 

Tijdens de ledenvergadering van 13 april a.s. 
zal dit voornemen aan de leden worden voor-
gelegd. Bij instemming van de vergadering 
zullen uitnodigingen voor ledenvergaderin-
gen na 1 juli 2016 niet meer per papieren 
brief maar op digitale wijze worden verzon-
den.

Uiteraard kan dat alleen als wij uw huidige e-
mailadres kennen. Onze ledenadministratie is 
in dat opzicht niet compleet. Stuurt u daarom 
s.v.p. een simpele e-mail naar info@vrienden-
vanhetgooi.nl. Er hoeft niets in te staan, maar 
wel graag het woord ‘e-mailadres’ als onder-
werp opgeven. Dat is voldoende. Bij voorbaat 
dank.

Leen Mak, secretaris
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Geopark Gooi en Vecht:
de pilots gaan van start
Geopark Gooi en Vecht:
de pilots gaan van start

In de komende periode vindt de start van de 
pilotuitvoering plaats. Dit houdt in dat de ge-
osites in de gebieden St. Janskerkhof / Laarder 
Wasmeer / Zuiderheide en mogelijk de Wes-
terheide zichtbaar worden gemaakt.

De stichting gaat de komende maanden met 
beheerder het Goois Natuurreservaat en met 
een aantal partners het begrip Geopark ver-
der uitwerken en er een concrete invulling 
voor zoeken. Bij de uitvoering zijn primair 
betrokken: het Goois Natuurreservaat, het 
Geologisch Museum Hofland, de Gemeente 
Laren, VITENS (waterleidingbedrijf), NME/Om-
gevingseducatie-VE, MKB en Itrovator.
Daarbij wordt ondersteuning gegeven door 
AWN - Naerdincklant, het Instituut Voor Na-
tuureducatie en duurzaamheid (IVN), het Sin-
germuseum, de Historische Kringen (TVE) en 

inwoners (w.o. met name de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi).
De onderwerpen die belicht worden zijn: 
drinkwaterwinning, het ontstaan van het Gooi 
in geologisch opzicht en de ontwikkeling van 
het landschap en cultuurhistorisch erfgoed.
Het doel van de pilot is:
- het zichtbaar maken van de proefopstelling.
- in het veld op onderzoek uitgaan.
- publicatie van de resultaten uit deze pilot.
Met dank aan de inzet van de partners en de 
financiële ondersteuning in deze door de Ra-
bobank Gooiland Noord en het Prins Bernard-
fonds.

De pilot omvat de volgende gebieden met 
geosites (de nummers corresponderen met de 
nummers op de kaart)
- Museum Hofland met zwerfstenen (25)
- Zuiderheide, stuwwal helling met grafheu-

vels (27)
- met langgerekte greppels van grind/zand/

leemwinning (28)
- Pompstation in diepe groeve bij PWN-ter-

rein (hydrologie (29)
- Groot Wasmeer (18)
- ’t Bluk en Leeuwenkuil met actief stuifzand 

(19)
- Langewater met Allerod (20).

Mogelijk komt daar de Westerheide bij met:
- Aardjesberg: ontsloten keileem met veel 

noordelijk materiaal en lokale waterstagna-
tie. Archeologische vindplaats (24)

- Lange Heul: Pleistoceen lengteduin op ka-
meterras (25).

Gedurende de pilot worden de geosites uitge-
werkt tot een complete beschrijving van het 
betreffende gebied, met aandacht voor geolo-

Kaart met de positie van de 40 wetenschappelijk vastge-
stelde bijzondere geosites (J. Sevink, versie december 2015).
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Voorjaarswandelingen 2016

Edwin P. Klomp

gie, landschap, hydrologie, cultuurhistorie en 
ecologie. Dit wordt gepresenteerd in de vorm 
van: 
- Een uitgewerkte beschrijving van het gebied 

(de site) in de vorm van een brochure en een 
wandelroute;

- Een aantal borden die in het gebied zelf ge-
plaatst worden;

- Een digitale versie van routebeschrijving, die 
via een app is te downloaden.

 
Het geheel zal op basis van de bestaande kor-
te beschrijving en in samenwerking met Geo-
logisch Museum Hofland worden uitgewerkt. 
Daarbij krijgt de collectie (bijvoorbeeld hun 
zwerfstenencollectie) een plaats in een bro-
chure en in de wandelroute.

Educatie zal plaatsvinden op verschillende 
niveaus. De doelgroepen zijn het toeristische 
en recreatieve publiek, zowel lokaal als regi-
onaal, de Metropool Amsterdam en interna-
tionaal. De educatieve vormen die gebruikt 
worden zijn: informatie verstrekking, lezin-
gen, lessen (voor zowel basis onderwijs als 
voortgezet onderwijs), excursies, wandelingen 
en fietstochten.

Meer informatie is te vinden via www.geo-
parkgooienvecht.eu. De Nieuwsbrief kan aan-
gevraagd worden via info@geoparkgooien-
vecht.eu waar ook eventuele vragen naar toe 
gestuurd kunnen worden.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 30 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Theehuis ‘t Bluk aan de rand 
van de Zuiderheide te Laren.
Met speciale toestemming van het Goois Na-
tuurreservaat mogen wij het normaal niet vrij 
toegankelijke Laarder Waschmeer bezoeken. 
Hier vindt na de sanering prachtige natuur-
ontwikkeling plaats.

Hilversums Wasmeer en omgeving
Datum: zaterdag 7 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats Groenendaal aan 
de Lage Vuurscheweg te Hilversum.
Vanuit Hilversum via de Soestdijkerstraat-
weg richting Baarn. Voorbij de rotonde en 
tunnel bij het Oosterend en de verkeerslich-
ten (Surinamelaan/Ziekenhuis Tergooi) net 
voor het viaduct van de A-27 rechtsaf de 
verharde bosweg op (Huydecopersweg), dan 

linksaf onder de A-27 door en weer rechtsaf. 
(Buslijn 70, halte Stad Gods/Monnikenberg, 
ca. 10 minuten lopen).
Wandeling langs een prachtig heideven en 
door een zeer afwisselend bos met vele leuke 
plekjes.

Bussumerheide, ecoduct en De Snip
Datum: zondag 15 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats aan het eind van 
de Laarderweg te Bussum (bij de Randweg). 
Leuke, afwisselende wandeling, waarbij we 
ook een kijkje nemen op het ecoduct, dat 
hier nu tien jaar geleden werd geopend door 
Koningin Beatrix.

Boombergpark, Oude Haven en Corversbos 
Hilversum
Datum: zondag 22 mei.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Peerlkamplaan/Schuttersweg te 
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Hilversum (naast de voormalige NCRV-studio).
Wandeling door een verrassend stukje groen 
binnen de bebouwde kom van Hilversum en 
door het Corversbos met een mooie bijen-
schans.

Blaricummer Eng, Groeve Oostermeent, 
Woensberg en Heemtuin
Datum: zondag 29 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Bergweg Blaricum (bij de Hui-
zerweg tegenover restaurant Bellevue). 
(Buslijn 108, halte Blaricum Dorp).
Prachtige oude akkers, een fraaie zandafgra-
ving met oeverzwaluwkolonie en een flinke 
heuvel: de Woensberg, met een unieke grens-
paal en een interessante heemtuin.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zondag 5 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats NS-station Bus-
sum-Zuid (hotelzijde).
Mooi heidegebied, een voormalige zanderij 
met interessante flora en een hersteld fort.

Gooilust (met siertuin)
Datum: zaterdag, 11 juni.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de oprijlaan van Gooilust aan 
het Zuidereinde te ‘s-Graveland.
Landgoed met veel bijzondere bomen en 
struiken en een prachtige siertuin met o.a. 
oude ginkgo’s.

De Vuursche, de Stulp en Pluismeer
Datum: zondag 19 juni.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats theehuis ‘t Hooge 
Erf aan de Hoge Vuurscheweg te Baarn (Lage 
Vuursche). 
(Buslijn 70, halte Hoge Vuurscheweg, 5 minu-
ten lopen).
Prachtig bosgebied met schapendriften, graf-
heuvels, een mooi geaccidenteerd heideter-
rein en een fraai heideven.

Algemeen
Deelname aan de wandelingen staat in prin-
cipe open voor iedereen en geschiedt altijd 
op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle 

Foto: Goois Natuurreservaat

Zwerfkei in de zanderij Crailoo.
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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 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@vrienden-
vanhetgooi.nl
Informatie over het openbaar vervoer: 0900 - 
9292 (€ 0,70 per minuut) of www.connexion.nl

Er op uitEr op uit
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

Beelden in Huizen
15 april t/m 15 augustus 2016

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

Singer highlights
T/m 31 december 2016

Kirchner
T/m 10 april 2016

Franse modernisten
22 april t/m 28 augustus 2016

Kasteel Groeneveld
Buitenplaats voor stad en land
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
Tel.: (035) 542 04 46
Geopend op dinsdag t/m zondag van
11.00-17.00 uur.
www.kasteelgroeneveld.nl

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

Foto: Huizer Museum Het Schoutenhuis

Eén van de beelden in Huizen.

Tekening: www.kasteelgroeneveld.nl

Tekening uit de tentoonstelling ‘Nederland is een Feest!’
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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 12 juni 2016

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Tel: (035) 629 28 26
Geopend dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 
uur en zondag 12.00-17.00 uur
www.museumhilversum.nl

Gezichten van Aruba
T/m 3 april 2016

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

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

nen maken voor het raadhuis en bestelde 
meubilair bij Gispen.
 
Rondleiding raadhuis
Elke vrijdag en zondag is er om 13.30 uur 
een rondleiding door dit bijzondere monu-
ment. Kosten 8,50 euro per persoon, inclu-
sief torenbeklimming. 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 pro-
jecten voor scholen, zoals: Duik in Dudok en 
Dudok Binnenstebuiten. 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:
Energie, waar gaat dat heen?

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Het Hilversumse raadhuis.
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nes en begroeide wallen. Eens was Naarden 
een moderne verdedigingspost om de toe-
gang tot het rijke Amsterdam te verdedigen. 
In het Vestingmuseum beleef je de Gouden 
Eeuw van vestingbouw: de Spaanse Moord; 
Rampjaar 1672; over vreemde zaken als bas-
tions & courtines; wat Napoleon in Naarden 
deed en hoe soldaten kardoezen maakten. 
Dwaal over de groene wallen, geniet van 
het uitzicht, verken de onderaardse gangen, 
schrik van een kanonsschot, ervaar de vesting 
uit de rondvaartboot en geniet van iets lek-
kers in ‘De Cantine’. 

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 
informatie vindt u op www.vestingvaart.nl.

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt er 
onder leiding van de stadsgidsen van de Werk-
groep Vestingstad een wandeling door Naar-
den Vesting gemaakt. Deze tocht staat en start 
om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan het 
Ruijsdaelplein. Kosten zijn €  3,00 p.p. (kinde-
ren tot 12 jaar gratis).

Foto: www.vestingvaart.nl

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

op aarde.
- Prehistorische grot - een sjamaan vertelt 

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

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

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

Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel.: (035) 544 7153
Geopend: april t/m september van maan-
dag t/m zondag 11.00-1700 uur; oktober 
t/m maart op zaterdag en zondag 11.00-
17.00 uur. Gesloten op 1 januari, 27 april, 
25 en 31 december.
info@weegschaalmuseum.nl
www.weegschaalmuseum.nl 

Vestingmuseum Naarden
Het Nederlands Vestingmuseum 
Westwalstraat 6 
1411 PB Naarden
Tel.: (035) 694 54 59
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.30-
17.00 uur, weekenden en feestdagen van 
12.00-17.00 uur.
info@vestingmuseum.nl
www.vestingmuseum.nl 

Vestingmuseum Naarden: het spannendste 
museum op de wallen!
De vestingstad Naarden is een groene parel in 
het Gooi, met prachtige huizen, stoere kazer-

Een prachtige vaartocht langs de vestingwerken.



Info Gooi-o-logie:
Verdiepingsleergang Geschiedenis 2016

Info Gooi-o-logie:
Verdiepingsleergang Geschiedenis 2016

De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2016-2 is 5 augustus 2016

De schitterende woonomgeving tussen Vecht en Eem is mede het werk van vele generaties voor 
ons. Ze hebben de grond bewerkt, het veen ontgonnen, steden gebouwd en in de 19e eeuw is 
de regio geopend voor de nieuwe tijd door de aanleg van de Oosterspoorlijn (1874), waarna 
ook de industrialisering en de modernisering op alle terreinen volgden.

In deze verdiepingsleergang komen drie aspecten aan de orde:

•	 Les	1.	Veenontginningen in de 12e – 14e eeuw; door prof. dr. J. Vervloet.
•	 Les	2.	De stadsvorming: Naarden, Muiden en Weesp en hun relatie tot het omringende plat-

teland, toegespitst op Naarden en het Gooise platteland door dr. H. Michielse.
•	 Les	3.	De modernisering van de regio: openlegging door de Oosterspoorlijn, villawijken, 

industrialisering, verstedelijking en culturele ontplooiing door dr. H. Michielse.
•	 Les	4:	Bezoek	aan	het	Stads-	en	Streekarchief	->	gemeentearchief	Gooise	Meren	(Naarden,	

Muiden, Bussum) en Huizen én fietstocht door ontgonnen gebied. Datum nader te bepalen.

Data: 16 maart Veenontginningen; 30 maart Stadsvorming; 13 april Modernisering.
Locatie: Stads- en Streekarchief te Naarden. Datum excursie nader te bepalen op eerste bijeen-
komst. 
Coördinerend docent: dr. Henk Michielse.

Nadere informatie via h.m.laverman@euronet.nl, coördinatie vanuit Stichting Geopark Gooi en 
Vecht.

Foto: Willem-Jan HoeffnagelHollands Ankeveen.
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