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VVG in de vakantieperiode in beeldVVG in de vakantieperiode in beeld
Allereerst dank ik u, de leden van onze ver-
eniging, voor het vertrouwen dat in mij is 
gesteld om nog één jaar uw voorzitter te 
zijn. Het was overigens de bedoeling dat 
mijn opvolg(st)er al in april in de ledenverga-
dering kon worden benoemd. Wij waren al 
vergaand in gesprek met een heel goede en 
ervaren kandidaat, maar een andere organi-
satie was ons net voor. We zoeken dus verder. 
In onze leefomgeving en daarbuiten zijn al-
lerlei  ontwikkelingen gaande. Voor mij een 
reden om deze keer een zeer uitgebreid 
voorwoord te schrijven en zaken waarmee  
we bezig zijn toe te lichten. 

Horizonverbreding
Inmiddels zitten we midden in het vakantie-
seizoen. Voor mij betekent dat vooral weer 
eens uit je eigen omgeving stappen en je hori-
zon verbreden. In juni was ik met mijn vrouw 
in het Lot-gebied in Zuidwest-Frankrijk. We 
komen er al jaren en zien een dergelijk ge-
bied zich ontwikkelen. Vooral de ontvolking, 
het vertrek van de landbouw en de behou-
dende cultuur vallen dan op. De gevolgen 
zijn verstilde dorpen. Er zijn veel huizen met 
gesloten luiken, gesloten scholen en verval-
len gebouwen. De Nederlanders en Engelsen 
met hun tweede huizen nemen de plaats in 
van de traditionele bevolking. Een soort stil 
verdriet.
Deze ontwikkeling speelt niet alleen in dit 
gebied, maar in grote delen van West-Euro-
pa. Het platteland staat ook daar onder druk 
door de sterke ontwikkeling van de steden. 

Dat soort stil verdriet is heel mooi verwoord 
in het boek ‘Dit is mijn hof’ van de Vlaamse 
schrijver Chris de Stoop. Het beschrijft de ont-
wikkelingen in het gebied ten noorden van 
Antwerpen, het grensgebied met Zeeuws 
Vlaanderen. De haven van Antwerpen breidt 
steeds verder uit, dorpen zoals Doel - bekend 
van de kerncentrale met de scheuren - ver-
dwijnen. De Schelde wordt verder verdiept 
om Antwerpen bereikbaar te maken voor 
de steeds grotere schepen. Dat laatste gaat 
ten koste van de bijzondere (beschermde) 
natuurwaarden van dit unieke deltagebied 
en daarom moet er natuurcompensatie 
plaatsvinden. Maar ook kan de traditionele 
landbouw het niet meer bolwerken. Chris 
de Stoop beschrijft dat proces als de boeren-
zoon, die het licht moet uitdoen in het boe-
renbedrijf van zijn ouders en oudste broer 
op een mooie wijze. De ontpoldering van de 
Hedwigepolder en de naastgelegen Prosper-
polder als maatregel voor natuurcompensa-
tie staan daarbij in zijn ogen model voor de 
natuur(beweging) als medeoorzaak van het 
verdwijnen van een bekende en geliefde 
leefwereld. 
Ik ben in mei met de provinciale projectleider 
een hele dag in dit gebied geweest. Hij heeft 
de achtergronden van de ontpolderingsplan-
nen laten zien, het gebied zelf en de gebie-
den er omheen. Heel leerzaam vooral als je 
ziet hoe het gebied er nu voorstaat. In feite 
gaat het om een kleine polder naast het gro-
te natuurgebied Het verdronken Land van 
Saeftinge. Laatsgenoemde is een groot getij-
dengebied met de Antwerpse haven (al) aan 
de overkant van de Schelde. Het boek beves-
tigde mij dat het rationeel allemaal kan klop-
pen en is te verklaren, maar door anderen en 
vooral de direct betrokkenen totaal anders 
wordt ervaren en beleefd. Er is in deze kwes-
ties niet één gelijk. Het maakte ook weer eens 
duidelijk dat het begrip natuur door iedereen 
anders wordt ingevuld.
Zoiets maakt de discussie erover vaak ook zo 
moeilijk en soms ook heftig. Voor je het weet 
heb je het over verschillende dingen, getuige  
het hierna volgende.Hedwigepolder.

Foto: Bulga.
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Protest tegen ecologische corridor
Daar hebben wij als VVG steeds meer mee te 
maken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over 
het belang van het realiseren van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS). 
Een goed voorbeeld daarvan is het verzet van 
de bewoners rond het ecoduct over de weg 
Hilversum-Hollandse Rading tegen de aanleg 
van de ecologische corridor Hoorneboeg. Het 
Goois Natuurreservaat (GNR) moet daarvoor 
de nodige bomen kappen om een afwisselend 
bos- en heidelandschap te laten ontstaan. 
Natuurontwikkeling die verandering van de 
leefomgeving met zich meebrengt. In dit ge-
val van een monotoon productiebos, waarin 
maar ruimte is voor een (zeer) beperkt aan-
tal soorten, naar een gevarieerd gebied met 
een grote diversiteit aan soorten. Die ecolo-
gische (en technische) rationaliteit staat dan 
tegenover de beleving van de bewoners die 
hechten aan de bomen, het bestaande land-
schap. “De natuur moet tegen de natuurbe-
schermers worden beschermd”, riepen ze in 
de Gooi- en Eemlander. GNR heeft er goed 
aan gedaan om de plannen in samenspraak 
met alle betrokkenen, bewoners, vrijwilligers 
maar ook de VVG, nog eens te bekijken voor-
dat ze worden uitgevoerd. 
Zo’n proces is ook leerzaam voor de VVG met 
het oog op uitwerking van de plannen voor 
Anna’s Hoeve en de aanleg van een verbinding 
voor HOV (Hoog waardig Openbaar Vervoer) 
en verlegging van de weg door Anna’s Hoeve. 

Blaricum aan Zee
Wel of geen natuurcompensatie speelt ook 
een belangrijke rol bij de plannen voor Blari-
cum aan Zee. Ook daarover hebt u de laatste 
maanden kunnen lezen in de media. De VVG 
heeft de gemeente Blaricum, de eigenaar 
Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Hol-
land erop gewezen, dat de plannen van de 
lokale projectontwikkelaar voor bebouwing 
in het Gooimeer een aantasting betekenen 
voor het gebied. De plannen houden onder-
meer de realisatie in van horecavoorzienin-
gen, aansluitend aan en ontsloten via het 
Voorland Stichtse Brug. Het is een aanslag  
op bijzondere natuurkwaliteiten van dit ge-
bied, dat deel  uitmaakt deel van de EHS. Niet 
zozeer door de bebouwing zelf, maar door 
het ruimtebeslag van de noodzakelijke toe-
gangsweg en parkeerplaatsen. Die brengen 
een verlies aan leefgebied voor soorten met 
zich mee. Daarmee gepaard gaat een toe-
name van menselijke verstoring door dag- en 
nachtgebruik. De VVG heeft op basis van de 
inventarisaties van lokale natuurverenigin-
gen aangetoond dat in het Voorland veel bij-
zondere, zeldzame en beschermde planten- 
en diersoorten voorkomen. Verder, dat de 
huidige recreatiedruk o.a. van het surfstrand 
nu al groot is. Dat rapport is in het voorjaar 
aan de partijen aangeboden. Dit omdat het 
in het verleden, toen er ook al plannen wer-
den ontwikkeld in de kwetsbare gedeelten. 
Het ging toen een jachthaven met 600 lig-
plaatsen, maar actuele natuurinformatie ont-

Bron: nieuwsbrief Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg,
uitgegeven door RPS en Alterra.

Een impressie van de natuurbrug Hoorneboeg.

Kaart van Stichtse Brug.

Bron: Topografische Dienst.
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brak. We zijn dus niet over één nacht ijs ge-
gaan en hebben onze stellingen inhoudelijk 
onderbouwd. 
De provincie liet in juni de gemeente weten, 
dat de plannen ’een significante aantasting 
van de natuurwaarden’ tot gevolg hebben.  
Zij zijn daardoor in strijd met de regels van 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die 
tot doel hebben de EHS-gebieden te bescher-
men. Deze regels staan compensatie, in de 
vorm van nieuwe natuur elders en/of maatre-
gelen ter versterking van de huidige natuur-
kwaliteit, van de aantasting alleen toe als er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling, 
die een groot openbaar belang dient. Een an-
dere voorwaarde is, dat er geen alternatieven 
beschikbar zijn. De provincie stelt dat recrea-
tie in elk geval geen groot openbaar belang is 
en verwijst naar jurisprudentie. De VVG krijgt 
dus  bevestiging van de provincie: Blaricum 
aan Zee in deze vorm en op deze plek kan 
niet doorgaan! Nut en noodzaak, verwoord 
als groot openbaar belang, ontbreken en bo-
vendien zijn er alternatieven bijv. bij het Nau-
tisch Kwartier in Huizen overigens ontwikkeld 
door dezelfde ontwikkelaar. De conclusie kan 
luiden, dat compensatie, zoals bedacht door 
de gemeente Blaricum niet in beeld komt. 
De gemeente heeft de gemeenteraad heeft 
inmiddels al laten weten het er niet bij te la-
ten zitten. Zij denkt te kunnen aantonen dat 
er in dit geval wel sprake zou zijn een groot 
maatschappelijk belang. De plannen zijn in 
hun ogen immers van belang voor de werk-
gelegenheid. Niet alleen, dat want vooral aan 
de bewoners van de Blaricummermeent zou 
de realisatie van project beloofd zijn toen ze 
er kwamen wonen. In het najaar willen ze 
dat onderbouwd aantonen bij de provincie. 
De ontwikkelaar reageerde verbolgen in de 
Gooi- en Eemlander op het besluit van de pro-
vincie. De plannen zouden in zijn ogen alleen 
maar een win-winsituatie  zijn voor de recre-
atie en de natuur, want er waren immers com-
pensatiemogelijkheden. Blijkbaar heeft hij 
het besluit van de provincie niet goed begre-
pen. Vervolgens speelde hij op de man door 
te suggereren, dat het mij niet om de natuur 
zou gaan, maar om hem als persoon dwars te 
zitten, want hij zag een verband met de dis-

cussies binnen de VVG in 2015 over de samen-
werking tussen GNR en PWN. Kunt u het nog 
volgen? Opmerkelijk omdat de betrokken 
persoon geen lid is van de VVG. Door in dit 
geval mijn intenties en die van de VVG in twij-
fel te trekken en zich zelf in de slachtofferrol 
te zetten hoopt hij kennelijk de opinie en de 
politiek te bespelen. Vreemd is dat hij zijn pij-
len op mij en de VVG richt, want het gaat om 
een provinciaal bestuurlijk besluit. De VVG 
heeft een en ander slechts onderbouwd met 
een feitelijk rapport en daarbij gewezen op 
de afspraken. Uit het besluit blijkt in elk geval 
dat het rapport van de VVG daarbij van groot 
belang is geweest!   
Het is weer een geheel nieuwe ervaring voor 
mij in deze positie. De gang van zaken beves-
tigt mij er in elk geval in, dat Vrienden van 
’t Gooi de discussie ook in de media op in-
houd moeten blijven voeren. Alertheid blijft 
vooralsnog geboden door de opstelling van 
de gemeente. Reden waarom wij moeten 
worden betrokken bij het aangekondigde 
vervolg, als de gemeente het ‘grote openba-
re belang‘ gaat aantonen. Ook gaan we met 
Staatsbosbeheer in gesprek over het beheer 
van het gebied. Wordt dus vervolgd. U kunt 
het op onze website allemaal volgen met 
daarop veel inhoudelijke (achter)grondinfor-
matie, zoals u van ons gewend bent.

Educatief project
Tot slot vraag ik nog aandacht voor een edu-
catief project voor vooral jongeren dat het 
bestuur heeft besloten te financieel te onder-
steunen uit de gelden van het Binnendijkle-
gaat. ‘Bekijk ’t en maak ’t in Naarden’ is de 
inspirerende titel van het project. Daarmee 
gaat de kunstklas van het Wellantcollege 
in Naarden dit najaar aan de slag. Zo’n 28 
jongeren van de tweede klas gaan in en om 
Naarden kennis maken met kunst en cultuur 
met de natuur als inspiratiebron. In groepjes 
van twee leerlingen gaan ze een kunstwerk 
maken, dat medio oktober op school ge-
exposeerd wordt. Het is een project van de 
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en 
Eemstreek en het Wellantcollege met finan-
ciële ondersteuning dus van de Vrienden van 
het Gooi. Zo willen we jongeren (en hun ou-
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Lieren voor natuurbehoudLieren voor natuurbehoud

Johan Jorritsma, voorzitter

ders) bewuster maken van de schitterende 
omgeving waarin wij wonen. En natuurlijk 
ook reclame maken voor onze vereniging. 
Op die manier geven we concreet invulling 
aan onze nieuwe communicatieambitie “Het 
Gooi, geef het door’ aan de volgende gene-
ratie. Zodra de exacte datum van de exposi-
tie bekend is zullen we die op de website en 
facebook plaatsen. Ik nodig al onze leden van 
harte uit voor deze avond. Dan kunt u ook 
uw stem uitbrengen op het mooiste kunst-
werk. Hopelijk zie ik u dan.

NB. Mocht u geïnteresseerd zijn in de poli-
tieke soap rond de besluitvorming over de 
Hedwigepolder, dan  kan ik u de VPRO-do-
cumentaire Onder de oppervlakte van Digna 
Sinke aanbevelen. Die is dit voorjaar uitge-
zonden. Hij geeft een prachtig 
beeld door de ogen van de vele 
betrokken bestuurders en amb-
tenaren.

Jan Loggen & Dick Jonkers

Vorig jaar verscheen een column van Rob  Bijls-
ma met als titel ‘Het achterbakse bos’. Daarin 
fulmineert de auteur onder andere tegen het 
bosbeheer in ons land. Hij noemt dit een kruis-
tocht tegen de bestaande natuur. Dit leidde 
tot veel publiciteit en ook commotie. Ook in 
het Gooi is gereageerd  op dit verhaal. In De 
Korhaan - het verenigingsorgaan van de Vo-
gelwerkgroep Het Gooi en Omstreken - ver-
schenen als reactie bijdragen  over bosbeheer 
inde regio. Deze waren afkomstig van Natuur-
monumenten, Staatsbosbeheer en het Goois 
Natuurreservaat.  Deze terreinbeherende or-
ganisaties beschrijven hoe zij omgaan met het 
beheer van bomen in hun terrein. Zij worden 
daarbij geholpen door groepen vrijwilligers. 
Een ervan is de Werkgroep Landschapsbeheer 
Nardinclant. Deze organisatie zet zich onder 
meer in voor het creeëren van meer natuur-
lijk bos door de structuur te veranderen. Dit is 
onder meer uitgevoerd in het Spanderswoud 
bij Hilversum. Een van de middelen die zij 
hiervoor inzet is een lier. Hoe dit in zijn werk 
gaat en welke veranderingen (kunnen gaan) 
plaatsvinden wordt beschreven in het onder-
staande artikel. Voor geïnteresseerden in het 
onderwerp natuurtechnisch bosbeheer is een 
literatuurlijst opgenomen.

Nardinclant
Nardinclant organiseert met vrijwilligers werk-
dagen voor beheer van natuur en landschap in 

het Gooi e.o. Zij richt zicht op kleinschalig en 
arbeidsintensief beheer.
Natuurtechnisch bosbeheer is echt dé specia-
liteit van Nardinclant. We maken open plek-
ken in eentonige bospercelen door bomen 
met om te trekken, het zogenoemde lieren. 

Foto: www.nardinclant.nl

Het bevestigen van de lierkabel.
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Hierna lijkt het alsof er een zware storm heeft 
gewoed. Er worden ook bomen geringd,  
waarbij op een plek in de vorm van  een ring  
de bast rondom de boom wordt verwijderd. 
Hierdoor wordt de sapstroom onderbroken 
en staand dood hout gecreeërd. Open plek-
ken met meer licht en liggend of staand dood 
hout in het bos zorgen ervoor, dat zich een 
gevarieerd en soortenrijk bos kan ontwikke-
len. Deze methode van beheer wordt natuur-
technish bosbeheer genoemd. Nardinclant 
heeft dit bosbeheer onder meer uitgevoerd 
in het Spanderwoud, het voormalige pomp-
station Westerveld langs de Larense weg, de 
Monnikenberg en boswachterij De Zuid.

Spanderswoud
In het Spanderswoud zijn na 1945 veelal bui-
tenlandse naaldhoutsoorten aangeplant, zo-
als Corsicaanse den, Japanse lariks en Ame-
rikaanse douglas. Het werd als produktiebos 
onderhouden.
Vanaf het begin van de jaren tachtig is de 
gemeente Hilversum samen  met  vrijwilligers 
begonnen met een voor die tijd vrij uniek 
omvormingsbeheer naar een meer natuurlijk 
bos. Er werd gekozen voor een omslag, waar-

bij naaldboomsoorten geleidelijk aan wor-
den teruggedrongen ten gunste van nature  
thuishorende bomen en struiken. Hiertoe be-
horen zomereik, berk, beuk, lijsterbes, grove 
den en sporkehout. Het gevoerde beleid is op 
een laag pitje gezet toen het Spanderswoud 
in 1990 eigendom werd van  het Goois Na-
tuurreservaat.

Omvorming door lieren
Bossen die voor hout productie zijn aange-
plant zien er eentonig uit. Zij hebben geen 
ondergroei, en er vindt evenmin bosverjon-
ging plaats. Een dergelijk bos heeft in eco-
logisch opzicht weinig waarde. Het vertoont 
geen variatie en is dus vrijwel niet aantrek-
kelijk voor de flora en fauna. Hooguit nestelt 
er een verdwaalde zwarte mees in een hol-
te of spleet die is ontstaan, of vestigen zich 
goudhaantjes in de takken van percelen met  
dichte opstanden.

Vanaf 2002 is er al diverse keren door Nar-
dinclant gebruik gemaakt van  handlieren om  
bomen om te trekken. Dit is werk voor speci-
alisten. Het omlieren van bomen vereist veel 
vaardigheden. Welke richting laat je bomen 

Zicht op een deel van het bos dat open is gemaakt.

Foto: www.nardinclant.nl
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vallen, hoe bevestig je de bekabeling en waar 
veranker je de lier, die fungeert als  trekappa-
raat. Bovendien is veel spierkracht nodig  bij 
het gebruik van lieren. Onze vrijwilligers hoe-
ven daarna niet meer naar de sportschool! 

De handlier is een apparaat, waarbij nadat 
de boom is ongetrokken, de wortelkluit om-
hoog komt. Het komt vaak voor dat naald-
bomen zo geworteld zijn, dat er nauwelijks 
sprake is van een kluit. De oorzaak daarvan is 
dan de penwortel, die niet wou meewerken, 
en het gebeurde dan, dat zelfs bomen op het 
maaiveld of iets daar boven afbraken.
Na een nagebootste storm heeft een bos een 
totaal ander uiterlijk. Op de kluit spoelen nu-
triënten uit. Deze verdwenen stoffen zorgen 
voor een voedselarme bodem, waardoor zich 
bijvoorbeeld, heide en schapenzuring zich 
kunnen vestigen. Onderaan de kluit vindt 
een tegenover gesteld proces plaats en is er 
een instroom van voedingsrijke stoffen die 
bijdraagt aan de groei van wilgenroosje en 
braam.

De Japanse lariks is een exoot, een boom-
soort die hier van nature niet thuishoort. De 
lariks is de enige naaldboomsoort die zijn 
naalden verliest. De bomen waren nog kaal 
tijdens het omhalen. De ervaring leert dat 
deze soort al liggend blijft doorgroeien. Op 
de horizontale stam gaat hij nieuwe scheuten 
vormen, waardoor er een prachtige alterna-
tieve struiketage wordt gevormd.

Eindresultaat
Na een dag lieren, zie je gelijk resultaat. De 
‘omgewaaide’ bomen geven het bos direct 
een ander (natuurlijk) uiterlijk. Door de in-
greep ontstaat er ruimte voor de ontwikke-
ling van allerlei natuurlijke processen. In de 
open ruimte valt er zonlicht op de bodem, 
waardoor veel kruiden, grassen en zaailingen 
kunnen ontkiemen. In samenhang met deze 
ontwikkeling komt er een reactie van de 
fauna. Er verschijnen muizen, in de struiklaag 
kunnen roodborst en winterkoning een nest 
bouwen. Later in het ontwikkelingsproces 
komen uiteindelijk allerlei predatoren weer 
aan hun trekken.

Bronnen
Berends, R. 2015. Boswerkzaamheden op de 
Utrechtse Heuvelrug. De Korhaan  49 (5): 16-
17.
Bijlsma, R. 2015. Het achterbakse bos. De Kor-
haan 49 (2): 83.
Hulzink, P. 2015. Bosbeheer in het Goois Na-
tuurreservaat. De Korhaan  49 (4): 12-15.
Loggen, J. 2015. Natuurtechnisch bosbeheer. 
De Korhaan 49 (5): 17.
Ouwehand, A. 2015. Bos- en natuurbeheer bij 
Natuurmonumenten. De Korhaan 49 (3: 114-
115).
Siebel, H. 1992. Ontwikkeling naar een meer 
natuurlijk bos in het Spanderswoud. Instituut 
voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 
RIN-rapport 92/8. 118 blz.
www.nardinclant.nl

Foto: www.nardinclant.nl

Foto: www.nardinclant.nl

Zelfs liggend blijft de lariks doorgroeien.

De lierkabel wordt aangetrokken.
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Repair Café: een bijdrage aan
een duurzame samenleving

Repair Café: een bijdrage aan
een duurzame samenleving

Miranda de Wit

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, 
en die na een eenvoudige reparatie weer pri-
ma bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repare-
ren bij veel mensen niet meer in het systeem. 
Men weet niet meer hoe dat moet. Repara-
tiekennis verdwijnt snel. Degenen die deze 
praktische kennis nog wel bezitten, worden 
door de maatschappij niet altijd even hoog 
gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild 
aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nau-
welijks benut.
Het  oprichten van Repair Café’s heeft daar 
verandering in gebracht. Het zijn steunpun-
ten. Mensen die anders misschien aan de kant 
staan, doen weer mee. Waardevolle prak-
tische kennis wordt overgedragen. Spullen 

worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven 
niet te worden weggegooid. De hoeveelheid 
grondstoffen en energie, die nodig is om 
nieuwe producten te maken, wordt beperkt. 
Evenals de uitstoot van CO2. Want bij het fa-
briceren van nieuwe producten - en het recy-
clen van oude - komt CO2 vrij.
In een Repair Café leren mensen op een an-
dere manier naar hun spullen te kijken, en 
er opnieuw de waarde van in te zien. Zo’n 
werkplek draagt bij aan een mentaliteits-
verandering. Die is noodzakelijk om mensen 
enthousiast te maken voor een duurzame sa-
menleving.
 
Repair Cafe’s wereldwijd volgens 
hetzelfde Nederlandse concept 
Het allereerste Repair Café opende in 2007 in 
Amsterdam. De initiatiefneemster, Martine 
Postma, kon toen niet bevroeden dat haar 

Foto: Repair Café Hilversum.

Reparatie van een videorecorder.
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idee wereldwijd navolging zou krijgen. In-
middels zijn er meer dan 1000 Repair Café’s 
wereldwijd operationeel, o.a. in België, En-
geland, Frankrijk, Finland, Japan, Zuid-Ame-
rika en zelfs in Arabië. Allemaal werken ze 
met Nederlandse ondersteuning en volgens 
hetzelfde concept. Wie meer weten over de 
landelijke organisatie kan op zoek gaan bij 
www.repaircafe.nl. Op die site is ook te zien 
hoe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan 
met producenten van diverse apparatuur. Im-
mers veelal worden apparaten bij ons aange-
boden met steeds dezelfde fouten, of proble-
men. Dankzij de kennis, die wordt vergaard 
bij alle vrijwilligers, die bij ons repareren, 
kunnen producten verbeterd worden, waar-
door ze niet meer vroegtijdig op de afvalberg 
hoeven komen te liggen. Bovenal wil een Re-
pair Café laten zien dat repareren leuk is, en 
vaak heel makkelijk. Enthousiast? Kom eens 
langs bij zo’n locatie in de eigen woonomge-
ving.  Op internet zijn de adressen te vinden 
van de gemeenten waarin zij aanwezig zijn.

Geen concurrentie voor professionals
Een Repair Café krijgt wel eens de vraag of 
gratis toegankelijke repareerbijeenkomsten 
geen concurrentie zijn voor professionele re-
parateurs. Het antwoord is: in tegendeel. Met 
zo’n plek willen organisatoren de mogelijk-
heid van repareren juist onder de aandacht 
brengen. Regelmatig worden bezoekers 
doorverwezen naar de weinige professionals 
die er nog zijn op dit gebied.
Verder zijn de mensen die Repair Café’s be-
zoeken meestal geen klant van professionele 
reparateurs. Ze vertellen, dat ze kapotte spul-
len meestal meteen weggooien, omdat ze 
geen professionele reparateur kunnen vin-
den,  of omdat ze reparatie bij een professio-
nal te duur vinden. Men leert, dat er alterna-
tieven zijn voor weggooien en dat repareren 
vaak een heel goede optie is.

Wat voor soort reparaties 
worden uitgevoerd?
Waar moet aan gedacht worden bij de kwali-
ficatie  kapotte spullen? Zowel  keukenmachi-
nes, radio’s, pick ups, computers, stofzuigers 
als strijkbouten worden ingebracht. Maar 

ook kinderspeelgoed, fietsen en textiel dat 
kapot is. Vrijwilligers helpen ook als men  zelf 
is begonnen met repareren, maar niet goed 
weet hoe verder te gaan. Neem gewoon al-
les mee en we proberen om het samen met 
je te fixen.

Repair Café bijeenkomsten bevorderen
sociale contacten
Vanaf de start in 2013 zijn er alleen al in Hil-
versum 1100 reparaties uitgevoerd.
De reparatiedagen vinden maandelijks plaats,  
altijd afwisselend op zaterdag van 11.00-
14.00 uur in een van de wijkcentra Riebeeck, 
Lopes Dias en De Koepel in de Kerkelanden. 
Reparaties worden aangenomen tot 13.30 
uur. Er zij inmiddels vaste bezoekers, die sinds 
het begin in Hilversum regelmatig terug wor-
den gezien met iets dat kapot is. Het is een 
sociaal gebeuren, want ook  als men niets te 
repareren heeft  is iemand altijd welkom voor 
een praatje en een kopje koffie.
Op de website www.hilversumverbonden.
nl/repaircafe staat meer informatie. Daarop 
kunnen vrijwilligers zich ook aanmelden als 
zij aan de slag willen voor het repareren van 
allerlei zaken.
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Signaleerders, de lokale ogen en oren
van de Vrienden van het Gooi

Signaleerders, de lokale ogen en oren
van de Vrienden van het Gooi

Hans Metz & Hans Hoes

In het voorjaarsnummer van 2015 berichtten 
wij u over de stand van zaken van het Ken-
niscentrum op dat moment en vooral over de 
plannen die er toen waren.
Inmiddels heeft e.e.a. geleid tot het instellen 
van  een drietal werkgroepen die VVG-stand-
punten voorbereiden. Zo wordt er beleid 
ontwikkeld over de bomenkap in particulie-
re tuinen, voor duurzaamheid en de rol van 
de VVG daarbij en voor de wijze waarop we 
zouden willen dat er wordt omgegaan met 
de voormalige Gooise afzandingen.
Een ander onderwerp was de steeds weer te-
rugkerende vraag naar mensen, die voor de 
vereniging willen optreden als signaleerder.

Dekkend netwerk met signaleerders
Hoe weet je tijdig wat zich in de Gooise ge-
meenten afspeelt? Wat leden bezighoudt? 
Daarvoor hebben we mensen nodig, die be-
reid zijn om binnen hun eigen gemeente, 
door het lezen van de plaatselijke gemeente-
lijke informatieblaadjes en -sites. Zij kunnen 
het bestuur op de hoogte stellen van dingen 
die er spelen in hun gemeente en die van be-
lang kunnen zijn voor het ondernemen  van 
actie door de VVG. Wij noemen deze perso-
nen signaleerders. Voor deze functie hebben 
zich inmiddels een tiental leden van het ken-
niscentrum aangemeld.
Behalve dat zij de ontwikkelingen in hun om-
geving in het oog houden, zijn ze ook het 

eerste aanspreekpunt voor leden die vragen 
hebben over ontwikkelingen in hun buurt of 
dorp. Zo worden we meer een vereniging van 
niet alleen ‘voor’ maar ook ‘dóór’ de leden.
Het is een situatie waarin meer bottom-up 
dan top-down wordt gewerkt en waarbij de 
leden zelf een grotere rol spelen bij het aan 
de orde stellen van zaken waar de VVG zich 
mee bezig moet houden. De auteurs van dit 
artikel vormen de schakel met het bestuur.
De contactpersoon/signaleerder houdt via de 
gemeentelijke website en of lokale blaadjes, 
maar ook via de landelijk sites over ruimte-
lijke ontwikkelingen (RO) bij, welke groene 
en andere relevante ontwikkelingen in de 
gemeente spelen. Voor de leden en andere 
burgers uit een gemeente is hij/zij de contact-
persoon bij de VVG. 
Het bestuur heeft een leidraad opgesteld 
voor waar men moet op letten met criteria 
en checkpunten, maar uiteraard geldt vooral 
het gezonde verstand. De signaleerders ko-
men twee keer per jaar bijeen om ervaringen 
uit te wisselen. In gemeenten met meerdere 
signaleerders stemmen zij ook onderling af. 
Inmiddels hebben we in de meeste gemeen-
ten signaleerders. Alleen in de gemeenten 
Weesp, Laren en Blaricum ontbreken die nog.  
Meldt u aan als signaleerder voor een van 
deze gemeenten. Onderstaand treft u een 
lijst met de signaleerders in uw plaats. Als u 
over het RO-, natuur-, cultuurgebied in uw 
gemeente vragen heeft, kunt u hen bellen/
mailen.

De gegevens van de signaleerders per gemeente zijn hieronder vermeld.
Naarden Marcel Jansen 0356942301 mar2808@ziggo.nl 
Huizen Jos Lucassen  0355267230 j-lucassen@freeler.nl  
 Maaike van Lidth-de Jeude 0355260216 maaikevanlidth@kpnmail.nl 
 Erick Groothedde 0653419355 eemfietser@gmail.com 
Bussum Charlot Abma 0356919055 mjcabma@kpnmail.nl 
Hilversum/Baarn Norman Vervat  vervat2000@yahoo.com 
Hilversum Paul Smit 0355338008 Paulus_smit@yahoo.com 
Muiden/Muiderberg Thijn Westermann 0294263662 thijnwestermann@zonnet.nl 
Wijdemeren Willem-Jan Hoeffnagel 0356919356 Willem-Jan@hoeffnagel-photography.nl

&
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In beeld: atalantaIn beeld: atalanta
Willem-Jan Hoeffnagel

Weinig mensen weten dat er behalve vogels 
ook nog andere dieren zijn, die van het ver-
schijnsel trek gebruik maken om hun levens-
cyclus te voltooien. Als voorbeeld bespreek ik 
hier een vlinder, namelijk de atalanta (Vanes-
sa atalanta). Het is ongelofelijk maar waar,  
dat deze vlinder in het najaar naar het Mid-
dellandse Zeegebied vliegt en in het voorjaar 
weer terug naar Nederland.

Herkenning
De naam atalanta is ontleend aan de weten-
schappelijke naam, die betrekking heeft op 
Atalante, de prinses uit de Griekse mytholo-
gie, die beroemd was om haar vlugheid en 
kracht. De vlinder is vrij groot met een vleu-
gellengte van 26 tot 32 mm en zeer opvallend 
van kleur. Ze is in Nederland met geen andere 
vlinder te verwarren. De rupsen zijn zwart op 
de rug met lichte stekels. De buik is bruinig 
met aan de zijkanten een lichte band. De 
poppen van de atalanta zijn vuilwit van kleur.

Waarnemen
De vlinders zijn zeer goede vliegers, die over-
al kunnen worden waargenomen. Lege plek-
ken op waarnemingskaarten duiden meer op 
de afwezigheid van waarnemers, dan op de 
afwezigheid van de vlinders. Waardplanten 
(gastheerplanten) zijn de grote brandnetel en 
ook wel de kleine brandnetel. De soort is niet 
kieskeurig. Hij kan gevonden worden langs 
donkere bosranden en ook in de volle zon.
Atalanta’s zijn trekvlinders die in het najaar 
naar het Middellandse Zee-gebied vliegen. 
Dat doen ze niet in groepen. Wel zijn er dan 
regelmatig aantallen vlinders te zien, die al-
lemaal dezelfde kant opvliegen. De laatste 
decennia lijken er steeds meer overwinte-
raars voor te komen. Met name doordat er 
steeds meer vroege waarnemingen zijn. Dit 
komt vermoedelijk door de steeds zachtere 
winters. Veel van deze overwinteraars red-
den het echter niet en sterven van de kou. Als 
de opwarming van de aarde doorzet, kan de 
atalanta een standvlinder worden. De over-
winteraars in het zuiden kunnen zich daar 

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

Volwassen vlinder.
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echter niet voortplanten, omdat het klimaat 
te droog is om brandnetels van voldoende 
kwaliteit te produceren. Zo worden ze dus 
gedwongen om de tocht naar het noorden te 
ondernemen.
Tijdens overwintering zijn ze te vinden tussen 
open haardhout en andere beschutte plek-
ken. Op warme winterdagen kunnen ze zelfs 
vliegend worden gezien.
De vliegtijd is van mei tot en met oktober. De 
piek zit duidelijk in augustus en september. 

Voedsel
De waardplant van deze soort is de grote 
brandnetel, die dus de plant is waarvan de 
rupsen eten. De voorkeur gaat uit naar plan-
ten op vochtige plaatsen. De volwassen vlin-
ders consumeren nectar van een groot aantal 
kruiden en struiken.

Biologie
Na de paring worden de eitjes afzonderlijk 
afgezet op de bovenkant van de brandnetel 
bladeren. Per generatie worden er zo’n 80 tot 
120 eitjes afgezet. De totale productie van 

een vrouwtje wordt geschat op 800 - 1000 
eitjes. De uit het ei gekropen rupsen verstop-
pen zich door de bladranden met spinseldra-
den bij elkaar te trekken. Vervolgens eten 
ze het blad vanaf de binnenkant op. Karak-
teristiek is dat de bladnerven aan de basis 
doorgeknaagd worden, waardoor het blad 
een beetje verwelkt naar beneden hangt. Na 
een aantal vervellingen verpopt de rups zich 
waarna het imago verschijnt.

Rups.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

Atalanta vliegtijd.

Bron:  Vlinderstichting.
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Op Rode Lijst Dagvlinders is als status aange-
geven ‘niet beschouwd’. De reden hiervoor is 
dat het geen standvlinder is. Gezien de ver-
spreiding en de aantallen die er in ons land 
voorkomen zijn geen beschermingsmaatre-
gelen nodig.

Algemene Ledenvergadering 2016Algemene Ledenvergadering 2016

De diverse stadia hebben ieder hun eigen pe-
riode: ei 4 - 6 dagen, rups 18 - 29 dagen, pop 
9 -15 dagen en als volwassen imago 240 - 280 
dagen.
De volwassen mannetjes voeden zich overdag. 
Ze zijn territoriaal en verdedigen hun gebied 
van de late middag tot de vroege avond. Elke 
dag bezetten ze een ander gebied, waarvan 
de grenzen door patrouillevluchten worden 
afgebakend. Er zijn meestal één of twee rust-
plekken per territorium. Andere dieren wor-
den tot aan de grens van dit territorium ach-
tervolgd. Andere mannetjes worden verjaagd 
met een opwaartse spiraalvlucht.

Verspreiding en bescherming
De atalanta komt eigenlijk overal in Neder-
land voor net als de waardplant. De stand is 
stabiel. Er is wel een opmerkelijke trend over 
de jaren waar te nemen:
1990 - 1925: stabiel
1925 - 1940: snelle groei
1940 - heden: stabiel

Bron: Landschap Noord-Holland.

Verspreiding in het Gooi en omgeving. 
Waarnemingen t/m 2009.

Leen Mak, secretaris 

Op 13 april 2016 hield de vereniging haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering in de 
Infoschuur ‘t Gooi. Het grootste deel van deze 
vergadering was gewijd aan de gang van za-
ken binnen de vereniging. De jaarverslagen 
van de vereniging en van de Gooise Natuur-
wacht over 2015 werden besproken en goed-
gekeurd. Ook de gang van zaken op financieel 
gebied in 2015 kreeg de goedkeuring van de 
vergadering, evenals de begroting voor 2016. 
Er waren enkele mutaties in het bestuur. De 
heer Henk van Steennis trad aan het einde 
van zijn statutaire zittingsperiode af. De heer 
Johan Jorritsma werd benoemd tot voorzitter 
voor een aanvullende periode van één jaar; 
volgend jaar is ook hij statutair aftredend. De 
heer Willem-Jan Hoeffnagel werd benoemd 
tot bestuurslid met als bijzondere opdracht 
de coördinatie van de externe communicatie 
van de vereniging. Daaronder vallen ook de 

inspanningen om nieuwe leden te werven.
Halverwege werd de vergadering op een bij-
zonder feestelijke wijze onderbroken toen de 
burgemeester van Blaricum, mw. J.N. de Zwart-
Bloch, een koninklijke onderscheiding aan de 
voorzitter uitreikte. Mw. De Zwart roemde zijn 
inzet voor het Gooi, zowel via de vereniging 
als op andere posten. Johan liet zich de ver-
sierselen blij verrast opspelden.
Naar gewoonte was er na de pauze een le-
zing over een onderwerp dat de vereniging 
aangaat. Deze keer hield mw. Janine Caalders, 
voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug, een lezing over ‘Het Gooi, het Na-
tionaal Park Utrechtse Heuvelrug en nationale 
parken nieuwe stijl’. Daarin werd onder ande-
re vooruitgekeken naar de mogelijkheid dat 
het Gooi deel gaat uitmaken van dit Nationaal 
Park. Een geanimeerde discussie over voor- en 
nadelen daarvan volgde.
Een uitgebreidere versie van dit verslag is op 
de website beschikbaar.
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Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

Wat denken de Gooise burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

Foto: gemeente Huizen.

Mr. A. Ph. Hertog, burgemeester van Huizen.

Jan Hein Bannier 

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
burgemeesters van de Gooise gemeenten. De 
vragen gaan over de belevingswaarde van 
natuur en landschap, cultuur in het Gooi en 
zaken die daarmee te maken hebben. Deze 
keer de mening van de heer mr. A.Ph. Hertog, 
burgemeester van Huizen. 

U bent burgemeester van de gemeente Hui-
zen. Heeft u bij uw sollicitatie bewust geko-
zen voor een Gooise gemeente?
Het is niet zo dat ik bewust op zoek ben ge-
gaan naar een post in het Gooi. Maar toen 
de gelegenheid kwam om te starten als waar-
nemend burgemeester in het mooie Huizen, 
was ik daar erg van gecharmeerd. 

Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Op 15 februari 2010 ben ik in Huizen gestart 
als waarnemend burgemeester. Een jaar la-
ter, in februari 2011, heeft de gemeenteraad 
van Huizen besloten om mij voor te dragen 
als nieuwe burgemeester van Huizen. Mijn 
vrouw en ik wonen niet in Huizen.

Wat is naar uw mening de belangrijkste re-
den voor mensen om in uw gemeente te (ko-
men) wonen?
Volgens mij heeft Huizen alles in zich om 
prettig te wonen. Ik denk dan onder andere 
aan het vele groen en de prachtige heide, aan 
het water, en het levendige havengebied. Er 
is een mooie oude dorpskern. Het winkelaan-
bod is divers; er zijn verschillende winkelge-
bieden. En Huizen wordt nog steeds mooier 
en mooier. Zo is er recent een besluit geno-
men over het ‘Keu-gebied’ in het oude dorp. 
Ook wordt de oude krachtcentrale nieuw 
leven ingeblazen. Ons zwembad Sijsjesberg 
mag ik natuurlijk niet vergeten. Ik hou zelf 
erg van zwemmen en denk, dat de Huizers 
heel blij mogen zijn met zo’n prachtig uitge-
strekt zwembad in het groen. Inwoners van 

omliggende gemeenten maken er ook dank-
baar gebruik van.

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?
Ik vind het van belang dat we het culturele 
erfgoed op waarde schatten. Dat lijkt een in-
kopper. Maar in de huidige maatschappij staat 
‘vernieuwing’ vaak op de voorgrond. En dat 
is goed. Maar we mogen juist het ‘goede’ uit 
andere tijden niet vergeten.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
Als ik één mooie plek kies, dan doe ik veel 
andere mooie plekken tekort. Ik richt me dus 
liever op een plek met een verhaal. Mag dat 
ook? Dan kom ik op het beeld van ons melk-
meisje op het Oude Raadhuisplein. 
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Foto: Dick A. Jonkers.

Het melkmeisje van Huizen.

Kunt u uitleggen waarom u deze plek zo mooi 
vindt en waarom hij u zo raakt?
Dat beeld, en het bankje wat eromheen staat, 
vind ik een mooie plek, die historisch Huizen 
en het Huizen van nu met elkaar verbindt. Het 
melkmeisje is al heel  lang een Huizer sym-
bool, afgebeeld op het wapen van Huizen. 
Het beeld op het plein zie ik als een mooie 
moderne vertaling van dat symbool. Cultureel 
erfgoed in een fris jasje, letterlijk. Los van dat 
frisje jasje leidt het beeld ook tot gesprekken, 
bijvoorbeeld over kunst en goede smaak.

Wat zou u doen als die plek op de schop zou 
gaan, of zou worden vernietigd? Zou u hier-
bij uw invloed aanwenden om hier tegenin te 
gaan?
Gelukkig zie ik dat gevaar niet. Het Oude 
Raadhuisplein ligt in het hart van ons dorp, en 
dat hart koesteren wij als gemeente, net als 
de inwoners dat doen. Wel is het zo dat het 
melkmeisje nogal eens wordt ‘aangekleed’, 
door inwoners, ludiek bedoeld. Een bijzonde-
re hoed, een sjaal. Dat kan ik wel waarderen. 
Als het maar intact gelaten wordt.

Welk cijfer zou u het Gooi geven op een schaal 
van 1 tot 5? Waarvoor moet dat cijfer gegeven 
worden? Voor de beleving van landschap, cul-
tuur en natuur?
Als de 5 het hoogste rapportcijfer is, dan kies 
ik zeker voor een 5. We hebben hier bijzon-
dere combinaties van groen en water, van be-
groeid en weids, van open en bebouwd, van 
oud en nieuw.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en ze ernaar leren kijken?
Kinderen en de natuur, dat gaat vanzelf. Ik 
heb kleinkinderen, waar ik erg van geniet. Zo-
dra je buiten bent gaan ze erop uit, bewegen, 
rennen, ontdekken. Dat vind ik mooi om te 
zien. Maar bewust bezig zijn met de natuur 
vind ik ook belangrijk. Er is zoveel te leren. 
We starten in Huizen in oktober met de bouw 
van een nieuwe kinderboerderij in ons stads-
park. Daarbij is er ook uitgebreid aandacht 
voor natuur- en milieueducatie. Zo kan elk 
kind in Huizen kennismaken met de natuur.

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw gemeen-
te en waarom?
Een plek waar vernielingen hebben plaatsge-
vonden; dat is helaas een lelijke plek. Ik zet me 
als burgemeester volop in voor het tegengaan 
van vernielingen in Huizen. 

Hoe zou dat mooier kunnen worden?
We blijven als gemeente samenwerken aan 
het tegengaan van vernielingen. Als inwoners 
iets zien wat niet klopt, dan wil ik hen vragen 
om dit altijd te melden. Ieders ogen en oren 
worden gewaardeerd.

Bent u lid  van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi?
Nee

Overweegt u om lid te worden?
Nee.

Ziet u deze gemeente als uw eindbestemming 
en als dat niet zo is, kunt u dan aangeven wat 
een reden kan zijn om het Gooi te verlaten?
Volgend jaar, in oktober 2017, hoop ik zeven-
tig jaar te worden. Je mag burgemeester zijn, 
tot je zeventigste. Dus is voor mij (helaas) het 
natuurlijke moment aangebroken waarop ik 
mijn burgemeesterstokje overdraag aan ie-
mand anders.
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VerschenenVerschenen
Slimme mensen en slimme dieren
Een kloeke paperback heb ik in handen met 
een intrigerend onderwerp. Want onderlig-
gend is de vraag aan de orde, of de mens 
wel degelijk boven de dieren staat en in  alle 
gevallen uniek is. Of gewoon onderdeel is 
van het dierenrijk en door een aantal eigen-
schappen is staat is geweest om zich zo te 
ontwikkelen, dat hij kan overheersen over 
het dieren-  en plantenrijk.
Daarbij dichten wij onszelf vaak een aantal 
unieke eigenschappen toe, die moeten aan-
tonen dat wij bijzonder zijn, omdat die ei-
genschappen bij dieren niet aanwezig zijn. 
Dat concluderen we dan maar even voor het 
gemak. Een gedragswetenschapper zal en 
kan met die aanname echter geen genoegen 
nemen.

Frans de Waal is zo’n gedragswetenschap-
per. In Nederland geboren is hij tegenwoor-
dig hoogleraar aan de Emory University in 
Atlanta (U.S.A.). Door jarenlange obser-
vaties aan dieren werd hem meer en meer 
duidelijk, dat al die aannames zeker niet 
universeel waar zijn. Op het vlak van ken-
nis, leervermogen, fysieke eigenschappen, 

etc. blijkt, dat mensapen, olifanten en veel 
meer dieren de vaardigheden van de mens 
overstijgen en zelfs beter aangepast zijn aan 
hun specifieke omstandigheden.
In het boek worden stellingen geponeerd 
die, zeker in het verleden, volkomen door 
mensen worden geaccepteerd. Steeds wordt 
aangetoond, dat die stellingen voor een 
aantal dieren gewoon niet kloppen. Via vele 
experimenten is onomstotelijk aangetoond, 
dat bijvoorbeeld mensapen prima in staat 
zijn om plannen te maken, olifanten zelfbe-
wustzijn hebben en ratten empathie voelen. 
Uiteraard zijn er legio voorbeelden waar de 
mens in uitblinkt. Daarbij moeten we uitkij-
ken dat niet de mens steeds als uitgangspunt 
wordt genomen voor de noodzakelijkheid 
van een eigenschap. Mensen hebben taal, 
dieren niet, maar hebben ze die nodig voor 
hun functioneren? Heb je eigenlijk altijd een 
taal nodig om informatie over te kunnen 
brengen? Heel veel diersoorten zijn in staat 
om de voor hun overleven benodigde infor-
matie over te brengen naar soortgenoten.
Het boek is goed leesbaar. Het is geen we-
tenschappelijke uitgave. Het vertaalt de 
resultaten van al die wetenschappelijk on-
derzoeken naar conclusies, die met vele 
voorbeelden aannemelijk worden gemaakt. 
En dat op zo’n manier dat je tijdens het le-
zen een lach soms moeilijk kunt onderdruk-
ken. Wat mij betreft een aanrader, die zelfs 
tijdens een vakantie de aandacht niet laat 
verslappen. 

Waal, F. de, 2016. Zijn wij slim genoeg om te 
weten hoe slim dieren zijn? 
Paperback. 336 blz. ISBN 9789045028583. Uit-
geverij Atlas Contact, Amsterdam. Prijs € 24,99.

Willem-Jan Hoeffnagel

Hilversummers en hun kerken
In 1416 verhief de bisschop van Utrecht de 
kapel van Hilversum tot parochiekerk. Hier-
door hoefden de Hilversummers niet langer 
naar Laren te lopen om de mis bij te wonen. 
Dat was dit jaar 600 jaar geleden en voor 
de Hilversumse Raad van Kerken reden om 
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Reeën op de Westerheide.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

een herdenkingsboek te laten schrijven. 
Het boek is een rijk in kleur geïllustreerd 
uitgevoerd werk geworden, waarin de ont-
wikkeling van alle kerkgenootschappen die 
Hilversum gekend heeft worden beschre-
ven. Overigens beperkt de autuer zich niet 
tot Hilversum, maar geeft ook van het Gooi 
- en zelfs de gehele Lage Landen - een goed 
overzicht van de kerkelijke ontwikkeling. 
Ook de groei van Hilversum van klein boeren 
dorp naar de huidige stad komt aan de orde. 
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw kende Hil-
versum vijftig kerken. Dat aantal is daarna 
afgenomen en veel kerkgebouwen hebben 
een andere bestemming gekregen. Er zijn nu 
nog vijfendertig kerken in gebruik.
Het boek is zeer leesbaar geschreven en is 
sterk aan te raden voor wie in de historie 
van zowel Hilversum als de ontwikkeling van 
het christelijk geloof is geïnteresseerd. 

Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Najaarswandelingen 2016

Edwin P. Klomp

Ook voor het najaar van 2016 hebben wij 
weer een mooi wandel programma gemaakt. 
Er is daarbij rekening gehouden met de ge-
volgen van de natte zomer. In sommige Gooi-
se bosgebieden is het kleddernat en dan is 
het lastig wandelen. Noteer de data in uw 
agenda. U bent op alle wandelingen van har-
te welkom.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: vrijdag 16 september.
Vertrektijd: 19.00 uur.

Duur: afhankelijk van het weer ongeveer 
twee uur.
Vertrekpunt: dagcamping Westerheide aan 
de Hilversumseweg te Laren, net buiten Hil-
versum. Ook te bereiken met buslijn 108 (hal-
te Hilversum Orionlaan).

Op de Westerheide en de aangrenzende Bus-
sumerheide leeft nog altijd een mooie popu-
latie reeën. Ze laten zich meestal goed zien, 
maar een verrekijker is wel handig. Om de 
reeén niet te verstoren is het aan te bevelen 
om geen opvallende kleding (felle kleuren) te 
dragen.

Hoogenraad, P. 2016. Zes eeuwen Hilversum-
mers en hun kerken. 319 blz. ISBN 978-90-
8704-582-1. Gebonden. Uitgeverij Verloren, 
Hilversum. Prijs € 19,00.

Jan Hein Bannier
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Corversbos en Gooilust
Datum: zondag 18 september.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het Corversbos 
aan de Vaartweg te Hilversum, naast de voor-
malige boerderij en het voormalige bezoe-
kerscentrum. Ook te bereiken met buslijn 1 
(stadsdienst, halte Schuttersweg).
Genieten van een prachtig bosgebied met 
vele oude en zelfs bijzondere bomen en mo-
gelijk mooie paddenstoelen.

Groeneveld
Datum: zondag 25 september.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij kasteel 
Groeneveld te Baarn. Ook te bereiken met 
buslijn 109 (halte Oude Amsterdamsestraat-
weg (bij Nijhoff) en dan ca. 10 minuten lo-
pen.
Wandeling door een prachtig kasteelbos met 
vele oude bomen en fraaie waterpartijen. 
Een ijskelder en een heus tulpenbomenbos. 
Een gebied met een rijke historie.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 1 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Theehuis ‘t Bluk aan de rand 
van de Zuiderheide te Laren.
Wandeling door een prachtig gebied met 

stuifzand en vennen. Mogelijk zien we zon-
nedauw en klokjesgentiaan. Hier vindt een 
prachtige natuurontwikkeling plaats.

Laapersheide, Laapersbos en Laapersveld
Datum: zondag 9 oktober
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: NS-station Hilversum-Sportpark. 
Ook te bereiken met de buslijnen 70 en 320 
(halte Hilversum-Sportpark).
Een klein, rustig en onbekend heideterrein 
met een fraai ven (het Klessebesmeertje), een 
spannend bosgebied en een heuvelachtig ter-
rein met nog restanten stuifzand.

Hilversums Waschmeer en omgeving
Datum: zondag 16 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats Groenendaal aan 
de Lage Vuurscheweg te Hilversum. Vanuit de 
richting Hilversum de Soestdijkerstraatweg 
volgen richting Baarn. Bij de rotonde met 
tunnel bij het Oosterend rechtdoor. Voorbij 
de verkeerslichten rechtsaf de verharde bos-
weg op (Huydecopersweg), dan linksaf onder 
de A-27 door en weer rechtsaf tot aan de slag-
boom. Ook te bereiken met buslijn 70 (halte 
Stad Gods en dan ca.10 minuten lopen).
Wandeling door een prachtig geaccidenteerd 
bos met nog heiderestanten en een zeer fraai 
heideven. Er zijn plannen om dit gebied te 
herinrichten en zo met de Hoorneboegsche 
Heide te verbinden.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zondag 23 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te 
Huizen. Ook te bereiken met de buslijnen 107 
(halte Energieweg, 10 minuten lopen), 108 en 
320 (halte Huizen Busstation, ca. 15 minuten 
lopen).
Prachtig gebied met nog relicten van de vroe-
gere Zuiderzee, restanten van een kliffenkust 
en eeuwenoude akkers uit de vroege Middel-
eeuwen.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

Gooilust.
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Een heerlijk rustig kloosterbos onder de rook 
van Hilversum met veel oude bomen en ver-
rassende doorkijkjes.

Bikbergerbos en Crailose Bos
Datum: zondag 13 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
De Goede Gooier aan de Crailoseweg te Hui-
zen. Ook te bereiken met buslijn 107 (halte 
Trappenberg). Let op: buslijn 320 rijdt hier 
wel langs, maar stopt er niet!
Nadat rond 1600 de laatste restanten van 
het vermaarde Gooierbos ten zuiden van Hil-
versum werden gekapt, vormen het Bikber-
gerbos en het Crailose Bos de oudste bossen 
van het Gooi. Het Gooi bestond daarnaast 
vooral uit heide en engen (akkers). 
Wij vertellen u daar graag meer over. Hier 
ligt ook een unieke kalkzandsteenformatie 
uit de voorlaatste ijstijd (ca. 150.000 jaar ge-
leden).

Boekesteijn, Bantam en Schaep en Burgh
Datum: zondag 30 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het bezoekerscentrum van Na-
tuurmonumenten aan het Noordereinde te 
‘s-Graveland. Ook te bereiken met buslijn 105 
(halte Natuurmonumenten).
Wandeling over drie aan elkaar grenzende 
landgoederen met veel oude en soms bij-
zondere bomen, fraaie waterpartijen, mooie 
lanen, een voormalige ijskelder en een rijke 
historie.

Monnikenberg
Datum: zondag 6 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats aan het eind 
van de oprijlaan aan de Soestdijkerstraatweg 
te Hilversum. Ook te bereiken met buslijn 70 
(halte Stad Gods). Let op: buslijn 320 rijdt hier 
wel langs, maar stopt daar niet!

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

Kasteel Groeneveld.
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Foto: Dick A. Jonkers.

Spanderswoud.

Spanderswoud
Datum: zondag 20 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats op de hoek 
van de Bussumergrintweg en de Spanderslaan 
te Hilversum (tegenover restaurant Robert). 
Moeilijk te bereiken met openbaar vervoer. 
Het kan met buslijn 107 (halte Mies Bouwman-
boulevard, maar dan is het zeker 20 minuten 
lopen).
Een prachtig bosgebied met nog wat heide-
restanten, fraaie waterpartijen en veel oude 
bomen. 
Hier is ook een verbindingszone gemaakt 
tussen het ecoduct in de Zanderij Crailo en 
de Fransche Kampheide. Afhankelijk van het 
weer zijn hier waarschijnlijk veel paddenstoe-
len te zien.

Algemeen
Deelname aan de wandelingen staat in prin-
cipe open voor iedereen en geschiedt altijd 
op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle 
wandelexcursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening.
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, 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
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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 der-
gelijke.

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

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

Er op uitEr op uit

Foto: www.molenfotos.nl

De Huizer Molen staat tegenwoordig in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

20 Jaar AtelierRoute Huizen
Het ontembare verlangen OM TE DELEN…!
31 augustus t/m 31 oktober 2016
In 2016 is de AtelierRoute Huizen op 8 en 9 
oktober. Ook het Huizer Museum is op deze 
zondag geopend. 

100 Jaar Huizer Molen 
Vanaf 17 november 2016

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

Kunsthandel Buffa 1790 -1951. Schoonheid te 
koop.
10 september 2016 t/m 8 januari 2017
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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

Bloemkunst 2016
8 tot 16 oktober 2016

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

De kracht van kleur in de middeleeuwen
12 november 2016 t/m 5 maart 2017

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

Wereld Beeld
T/m 22 januari 2017

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

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

Vanaf 1 september is er dagelijks om 14.00 uur 
een gratis rondleiding en neemt een gids be-
zoekers mee langs de werken in het museum.

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

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 

Foto: www.uitinnoordholland.nl

Voorbereidingen van de expositie ‘De kracht van kleur in 
de middeleeuwen’.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

Het Hilversumse raadhuis.
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ook door zijn stedenbouwkundige plan-
nen. Er is ook aandacht voor de restauratie 
(jaren negentig), het materiaalgebruik en het 
interieur van het raadhuis.
Dudok liet bijvoorbeeld bijzondere bakste-
nen maken voor het raadhuis en bestelde 
meubilair bij Gispen.
 
Rondleiding raadhuis
Elke vrijdag en zondag is er om 13.30 uur een 
rondleiding door dit bijzondere monument. 
Kosten 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 Bin-
nenstebuiten. Kijk voor informatie op de 
website.

Pinetum Blijdenstein
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleidin-
gen die het Pinetum Blijdenstein dit seizoen 
weer organiseert.

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51 (t.o. La Place),
1251 EW Laren
Tel.: (035) 538 25 20
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
13.00-16.30 uur.
1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag 
gesloten. Groepen en scholen op afspraak. 
www.geologischmuseumhofland.nl

Wisseltentoonstelling:
Energie - waar gaat dat heen?

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.geologischmuseum-
hofland.nl onder ‘agenda’.

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

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

Foto: www.geologischmuseumhofland.nl

De tentoonstelling ‘Energie, waar gaat dat heen?’ is opge-
bouwd uit 7 thema’s.

Foto: www.weegschaalmuseum.nl

Het weegschaalmuseum.
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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 
kazernes en begroeide wallen. Eens was 
Naarden een moderne verdedigingspost om 
de toegang tot het rijke Amsterdam te ver-
dedigen. In het Vestingmuseum beleef je de 
Gouden Eeuw van vestingbouw: de Spaanse 
Moord; Rampjaar 1672; over vreemde zaken 
als bastions en  courtines;  wat Napoleon in 
Naarden deed en hoe soldaten kardoezen 
maakten. Dwaal over de groene wallen, ge-
niet van het uitzicht, verken de onderaardse 
gangen, schrik van een kanonschot, ervaar de 

vesting uit de rondvaartboot en geniet van 
iets lekkers 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 
Werkgroep Vestingstad een wandeling door 
Naarden Vesting gemaakt. Deze tocht start 
om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan 
het Ruijsdaelplein. 
Kosten zijn € 3,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar 
gratis).

Foto: www.vestingmuseum.nl

Een schot van een van de kanonnen.
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De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2016-3 is 28 oktober 2016

Foto: Dick A. JonkersGrijzenmeent.

Tussen Vecht en Eem organiseert in samenwerking met de Vrienden van het Gooi, de Stichting Om-
gevingseducatie en andere organisaties weer een leergang Gooi-o-logie. Deze leergang behandelt 
een aantal aspecten van het water tussen Vecht en Eem. De leergang begint met een inleiding in de 
paleogeografie van het gebied. Hoe is het landschap van Vecht en Eem ontstaan, en wat voor rol 
heeft het water hierin gespeeld? De transformatie van een dekzandlandschap naar een uitgestrekt 
moerasgebied, doorsneden door rivieren, vormde de onderlegger voor het huidige landschap. De 
volgende lessen gaan in op de menselijke ingrepen: hoe is de huidige waterhuishouding ontstaan 
en wat zijn daar de kenmerken van? Tenslotte besteedt de leergang in de derde les aandacht aan de 
waterplantengemeenschappen in ons gebied en de kwaliteitsaspecten van water,  die bepalend zijn 
voor een bijzondere waterflora.

Data: 
De lessen vinden plaats op woensdagavonden:
•	 12 oktober: Drs. Sander Koopman. Paleogeografie van ons gebied.
•	 26 oktober: Dr. Chris de Bont. Ontstaan en kenmerken van de huidige waterhuishouding.
•	 2 november: Prof. Dr. Wim Weijs. Bijzondere waterflora.
Daarnaast vindt er nog een excursie plaats op een nader te plannen zaterdagochtend.

Tijdstip: 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur

Locatie: Infoschuur ’t Gooi van het Goois Natuurreservaat (GNR), Naarderweg 103A, Hilversum.
De infoschuur bevindt tussen de stations Bussum-Zuid en Hilversum-Mediapark. Er is ruime parkeer-
gelegenheid.

Deelnemersbijdrage:
De deelnemersbijdrage bedraagt € 60,- (inclusief digitaal lesmateriaal).
Bij aanmelding moet dit bedrag worden overgemaakt naar Geopark NL44 RABO 0136458378.

Aanmelden:
Aanmeldingen via het Geopark Gooi en Vecht in oprichting, o.v.v. ‘leergang Water’, naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.
E-mail: info@geoparkgooienvecht.eu
Per brief: Geopark, t.a.v. mw. Hetty Laverman, Valkeveenselaan 48, 1411 GT Naarden.

Informatie:
Nadere informatie kan gevraagd worden via mw. Hetty Laverman, tel. 06-23618314 of per e-mail 
h.m.laverman@euronet.nl

Organisatie:
De leergang wordt georganiseerd door de werkgroep Gooi-o-logie namens een aantal organisaties op 
het gebied van geschiedenis, archeologie, landschap & natuur en omgevingseducatie en vindt plaats 
onder auspiciën van het Geopark Gooi en Vecht in oprichting. Zie www.geoparkgooienvecht.eu.



Dit is een uitgave van
de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi.

Een onafhankelijke 
vereniging die opkomt 
voor de bescherming 
van natuur, landschap en 
cultuurhistorie van
het Gooi.

www.vriendenvanhetgooi.nl

op de bres
voor een groen

en leefbaar
Gooi


