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Het Gooi geeft ’t door!Het Gooi geeft ’t door!
Als het goed is hebben de leden van onze ver-
eniging eind oktober/begin november de eer-
ste Nieuwsbrief van de Vrienden van ’t Gooi 
ontvangen. De VVG vernieuwt haar commu-
nicatie en PR. De Nieuwsbrief is een van de 
eerste zichtbare resultaten. In het bestuur is 
Willem-Jan Hoeffnagel speciaal belast met de 
portefeuille PR en Communicatie. Hij werkt 
samen met Esther de Hek, die we daarvoor 
hebben ingehuurd. In dit uitgebreide voor-
woord treft u aan waar we naartoe willen.

Uitbreiding aanpak en verjonging
We willen meer doelgroepen bereiken en 
dan vooral de jongere generatie. Onze ver-
eniging vergrijst en het ledental loopt terug. 
Dat is overigens niet iets wat alleen de VVG 
overkomt. We zien dat bij alle verenigingen, 
ook bij organisaties voor natuur en erfgoed, 
zoals Natuurmonumenten en de provinciale 
landschappen. De maatschappelijke tendens 
is dat mensen zich minder langdurig willen 
binden aan een organisatie. Onze inzet is er 
vooral op gericht om weer nieuwe leden te 
werven en aan ons werk te binden. Al was het 
maar omdat we een brede achterban nodig 
hebben om een factor van belang te blijven 
bij de beïnvloeding van de bestuurlijke be-
sluitvorming. 
Ook willen we onze leden en achterban va-
ker en op verschillende manieren informeren 
over de ontwikkelingen die spelen en dan 
liefst ook interactief. Een keer per jaar een 
ledenvergadering en jaarverslag is niet meer 
van deze tijd. Dus zijn we ook met facebook 
bezig gegaan. De social media hebben wij dus 
ook ingezet. Dit blad blijft natuurlijk bestaan 
net als onze internetsite. Die gaan we wel een 
facelift geven. De site blijft ook een bron van 
informatie via dossiers. Op die manier kunnen 
de leden en belangstellenden de ontwikkelin-
gen in een perspectief plaatsen, zeker omdat 
er nogal wat langlopende onderwerpen zijn. 
Centraal thema in onze communicatie is ‘Het 
Gooi geef het door’. Daar staan we als VVG 
immers voor: de grote kwaliteit van ons leef-
gebied bewaren en veiligstellen, nu maar ook 
voor de toekomstige generaties.

Nationaal Park De Heuvelrug: mooiste natuur-
gebied van Nederland?
Ongetwijfeld zullen veel van onze leden op 
ons Nationaal Park De Heuvelrug hebben ge-
stemd voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van 
Nederland’. Samen met 12 andere gebieden 
ging onze Heuvelrug op voor deze uitdagende 
titel. Daaronder bekende gebieden zoals de 
Wadden, een schitterend gebied, waar ik elk 
jaar met vrienden een wadlooptocht maak 
naar Schiermonnikoog. Verder ook de Ooster-
schelde en de Biesbosch. Mooi geografisch ge-
spreid over ons land; een soort staalkaart van 
de natuurlijke schoonheid en diversiteit van 
ons land. Het werden dus de Wadden.
Het was een verkiezing uitgeschreven door 
staatssecretaris van Dam naar aanleiding van 
een door de Tweede Kamer aangenomen mo-
tie, waarin werd gevraagd het instrument Na-
tionaal Park weer op te poetsen. Dat was ook 
wel nodig want na de bezuinigingen van Rutte 
1 droogden de financiële middelen voor de 
bestaande twintig parken snel op. Bij de de-
centralisatie trok het rijk de handen er verder 
vanaf en werd het een zogenaamde ‘vervallen 
taak’. Het was aan de provincies om met de 
krappe middelen te bekijken of ze er nog iets 
mee wilden of niet.

In het Utrechtse deel van de Heuvelrug is in 
2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvel-
rug van start gegaan. Toen was het nog een 
klein park op de Heuvelrug tussen de A12 bij 
Maarn tot aan de Nederrijn bij Rhenen. De op-
richting ging niet vanzelf. Kenmerkend was 
het grote aantal particuliere grondeigenaren; 
in andere Nationale Parken was sprake van 
hooguit enkele grote grondeigenaren zoals 
Natuurmonumenten. Wel lagen alle parken in 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); zo ook de 
Heuvelrug. Vooral de landgoedeigenaren had-
den bezwaren en moeite, vooral financieel. Be-
langrijk pluspunt van de parkformule was de 
samenwerking van het grote aantal partijen 
aan de versterking van de grote natuur- en cul-
tuurhistorische waarden van het gebied.
De natuur- en milieuorganisaties, waaronder 
de VVG en het GNR uit het Gooi hebben de 
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eerste aanzet gegeven voor de uitbreiding van 
het Nationaal Park over de gehele Heuvelrug: 
‘Heel de Heuvelrug’ heette dat initiatief. He-
len in de dubbele betekenis van het woord! 
Een mooie actie was destijds de tocht van een 
schaapskudde van het Utrechts Landschap over 
de Heuvelrug van Rhenen naar het Gooimeer, 
om te laten zien welke barrières dieren moes-
ten overwinnen om de Heuvelrug over te trek-
ken. Deze tocht trok landelijke aandacht via 
een dagelijks verslag op de televisie. Nadat een 
aantal jaren geleden de provincie Utrecht het 
Nationaal Park uitbreidde met het gebied tus-
sen de A12 en A28 bij Leusden dus nu einde-
lijk de stap van het Gooi erbij halen. Tenslotte 
hoort het Gooi geologisch en ecologisch bij het 
Utrechtse deel van de Heuvelrug. Bestuurlijke 
grenzen kunnen en mogen die samenhang 
niet in de weg staan vinden wij. Gelukkig ziet 
Noord-Holland dat nu ook en hebben de Gooi-
se gemeenten het initiatief omarmd.
Deze verkiezing heeft wat dat betreft als een 
soort katalysator gewerkt. Kennelijk heeft dit 
soort dingen tijd nodig. Met de verkiezing wil 
van Dam de natuurgebieden weer beter op de 
kaart zetten en de toegankelijkheid verbete-
ren en daardoor meer toeristen naar de gebie-
den trekken. Voorop blijft natuurlijk wel de be-
scherming en versterking van de natuur en het 
erfgoed staan. Want daar komen de bezoekers 
juist voor. 

Ook nu de Heuvelrug niet in de prijzen is ge-
vallen, gaan de provincies Utrecht en Noord-
Holland door en wordt het Nationaal Park in-
gesteld. Het momentum wordt gebruikt en dat 
is een prima zaak.
In zijn natuurcolumn in de Volkskrant schetste 
Casper Janssen een beeld van pretparken die 
Nationale Parken zouden kunnen worden. Ik 
ben daar niet zo bang voor vanuit de ervarin-
gen in het (oude) Nationaal Park in Utrecht. In 
dat kader is een zoneringsplan ontwikkeld om 
de recreatie te spreiden en drukke en rustige 
gebieden te scheiden. Recreatieve Poorten zijn 
ontwikkeld waar de recreanten worden opge-
vangen en het gebied verder kunnen beleven. 

Ondanks het niet uitroepen van De Heuvelrug, 
na de Veluwe het grootste aaneengesloten 
bosareaal van Nederland, tot het mooiste na-
tuurgebied van Nederland, gaat het Nationaal 
Park toch gewoon door. Verdere kwaliteitsver-
betering van het gebied staat prominent op de 
bestuurlijke agenda. Alle reden dus voor VVG 
om het initiatief en de samenwerking te blijven 
steunen. Zeker voor het Gooi, want zoals ik in  
deze kolommen al eerder meldde: de nieuwe 
status Nationaal Park kunnen we hier extra 
goed gebruiken nu op 1 maart a.s. de nieuwe 
Wet natuurbescherming in werking treedt. 
Daarmee vervalt de huidige bescherming van 
negen (!) bos- en heidegebieden in het Gooi 
door de Natuurbeschermingswet. Dan zijn we 
voor de bescherming van deze gebieden aan-
gewezen op de gemeenteraden. Die moeten 
de regels van de Ecologische Hoofdstructuur 
handhaven. Hoe dat werkt kunt u zien in Bla-
ricum waar de gemeenteraad doodleuk een 
plaatselijke projectontwikkelaar steunt in zijn 
plannen om het Voorland Stichtse Brug in een 
recreatiegebied binnen de EHS neer te zetten. 
Tot nu toe houdt de provincie stand mede op 
ons verzoek. Maar het laat zien dat onze VVG 
nog meer dan vroeger alert moet zijn op dit 
soort ontwikkelingen. Nationaal 
Park De Heuvelrug, bron van 
natuur en cultuur verdient onze 
bescherming. De Vrienden van ’t 
Gooi zet zich er voor in: ‘Het Gooi 
geef het door’ in de praktijk.

Bron: Topografische Dienst.

Kaart van de Heuvelrug.

Johan Jorritsma, voorzitter



66



67

In Memoriam Nel Biersteker-VonkIn Memoriam Nel Biersteker-Vonk
Jan Vollers

Nel Biersteker, onvermoeibaar activiste voor 
natuur en een beter leefklimaat, is niet meer. 
Op 17 oktober jl. overleed zij op 86-jarige 
leeftijd in haar woonplaats Hilversum. Een 
halve eeuw is zij lid geweest van onze ver-
eniging. En vanaf het begin (in 2000) ac-
tief lid van de Werkgroep Hilversum in het 
Groen. Mede aanleiding voor het toenma-
lige bestuur waarvan ik deel uitmaakte, om 
haar op de jaarvergadering in 2007 voor te 
dragen om haar te benoemen tot erelid. 

In 1965 was zij er dus er al vroeg bij. Iemand 
die erop af ging, als ze ervan overtuigd was 
dat burgers, in dit geval van Hilversum, zich 
moesten laten horen als iets kostbaars verlo-
ren dreigde te gaan of ondoordachte bouw-
plannen te grote offers vergden.
In 1965 was dat de dreigende verdwijning 
van de enige schaapskudde. Nu heeft het 
GNR er twee! Ook liet Nel van zich horen 
toen zij met andere jonge moeders bij de 
gemeente Hilversum afdwong dat er speel-
plekken kwamen waar de jeugd wél mocht 
ravotten. In die tijd kreeg je de politie aan je 
broek, ook kinderen, als die zich op het gras 
van een plantsoen waagden.

In 1999 maakte de Werkgroep Hilversum 
zich druk over de Integrale Toekomstvisie 
2015 van de gemeente Hilversum. Over het 
Mediapark en Arena-Zuid moest nog besluit-
vorming plaatsvinden. 
In dit blad (jaargang 1999, nr. 4) vatten Nel 
en Herman Proper de kritiek van de werk-
groep samen. Hilversum moest keuzes ma-
ken - wat ze namelijk niet deed - en dat het 
misplaatst was zich als centrumgemeente 
met een compleet winkelbestand te affiche-
ren, terwijl andere gemeenten daar niet op 
zaten te wachten. Daarvoor zou aan de ran-
den teveel groen opgeofferd moeten wor-
den voor nieuwe wegen en woningbouw 
voor de nieuwe werknemers. Nel noemde 
de gemeente Hilversum vaak Rupsje Nooit-
genoeg.

In de volgende jaren hield de Werkgroep zich 
vooral bezig met de eerste bouwplannen 
voor Anna’s Hoeve Oost in relatie tot vernieu-
wing van de waterzuivering, de herbouw op 
het HTS terrein aan de Kolhornseweg en het 
Integraal Bereikbaarheidsplan. 
Van 1987-1995 was zij eerst lid, later vice-
voorzitter van het bestuur van onze vereni-
ging.
In de eraan voorafgaande jaren was Nel ui-
termate actief in het linkerspectrum van de 
politiek. Eerst als raadslid voor de PvdA, toen 
van 1970-1978 raadslid van Hilversum voor 
Progressief Hilversum, daarna acht jaar in de 
Gewestraad Gooi- en Vechtstreek. Verder was 
ze actief voor Milieudefensie en de Wereld-
winkel, waarvan ze voorzitter was van 1992-
2000.
Het was aan Nel te danken dat natuurlijk bos-
beheer ingang vond in eerst het Spanders-
woud; later werd het elders overgenomen.

In 1970 opende de fractie van Progressief Hil-
versum de aanval op het locale establishment 
door met succes openbare gemeenteraads-
vergaderingen af te dwingen en ging de ge-
meente  huis-aan-huis het katern Hilversums 
Informatie en Kommunikatie (HIK) sponso-
ren. Vanaf 1973 verschenen er, met enkele 
dalperioden en herrijzenissen tot en met 1987 
in het toen soms sterk politiek gepolariseerde 
klimaat, wel 186 HIK’s. Ook daarin figureerde 
geregeld Nel Biersteker met haar altijd prag-
matische kijk op politieke zaken. 
Toenmalig gemeentelijk voorlichter Eric van 
der Want blikt in Eigen Perk, uitgave van de 
Hilversumse Historische Kring Albertus Perk 
(jaargang 2008, nr. 4) op die periode terug 
waarin de HIK eigenlijk een soort internet-
functie avant-la-lettre vervulde.

Een gedreven vrouw die kundig werelden 
kon verbinden, een ontwikkeld rechtvaardig-
heidsgevoel had, talent had voor acties voe-
ren en wanneer nodig de regenten afhielp 
van hun soms misplaatst gelijk op waar het 
heen moest met de mooie gemeente Hilver-
sum. Een prachtmens ging van ons heen.
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Bomen in het vizier: RegenbomenBomen in het vizier: Regenbomen
Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in de gemeente Hilversum, op de ‘s- 
Gravelandse buitenplaatsen (Gooilust), in het 
Bilderdijkpark in Bussum, maar ook elders. In 
dit artikel aandacht voor de ‘regenbomen’.

Goudenregen
Een bloeiende goudenregen is een lust voor 
het oog en met geen andere boom te ver-
warren. Er zijn zes soorten die voorkomen 
in Midden- en Zuid-Europa, Noord-Afrika en 
West-Azië. Er zijn drie soorten in cultuur, de 
alpengoudenregen (Laburnum alpinum), de 
gewone goudenregen (Laburnum anagyroi-
des) en een kruising van deze beide soorten, 
de Laburnum x watereri. De geslachtsnaam 
Laburnum is de oude Romeinse naam voor de 
goudenregen. De soortnaam alpinum spreekt 
voor zich en de soortnaam anagyroides ver-
wijst naar de Anagyris foetida, de stinkende 

goudenregen die op Kreta voorkomt, maar 
die kunt u gerust vergeten. De soortnaam wa-
tereri verwijst naar de Britse kweker Waterer.
Het blad van de goudenregen is drietallig sa-
mengesteld. De alpengoudenregen bloeit in 
juni met 20 tot 30 cm lange hangende helder 
gele trossen. De gewone goudenregen bloeit 
iets eerder met iets kleinere, meer goudgele 
trossen.
Beide soorten zijn wel in tuinen aan te tref-
fen. Maar verreweg het meest zien we de de 
kruising van de beide soorten en dan ook nog 
vooral de cultuurvariëteit ‘Vossii’ (in 1875 in 
Nederland gevonden). Deze boom heeft han-
gende bloemtrossen van wel  50 cm.
Na de bloei ontwikkelen zich de vruchten,  
die zoals bij bijna alle vlinderbloemigen (Le-
guminosea) peulen zijn.
Goudenregens worden meestal niet veel ho-
ger dan 5 meter. De takken hangen door-
gaans wat over en daardoor leent de gou-
denregen zich goed voor het maken van een 
berceau of loofgang. Heel bekend is de gou-
denregentunnel in Bodnant (Wales).
De schors is glad en wat groenachtig. Het 
hout is hard en vooral geliefd voor draaiwerk. 
De goudenregen is in alle delen nogal giftig, 
vooral de peulen.

Blauwe en witte regen
Ook de blauwe en de witte regen behoren 
tot de vlinderbloemigen. Eigenlijk is de witte 
regen niets anders dan een witte cultuurva-
riëteit van de blauwe regen. Van de 10 soor-
ten zijn er eigenlijk slechts twee in cultuur: de 
Wisteria sinensis uit China en de Wisteria flo-
ribunda uit Japan. De geslachtsnaam is eigen-
lijk een vergissing, want de plant is genoemd 
naar de Amerikaanse professor K. Wistar. De 
soortnaam floribunda betekent rijk bloeiend.
Wij kennen de blauwe en witte regen vooral 
als snelgroeiende klimplant, waarbij de Chi-
nese links windend is en de Japanse rechts-
windend, althans voor zover het de bloeien-
de exemplaren betreft. Een rechts windende 
Chinese blauwe regen zal niet of nauwelijks 
bloeien en datzelfde geldt voor een links 
windende Japanse.

Foto: Edwin P. Klomp

Goudenregen.
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Het tot wel 40 cm lange blad is oneven ge-
veerd en telt tot maximaal 19 blaadjes. De 
lange hangende bloemtrossen verschijnen 
eind mei, begin juni, net voor het uitlopen 
van het blad. Die van de Japanse blauwe re-
gen zijn zo’n 30 cm, vrij lichtblauw, soms wat 
paarsachtig, die van de Chinese zijn wat com-
pacter en donkerder van kleur. Na de bloei 
verschijnen de vruchten, die wel wat aan snij-
bonen doen denken. Het zaad is wel kiem-
krachtig, maar de zaailingen zullen niet of 
nauwelijks bloeien.
De blauwe en witte regen zijn slingerplanten. 
Ze hebben dus wel een steuntje nodig. Laat 
ze echter nooit in een boom groeien, want 
die wordt onherroepelijk gewurgd.
Hoewel wij ze dus vooral als klimplant ken-
nen, is het mogelijk om ze tot vrijstaande 
kleine boom op te kweken. In dat geval moe-
ten één of twee ranken aan een paal worden 
geleid. Als de gewenste hoogte is bereikt 

moet de top worden verwijderd en alle on-
derste zijranken. De bovenste zijranken moe-
ten drastisch worden terug gesnoeid. Dit hele 
snoeiproces zal vaak moeten worden her-
haald. Voor een goed resultaat is veel geduld 
en vakmanschap nodig. Maar met datzelfde 
geduld en vakmanschap is er zelfs meer dan  
een bonsai van te maken.

Adam’s goudenregen, een rariteit
In 1825 entte de Franse kweker Jean Louis 
Adam op zijn kwekerij in Vitry bij Parijs een 
knop van een purperen brem (Cytisus purpu-
reus) op de stam van een gewone goudenre-
gen (Laburnum anagyroides). Zo ontstond een 
merkwaardige entbastaard of chimaera die wij 
nu kennen als x Laburnocytisus adamii. Omdat 
het hier om een geslachten kruising gaat staat 
er een x-teken voor de geslachtsnaam (bij een 
kruising van twee soorten staat het x-teken 
tussen de geslachts- en de soortnaam).

De blauwe regen bij apotheek van Maarseveen.

Foto: Edwin P. Klomp
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Het binnenste weefsel bestaat uit cellen van de 
Cytisus purpureus omringd door een laag cel-
len van de Laburnum anagyroides. De boom 
groeit op als een gewone goudenregen, maar 
blijft meestal wel wat kleiner. Ook de han-
gende bloemtrossen zijn wat kleiner. Meestal 
zijn ze vleeskleurig. Maar deze boom heeft 
iets merkwaardigs. Soms ontwikkelt zich een 
tak uit het binnenste weefsel en die heeft dan 
bladeren en bloemen van de purperen brem. 
Er kunnen echter ook takken ontstaan uit het 
buitenste weefsel en die hebben dan de bloe-
men van de gewone goudenregen. Zo kunnen 
er dus aan één boom twee verschillende blad-
typen zitten en drie verschillende bloemtypen. 
Zaadvorming vindt vrijwel uitsluitend plaats 
bij de bloemen van beide ouders. Kortom, met 
recht een botanische rariteit.

Waar
Goudenregens zijn veel aangeplant in tuinen 

en parken. Meestal gaat het dan om de La-
burnum x watereri ‘Vossii’, want die wordt 
het meest gekweekt.
Blauwe regens zijn ook in veel tuinen te vin-
den en dan vooral als klimplant. Beide soor-
ten zijn aan te treffen, maar ik heb de indruk 
dat de Japanse overheerst. Tot nog niet zo-
lang geleden was aan de Gijsbrecht van Am-
stelstraat de apotheek van Maarsseveen ge-
vestigd (vlakbij de Eikbosserweg).
Jaarlijks was de hele gevel een bloemenzee 
van de Chinese blauwe regen. De apotheek is 
verdwenen en helaas de blauwe regen ook.
Beide soorten witte regens zijn ook wel in 
tuinen te vinden, maar toch duidelijk veel 
minder.
Ja en dan de Adam’s goudenregen. Die zult 
u niet snel tegenkomen. Je moet ook een 
beetje gek zijn om zo’n rariteit in je tuin te 
planten, maar gelukkig ben ik zo iemand. Hij 
staat bij mij in de achtertuin!

Foto: Edwin P. Klomp

Adam’s goudenregen in de tuin van Edwin.
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Bomenkap in particuliere tuinen in het GooiBomenkap in particuliere tuinen in het Gooi
Hans Hoes

De leden Charlot Abma, Karel Troost en Jos 
Lucassen van ons Kenniscentrum hebben in 
oktober vorig jaar een werkgroep gevormd 
om beleid te ontwikkelen over de bomen-
kap in particuliere tuinen in het Gooi. Op-
gemerkt werd dat nieuwe bewoners in hun 
tuinen vaak veel bomen kappen. Dat lijkt 
(vooral bij oudere woningen) logisch, omdat 
van een aantal bomen hun levensduur be-
reikt is. Maar hoe ga je om met beeldbepa-
lende bomen? De werkgroep is voortvarend 
aan de slag gegaan. Zij hebben het probleem 
in kaart gebracht, geïnventariseerd wat het 
wettelijke en gemeentelijke kader is t.a.v. 
‘bomenkap’, een vijftal voorstellen gedaan, 
alsmede suggesties hoe dat te bereiken. Het 
bestuur heeft de aanbevelingen overgeno-
men en studeert nu op mogelijkheden om 
het regionaal te effectueren.

Wat is het probleem?
In diverse gemeenten in het Gooi ziet men 
tegenwoordig vaak dat nieuwe bewoners 
niet alleen de woning verbouwen, maar dik-
wijls ook de tuin rigoureus aanpakken met 
als argumenten meer licht in de tuin, een 
groter ogende en een meer onderhoudsvrije 
tuin. Wij richten ons op de vraag hoe voor-
komen kan worden dat daarbij fraai ogende, 
volwassen bomen gekapt worden als gevolg 
waarvan het groene karakter van de omge-
ving geleidelijk aan steeds meer wordt aan-
getast.

Welke regelingen zijn van toepassing?
Er zijn landelijke wetten en gemeentelijke 
verordeningen van toepassing op het bomen-
beheer. Landelijk zijn dat:
- Wet Algemene Bepalingen Omgevings-

recht (Wabo);
- Boswet: geldt alleen buiten de bebouwde 

kom;                       
- Flora- en Faunawet.

De gemeentelijke verordeningen verwijzen 
vaak naar bestemmingsplannen waarin (soms) 

een uitwerking van het bomenbeheer wordt 
gegeven. Ze zijn allemaal te vinden in het di-
gitale omgevingsloket www.omgevingsloket.
nl. De instrumenten die de gemeente heeft, 
bestaan uit het verlenen van een kapvergun-
ning, het opleggen van een herplantplicht en 
het vragen van een financiële bijdrage voor 
een bomenfonds. De werkgroep heeft per 
gemeente e.e.a. onderzocht. Het blijkt dat de 
criteria voor het afgeven van een kapvergun-
ning en voor het opleggen van een herplant-
plicht nogal verschillen per gemeente. In het 
onderstaande een overerzicht.

Bussum en Naarden
Bomenver ordening Bussum 2012. Geen kap-
vergunning nodig voor bomen buiten be-
paalde waardevolle gebieden, zoals Het 
Spiegel en het Brediuskwartier, tenzij deze 
voorkomen op de waardevol le bomenlijs t of 
minder dan 10 jaar geleden zijn aangeplant 
en toen herplant moesten worden of in stand 
gehouden. Binnen waardevolle gebieden 
geldt een vergunning plicht voor bomen en 
groen hoger dan 2 meter of een stamdiame-
ter van meer dan 25 cm op een hoogte van 
130 cm gemeten. Bestemmingsplannen be-
vatten normen voor het maximum percen-
tage verharding dat toegestaan is in tuinen.

Hilversum
Velverbod (artikel 4.5.2 APV). Voor bomen 
die, gemeten op een hoogte van 130 cm 
boven de grond, een stamdiameter hebben 
van 20 centimeter of meer, is een omgevings-
vergunning voor het vellen vereist. Dit geldt 
zowel voor bomen op particulier terrein als 
voor bomen in de openbare ruimte. Criteria 
die daarvoor gebruikt worden zijn estheti-
sche kenmerken, cultuurhistorische kenmer-
ken en ecologische kenmerken. Aanwijzing 
van belangrijke tuinen zoals vermeld in het 
beleidsplan (zie aldaar) blijkt niet te zijn over-
genomen in de verordening.

Huizen
Geen kapvergunning nodig als de diameter 
van de stam op 1m hoog minder is dan 20 cm.
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Laren en Blaricum
Geen kapvergunning nodig voor bomen die 
een kleinere diameter hebben dan 20 cm, dan 
wel een kleinere omtrek dan 63 cm, gemeten 
op 130 cm vanaf de grond (bij een meerstammi-
ge boom geldt de omvang van de dikste stam); 
ofwel coniferen, tenzij (alleen voor Laren) ho-
ger dan 6 meter.

Wijdemeren
Geen kapvergunning nodig voor bomen die 
een kleinere diameter hebben dan 20 cm op 
130 cm boven de grond. In geval van meer-
stammigheid geldt de omvang van de dikste 
stam. Staat de boom op de z.g. Groene Kaart 
van Wijdemeren, of geldt er een aanlegver-
gunningstelsel volgens het bestemmingsplan 
- bijvoorbeeld in een beschermd dorpsgezicht 
- dan is een omgevingsvergunning nodig. Op 
de Groene Kaart komen openbare en particu-
liere terreinen voor.

Gemeentelijk Bomenbeleid
Het gemeentelijk bomenbeleid bevat uit-
gangspunten t.a.v. aanplant en beheer van 
bomen in de openbare ruimte en (in mindere 
mate) in particuliere tuinen. Deze uitgangs-
punten zijn bedoeld om te worden opgeno-
men in de gemeentelijke verordeningen en 
verder te worden uitgewerkt in bestemmings-
plannen, hetgeen vaak ook al is gebeurd.

Blaricum
Kent alleen een beheerplan voor bomen in de 
openbare ruimte.

Bussum
In de Groennota 2005 is een beschrijving opge-
nomen van de karakteristieke elementen van 
bepaalde wijken. In de Nota Bomen 2014 blijft 
het principe van ‘alle bomen zijn kapvergun-
ningvrij, tenzij…’ gelden. Daarnaast is het vol-
gende opgenomen: Het opstellen van een lijst 
waardevolle bomen, de wijziging van de Bo-
menverordening 2012 en de regulering via de 
Omgevingswet. Hierin staat: Voor het kappen 
van alle bomen op de waardevolle bomenlijst, 
in de waardevolle gebieden en bomen van de 
hoofd- en substructuur is een omgevingsver-
gunning vereist. Het gaat in al deze gevallen 
om particuliere en openbare bomen die op 130 
cm meter stamhoogte een doorsnede van 25 
cm of meer hebben. De vergunningplicht voor 
alle andere bomen vervalt. Uit een recente pu-
blicatie in ‘Bussums Nieuws’ blijkt, dat de ge-
meente (nu Gooise Meren) een analyse gaat 
maken van waardevolle bomen. Daar vallen 
oude bomen onder, maar ook die ‘met een ver-
haal. Er is al een lijst van waardevolle bomen 
en er wordt nu gekeken of er bomen aan toe-
gevoegd moeten worden. Muiden wordt voor 
het eerst meegenomen. 

Hilversum
Er is een Velbeleid 2013-2030. De gemeente 
beoogt hiermee terughoudendheid m.b.t. het 
vellen van bomen. In het Groenbeleidsplan 
2030 is het volgende opgenomen: Ook zijn 
tuinen in een aantal gevallen niet specifiek be-
stemd, waardoor ongewenste ontwikkelingen 
in tuinen mogelijk zijn. In herzieningen van be-
stemmingsplannen wordt bestaand groen bin-
nen verkeersbestemmingen en in tuinen zorg-
vuldiger bestemd. En wat betreft de tuinen: In 
Hilversum zijn veel tuinen met bijzondere cul-
tuurhistorische waarden te vinden. Tuinen die 
zijn ontworpen door bekende landschapsar-
chitecten, waaronder Zocher, Springer, Copijn, 
Tersteeg en Meijer. Te veel verharden van de 
bodem moet worden tegengegaan.

Huizen 
In de Structuurvisie 2011 wordt bomenbeleid 
niet apart genoemd; de enige verwijzing is in 
de indeling van percelen in de gemeente in 
die met veel/neutraal/weinig groen.

Foto: Dick A. Jonkers

Oude volkswijsheid.
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Laren
In het Collegeprogramma 2014-2018 wordt 
aangegeven, dat het college staat voor een 
gedifferentieerd bomenbeleid. Beeldbepa-
lende en voor het dorp belangrijke bomen 
zullen (extra) bescherming gaan genieten, 
terwijl tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd 
om voor de overige bomen, bijvoorbeeld die 
in de eigen tuin, een minder stringent kap- 
en herplantregime te voeren. 

Naarden
Volgt de Nota Bomen 2014 van Bussum.

Wijdemeren
Het Bomenbeleidsplan Wijdemeren 2011-
2035 vermeldt, dat bomen een hoeveelheid 
aan functies vervullen, waarbij de ruimte-
lijke functie van belang is voor de vormge-
ving (structuur). Daarnaast bekleden bomen 
een esthetische, afschermende, ecologische, 
recreatieve en historische functie en dragen 
in belangrijke mate bij aan het economisch 
functioneren (recreatie & toerisme) van hun 
gemeente, het welbevinden van onze in-
woners en zelfs op de (W.O.Z.) waarde van 
onroerend goed. Daarom wordt voorgesteld 
de bomenverordening aan te passen aan de 
verdergaande deregulering en het instellen 
van een lokaal Register Beschermwaardige 
Bomen.
Ook om een lokaal Register Beschermwaar-
dige Bomen op te stellen, aan de hand van de 
criteria voor de landelijke lijst met monumen-
tale bomen van de Bomenstichting, zodat 
eveneens (particuliere) beschermwaardige 
bomen op het hele grondgebied van Wijde-
meren worden beschermd. Verder is het idee 
om hiervoor de bomenverordening aan te 
passen. Dit om de regelgeving voor de inwo-
ners van Wijdemeren en de kosten voor de 
gemeente te verminderen. Daarbij dient het 
kapverbod in de bomenverordening te wor-
den opgeheven voor alle overige bomen.
De verordening is inmiddels aangepast. Een 
kapverbod geldt alleen in aangemerkte ge-
bieden (Groene kaart) en is onafhankelijk van 
de eigendomsituatie. Daarnaast zijn er speci-
fieke monumentale bomen beschermd, ook 
onafhankelijk van de eigendomsituatie.

Wat willen we bereiken?
Op basis van het bovenstaande heeft de 
werkgroep een vijftal aanbevelingen voor-
gelegd aan het bestuur. De werkgroep wil 
vooral bereiken dat er in ’t Gooi meer unifor-
miteit komt in de gemeentelijke criteria voor 
kappen en herplanten, met als uitgangspunt 
de meest stringente voorwaarden.

Daartoe hebben zij de volgende aanbevelin-
gen opgesteld:
1. stel een kapvergunning verplicht voor alle 

bomen met een stamdiameter > 20 cm ge-
meten op 1 m hoogte en voor coniferen 
hoger dan 2 m.

2. leg in principe altijd een herplant plicht 
op, maar sta uitzonderingen toe als vol-
daan is aan bepaalde vast omlijnde cri-
teria; bij aanplant van bomen dient niet 
alleen op kwantiteit te worden gelet, 
maar ook op kwaliteit van de standplaats: 
genoeg ruimte in de bodem creëren om 
bomen tot volle wasdom te laten komen;

3. bevorder dat in elke gemeente een bo-
menbeleidsplan is opgesteld; een goed 
voorbeeld is het beleidsplan van Hilver-
sum, dat niet alleen conserverend is, maar 
ook actief stimulerend;

4. elke gemeente zou een lijst moeten heb-
ben met beeldbepalende bomen;

5. elke gemeente zou waardevolle gebieden 
moeten vaststellen waar voor bomenkap 
zwaardere eisen gelden dan in de rest van 
de gemeente.

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi heeft de aanbevelingen van de 
werkgroep overgenomen. Het is een aanspre-
kend voorbeeld van de kwaliteit en deskun-
digheid die onder onze leden beschikbaar is. 
Onze hartelijke dank gaat uit naar de leden 
Charlot Abma, Karel Troost en Jos Lucassen 
voor hun inspannende werk.

De volgende vraag die speelt is hoe en bin-
nen welke termijn we deze aanbevelingen 
werkend kunnen krijgen bij de gemeenten. 
Het bestuur zal zich inspannen om deze aan-
bevelingen bij de gemeenten op de agenda 
te krijgen.
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De bloeitijd is van juni tot september. Hij 
groeit op zonnige, vochtige tot natte plaat-
sen. Vegetaties met parnassia zijn vaak erg 
soortenrijk. Daardoor valt zijn aanwezigheid 
nogal eens samen met knopbies, duinrus 
en verschillende soorten orchideeën, zoals 
moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en 
groenknolorchis.
Wanneer de bodem te sterk uitloogt ver-
dwijnt de plant. De bodem is dan te zuur ge-
worden en metalen zoals aluminium, waar 
de soort gevoelig voor is, lossen daardoor op. 
De achteruitgang kan ook het gevolg zijn van 
vermesting, bijvoorbeeld door stikstofdeposi-
tie uit de lucht of door de toegenomen in-
vloed van voedselrijk oppervlaktewater.

Parnassia is een plant van koude en gema-
tigde streken van het noordelijk halfrond. 
Hij komt wijd verspreid voor in Europa. Wel 
wordt ze steeds zeldzamer in zuidelijke rich-
ting.

Biologie
De plant is meerjarig en tweeslachtig. Hij 
wordt voornamelijk bezocht door vliegen, 

In beeld: Edelweiss van het GooiIn beeld: Edelweiss van het Gooi
Willem-Jan Hoeffnagel

De edelweiss van het Gooi? Ja, zo kunnen we 
parnassia wel noemen. Parnassia, maar die 
staat toch alleen maar in de duinen en dan 
voornamelijk in het noorden van Noord-Hol-
land en op de Waddeneilanden? Klopt, maar 
minder bekend is dat er een hele groot aantal 
van deze planten groeit in een gebied hier 
vlakbij namelijk het Voorland van de Stichtse 
Brug. Aangezien dit gebied bedreigd wordt 
door allerlei geplande ontwikkelingen, is er 
deze keer aandacht voor deze mooie en fas-
cinerende Gooise plant.

Herkenning
Parnassia (Parnassia palustris) is een 15 tot 
30 cm hoge plant met een kantige, rechtop-
staande stengel. De wortelbladen zijn lang 
gesteeld en eirond-hartvormig. Het ene sten-
gelblad is zittend en omvat de stengel volle-
dig. Er zijn vijf kroonbladeren van 1 tot 2 cm 
lengte. De kleur is wit met groenige aderen. 
De plant groeit in pollen. De bloemen geuren 
zwak naar honing. Het is een nazomerbloeier.
Hij heeft vijf zogenaamde staminodia. Dat 
zijn vergroeide en onvruchtbare meeldraden. 
Deze staan tussen de echte meeldraden.
Het is een hemikryptofyt wat betekent, dat 
in de winter de knoppen zich op of iets onder 
de grond bevinden.
In Nederland zouden twee variëteiten moe-
ten voorkomen, namelijk Parnassia palustris 
condensata (aan de kust) en Parnassia palus-
tris palustris (in het binnenland). Deze vari-
eteiten zijn echter niet tot zeer moeilijk uit 
elkaar te houden en men is het er ook niet 
over eens of deze twee variëteiten wel echt 
afzonderlijk bestaan.

Waarnemen
De plant groeit in vochtige duinvalleien, 
blauwgraslanden, trilvenen en in heiden op 
leem. Zelden gebeurt dat in droge gebieden. 
Parnassia is enigszins kalkminnend. In het 
binnenland komt hij voor in enigszins voed-
selrijke, natte tot vochtige terreinen op zand- 
en leemgrond.

Foto: Wikimedia.org

Parnassia Palustris.
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die voor de bevruchting zorgen. De vliegen 
komen af op de staminodia die echter maar 
weinig nectar hebben. Tijdens dit bezoek 
worden van de echte meeldraden de stuif-
meelkorrels meegenomen en naar de stam-
per van een andere plant gebracht.
De meeldraden worden na elkaar rijp en 
strekken zich in volgorde van het rijpen. Na 
het rijpen valt het helmhokje van de meel-
draad af, die daarna naar boven buigt. Het 
aantal naar buiten gebogen meeldraden laat 
dus zien hoeveel dagen de plant al staat te 
bloeien. De stamper is pas ontvankelijk voor 
stuifmeel als de meeldraden allemaal zijn 
uitgebloeid. Op deze manier garandeert de 
plant dat de bevruchting voornamelijk door 
kruisbestuiving gebeurt.
De volwassen plant kan tegen overspoeling 
met zeewater in de winter. Als er echter in 
juni overstroming met zout water plaatsvindt 
gaan pas gekiemde planten vrijwel direct 
dood.
Voor de instandhouding van een groeiplaats 
met parnassia is het vaak nodig deze in de 
nazomer te maaien. Daarbij wordt ook een 
deel van de planten tijdens de bloei afge-
maaid. Daar ondervindt de plant geen schade 
van. Zonder maaien verdwijnt de soort door 
te veel schaduw van boomopslag en ruigte.

Gebruik door de mens
Parnassia werd al in 1588 door Tabernaemon-
tanus aangeprezen als geneesmidddel voor 
mensen bij leverziekten en verstoptheid van 
de lever. In de apotheeek stond het bekend 
als Herbae et Flores Hepatica albae. Hepa-

tica betekent de lever betreffende en albae 
slaat op het wit van de bloem. Het kruid 
was algemeen bekend als geneesmiddel te-
gen leverkwalen getuige de respectievelijke 
volksnamen Hepatique blanche (Frans), Leb-
erblümchen (Duits) en White liverwort (En-
gels). Parnassia werd niet alleen bij deze ziek-
ten gebruikt, maar ook bij hartkloppingen, 
maagzuur en andere maagaandoeningen; 
uitwendig bij onstoken ogen. 

Verspreiding en bescherming
De plant is in Nederland sterk achteruit ge-
gaan. Deze achteruitgang wordt treffend 
weergegeven door het aantal uurhokken (5x 
5 km²) waarin de plant voorkomt. Waren er in 
1950 nog 329 hokken bezet, in 1985 resteer-
den er nog maar 112.
Parnassia staat als ‘beschermd’ op de officiële 
Rode Lijst van Planten in Nederland.

Bron: www.wilde-planten.nl. Deutschlands Flora in 
Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)

Studentenröschen, Parnassia palustris.

Verspreiding parnassia ten zuiden van het Noordzeekanaal.

Kaartje Landschap Noord-Holland
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De oorzaak van deze achteruitgang is het 
gevolg van wateronttrekking, beweiding en 
vermesting. In Noord-Holland profiteert de 
plant van het stop zetten en aanpassen van 
de waterwinning in de duinen.
Op de Wadden is hij nog vrij algemeen. In de 
rest van Nederland is het voorkomen zeld-
zaam tot zeer zeldzaam. In Noord-Holland 
komt zij voornamelijk voor op Texel, het Zwa-
nenwater, het Noord-Hollands Duinreservaat, 
de Kennemerduinen en de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen.
In het binnenland komt hij voor op enkele 
plaatsen in natuurbouwprojecten. Mogelijk is 
hij daar uitgezaaid of aangevoerd met zand. 
Zie ook het kaartje van het zuidelijk deel van 
Noord-Holland, waar als eenzame stip de 
groeiplaats in het Voorland van de Stichtse 
Brug is aangegeven.

Het voorkomen daar met een massale be-
groeiing van parnassia in een hoge dichtheid 
is waarschijnlijk het gevolg van zandaanvoer 
voor de bouw van de brug. Hij komt er samen 
voor met heel veel orchideeën. 
 
Bedreiging 
Gezien de zeldzaamheid, zeker in het binnen-
land in combinatie met de beschermde status 
is het van groot belang dat de vegetatie daar 
behouden wordt en op de juiste manier be-
heerd en beschermd.
De plannen die een projectontwikkelaar 
heeft met een deel van het gebied vormen 
een grote bedreiging. Niet alleen voor de 
parnassia, maar ook voor diverse soorten an-
dere organismen. Wat zou het zonde zijn als 
we de edelweiss van het Gooi niet voor het 
Gooi weten veilig te stellen.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Bloeiwijze van parnassia.
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De Gooise bodem als klimaatarchiefDe Gooise bodem als klimaatarchief
Sander Koopman

De ondergrond van het Gooi is grotendeels 
ontstaan in de laatste twee ijstijden, het 
Saalien en het Weichselien. In het Saalien ont-
stonden de stuwwallen en smeltwaterafzet-
tingen. In het Weichselein zijn door de wind 
op grote schaal dekzanden afgezet. De  ijstij-
den waren perioden van 100.000 jaar of meer 
waarin de temperatuur over het algemeen 
veel lager was dan tegenwoordig. Ook tij-
dens de ijstijden fluctueerde de temperatuur 
sterk. Soms was het heel erg koud in stadialen 
(koude tijdvakken binnen een ijstijd). Er wa-
ren eveneens perioden dat het klimaat relatief 
gematigd was en er enige vegetatie groeide 
tijdens interstadialen (warmere tijdvakken 
binnen een ijstijd). Vooral het einde van een 
ijstijd ging vaak gepaard met sterke tempera-
tuurfluctuaties in korte tijd. Dit gebeurde ook 
aan het eind van het Weichselien, de laatste 
ijstijd. Binnen een tijdsbestek van enkele dui-
zenden jaren kwamen diverse warmere en 
koudere intervallen voor. Deze temperatuur-
variaties hebben duidelijke  sporen nagelaten 
in de Gooise bodem, in de vorm van verschil-
lende typen afzettingen en gelaagdheden. In 
een profiel aan de Diependaalselaan te Hilver-
sum was middels correlatie met andere waar-
nemingen in het Gooi en Midden-Nederland 
een aantal van deze klimaatschommelingen 
duidelijk te herkennen. Hoe leiden tempera-
tuurschommelingen tot verschillende lagen in 
de bodem? Dit komt vooral door de invloed 
van de temperatuur enerzijds op de aanwe-
zigheid van vegetatie, en anderzijds op het al 
dan niet bevroren zijn van de bodem (perma-
frost). Als de temperatuur voldoende hoog is 
en er een plantendek aanwezig is, dan wordt 
de bodem vastgelegd door wortels en kan het 
sediment niet door wind of water worden ver-
plaatst. Als er vanwege extreme koude geen 
plantendek aanwezig is, dan kunnen wind en 
water zorgen voor verplaatsing van sediment 
en afzetting op een andere plek. De aanwe-
zigheid van permafrost zorgt ervoor dat bo-
demmateriaal is vastgelegd door bevriezing. 
Het ontdooien van permafrost zorgt voor 

natte condities aan het bodemoppervlak, dit 
leidt tot andersoortige typen afzettingen dan 
bij droge of volledig bevroren bodems. 
 
Het profiel aan de Diependaalselaan   
In maart 2016 was er bij de kruising van de 
Diependaalselaan met  de spoorlijn Hilversum-
Utrecht een kuil gegraven voor werkzaamhe-
den aan de waterleiding. Zie afbeelding 1 voor 
de locatie. De plek is gelegen in een laagte 
tussen stuwwallen ten westen en ten noorden 
ervan (afbeelding 2). De ondergrond bestaat 
hier tot een diepte van ongeveer zes meter 
uit dekzand, met daaronder gestuwde afzet-
tingen. De kuil was 2,5 meter diep en bood 
zicht op het bovenste deel van het dekzand. 
Van boven naar onder waren zichtbaar (af-
beelding 3): wortels en resten van een bodem-
profiel; een pakket horizontaal gelaagd fijn 
tot matig grof zand (A) met een grindsnoer 
erin (B); een pakket met horizontaal gelaagd 
fijn zand doorspekt met leemlaagjes (C); een 
grindrijke laag met stenen (D); een laag met 
onduidelijk gelaagd fijn zand (E).

Afbeelding 1: Kaartje met de locatie van de kuil (de rode 
X). De kuil lag aan de westzijde van de spoorlijn en ten 
noorden van de Diependaalselaan. Ondergrond: Topogra-
fische kaart van Nederland 1:25.000, 2011., Kadaster.
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Afbeelding 3: foto van het bodemprofiel met aanduiding 
van de lagen. Toelichting: zie tekst en tabel 1. 

Afbeelding 2: hoogtekaartje van de omgeving van de 
kuil. De kuil zelf is met een rode X aangegeven. Blauw = 
laag, rood = hoog. Het rode gebied links is de stuwwal van 
Hoogt van ’t Kruis. Ten noorden van de locatie ligt een 
lage stuwwal, het ovaalvormige groene gebied bovenin.

Bron: AHN2 maaivelddataset met dynamische legenda.

Afbeelding 4: detail van de grind- en stenenrijke laag (D). Linksboven van de troffel is een stukje graniet zichtbaar, 
afkomstig van de nabijgelegen stuwwal. De kei bovenin afbeelding 3 is ook uit deze laag afkomstig.

Foto: Sander Koopman

Foto: Sander Koopman
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Het einde van het Weichselien zichtbaar in 
het bodemprofiel
Het Weichselien begon ongeveer 112.000 jaar 
geleden, met een dieptepunt in temperatuur 
zo’n 23.000 jaar geleden tijdens het laat-gla-
ciaal maximum (LGM). In een droog en koud 
klimaat werd dekzand afgezet (E in afbeel-
ding 3). Na het LGM steeg de temperatuur 
vrij plotseling, als gevolg van een toename in 
de zomerinstraling. Hierdoor ontdooide de 
permafrost en trad op grote schaal bodem-
vervloeiing en afspoeling door smeltwater 
op. De hierdoor ontstane laag met grind en 
stenen komen we op veel plekken in Neder-
land tegen, zo ook in het Gooi (D in afbeel-
ding 3; afbeelding 4; afbeelding 5). 

Na deze piek in temperatuur werd het weer 
kouder, echter in de zomer ontdooide de 
bovengrond nog wel. Dit klimaatregime 
heeft geleid tot de afzetting van een pak-
ket zand met dunne leemlaagjes erin (C in 
afbeelding 3; afbeelding 6). De leemlaagjes 
markeren het zomerseizoen, waarin leem-
deeltjes werden afgezet op de vochtige 
ondergrond (adhesiegelaagdheid). In de 

winter werd op een bevroren bodem zand 
afgezet. Vanaf 14.600 jaar geleden traden 
er meerdere kortdurende klimaatfluctuaties 
op, waarin verstuiving en groei van vegeta-
tie elkaar steeds afwisselden. In het tijdvak 
dat bekend staat als het Bølling interstadi-
aal (14.100-14.600 jaar geleden) werd het 
tijdelijk warmer en begon er ook vegetatie 
te groeien. De verstuiving kwam daardoor 
tot stilstand. In dit tijdvak werd een bodem-
laagje gevormd, maar dat is door latere ero-
sie niet in het profiel bewaard gebleven. Tij-
dens het Oude Dryas stadiaal (13.900-14.100 
jaar geleden) werd het weer kouder en 
werd opnieuw dekzand afgezet, soms met 
grindsnoertjes (A/B in afbeelding 3).
In de warme periode daarna, het Allerød 
interstadiaal 13.000-13.900 jaar geleden, 
groeiden er dennenbossen. In het Allerød 
ontstond door bodemvorming de Laag van 
Usselo, een donker gekleurde laag met 
houtskoolpitjes erin. Door latere erosie is de 
laag in dit profiel niet bewaard gebleven. 
Op veel andere plekken in het Gooi is de 
laag nog wel aanwezig, zoals in de Laarder 
Wasmeren en ’t Bluk (afbeelding 7). Aan de 
groei van dennenbossen kwam een einde 
toen het rond 13.000 jaar geleden bijzonder 
snel afkoelde. Binnen een tijdsbestek van 
enkele tientallen jaren tot een eeuw daalde 
de temperatuur sterk, het werd droger en 
op grote schaal begon er weer verstuiving 
op te treden. Deze koude tijd staat bekend 
als het Jonge Dryas stadiaal. De afzettin-
gen uit deze periode bestaan uit zand met 
plaatselijk grindsnoertjes (eveneens A/B in 
afbeelding 3). 

Soms is dit zand afgezet in de vorm van 
duinen, zoals de Lange Heul bij Hilversum, 
en duinencomplexen in het Eemland en de 
Nieuwe Keverdijksche Polder. Na de Jonge 
Dryas begon rond 11.500 jaar geleden het 
Holoceen, en was het definitief gedaan met 
de koude. Na enkele duizenden jaren was 
in de omgeving van het Gooi een groot 
veengebied ontstaan. Ook ter plaatse van 
het profiel aan de Diependaalselaan moet 
enig veen hebben gelegen. Dat zien we na-
melijk terug aan de donkere laagjes in het 

Foto: Sander Koopman

Afbeelding 5: een kei met een doorsnede van zo’n 12 cm, 
afkomstig uit de grind- en stenenrijke laag (D). Het betreft 
een grijze kwartsiet, door de steen lopen enkele witte 
kwartsaders. Een zuidelijke zwerfsteen, door de Rijn aan-
gevoerd uit Duitsland.
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Foto's: Sander Koopman

Afbeelding 6: detail van dekzand met leemlaagjes. De leemlaagjes zijn zichtbaar als grijze, golvende bandjes. Het golvende 
verloop is ontstaan door kryoturbatie: vervorming van de gelaagdheid in de bodem door vorst-dooiwerking.

Afbeelding 7: de Laag van Usselo, ontsloten in de stuifzanden bij ’t Bluk.
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profiel (bij de asterisks in afbeelding 3; de-
tail weergegeven in afbeelding 8). Dit zijn 
waterhardlagen, zulke lagen ontstaan door 
inspoeling van humus vanuit een veenpak-
ket dat bovenop het zand heeft gelegen. 
Waar de humus neerslaat vormen zich don-
kere, harde lagen. De veenontginningen 
ten zuiden van Hilversum liepen ten einde 
in de 16e eeuw, dus vanaf die tijd zal ook 
het veen ter plaatse van de hier besproken 
ontsluiting zijn verdwenen door afgraving 
en/of oxidatie, waarna een zandbodem 
overbleef. Het profiel aan de Diependaalse-
laan is bijzonder omdat het in een compacte 
sequentie, iets meer dan twee meter, een 
behoorlijk volledig beeld geeft van de kli-

maatontwikkelingen aan het eind van het 
Weichselien, en van de daaruit voortvloei-
ende wisselingen in geologische afzettings-
condities. Daarnaast geeft het voorkomen 
van waterhard ons waardevolle informatie 
over de maximale verbreiding van het Holo-
cene veenpakket. De grenzen van de veen-
bedekking zijn lastig te reconstrueren om-
dat in de loop der eeuwen praktisch al het 
veen dat op de zandgronden heeft gelegen, 
is afgegraven of geoxideerd. Een groot deel 
van deze ontginningen dateert al van vóór 
de eerste landkaarten. Waarnemingen van 
waterhard zijn daarom een belangrijke in-
formatiebron voor een waarheidsgetrouwe 
reconstructie van de grenzen van het veen.

Afbeelding 8: detail van een waterhardlaag (* in afbeelding 3) in het profiel. Waterhardlagen zijn donker gekleurd door 
de neerslag van ingespoelde humus. De humus is afkomstig uit veen dat bovenop het zand heeft gelegen.

Foto: Sander Koopman
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Dankwoord
Mijn dank gaat uit naar drs. A.E. Pfeifer voor 
het bewerken van afbeelding 3.
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Tijdvak Klimaat- en 
vegetatiecondities 

Afzettingen Laag in profiel

Laat-glaciaal, Jonge Dryas 
12.000 - 13.000 jaar 
geleden

Koud en droog Fijn tot matig grof zand, 
plaatselijk grindsnoertjes

A, B

Laat-glaciaal, Allerød 
13.000 – 13.900 jaar 
geleden 

Gematigd, enige 
bosgroei mogelijk

Bodemvorming: Laag van 
Usselo. 

Ontbreekt

Laat-glaciaal, Oude Dryas

13.900-14.100 jaar 
geleden

Koud en droog, 
vegetatie loopt terug

Fijn tot matig grof zand, 
plaatselijk grindsnoertjes

A, B

Laat-glaciaal, Bølling 
 14.100-14.600 jaar 
geleden

Matig koud, groei van 
grassen en kruiden

Plaatselijk bodemvorming of 
een leemlaagje

Ontbreekt

Laat-pleniglaciaal 
~14.600 – 20.000 jaar 
geleden

Koude winters, 
bovenlaag permafrost 
ontdooit in de zomers. 
Weinig vegetatie.

Zand met leemlaagjes C

Laat-pleniglaciaal 
~ 21.000 jaar geleden

Warmer wordend, 
permafrost ontdooit 
op grote schaal. Weinig 
vegetatie.

Grind- en stenenrijke laag D

Laat-pleniglaciaal 
> 21.000 jaar geleden

Koud en droog. Vrijwel 
geen vegetatie.

Fijn zand E

Tabel 1: samenvatting van de indeling van het laatste deel van het Weichselien en de bijbehorende lagen in het profiel 
aan de Diependaalselaan. Koppeling tussen tijdvakken en lagen op basis van vergelijking met in literatuur beschreven 
andere locaties.
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Hoe denken de burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi
Hoe denken de burgemeesters
over hun gemeente in het Gooi

Jan Hein Bannier

U bent burgemeester van de gemeente Blari-
cum. Heeft u bij uw sollicitatie bewust geko-
zen voor een Gooise gemeente? 
Bij mijn sollicitatie naar de functie van burge-
meester heb ik niet zozeer bewust gekozen 
voor ‘een’ Gooise gemeente, maar bewust 
voor Blaricum zelf. Ik kende Blaricum al heel 
lang en hield/houd van dit dorp. Ik kwam er al 
vanaf mijn jeugd en wilde eigenlijk altijd wel 
terug.
 
Hoe lang bent u hier al in functie en hoe lang 
woont u in het Gooi?
Dat gebeurde dus achtenhalf jaar geleden 
toen ik hier burgemeester werd.  

Wat is naar uw mening de belangrijkste reden 
voor mensen om in uw gemeente te (komen) 
wonen?
Wat mij enorm aanspreekt is het dorpse ka-
rakter met veel natuur en buitenruime en met 
toch ook de nabijheid van de stad. Dit maakt 

het mogelijk te genieten van het comfort van 
aanbod van voorzieningen van een grote 
plaats, naast de dagelijkse beleving van klein-
schaligheid. 
Als Amsterdamse van oorsprong, ben ik vooral 
op deze stad georiënteerd. Daarnaast liggen 
Amersfoort, Almere en Utrecht natuurlijk ook 
binnen handbereik. 

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in Blaricum. Wat verschijnt er 
dan?
Er is niet echt één plek in Blaricum die ik het 
allermooist vindt, omdat er zoveel zijn. Dat 
komt misschien over als een cliché, maar ik 
vind dat echt.

Kunt u uitleggen waarom u bepaalde plekken 
zo mooi vindt en waarom deze u raken?
Eén van deze mooie plekken is absoluut Rust 
Wat, maar daarnaast zijn ook het Gooimeer 
en de Tafelberg favoriete plekken voor mij. 
Het is toch heel bijzonder om slechts vijf minu-
ten van mijn woning in een omgeving te ko-

Gooimeer.

Foto: Dick A. Jonkers
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men die een waar vakantiegevoel oproept?! 
Dat gebeurt namelijk als ik naar Rust Wat ga. 
Daarnaast ben ik gek op water, waardoor het 
Gooimeer met zijn prachtige omgeving ook 
zeker in mijn top drie staat. 

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?
Wanneer een van deze mooie plaatsen in mijn 
dorp op de schop dreigt te gaan, om welke 
reden dan ook, dan zou ik zeer zeker mijn in-
vloed aanwenden om daar tegenin te gaan. 

Wat vindt u het lelijkste plekje in uw gemeen-
te en waarom?
Lelijke plaatsen in Blaricum ken ik niet. Moge-
lijk zijn er plaatsen die wat verfraaid kunnen 
worden, maar bij ‘lelijk’ heb ik niets wat me te 
binnen schiet.

Hoe zouden plekken mooier kunnen worden?
Inwoners hebben wel eens aangegeven wat 
meer bloemen te willen zien in Blaricum. Het 
idee achter la Ville Fleurie in Frankrijk spreekt 
mij enorm aan en zou in dat opzicht voor Bla-
ricum ook mooi kunnen zijn. Dorpen in een 
bloemenzee van versierde perken en hanging 
baskets aan lantaarnpalen. Inwoners zetten 
zich in Frankrijk zelf ook enthousiast in om 
de groene leefomgeving van hun dorp of stad 
te verbeteren en ook scholen doen hier actief 
aan mee. Met name de inwoners van kleinere 
dorpen zijn vaak enorm trots op het resultaat 
wat ze samen hebben behaald. Een mooie 
droom… misschien wordt die ooit nog werke-
lijkheid.

Welk cijfer zou u het Gooi geven op een 
schaal van 1 tot 5? Waarvoor moet dat cijfer 
gegeven worden?  
Wanneer u mij vraagt een cijfer te geven voor 
het Gooi, dan geef ik daar zonder aarzelen 
een dikke vijf voor. Dat cijfer is niet voor één 
specifiek kenmerk, maar voor de samenhang 
van landschap, cultuur, natuur en bewoners 
van het Gooi. Dit alles bij elkaar maakt het 
Gooi een zeer aantrekkelijke omgeving om in 
te wonen, werken en verblijven. 

Houdt u rekening met landschap, cultuur en 
natuur bij het nemen van beslissingen?
Bij vrijwel alle beleidsbeslissingen die ik neem 
houd ik rekening met het cultureel erfgoed 
van Blaricum, maar zeker ook met de specifie-
ke eigenschappen van het Gooi. Het gaat mij 
daarbij niet alleen om landschap en natuur, 
maar zeker ook om het type mensen dat er 
woont en de behoeftes die zij hebben. 

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?
Er zijn in mijn ogen weinig goede redeneren 
om het Gooi te verlaten. Wat de toekomst te 
bieden heeft weten we echter nooit van te-
voren. 

Burgemeester van Blaricum, Joan de Zwart.

Foto: Gemeente Blaricum.
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VerschenenVerschenen
Oud Huizen in beeld. Omgeving Oostermeent
Opnieuw is het de uitgever gelukt om voor 
de Huizerdag een boek over oud Huizen 
samen te stellen. De bronnen zijn kenne-
lijk nog niet opgedroogd, want dit is nu al 
deel zeven in de reeks over de gemeente. De 
boekomslag geeft al aan hoe de tijden zijn 
veranderd. Op de voorgrond zit in de meent 
een boerin in de wei een gekluisterde koe te 
melken. Haar man nadert op een transport-
fiets met voorop de melkbus. Een nostal-
gisch plaatje. Op de achtergrond is een van 
de twee windmolens in beeld gebracht, die 
in 1984 bij het Kornwerd aan het Gooimeer 
stonden, evenals de pyramidewoningen. Een 
foto op de binnenpagina laat een familie in 
klederdracht zien, uitkijkend over de toen 
nog onbebouwde weidegronden. Bij zeer 
hoog water van de toenmalige Zuiderzee 
konden die overstroomd raken tot aan de 
rand van het dorp. Dit verschijnsel verklaart 
de straatnaam Vloedwal bij de hoek Ge-
meenlandslaan/Gooilandseweg. Nu staan er 
op de vroegere meent woningen van de wijk 
Oostermeent. In de jaren zeventig en tach-
tig werden hier 10.000 huizen gebouwd. De 
ontwikkelingsgeschiedenis van de groeikern 
Oostermeent is goed in beeld gebracht. Wie 
bij het Meenthuis op de Meentweg staat, 

kan zich nauwelijks realiseren, dat hier vroe-
ger de rand was van het dorp bij de Ooster-
meent. Er zijn behoorlijk wat groepsfoto’s in 
opgenomen, al dan niet gemaakt tijdens de 
vele activiteiten die plaatsvonden. Verder is 
er een apart hoofdstuk gewijd aan kinderen 
in de klederdracht van het vroegere dorp. 
Ook ditmaal is het boek rijk geïllustreerd. 
Het bevat ruim 100 sepia kleurige afbeeldin-
gen en bijna 20 afbeeldingen in kleur. Het 
geheel zal voor veel inwoners van Huizen 
weer en feest van herkenning zijn.
Anonymus 2016. Oud Huizen in beeld. Om-
geving Oostermeent. Drukkerij/Uitgeverij J. 
Bout & Zn., Huizen. 154 blz. Deze uitgave 
is alleen verkrijgbaar bij Drukkerij J.Bout, 
Ceintuurbaan 32-34, Huizen. Prijs € 34,-.

Dick A. Jonkers

Dichter bij de stad
Een poëtische wandeling door Naarden vesting
In het eerste nummer van dit jaar stond een 
artikel van Hein Groen over de 16 gedichten 
die op dat moment op de gevels van huizen 
in de Naarden vesting waren geplaatst. In dat 
artikel werd al gesproken over de uitgave 
van een boek. Dit is inmiddels verschenen en 
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is ook van de hand van Hein Groen, die ove-
rigens ook een belangrijke initiatiefneemster 
was voor het plaatsen van de gedichten.
Het is een leuk en goed geschreven boekje 
geworden. De achtergrond van het project 
wordt hierin uiteen gezet en er wordt ver-
antwoording afgelegd over de keuze van de 
dichters. Van alle gedichten staan er foto’s 
in voorzien van achtergrondinformatie en 
nadere bespiegelingen. Op de kaart van de 
vesting die achterin is opgenomen staan de 
plaatsen van de gedichten aangegeven.
Wanneer u al de gedichten op de muren langs 
wilt lopen en lezen krijg u tevens een prach-
tig beeld van de historische stad. U komt van-
zelf in alle hoeken van Naarden.
Bijna alle gedichten zijn van bekende Neder-
landse dichters. Van Willem Jan Otten zijn 
zelfs twee gedichten geplaatst, maar dat is 
omdat hij ruim 30 jaar in de Vesting heeft ge-
woond. Een uitzondering is het gedicht dat 
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op de Rehobothschool staat. Dat is geschre-
ven door de leerlingen van groep 8 van deze 
school. De presentatie van het boekje vond 
plaats op 22 oktober jl. in het Vestinghotel 
naast het historische stadhuis. Dit is tevens de 
plek waar het laatste gedicht, van M. Vasalis, 
op een binnenmuur staat. Dit is het zeven-
tiende gedicht. Uiteindelijk is er dus één ge-
dicht meer gekomen dan waar Hein Groen in 
haar artikel over sprak.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Come-
nius en is daarmee het laatste boek van deze 
uitgever.
Dichter bij de stad is in Naarden Vesting te 
koop bij Ruijsdael, de Conceptstore, bij boek-
handel Natuurlijk, bij de VVV en in Bussum bij 
Boekhandel Los.
De kosten zijn € 10,-. Dit geld komt, na aftrek 
van de drukkosten, geheel ten goede aan de 
Hersenstichting.

Jan Hein Bannier
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Voorjaarswandelingen 2017

Edwin P. Klomp

Nieuwjaarswandeling Monnikenberg
Datum: zondag 8 januari.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats aan het eind 
van de oprijlaan van het landgoed aan de 
Soestdijkerstraatweg te Hilversum. Ook te 
bereiken met buslijn 70 (halte Stad Gods). Let 
op: buslijn 320 rijdt hier wel langs maar stopt 
hier niet.
Gezellige wandeling door een prachtig en 
rustig kloosterbos.

Anna’s Hoeve
Datum: zondag 19 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij ‘t Laer. Van-
uit Hilversum via de Minckelerstraat en de 
Weg over Anna’s Hoeve richting Baarn en dan 
net voor het viaduct van de A27 linksaf. 

Vanuit de richting Baarn via de Zandheuvel-
weg richting Hilversum en dan net voorbij 
het viaduct van de A27 rechtsaf.
Ook te bereiken met buslijn 109 (halte Heide-
bloem en dan ca. 10 minuten lopen).
Mooi heuvelachtig gebied met fraaie water-
partijen en doorkijkjes.

Laarder Eng, Postiljon en Blukbos
Datum: zondag 26 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: bij het viaduct over de A1 bij de 
Vredelaan te Laren. Ook te bereiken met bus-
lijn 108 (halte viaduct).
Eeuwenoude akkers, een oud kerkpad, een 
fraai stuifzand, een boeiend bos en een deel 
van de Zuiderheide.

Naarden-Vesting
Datum: zondag 2 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Monnikenwater.

Foto: Jaap Vlaanderen (GNR)
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Foto: Dick A. Jonkers

De gracht rondom de Naarden-Vesting.
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Foto: Willem-Jan Hoeffnagel.

Vertrekpunt: het Adriaan Dortsmanplein te 
Naarden, bij het voormalige VVV-kantoor.
Een wandeling rond de vesting Naarden is zo-
wel historisch als natuurlijk heel interessant.

Eemland
Datum: zondag 9 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur ongeveer twee en half uur.
Vertrekpunt: de Carpoolplaats aan de Stichtse-
weg te Blaricum. Ook te bereiken met buslijn 
320 (halte Blaricum-Carpoolplaats).
Genieten van de mooie vergezichten, de vele 
water-, moeras- en weidevogels. Een verrekij-
ker is hier heel nuttig. Deze wandeling gaat 
deels over grasdijken die tijdens of kort na 
nat weer glibberig kunnen zijn. Ook moet er 
af en toe over een landbouwhek worden ge-
klommen, maar die zijn voorzien van handige 
opstapjes.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: zondag 16 april.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: afhankelijk van het weer ongeveer twee 
uur.
Vertrekpunt: de dagcamping Westerheide 
aan de Hilversumseweg te Laren (net buiten 
Hilversum). Ook te bereiken met buslijn 108 
(halte Hilversum Orionlaan).
Hoewel het aantal minder wordt, leeft er nog 
altijd een mooie populatie reeën op deze hei-
de. Met een goede verrekijker ziet u ze nog 
beter. Om de reeën niet te verstoren is het 
beter om geen opvallende kleding te dragen  
met felle kleuren.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zondag 23 april.
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), 108 en 320 (halte Huizen-
Busstation, dan ca. 15 minuten lopen).
Prachtig gebied met nog relicten van de vroe-
gere Zuiderzee en eeuwenoude akkers uit de 
Middeleeuwen.

Meer wandelingen volgen.

Algemeen
Deelname aan de wandelingen staat in prin-
cipe open voor iedereen en geschiedt altijd 
op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn 
alle wandelexcursies gratis. Eventuele reis-
kosten en/of consumpties zijn voor eigen 
rekening.
Honden kunnen absoluut niet worden toe-
gelaten, 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 
gidsen 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

De polder van Eemland.
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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.

Theetijd ‘Made in Huizen’
Van begin december 2016 tot half maart 2017

Uitsnede van het schilderij van Kees van Dongen (1877-
1968), La dame au jabot, 1911, olieverf op doek.

Er op uitEr op uit

Een rijke tentoonstelling van theepotten en het mooie aardewerk van Potterie de Driehoek.

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

Kunsthandel Buffa 1790-1951
Schoonheid te koop
T/m 8 januari 2017

Foto: www.singerlaren.nl

Foto: www.huizermuseum.nl
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Foto: www.comeniusmuseum.nlOpus Mediae Vitae
T/m 8 januari 2017

Desiree Doldron
17 januari t/m 14 mei 2017

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

De Elementen - poëzie en fotografie
T/m 26 maart 2017

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
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

World Press Photo 16
T/m 11 januari 2017

Canon Zilveren Camera
5 februari t/m 12 maart 2017

Tentoonstelling Wereld Beeld.

Foto: www.muiderslot.nl

De Middeleeuwen in Full Color.
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Dagelijks is er om 14.00 uur een gratis rond-
leiding en neemt een gids bezoekers 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 
ook door zijn stedenbouwkundige plannen. 

Er is ook aandacht voor de restauratie (jaren 
negentig), het materiaalgebruik en het in-
terieur van het raadhuis. Dudok liet bijvoor-
beeld bijzondere bakstenen maken voor het 
raadhuis en bestelde meubilair bij Gispen.

Rondleiding raadhuis
Elke vrijdag en zondag is er om 13.30 uur een 
rondleiding door dit bijzondere monument.
Kosten € 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.

Foto: www.pinetum.nl

De goudlarix bij Pinetum Blijdenstein heeft een prachtige herfstkleur.
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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?
Deze tentoonstelling probeert een breed, on-
afhankelijk en samenhangend overzicht te 
geven van de problematiek rond de energie-
voorziening en de overgang naar een meer 
duurzaam energiesysteem. Via posters, vitri-
nes, opstellingen en interactieve schermen 
wordt u meegenomen langs de verschillende 
thema’s. De makers van de tentoonstelling 
hopen dat u na afloop beter bent toegerust 
voor het beantwoorden van de vraag hoe ons 
toekomstige energiesysteem eruit moet gaan 
zien. Er is een “EnergieLab” ingericht waar, 
met name in de weekenden, voor onze jonge 

bezoekers op speelse wijze verrassende ener-
giebronnen en energie-omzettingen worden 
gedemonstreerd. Een audio-rondgang is bij de 
receptie gratis beschikbaar.

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’.

Geo-wandeling
Het museum verzorgt iedere laatste zondag 
van de maand een wandeling over de Zuider-
heide. Tijdens deze wandeling vertelt onze 

Foto: Teuson Nijland

Versteend hout uit Petrified Forest, Arizona, USA, in de vaste tentoonstelling bij Geologisch Museum Hofland.
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Foto: www.wikipedia.nl

Een van de poorten van de vesting.

gids over de geologie van dit gebied. De wan-
deling vertrekt om 14.00 vanuit het museum 
en duurt ongeveer anderhalf uur.
Aanmelden: Uiterlijk 1 week voor de geplan-
de wandeling bij mevr. Gerda Bouman via 
emailadres: hobbesbouman@gmail.com.

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-
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 prach-
tige natuur buiten de muren van de Vesting 
aan de noordzijde. Onze vrijwillige schippers 
zijn tevens uw gids en vertellen u graag over 
de geschiedenis van de stad, de vestingwer-
ken en prachtige omgeving van Naarden Ves-
ting.
Dagelijks afvaarten. Uitgebreide en actuele 
informatie vindt u op www.vestingvaart.nl

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt 
er onder leiding van de stadsgidsen van de 
Werkgroep Vestingstad een wandeling door 
Naarden Vesting gemaakt. Deze tocht start 
om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan 
het Ruijsdaelplein. 
Kosten zijn € 3,00 p.p. (kinderen tot 12 jaar 
gratis).
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De uiterste inleverdatum van kopij voor nummer 2017-1 is 18 februari 2017.

Dolf van Elten & Leen Mak (secretaris)

De feitelijke werkzaamheden van de VVG slui-
ten niet meer helemaal aan bij de omschrijving 
in de statuten. Een aantal elementen ontbre-
ken, zoals duurzaamheid, aandacht voor cul-
tureel erfgoed en het geven van voorlichting 
en educatie. Het is wenselijk in de doelom-
schrijving bepalingen op te nemen die een be-
tere kans geven om als procespartij erkend te 
worden en uiteraard moeten wij voldoen aan 
voorwaarden van de ANBI (Algemeen Nut Be-
ogende Instelling), die nu geheel ontbreken.

Het bestuur stelt om deze redenen voor om 
de statuten aan te passen en heeft een eerste 
stap gezet met een nieuwe formulering van 
de doelstelling en de wijze waarop de VVG 
tracht dit doel te bereiken. 

Het voorstel voor een nieuwe doelomschrij-
ving luidt:

De vereniging heeft als doel het bijzondere 
eigen karakter van de natuur, de landschap-
pelijke en stedelijke gebieden en het cultureel 
erfgoed in het Gooi en omstreken zo goed 
mogelijk te beschermen en om duurzame ont-
wikkeling van het gebied te bevorderen, om 

dit met al zijn bijzondere kwaliteiten door te 
kunnen geven aan volgende generaties.
 
Het hele voorstel, met toelichting, kunt u vin-
den op onze website in het nieuwsitem van 1 
oktober 2016.

Zoals dat hoort in een vereniging zijn het de 
leden die uiteindelijk beslissen over de inhoud 
van de statuten. Dat zal gebeuren in de alge-
mene leden vergadering (ALV) in april 2017. 
Het bestuur stelt voorafgaand de volgende 
procedure voor:

- U kunt nu al reageren of suggesties doen 
per brief of via de mail: info@vriendenvan-
hetgooi.nl;

- Het bestuur zal uiterlijk op 1 februari 2017 
een eerste concept van de volledige nieu-
we tekst op de website publiceren. U kunt 
daar dan tot 1 maart op reageren.

- Het definitieve voorstel, zoals dat aan de 
ALV zal worden voorgelegd, wordt uiter-
lijk vier weken voor de ledenvergadering 
gepubliceerd op de website. Het wordt 
ook meegezonden met de oproep voor de 
vergadering.

RUIMTE VOOR EEN BERICHT OF FOTO

Laarder Eng.

Foto: Jaap Vlaanderen (GNR)
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