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Het tijdschrift van de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi wil verleden, 
heden en toekomst in al zijn facetten 
belichten, met als invalshoeken natuur, 
landschap, ruimtelijke ordening en het 
historisch perspectief. Het wordt toege-
zonden aan de leden van de Vereniging 
van Vrienden van het Gooi.

De Vereniging van Vrienden van het 
Gooi stelt zich tot doel zowel in het lan-
delijk als in het stedelijk gebied het eigen 
karakter van het Gooi en omstreken zo 
goed mogelijk te bewaren en een goed  
natuurbeheer te bevorderen. Zij streeft 
hierbij naar een milieubeheer en ruim-
telijke ordening, die aantasting van de 
natuur- en cultuurwaarden tegengaan 
of voorkomen. Het bestuur volgt de  
ruimtelijke ordening op de voet, advi-
seert over en maakt zonodig bezwaar 
tegen voorgenomen plannen.

Er is een door de vereniging ingestelde 
Gooise Natuurwacht, die misbruik en  
ontsiering van de natuur tegen moet 
gaan. Verder organiseert de vereniging 
voor leden vaartochten op o.a. wan-
delexcursies onder deskundige leiding.
Jaarlijks ontvangen leden een speciale 
fietsroute. De vereniging is in 1935 op-
gericht en telt 2000 leden.

Lidmaatschap (=inclusief tijdschrift) 
aanmelden bij mw. C. Wildeman
Braam 38
1273 EA  Huizen
Tel. (035) 526 70 37 (niet op maandag)
E-mail: info@vriendenvanhetgooi.nl
Minimum contributie E 15,00 per jaar
Gironummer 262888
Vereniging van Vrienden van het Gooi,
Bussum.
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VriendenVrienden

Maud Arkesteijn-van Willigen, voorzitter

Wat was het de afgelopen winter prachtig 
buiten. Hij was lang en koud met veel sneeuw, 
maar ondanks de ongemakken heeft ieder-
een toch weer eens kunnen genieten van 
een echte Hollandse winter. Er kon voor het 
eerst sinds tijden lekker worden geschaatst, 
zelfs op Loosdrecht. Het lenteseizoen  is nu in 
aantocht. De natuur is ontwaakt uit zijn win-
terslaap. ‘s Morgens worden we gewekt door 
merelgezang; veel andere vogelsoorten zijn 
al druk doende partners te zoeken en nesten 
te bouwen.
Dit jaar bestaat de vereniging 75 jaar, een 
goede reden om niet alleen een feestje te 
organiseren, maar ook een actueel document 
te maken. Dit document, de ‘Atlas mooi Gooi’ 
met een voorwoord van prof. dr. A. Heertje, 
zal binnenkort worden gepresenteerd en 
aangeboden aan alle raadsleden en wethou-
ders in de regio en natuurlijk ook aan u als 
lid van de vereniging. Hiermee kunnen we, 
voor zover ze dit nog steeds niet beseffen, tot 
de (nieuwe) bestuurders in deze regio laten 
doordringen hoe mooi en bijzonder ons Gooi 
is. Ook hoe belangrijk het is voor de toekomst 
om de juiste beleidskeuzes te maken. De in-
woners van het Gooi hebben er steeds meer 
genoeg van dat er van alles over hun hoof-
den heen wordt bekokstoofd. Bouwen, liefst 
zoveel en zo hoog mogelijk lijkt de absolute 
voorkeur te hebben van bestuurders en pro-
jectontwikkelaars. 
Het is niet voor niets dat lokale partijen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen overal zo goed 
scoren, want die komen wèl op voor de be-
langen van de bewoners. Om ons waardevol-
le cultuurlandschap en de natuur te kunnen 

behouden, zal er een stevig en ander beleid 
moeten worden ingezet, dat gericht is op de 
kwaliteit van zowel de bebouwde omgeving 
als die van het landschap. In dit verband is 
de bebouwing van de Bloemdalerpolder een 
historische vergissing,  net als de woontorens 
in Hilversum. De Gooise inwoners willen geen 
op Amsterdam aansluitende bebouwing.
Hiermee komen ook de grootstedelijke pro-
blemen direct mee, verschijnselen die zich nu 
al manifesteren.
Onze jaarvergadering wordt gehouden op 
22 april in het Pinetum in Hilversum. Het zal 
een interessante en boeiende avond worden, 
waar we de problematiek van bouwen aan 
en op het water zullen bespreken. Inleider is 
de architect André Oosterhuis uit Heemstede. 
Op 23 april is de uitreiking van de Ludenprijs 
in het stadhuis van Naarden. Tenslotte vieren 
we op 16 oktober samen met de 40-jarige 
Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) ons bei-
der jubileum in het gebouw van de Konink-
lijke Roei- en Zeilvereniging in Muiden. Dit 
gaat gepaard  met een symposium, discussies 
en twee excursies naar Pampus en het Mui-
derslot. Het thema is water en het belang van 
water voor onze regio. Hierover ontvangt u 
nog nader bericht. Ter gelegenheid van dit 
symposium zal, in samenwerking met TVE,  
een speciaal themanummer van ons tijdschrift 
verschijnen over water. Wij hopen velen van u 
te mogen begroeten op deze dag. 
Vanaf deze plaats willen we nog graag Erik 
van Wijland feliciteren met zijn bijschrijving 
in het Gulden boek van Hilversum wegens 
zijn grote verdiensten voor de Hilversumse 
gemeenschap. Van harte proficiat Erik!
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Tulpenboom op Jagtlust.

Foto:
E.P. Klomp

Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in de gemeente Hilversum, op de ’s-
Gravelandse buitenplaatsen (Gooilust), in het 
Bilderdijkplantsoen in Bussum, maar ook el-
ders. In dit artikel aandacht voor de tulpen-
boom.

Gele populier
In het oosten van Noord-Amerika, van Zuid-
oost-Canada tot Noord-Florida komt een 
loofboom voor die met geen ander is te ver-
warren. De lokale bosbouwers noemen hem 
‘whitewood’ of ‘yellow poplar’ (without of 
gele populier). Het is de tulpenboom Lirio-
dendron tulipifera. De boom groeit vooral 
langs rivieren, op eilanden en vochtige (maar 
niet te natte) gebieden. Hij kan zeer oud wor-
den (300-500 jaar) en groeit heel snel. Oude 
exemplaren kunnen een stamdiameter heb-
ben tot wel drie meter en een hoogte be-
reiken tot 55 meter. Hij is daarmee de hoog-
ste loofboom van Noord-Amerika en ook de 
snelst groeiende. De boom is in 1663 in En-
geland geïntroduceerd en sedertdien op vrij 
grote schaal in cultuur gebracht. Uit fossiele 
vondsten uit de Krijtperiode (voor de IJstijd) 
is gebleken dat de tulpenboom toen op vrij-
wel het hele noordelijk halfrond voorkwam, 
ook in ons land.

Gemakkelijk te herkennen
De tulpenboom heeft meestal een kaars-
rechte stam met aanvankelijk een gladde 
bast. Later ontstaan er op de bast kurklijs-
ten en kurkknobbels. De kroon is eerst nog 
piramidaal maar gaat later breed uitgroeien. 
De vrij lange, platte bladknoppen hebben 
twee knopschubben en lijken wel wat op een 
eendesnavel. Het frisgroene blad is nogal va-
riabel in grootte -tot 15 cm lang- en onmis-
kenbaar van vorm. Het is gaafrandig, heeft 
vier lobben en een wat verzonken top. Het 
lijkt wel wat op het blad van een esdoorn of 
een plataan, waarvan de middelste lob ont-
breekt. Volgens sommigen zou de bladvorm 
wat op een lelie lijken. De geslachtsnaam 

Liriodendron wijst daar ook op, want die is 
afgeleid van het Griekse ‘leirion’(lelie) en 
‘dendron’ (boom). In de herfst kleurt het blad 
prachtig goudgeel. De bloei is echt specta-
culair, maar om er optimaal van te genieten 
moet men wel goed kunnen klimmen of over 
een flinke hoogwerker beschikken. De boom 
bloeit namelijk vooral boven in de kroon en 
bovendien pas op wat latere leeftijd. En ook 
al wordt de boom in cultuur niet zo hoog 
als in zijn natuurlijke omgeving, er staan in 
ons land toch verscheidene exemplaren van 
ruim 30 meter. De bloemen verschijnen in 
juni-juli. Ze hebben drie geelachtige, afhan-
gende kelkbladen en zes opstaande kroon-
bladen die aan de buitenzijde overwegend 
geelgroen zijn en dus van onder af niet zo 
opvallend. De ware schoonheid zit aan de 
binnenkant van de bloemkroon. Ieder kroon-
blad heeft aan de binnenzijde twee elkaar 
vrijwel rakende, geelgerande oranje vlekken, 
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die bij elkaar min of meer een ring vormen. 
Die oranje vlekken zijn aan de buitenkant 
ook wel enigszins te zien en dat is vooral het 
geval als de zon in de bloemkroon schijnt. 
Daarin  bevinden zich veel gele meeldraden 
en ook, aanvankelijk geelgroene en later don-
ker wordende stampers op een enigszins 
kegelvormig vruchtbeginsel. De bloemvorm 
lijkt sterk op een tulp, vandaar ook de Neder-
landse naam en de wetenschappelijke soort-
naam (tulipifera betekent: tulpendragend). 
In ons land wordt ook de magnolia vaak tul-
penboom genoemd, maar dat is onjuist. De 

juiste Nederlandse naam van de magnolia is 
beverboom. Overigens behoort het bomen-
geslacht Liriodendron ook tot de familie der 
Magnoliaceae. De vruchten van de tulpen-
boom zijn smal kegelvormig, ca. 7 cm lang. 
Ze bevatten veel lang gevleugelde zaden die 
door de wind worden verspreid. Er blijft dan 
een spil van de kegel over die soms lang aan 
de boom blijft zitten.

Duurzaam hout
Het hout van de tulpenboom is bijzonder 
waardevol. Het binnenste kernhout is geel-
achtig tot bruingroen, het buitenste spint-
hout is bijna wit (‘whitewood’). Doordat de 
boom weinig ziektegevoelig is (hij verdraagt 
ook redelijk goed vervuilde lucht) is het hout 
bijzonder gaaf. Ook is het zeer trekvast. Het 
wordt o.a. gebruikt voor de bouw van piano’s, 
vleugels, (kerk-)orgels en meubels. Maar ook 
voor potloden en lucifers. De rechte stam-
men maken het zagen van lange planken 
mogelijk. Er is in de Verenigde Staten nogal 
wat roofbouw gepleegd op deze boomsoort 
waardoor er nog maar weinig echt oude bo-
men over zijn.

Er zijn van de tulpenboom enkele cultuurvari-
eteiten met bonte of gele bladeren, die men 
overigens maar weinig tegenkomt. Er is ook 
een cultuurvariëteit met ongelobde, bijna 
vierkante bladeren. Die is vrijwel alleen in ar-
boreta te vinden. Dan is er nog een cultuur-
variëteit die wat smaller (fastigiaat) blijft en 
nog wel eens als laan- of straatboom wordt 
aangeplant. Ondanks de vlezige wortels blij-
ken tulpenbomen verharding goed te verdra-
gen.
Behalve de Amerikaanse tulpenboom bestaat 
er ook een Chinese tulpenboom Liriodendron 
chinense. Deze komt o.a. voor in de provincie 
Hubei (Centraal-China). De Chinese tulpen-
boom heeft grotere bladeren die ook in vorm 
iets afwijken. De soort is hier minder winter-
hard en eigenlijk alleen maar in arboreta (sys-
tematische verzamelingen van aangeplante 
boomsoorten ten dienste van de wetenschap) 
te vinden. Een kruising tussen beide soorten 
zou in het Von Gimborn Arboretum in Doorn 
staan.

Bloeiende tulpenboom.

Foto:
internet
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Tulpenbomenbos
De (Amerikaanse) tulpenboom is tamelijk 
veel aangeplant in parken en grote tuinen, 
ook in het Gooi. Het is beslist geen boom 
voor kleine tuintjes. Soms wordt hij als laan- 
of straatboom aangeplant, zoals langs de 
Pieter de Hooghlaan in Hilversum. Ook op 
het landgoed Hilverbeek in ’s-Graveland is 
een tulpenbomenlaantje (achter het huis). 
Heel uniek is het tulpenbomenbos bij kas-
teel Groeneveld in Baarn. Hier zijn tientallen 
exemplaren te vinden in de buurt van de ijs-

kelder. Fraaie exemplaren zijn te vinden op 
de ’s-Gravelandse buitenplaatsen. De mooiste 
en indrukwekkendste wellicht op Jagtlust aan 
de Leeuwenlaan te ’s-Graveland. Deze boom, 
geplant tussen 1860 en 1870, heeft een sta-
momtrek van ruim 4 meter en een hoogte 
van ca. 25 meter. De dikste tulpenboom van 
ons land, met een stamomtrek van meer dan 
6 meter staat in Warnsveld. De oudste, ge-
plant tussen 1700 en 1750, staat in Vorden. 
De stamomtrek bedroeg in 1993 ruim 5 meter 
en hij had toen een hoogte van 33 meter.

Sander Koopman

Iedereen is wel vertrouwd met actiegroepen, 
zoals Milieudefensie en Greenpeace, die actief 
op de bres springen voor een betere leefom-
geving en hierbij publiciteit niet schuwen. Er 
zijn ook milieuorganisaties die vooral achter 
de schermen hun werk doen, maar daarom 
niet minder belangrijk zijn. Eén daarvan is de 
IUCN, de International Union for Conservation 
of Nature, de wereldwijde koepelorganisatie 
van wetenschappers, natuur- en milieuorgani-
saties en overheden. De directeur van de Ne-
derlandse tak, Willem Ferwerda (50), woont 
in Naarden en is lid van de Vrienden van het 
Gooi. 

Een milieuman in hart en nieren? 
Ik doe wat ik kan, ik heb een kleine auto en 
reis veel met het  openbaar vervoer. Helaas is 
mijn CO2 afdruk door het vele zakelijke rei-
zen minder positief, maar we compenseren 
dit als kantoor sinds 1999 met boomaanplant. 
Thuis eten we beperkt vlees en kopen zoveel 
mogelijk bewust (zoals biologisch) in. Ik heb 
enkele zonnepanelen op mijn dak en mijn 
tuin is deels kind- en deels natuurvriendelijk 
ingericht. Milieuman en levensgenieter, het 
kan wel samen.

De laatste tijd zijn de geheel verharde tuinen 
sterk in opkomst. Wat vind je van deze ont-
wikkeling? 
Dit is een triest fenomeen, een zorgelijke ont-
wikkeling voor onze lokale biodiversiteit. Een 
tuin zou ik het liefst als een onderdeeltje van 
de Ecologische HoofdStructuur (EHS) willen 
zien; hij biedt habitat voor wilde dieren en 
planten. Anderzijds geeft een tuin mensen 
de gelegenheid om direct contact te hebben 
met de natuur, in de vorm van het waarne-
men van bijvoorbeeld insecten, kikkers, vo-
gels, planten, struiken en bomen. Beide func-
ties verdwijnen als een tuin wordt verhard of 
steriel wordt ingericht.

Wat zijn wat jou betreft de ernstigste milieu-
delicten van mensen?
Ik heb wat moeite met de term ‘delict’. Die 
term impliceert dat mensen bewust milieuon-
vriendelijk gedrag plegen. Ik denk dat dit niet 
zo is. Mijn overtuiging is dat de maatschap-
pij in het algemeen een te laag kennisni-
veau heeft wat betreft milieu en ecologische 
duurzaamheid. Veel mensen zijn zich niet 
bewust van de negatieve ecologische gevol-
gen van hun handelen. Om toch te proberen 
een antwoord te geven op je vraag,  ik denk 
dat habitatverlies het grootste probleem is. 
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Ecosystemen vallen wereldwijd ten prooi aan 
expansie van slecht geplande landbouw en 
infrastructuur. 

De liefde voor natuur zat er al jong in?
Al op zeven- tot achtjarige leeftijd wist ik dat 
ik ‘iets’ met de natuur wilde doen. Ik heb in 
die tijd een belangrijke vormende ervaring 
meegemaakt. Toen ik met mijn vader in Ita-
lië op een camping was, zag ik hoe daar een 
slang werd doodgeknuppeld door een aan-
tal mannen. Later realiseerde ik me dat het 
een ongevaarlijke ringslang was, waarbij ik 
onbewust begreep hoe ver de stenengooiers 
verwijderd waren van de natuur. Op dat mo-
ment voelde ik al een soort gevoel van een-
heid met de natuur. Vanaf mijn tiende jaar 
tot mijn veertiende jaar heb ik in Veenendaal 
gewoond. Daar maakte ik vaak boswandelin-
gen en genoot van de natuur.

Wat is en wat doet de IUCN?
De International Union for Conservation of 
Nature, met haar hoofdkantoor in Zwitser-
land, is een unie van circa 1.000 natuurorga-
nisaties, 120 landen en 12.000 wetenschap-
pers en bestaat sinds 1948. IUCN Nederland, 
de Nederlandse tak, bestaat sinds 1978 en 
houdt kantoor in Amsterdam. Het spectrum 
is breed, leden van IUCN in ons land zijn bij-
voorbeeld de ANWB, Wereld Natuur Fonds, 
Staatsbosbeheer, Waddenzeevereniging, Na-
tuurmonumenten en de Nederlandse die-
rentuinen, maar ook kennisinstituten zoals 
de Universiteit van Amsterdam, het Centrum 
voor Milieuwetenschappen van de Univer-
siteit Leiden en Tropenbos. De Nederlandse 
Staat wordt vertegenwoordigd door het mi-
nisterie van LNV.
IUCN heeft als doel de integriteit en de diversi-
teit van de natuur wereldwijd te beschermen 
en de ecologische en sociale duurzaamheid 
van het gebruik van natuur (ecosystemen en 
biodiversiteit) te bevorderen.
IUCN Nederland kent vier rollen: als eerste de 
rol van platform en netwerk, gericht op het 
samenbrengen van organisaties. Ten tweede 
de rol van lobbyist, waarbij we proberen om 
overheid en bedrijfsleven te beïnvloeden. 
Ten derde functioneren we ook als kennisin-
stituut en makelaar. Tot slot fungeren we als 
projectfinancier. Jaarlijks financieren wij circa 
250 projecten in de tropen. 

Kunt je enkele voorbeelden noemen?
Internationaal is IUCN vooral bekend van het 
jaarlijks uitbrengen van de Rode Lijst van be-
dreigde soorten, de barometer van biodiver-
siteit. Maar de organisatie doet en deed veel 
meer. IUCN stond aan de basis van bijna alle 
internationale milieuverdragen van CITES tot 
Kyoto. Zij heeft de internationale standaard 
voor beschermde gebieden opgesteld en ad-
viseert UNESCO over de natuurlijke Werel-
derfgoedgebieden.
IUCN Nederland voert met ontwikkelingsgeld 
het Ecosystems Grants Programme uit, ten 
behoeve van duurzaam beheer van ecosys-
temen. Hierbij proberen we zo veel mogelijk 
de lokale bevolking te betrekken. Een mooi 
voorbeeld is het Fundepáramosproject in Co-

Willem Ferwerda.

Foto:
Sander Koopman
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lombia. In dit project wordt samengewerkt 
met een lokale partner om het Chingaza Na-
tionaal Park beter te beschermen. Het park 
wordt bedreigd door zaken als intensief wa-
tergebruik, veeteelt en stroperij.
Verder financieren we, met gelden van de 
Nationale Postcode Loterij, natuuraankopen 
in de tropen via het Natuuraankoopfonds. 
Hierbij wordt strategisch de laatste oernatuur 
door lokale natuurorganisaties aangekocht.
Een heel ander voorbeeld waaraan onze tak 
deelneemt is de Nederlandse sojacoalitie. 
Deze coalitie is een samenwerkingsverband 
dat poogt om de sojateelt wereldwijd te ver-
duurzamen. Nederland is de op één na groot-
ste soja-importeur ter wereld. Door deze 
grootschalige import van soja draagt Neder-
land bij aan ontbossing en erosie in tropische 
gebieden.
In 2005 startten we het Leaders for Nature 
initiatief om mensen uit het bedrijfsleven 
inhoudelijk te betrekken bij de ecosysteem-
crisis. Een van de gevolgen daarvan was dat 
eind 2006 meer dan 80 CEO’s op ons initiatief 
een open brief aan de politiek publiceerden 
waarin ze het nieuwe kabinet opriepen werk 
te maken van een sterk natuur- en milieube-
leid. Informateur Herman Wijffels nam deze 
brief mee naar Balkenende en Bos. 

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen 
en problemen waar de wereld de komende 
tijd mee te maken krijgt?
De uitdaging is om het duurzaam beheren 
en behouden van ecosystemen in balans te 
krijgen met onze behoefte aan ruimte voor 
voedsel en wonen. Nu conflicteren onze wen-
sen en de noodzaak van ecosysteembeheer 
met elkaar. Het oplossen van deze problemen 
is lastig, maar niet onmogelijk. Technologi-
sche vooruitgang zal ons zeker helpen, maar 
is waarschijnlijk niet genoeg. Er is een diep-
gaande bewustzijnswijziging nodig die leidt 
tot gedragsveranderingen. Een duurzame 
cultuuromslag moet geïnternaliseerd worden 
in de mens.
 
In Nederland hebben we al heel veel natuur- 
en milieuorganisaties. Wat is de toegevoeg-
de waarde van de IUCN?
De IUCN is een internationale unie van leden, 
staten en wetenschappers en daarmee geen 
gewone natuurorganisatie. De kracht is de 
combinatie van wetenschappelijke netwerk 
en het samenbrengen van diverse groepen. 
Wij brengen in Nederland 34 organisaties 
en de Staat der Nederlanden samen rond 
natuur en milieu en met een internationale 
blik. IUCN Nederland heeft niet de burger 
als doelgroep, maar de nationale overheid 
en het bedrijfsleven. Als netwerkorganisatie 
brengt de IUCN samen en initieert soms nieu-
we projecten en activiteiten. IUCN heeft een 
goede toegang tot overheden en bedrijven. 
In de veel landen bestaat een ‘national chap-
ter’ van IUCN, daarnaast hebben we kantoren 
in de belangrijkste steden van de wereld. 

Hoe bijzonder acht je de Gooise natuur?
Het Gooise landschap is internationaal be-
zien niet echt uniek. Het komt veel voor. De 
polders zijn dat veel meer. Wel uniek is dat 
deze zandrug zo dicht in het stedelijk pol-
dergebied zit, waar bossen ontbreken. Kort-
om, lokaal bezien is het Gooise landschap 
wel uniek vanwege de ligging van bossen en 
arme zandgronden in de Randstad. Daarbij 
houd ik zelf veel meer van bossen dan van 
kleigronden, maar dat is mijn persoonlijke 
voorkeur.Voorblad van de Rode Lijsten van IUCN.

Foto:
Sander Koopman
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Bevat het Gooise landschap, zowel de steden 
als de natuurgebieden, volgens jou plekken 
of objecten van (inter)nationale betekenis?
Jazeker, ik denk van wel. Van internationale 
betekenis zijn de vesting Naarden en het 
Naardermeer als eerste natuurmonument 
van ons land. Ook de grafheuvels en keien 
vind ik prachtig. Het landschap is zeer divers 
op zo’n kleine oppervlakte. Voor mij bete-
kent het landschap van het Gooi,  dat lokale 
groene diversiteit aantrekkelijk is om in te 
wonen, werken en leven. Het is wat dat be-
treft een voorbeeld voor vele gebieden in de 
wereld waar groen verdwenen is uit stedelij-
ke gebieden en daardoor ook de welvaart en 
het welzijn van mensen zijn afgenomen. Als 
je in steden als Bogotá of Mumbai gewoond 
hebt, waardeer je dit enorm. In een land-
schap met grotere diversiteit en biodiversiteit 
is het prettiger toeven. Je ziet dat overal in 
de wereld. 

Kom je vaak in de Gooise natuur en op wat 
voor manier geniet je van de natuur?
Ik probeer elk weekeinde wel in de Gooise 
natuur te komen. Een favoriete plek van mij 
is rondom de Oud Bussumerweg. De oude bo-
men, de heide en het afwisselende landschap 
daar, spreken me aan. Als ik in de natuur 

kom, dan kom ik er vooral voor de beleving. 
Zo heel af en toe gaat er nog wel eens een 
boekje mee, bijvoorbeeld een paddestoelen-
gids. Ik heb helaas niet veel tijd meer om aan 
kennisvergaring te doen in de natuur, behal-
ve op vakanties.

Waarom denk je, zien gemeenten de waarde 
van een groene woonomgeving niet in? 
Dat is een slechte ontwikkeling, want oplos-
singen kunnen vaak lokaal worden gevonden 
in dialoog. Echter, een probleem is dat poli-
tici soms te weinig lokale kennis hebben en te 
weinig met een lange-termijnvisie naar deze 
issues kijken. Daarmee is het gevaar dat ze 
achter de feiten aan lopen en prooi worden 
van korte-termijn gelukszoekers, die zich niet 
bewust zijn (of willen zijn) van de waarde van 
de ons omringende natuur. Bestuurders en 
ook burgers zullen moeten inzien dat goed 
beheerde natuur de spiegel is van een be-
schaafd land. 

Tot slot: Ik adviseer de Vrienden .......
….om nooit op te geven om gewapend met 
kennis en overtuiging op te blijven komen 
voor de schoonheid van het Gooise land-
schap, omdat het bijdraagt aan ons welzijn. 
Er is immers al genoeg lelijkheid.

Erik van Wijland

Op 4 maart 2010 bestond Hilverum 586 jaar. 
In die zin dat in 1424 Hilversum zelfstandig 
mocht rechtspreken. Deze verjaardagsvie-
ring wordt tevens aangegrepen om burgers 
van Hilversum in het Gulden Boek bij te 
schrijven als blijk van waardering voor leven 
en werken ten dienste van de samenleving in 
Hilversum. ‘Aan deze erkenning ligt de belo-
ning van betoonde burgerzin ten grondslag, 
en tevens een opwekking tot het betrach-
ten van deze deugd jegens de samenleving 
waarin men geplaatst is.’ Op de hierboven 
genoemde datum is Erik van Wijland bijge-
schreven in het Gulden Boek van Hilversum.
Erik van Wijland was tot voor kort vice-voor-

zitter van de VVG, is nog steeds webmaster, 
is voorzitter van de Werkgroep Hilversum in 
‘t Groen en neemt deel aan de redactie. Bur-
gemeester Ernst Bakker maakte het besluit 
van B&W bekend aan de aanwezigen in de 
burgerzaal van het Raadhuis waaruit de ver-
diensten en waarderingen bleken. Ter gele-
genheid van opname in het Gulden Boek van 
Hilversum schreef Erik het onderstaande op-
stel, waaruit zijn visie bleek op de toekomst 
van het Gooi, met een passende boodschap 
voor de coalitievorming. Het opstel is door 
hem tijdens de bijeenkomst voorgelezen. 

‘’Ik ben geboren en getogen in Hilversum 
in de Kapelstraat tegenover het vroegere 
zwembad. Ons gezin verhuisde al spoedig 
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naar de Van Lenneplaan in de Boomberg-
wijk.
Of het nu aan de naam van de wijk ligt of 
niet, feit is dat vanaf dat moment mijn be-
langstelling voor planten en dieren met de 
dag groeide. Alle bomen leerde ik kennen, 
zowel in wintertooi als in zomerpracht. Met 
een boekje en een verrekijker liep ik door 
het Corversbos en het Bos van Blaauw en 
streepte de vogelsoorten aan die ik tegen-
kwam. Ik richtte thuis tentoonstellingen in 
over de natuur. Zo’n ventje was ik, geïnspi-
reerd door mijn dorp en zijn omgeving.

In het begin ben je vooral met soorten be-
zig, zoals je ook postzegels verzamelt. Maar 
het viel me al wel op, dat sommige soorten 
overal in het Gooi voorkwamen en andere 
alleen in het landschap van de heide, de bos-
sen of de flankerende moerassen. 
Ik zag ook dat er moerassoorten verdwenen, 
terwijl het moeras gewoon moeras bleef. 
Het drong tot me door dat de invloed van 
de mens er mee te maken moest hebben, 
want dát leek mij de enige variabele  factor. 
Ik wist toen nog niet hoe dat zat maar was 
daar wel nieuwsgierig naar. Op school kreeg 
ik daar toen nog geen antwoord op. 

Het zal u niet verbazen dat mijn beroeps-
keuze op de biologie viel. Ik was in Utrecht 
een van de eerste studenten van de nieuwe 
kennisdiscipline landschapsecologie. Ik vond 
een loopbaan  in het spanningsveld van de 
maatschappelijke en economische ruimte-
lijke ontwikkelingen in Nederland en de in-
vloed daarvan op natuur en landschap. 

In mijn studietijd begreep ik pas hoe bijzon-
der het Gooi was. Bos en hei op de hoge dro-
ge zandgronden, moerassen en plassen in de 
lage veengronden en op de overgangen soor-
tenrijke kwelgebieden. Het ontstaan van ons 
landschap is boeiend om kennis van te nemen; 
de mens maakt er gebruik van en heeft er 
van oudsher een immense invloed op. Veen-
moerassen worden afgegraven voor de turf, 
op die plek ontstaan de plassen, die worden 
weer drooggemalen tot landbouwpolders en 
hier en daar gaat het landschap weer terug 
naar de natuur. 
De bossen worden gekapt voor de bouw van 
huizen of schepen, de heide verschijnt, door 
teveel schapen ontstaan er zandverstuivin-
gen, mensen leggen akkers aan rond de dor-
pen. Daar komen later weer nieuwe woon-
wijken op, landgoederen verrijzen, de bossen 
komen weer terug en ziedaar, de veelgepre-
zen Gooise dorpen liggen verscholen in het 
groen van een grote variatie aan landschaps-
typen. De geschiedenis kun je teruglezen in 
dat  landschap en je ziet dat het gerelateerd 
is aan water- en bodemomstandigheden. Het 
landschap zit logisch in elkaar en heeft daar-
mee een menselijke maat. Kunstenaars vin-
den er inspiratie. Men wil hier graag wonen 
en zijn kinderen opvoeden. De huizenprijzen 
vliegen omhoog. Blaricum staat aan de top 
in Nederland en als je hier niet woont kom 
je hier maar wat graag recreëren om te ge-
nieten van de rust, de natuur en de weidse 
uitzichten over de hei.   

Maar het Gooi is ook kwetsbaar. In ecolo-
gische zin. Dat zit hem bijvoorbeeld in het 
grondwater. Als je in de Gooise Heuvelrug 
het grondwater opzuigt als drinkwater dan 
stroomt het niet meer naar de lage moeras-
sen. Water stroomt immers van hoog naar 

Foto:
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Erik draagt zijn opstel voor.
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laag, óók onder de grond en neemt dan veel 
bodemmineralen op die in de moerassen uit-
stromen. Dat is een voorwaarde voor veel 
planten en dieren om er te kunnen leven. 
Stopt die kwelstroom dan worden de moe-
rassen niet meer gevoed met mineralenrijk 
(o.a. kalkhoudend) grondwater. Om  verdro-
ging tegen te gaan laten wij zuur regenwa-
ter in of voedselrijk oppervlaktewater. Het 
blijft dus nat, het blijft moeras, maar het is 
totaal ander water en er voltrekt zich een 
ecologische ramp; de specifieke soorten ver-
dwijnen.
Je kunt gerust stellen: zonder Gooise Heu-
velrug met zijn grondwater geen specifieke 
moerassen en plassen aan de flanken. Het is 
echt heel bijzonder dat er in dat kleine ge-
bied tussen Vecht en Eem vrijwel alle land-
schapsecologische processen van heel Ne-
derland in het klein voorkomen. Een ware 
studietuin, waar je kunt leren en zien hoe 
dat werkt en hoe de mens daar mee omgaat. 
Zo, daarmee is ook een van de vragen uit 
mijn kindertijd opgelost.

Het Gooi is ook kwetsbaar in de zin dat het 
door de Randstad onder de voet wordt gelo-
pen. Sinds de industriële revolutie groeit de 
bevolking en verrijst de ene bouwlocatie na 
de andere. De landbouw is een industrie ge-
worden. De verschillen in bodem en water-
typen worden letterlijk weggevaagd. Wegen 
en spoorlijnen doorsnijden de leefgebieden 
van plant en dier. De natuurlijke variatie 
aan bodem- en watertypen neemt op grote 
schaal af en soorten verdwijnen. 

Maar dat is in het Gooi toch niet zo? Wie 
kent immers niet het verhaal van de erfgooi-
ers mede waardoor de omringende natuur 
nu natuurmonument heet, omdat het door 
de wet wordt beschermd en door het Goois 
Natuurreservaat vakkundig wordt beheerd. 
De aangrenzende moerassen en landgoe-
deren zijn in goede handen van Natuurmo-
numenten. Prima, toch! Ja, dat is prima. Zij 
zetten alle zeilen bij om de natuurlijke kwa-
liteiten zeker te stellen. Voor het korhoen is 
het te laat maar vele andere soorten profite-
ren van hun inzet. 

Het merkwaardige is echter dat die bescher-
ming en investeringen door menigeen niet 
worden gezien als een duurzame basis voor 
de toekomst van het karakteristieke Gooise 
landschap, voor het behoud van de hoge 
waarde als woon- en recreatiegebied. Ik be-
doel dit ook in economische zin. We hebben 
hier een kip met gouden eieren in handen. 
Hoe drukker de randstedelijke omgeving 
wordt en hoe groter het verschil met het 
Gooi, des te hoger zal het Gooise landschap 
worden gewaardeerd. Daar hoef je bij wijze 
van spreken niets voor te doen.

Maar wil je de dorpen, de wegen en indus-
trieterreinen echter verder laten groeien, 
dan ervaar je de beschermde natuurmonu-
menten als een ‘sta in de weg’. Dan weer-
klinkt al snel het adagium: als het niet in 
de breedte kan, dan moet het maar in de 
hoogte! Het ene na het andere torenmodel 
wordt gepresenteerd met alle consequenties 
op ons leefmilieu van dien. 
De grote stad dringt daarmee het Gooise 
landschap binnen. Een enkeling kan vanuit 
de hoogte van de natuur genieten en mil-
joenen anderen kunnen tegen grootstedelij-
ke hoogbouw aankijken. Weg de landschap-
pelijke variatie, weg de rustgevende wijde 
horizont.
Maar daar komen de mensen uit de Rand-
stad toch niet hier voor op bezoek, daarvoor 
kom je toch niet in het Gooi wonen en re-
creëren. Die grootstedelijke sfeer probeer 
je toch juist te ontvluchten. Hoogbouw is in 
dat opzicht dus een dieptepunt. 

Hilversum verder ontwikkelen als ‘dorp èn 
stad’ een stedenbouwkundig ‘polder’-idee 
dat in bestuurlijke kring wel weerklinkt, is 
een economische en ecologische ramp voor 
de toekomst. Het element stad zal immers 
overheersen over het element dorp en wat 
dacht u van de precedentwerking naar de 
andere Gooise dorpen, het hek is van de 
dam. De aantrekkelijkheid van het Gooi 
neemt af. De waarde van woningen zal weer 
dalen.  Investeringen worden teniet gedaan, 
ook die in natuurontwikkeling en de aanleg 
van ecoducten.
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Als de dorpen van het Gooi steden worden, 
dan slacht je in mijn ogen de kip met gouden 
eieren.

Ik heb deze gelegenheid te baat genomen 
om mijn zorg voor de toekomst te ventile-
ren. Ik waardeer het daarom des te meer dat 
mijn inzet voor Hilversum en het Gooi die 
mede vanuit deze zorg wordt ingegeven een 
plaatsje in het Gulden Boek van Hilversum 
waard is. Ik hoop dat Hilversum in de toe-
komst zijn ruimtelijke kwaliteiten zal weten 
te behouden opdat ook volgende generaties 
geïnspireerd kunnen geraken om naar hun 

omgeving te kijken en te leren over de sa-
menhangen in het landschap. 
Ik ga verder om op allerlei manieren bij te 
dragen aan het verspreiden van kennis over 
de geschiedenis van Hilversum, en van het 
Gooi, vooral ook in zijn landschappelijke 
context. Want  ik denk dat vanuit kennis en 
inzicht van het verleden de waarde van het 
Gooise landschap goed kan worden begre-
pen. Dat is een noodzakelijke basis voor ver-
antwoorde keuzes voor de toekomst.
Ja, ik zie een gouden toekomst voor Hilver-
sum en het hele Gooi als je kiest voor een 
toekomst als oase in de Randstad.

Foto:
Jan Vollers

Het Gulden Boek.
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Hoe houden we de Gooise natuur vitaal?

Edwin van Oevelen*

Door het Goois Natuurreservaat wordt pe-
riodiek een beheerplan vastgesteld. Hierin 
wordt aangegeven wat de doelen voor de 
lange termijn en de beleidsvoornemens zijn 
op het gebied van inrichting en beheer voor 
de eerstvolgende jaren.
  
Informatie voor bewoners van het Gooi 
Vroeger lagen de dorpen als eilanden in het 
Gooise landschap, nu is het precies omge-
keerd: de natuurterreinen vormen eilanden 
in een zee van verstedelijking. Anno 2010 
is hier tweederde van de kaart volgebouwd 
en neemt de druk op de natuur verder toe.
Gelukkig is de natuur in het Gooi nog altijd 
aantrekkelijk en gevarieerd. Alleen met een 
heldere visie en een breed gedragen beheer-
plan kunnen we de kwaliteiten van land-
schap, natuur en cultuurhistorie waarborgen. 
Voor onszelf, voor onze kinderen en voor alle 
generaties na ons. ‘Breed gedragen’ verdient 
nadruk, want zonder verantwoordelijkheids-
gevoel van de inwoners van het Gooi voor en 
betrokkenheid bij de natuur is goed beheer 
niet mogelijk. Daarom vonden wij het be-
langrijk dat de inwoners van het Gooi ken-
nis konden nemen van ons geactualiseerde 
beheerplan 2010-2019, zodat iedereen kon 
overzien wat dit voor hem of haar zou gaan 
betekenen. Alle inwoners van het Gooi wer-
den, in het voorjaar van 2009, in de gelegen-
heid gesteld te reageren op het plan, voordat 
het werd vastgesteld. Het conceptplan was te 
downloaden en er werd een speciale infor-
matieavond georganiseerd. Vervolgens kon 
een ieder zijn of haar reactie schriftelijk instu-
ren. Na bestudering en verwerking van alle 
relevante opmerkingen en reacties is het be-
heerplan 3 december 2009 vastgesteld door 
het bestuur van de Stichting Gooisch Natuur-
reservaat.

Groene infrastructuur
Leidende principes van het beheerplan zijn 

het afronden door aankoop van ontbreken-
de delen, het verbinden van versnipperde na-
tuurgebieden en het op peil houden van de 
kwaliteit van de natuur.
Het verbinden van natuurgebieden die door 
infrastructurele ingrepen versnipperd zijn ge-
raakt, is een pad dat de afgelopen beheer-
periode al is ingeslagen en dat vraagt om 
een vervolg. Want met adequate verbindin-
gen kunnen we de natuur vitaal houden en 
voorkomen dat geïsoleerde populaties van 
schaarse planten en diersoorten uitsterven 
wegens gebrek aan ‘nieuw bloed’. Het doel 
is om alle natuurgebieden op de Utrechtse 
Heuvelrug, waar het Gooi een landschappe-
lijk onderdeel van is, weer vrij toegankelijk 
te maken voor planten en dieren. Wanneer 
een kudde schapen ongehinderd kan trekken 
van het Gooimeer tot aan de Grebbeberg, is 
dit doel bereikt. Om tegenwicht te bieden 
aan de bestaande infrastructuur is dus een 
‘groene infrastructuur’ nodig. Deze varieert 
van kleine faunapassages onder wegen tot 
de aanleg van complete ecologische verbin-
dingszones met natuurbruggen over (snel)
wegen, waarvan er in het Gooi nog vijf op 
de planning staan voor de komende tien jaar. 

Belang van verbindingen
Het belang van verbindingen is vooral groot 
voor de soorten planten en dieren van de 
open heidegebieden. Deze hebben hun leef-
gebied al decennialang zien slinken door 
enerzijds bebouwing en wegenaanleg, an-
derzijds door het eeuwig oprukkende bos. 
Daarom voorziet het beheerplan ook in het 
aanbrengen van open plaatsen in de bossen 
die als ‘stapstenen’ tussen het ene en het 
andere heideveld dienen. Tegen deze ach-
tergrond moet de schaapskudde met herder 
worden gezien, die recentelijk zijn entree 
heeft gedaan in het Gooi. De ‘gescheperde 
kudde’ zoals het officieel heet, maakt een se-
lectieve en flexibele begrazing mogelijk. En 
natuurlijk gaat er een  ongekende attractieve 
waarde vanuit. Veel mensen betuigen inmid-
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dels hun steun als ‘vriend van de kudde’. Een 
ander aandachtspunt is de kwaliteit van onze 
natuur. Er zijn kwetsbare plekken die speciaal 
beheer vragen en alleen dankzij dat beheer 
in stand blijven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om voormalige leemkuilen, waar zeer zeldza-
me planten voorkomen zoals het rozenkrans-
je. Het geldt ook voor de vochtige tot natte 
heidevelden en venoevers met bijzondere 
planten zoals klokjesgentianen en zonne-
dauw.  Laatstgenoemde planten komen voor 
in de zanderijen Cruijsbergen en Crailoo, de 
Groeve Oostermeent, het Laarder Waschmeer 
en het Hilversumsch Wasmeer. 
Tot slot blijven we veel aandacht besteden 
aan onze rol van gastheer voor wandelaars, 
fietsers, ruiters en andere terreinbezoekers. 
Ook besteden we veel aandacht aan commu-
nicatie in het algemeen en bij knelpunten is 
ons streven gericht op het samen zoeken naar 
evenwicht in de buitengebieden van het Gooi. 
 

Resultaten in de
beheerplanperiode 1998-2009
•	 De	 das	 is	 gered.	 Dankzij	 doorgangen	 en	

tunnels vormt de in het Gooi bijna uit-
gestorven das weer een levenskrachtige 
populatie. Het areaal veiliggestelde aan-
gekochte hectares natuur is met 200 toe-
genomen tot ruim 2800.

•	 De	zanderijen	Crailoo	en	Cruysbergen	zijn	
in eigendom verkregen en ontwikkeld als 
natuurgebied.

•	 De	heide	is	heide	gebleven	en	niet	verder	
overgroeid door gras of jonge boompjes, 
dankzij heideherstel, plaggen en begra-
zing door schapen en runderen. 

•	 De	stuifzanden	bij	de	Witte	Bergen	en	het	
Laarder Waschmeer zijn hersteld. Binnen-
landse stuifduinen en de daarbij beho-
rende planten en diersoorten, zijn bijna 
nergens meer te vinden in West-Europa.

•	 De	 langste	 natuurbrug	 ter	 wereld,	 de	

Stuifzandlandschap Zuiderheide.  © Goois Natuurreservaat
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Natuurbrug Zanderij Crailoo, is (ondanks 
aanvankelijk ongeloof bij velen) een feit 
en wordt goed gebruikt door mens en 
dier. Het is één van de schakels in een ge-
meenschappelijke ketting die we met de 
natuurbeheerders op de Utrechtse Heu-
velrug aan het smeden zijn. De schaaps-
kudde is terug in het Gooise landschaps-
beeld.

•	 Wandelaars,	 ruiters	 en	 fietsers	 kunnen	
van de natuur en het landschap genieten 
op een uitgebreid netwerk van paden.

•	 Kortom:	 In	 kwaliteit,	 omvang	 en	 diversi-
teit zijn de Gooise natuurgebieden er de 
afgelopen tien jaar op vooruitgegaan. 
Wij realiseren ons dat deze resultaten tot 
stand zijn gekomen dankzij de denkkracht 
van vele deskundigen die hebben meege-
werkt aan het vorige beheerplan, de be-
trokkenheid van vele partijen die deze re-
sultaten mogelijk hebben gemaakt en de 
steun van sponsoren en begunstigers.

* Edwin van Oevelen is coördinator communicatie bij het 
Goois Natuurreservaat.

Wat ons bezig houdtWat ons bezig houdt
Hans Hoes

  
Het blijft merkwaardig om in vrieskoude een 
artikel te schrijven dat gepubliceerd wordt in 
het voorjaar, als de natuur ontluikt. Het be-
tekent ook achterstand in de nieuwsvoorzie-
ning vanuit het bestuur. Via de website www.
vriendenvanhetgooi.nl kunnen we daar wat 
aan doen. In de verbeterplannen van de web-
site nemen we dat mee.

De afgelopen maanden zijn voor het bestuur 
intens geweest. Veel energie is door het be-
stuur gestoken -ondersteund door de leden 
van het kenniscentrum- in de programmering 
van het jubileumjaar, het voltooien van de ‘At-
las Mooi Gooi’ en de besluitvorming over de 
ledenwerfacties. Daarnaast vragen ook de di-
verse nieuwe kansen de aandacht van het be-
stuur, zoals de structuurvisie Noord-Holland, 
de provinciale ontwerpnota Landschap en 
Cultuurhistorie, maar ook bedreigingen zo-
als de waterwoningen en de begraafplaats te 
Blaricum, de HOV verbinding, Zonnestraal e.d.

VVG  vijfenzeventig jaar
Dit jaar bestaat de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi vijfenzeventig jaar. Er  is een 
veelzijdig jubileumprogramma opgesteld. 
Dat is gebeurd samen met de in 2010 veer-
tig jaar bestaande Stichting Tussen Vecht 
en Eem, een samenwerkingsverband tussen 
meer dan 35 lokale en regionale organisaties 
op historisch en aanverwant gebied. Verder 

is er een eenmalige gezamenlijke uitgave 
van onze tijdschriften met als thema water in 
september en een gezamenlijk congres op 16 
oktober te Muiden. Een werkgroep vanuit de 
beide besturen heeft de afgelopen maanden 
het programma ontwikkeld en uitgewerkt.
Belangrijke onderdelen in 2010 zijn onze al-
gemene ledenvergadering op 22 april in het 
Pinetum Blijdestein in Hilversum en de pre-
sentatie van een uitgave met als werktitel 
‘Atlas Mooi Gooi’.

Atlas Mooi Gooi
Onder deze werktitel heeft het bureau TripleE 
-na het akkoord van de ledenvergadering in 
2008- een  wetenschappelijke studie verricht 
naar de groei van de Gooise economie, door 
het versterken van de Gooise natuur en cul-
tuur. In deze publicatie is een ‘knabbelkaart’ 
opgenomen over de activiteiten die de eco-
nomische groei tegenwerken en een ‘kansen-
kaart’ met activiteiten die de economische 
groei versterken. Het bestuur biedt dit de 
Gooise  bestuurders aan, als richtinggevend 
document bij de politieke besluitvorming 
voor de komende jaren. Het is de bedoeling 
dat die beide kaarten documenten worden, 
die telkens kunnen worden aangepast en bij-
gesteld als de omstandigheden zich wijzigen. 

Ledenwerfactie
Een werkgroep van bestuursleden en leden 
van het kenniscentrum houdt zich bezig 
met een actieplan om - te beginnen in 2010 
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Foto:
Dick A. Jonkers

- meer inwoners van het Gooi en omstreken 
lid te maken van de vereniging. Ook wordt 
de kraam aangepast en verbeterd, die wordt  
gebruikt in de regio bij evenementen. Plan-
nen zijn gemaakt om vanaf 2010 deel te ne-
men aan de avonden die gemeentes organi-
seren om kennis te maken met hun nieuwe 
inwoners. Er wordt gewerkt aan een wel-
komstpakket voor nieuwe leden. Al deze ac-
tiviteiten vragen veel menskracht. Leden die 
andere (nieuwe) inwoners kunnen en willen 
vertellen over het mooie en unieke van het 
Gooi en de rol van VVG daarbij, worden van 
harte uitgenodigd zich hiervoor op te geven 
bij de secretaris. Mail dan info@vriendenvan-
hetgooi.nl of bel of schrijf de administratie 
(035) 526 70 37 of Braam 38, 1273 EA Huizen.

Provinciale Structuurvisie en ontwerpnota 
Landschap en Cultuurhistorie
Door enkele leden van het kenniscentrum en 
het bestuur is gereageerd op beide concep-
ten (zie ook het jaarverslag over 2009 elders 
in dit nummer). 

Waterwoningen en Begraafplaats te Blaricum
Meermalen hebben wij u geïnformeerd over 
het verzet van onze vereniging tegen de aan-
tasting van de Ecologische Hoofdstructuur 
door de bouw van 22 waterwoningen in het 
Gooimeer bij Blaricum. Afgelopen maanden 
maakten wij bezwaar bij de provincie tegen 
het besluit om (ongevraagd) het streekplan 
zodanig aan te passen dat de waterwonin-
gen gebouwd zouden kunnen worden. Na de 
hoorzitting bij de bezwaarcommissie in okto-
ber 2009 bleef het lang stil. Tot onze stomme 
verbazing heeft het college van burgemees-
ter en wethouders van Blaricum in de decem-
ber achteraf een verzoek ingediend tot aan-
passing van het streekplan. Ook speelt nog 
steeds het  plan van de gemeente Blaricum 
om de begraafplaats op de Woensberg uit te 
breiden. Hiertegen is bezwaar gemaakt door 
de buurtbewoners; de vereniging onder-
steunt hen daarin. De jongste ontwikkelin-
gen kunt u terugvinden op de website www.
vriendenvanhetgooi.nl. 

Voorgestelde locatie in het sparrenbos. Mogelijke locatie op de maïsakker.

Begraafplaats Blaricum
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En verder nog
Ook andere onderwerpen kwamen de afgelo-
pen maanden aan de orde in de bestuursver-
gaderingen. De natuur van Zonnestraal in Hil-
versum wordt onder het beheer van het Goois 
Natuurreservaat gebracht. De eenheid in het 
beheer van de natuur in de regio wordt daar-
mee versterkt. Begin 2009 hebben wij onze 
visie gegeven op het ontwerp bestemmings-
plan Drakenburgergracht (zie ook jaarver-
slag 2009 elders in dit nummer). Het lijkt stil 

geworden over de plannen bij het Vliegveld 
Hilversum. Het ziet er naar uit dat er geen 
geasfalteerde landingsbaan zal worden aan-
gelegd op dit vliegveld. Ook de plannen met 
betrekking tot een speciale busbaan van Hui-
zen naar Hilversum (HOV) worden uitgesteld 
in afwachting van verder onderzoek.  De mi-
lieufederaties van Noord-Holland en Utrecht 
nemen het voortouw bij de acties tegen de 
aanleg van een nieuwe hoogspanningleiding 
dwars over het Gooimeer en het IJsselmeer.

Hans Hoes

Belangrijkste zaken uit 2009 

Successen
•	 De	belangstelling	voor	de	wandelexcursies	

en activiteiten van de Gooise Natuurwacht 
is in 2009 explosief gegroeid met  bijna een 
verdubbeling van het aantal deelnemers 
ten opzichte van 2008. Met de vele andere 
organisaties die wandel- fiets- en boot-
tochten in het Gooi organiseren, wordt 
daarmee de waarde van ons unieke woon-
, werk- en  leefgebied bevestigd. De mil-
joenen bezoekers die het Gooi jaarlijks telt 
zijn ook de legitimatie voor het bestuur 
om zorgvuldig om te gaan met dit gebied.

•	 De	gemeente	Naarden	heeft	 in	2008	een	
bestemmingsplanprocedure in werking 
gezet om een tiental appartementen voor 
gehandicapten te bouwen in het natuur-
gebied van het Naardermeer rond de 
boerderij Stadzigt. De afgelopen jaren 
mocht de boer die daar woonde en wer-
ke, vanwege de beschermde status van 
het gebied, nog geen spijker in de muur 
slaan, maar voor Natuurmonumenten (de 
eigenaar van Stadzigt) golden kennelijk 
andere wetten. De VVG verzette zich te-
gen woningbouw in het natuurgebied. De 
gemeenteraad van Naarden heeft in mei 
2009 unaniem besloten het bestemmings-
plan Stadzigt gewijzigd vast te stellen. De 
wijziging houdt in dat er geen tien zorg-
woningen in het Naardermeer gebouwd 

mogen worden. Daarmee is het bezwaar 
van de Vrienden van het Gooi tegen het 
bestemmingsplan overgenomen. Boerderij 
Stadzigt kan ook zonder woningbouw een 
goed functionerend bezoekerscentrum 
voor het Naardermeer worden. 

•	 Begin	2009	hebben	wij	onze	visie	gegeven	
op het ontwerp bestemmingsplan Dra-
kenburgergracht. Dat zou omvatten het 
gebied tussen Hilversum en Baarn nabij 
Anna’s Hoeve, met de zorgcentra Sherpa 
en Amerpoort tot nabij Groeneveld. Wij 
hebben geadviseerd om de landschappe-
lijke overgang van hoog naar laag open te 
houden en woningbouw en/of industrie-
ële dan wel recreatieve intensieve ontwik-
kelingen (hotel, welness) niet mogelijk te 
maken. Heel lang is het stil geweest. Eind 
van het jaar heeft de gemeente Baarn 
besloten het bestemmingsplan  terug te 
brengen tot een klein gedeelte rondom 
de zorgcentra. De door ons ingebrachte 
adviezen over dit gedeelte (niet vergroten 
van het bestaande bouwvolume) zijn op-
genomen in het plan. 

•	 De	ontwikkelingen	bij	het	Vliegveld	Hilver-
sum lijken stil te liggen. Of is dat de stilte 
voor de storm? Najaar 2009 was er een nog 
een vergadering van de commissie die spe-
ciaal voor het vliegveld is samengesteld. 
Het ziet er naar uit dat er geen geasfal-
teerd landingsbaan op Vliegveld Hilversum 
zal worden aangelegd. Er loopt onderzoek 
naar een extra parallelle grasbaan. Een 
MER-rapport is nog niet verschenen. De 
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Bestemmingsplan Drakenburgergracht.

Bron:
Gebiedsvisie Drakenburgergracht deel 1

gemeente Wijdemeren hecht aan het rea-
liseren van de bouwlocatie Ter Sype naast 
het vliegveld. Met ondersteuning van le-
den van het kenniscentrum VVG houden 
we de vinger aan de pols.

•	 Bij	de	Naardense	Limiten,	binnen	het	ge-
bied van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS), heeft een pachter het verzoek in-
gediend om uitbreiding met  een stal van 
1664 m² oppervlak, inhoud 12.573 m3 voor 
koeien te bouwen. Tezamen met de Stich-
ting de Limiten heeft de VVG hiertegen be-
zwaar gemaakt bij de gemeente Naarden. 
Naast het feit dat dit gebied valt onder 
het regime van Natura 2000 en de EHS en 
buiten de rode contouren ligt, gelden hier 
de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
Het gebied is bovendien  een aardkundig 
monument met alle daarbij behorende in 
wet- en regelgeving neergelegde verplich-
tingen. Dus bepleiten wij: behoud, herstel 
en ontwikkeling van een ecologische ver-
bindingszone, evenals op natuurbeheer 

gericht agrarisch gebruik van de gronden. 
De gemeente heeft de Stichting de Limi-
ten en de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi in de bezwaren niet ontvankelijk 
verklaard. Zij zouden geen direct belang 
hebben bij het bestreden besluit. Inmid-
dels heeft de eigenaar van de grond aan-
gegeven geen toestemming voor de bouw 
van de stal te geven, zodat de stal er niet 
zal komen.

•	 Het	afgelopen	jaar	kijken	we	dankbaar	te-
rug op de bijdragen van de leden van het 
kenniscentrum. Zo participeerden zij in 
een drietal werkgroepen van het bestuur. 
Er is een jubileumcommissie gevormd die 
de plannen voor het jubileumjaar 2010 uit-
werkt. Ook is er -mede naar aanleiding van 
de besluitvorming tijdens de jaarvergade-
ring- een werkgroep geformeerd, die zich 
bezighoudt met ledenwerving.

 Hierin wordt o.a. nagegaan welke activi-
teiten er moeten worden ondernomen om 
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meer burgers uit het Gooi en omgeving te 
bewegen lid te worden. Tenslotte  wordt 
ook gewerkt aan de ‘Atlas Mooi Gooi’. Zo-
als eind 2008 besloten zouden we onze vi-
sie vastleggen in een geschrift en dat voor-
leggen aan de locale bestuurders, zodat 
keuzes gemaakt kunnen  worden over een 
leefbaar Gooi. Het wordt een spraakma-
kend document, dat wordt gepubliceerd in 
het voorjaar 2010. Ook zijn de leden van 
het kenniscentrum bereid ad-hoc bij te 
dragen aan bijvoorbeeld het volgen van de 
ontwikkeling rondom bepaalde streek- of 
bestemmingsplannen. 

Zorgpunten van 2009
•	 Augustus	2008	heeft	het	college	van	B&W	

van Hilversum de bouw van een toren-
flat van 72 meter hoog nabij het station 
afgeblazen. Er bleek te weinig draagvlak 
voor te zijn. In de zomer van 2009 kwam 
opeens het voorstel om zes  woontorens 
bij het station te bouwen. Via een tweetal 
brieven hebben wij ons daartegen verzet. 
Dergelijke hoogbouw is overal zichtbaar 
en doet ernstige afbreuk aan de beleving 
van de natuur en het karakteristieke Gooi-
se landschap. De al vele jaren toegezegde 
stedenbouwkundige visie op hoogbouw is 
nog nimmer verschenen. Om rijkssubsidie 
binnen te halen is  snel een beslissing geno-
men. Met een krappe meerderheid heeft 
Hilversum besloten de woontorens van 
zo’n 45 meter hoog te bouwen. De mening 
van de meerderheid van de bevolking telt 
niet meer mee. Volgens de VVG is dit een 
ondemocratisch genomen ad hoc beslis-
sing. Zo verwordt Hilversum tot een 'Man-
hattan in ’t Gooi'. Een nieuw dieptepunt. 

•	 De	 voor	 ons	 positieve	 uitspraak	 van	 de	
Raad van State in 2008 op ons bezwaar 
tegen het bestemmingsplan Blaricummer-
meent Werkdorp is niet geaccepteerd door 
de gemeente Blaricum.    

    Wat de 22 drijvende woningen betreft, 
denkt de gemeente in overleg met de 
provincie de uitspraak te kunnen overru-
len. Tegelijkertijd heeft Blaricum de pro-
cedure in werking gezet om op dezelfde 
plek als de drijvende woningen een jacht-

haven van 350 tot 650 boten aan te (la-
ten) leggen. In Blaricum noemen ze dat 
‘kleinschalige recreatieve voorzienin-gen’. 
Vervolgens heeft GS van Noord-Hol-land 
(ongevraagd), tegen het advies van de 
meerderheid van Provinciale Staten in, be-
sloten de bebouwingsgrens (de zogenaam-
de ‘rode contour’) te verschuiven tot in het 
Gooimeer. Zo zou het toch mogelijk zijn de 
waterwoningen in het Gooimeer te bou-
wen. We hebben in de zomer onze strate-
gie bepaald en besloten juridisch, bestuur-
lijk en publicitair ten strijde te trekken. Bij 
GS is bezwaar gemaakt tegen het besluit. 
Diverse politieke partijen hebben GS vra-
gen gesteld over de beslissing. Ook heb-
ben we landelijk aandacht gevraagd voor 
dit besluit dat in strijd is met het landelijke 
beleid van de Ecologische Hoofdstructuur. 
Een aantal landelijke bladen heeft er aan-
dacht aan besteed. Na de hoorzitting bij de 
bezwaarcommissie in oktober 2009 bleef 
het lang stil. Tot onze stomme verbazing 
heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Blaricum in de december 
achteraf een verzoek ingediend tot aan-
passing van het streekplan. 

•	 Een	andere	aantasting	van	de	Ecologische	
Hoofdstructuur is het plan van de gemeen-
te Blaricum om de  begraafplaats op de 
Woensberg op een bepaalde manier uit te 
breiden. Wij hebben de bezwaren van de  
buurtbewoners ondersteund. De geplande 
hoorzitting is gestaakt, omdat burgemees-
ter en wethouders van Blaricum op het 
laatste moment de plannen lijken te heb-
ben ingetrokken. Ook dit onderwerp zal in 
2010 veel aandacht van de vereniging vra-
gen.

  
•	 Leegstand	 kantoren	 en	 bedrijven	 versus	

woningbouwplannen. Alleen al in Hilver-
sum staat meer dan 100.000 m² kantoor- 
en bedrijfsruimte (geregistreerd) leeg.

 Daarnaast worden diverse woningbouw-
plannen  ontwikkeld, terwijl de bevolking 
in het Gooi afneemt door vergrijzing. Als 
VVG willen we met de bestuurders het 
overleg aangaan om de lege bedrijfsruim-
te een andere bestemming te geven.
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Plannen voor 2010
In 2010 bestaat de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi vijfenzeventig jaar. Samen met 
de Stichting Tussen Vecht en Eem (die de His-
torische kringen verbindt en veertig jaar be-
staat) is een veelzijdig jubileumprogramma 
opgesteld. De belangrijkste onderdelen zijn 
een éénmalige gezamenlijke uitgave van 
onze tijdschriften in september en een geza-
menlijk congres op 16 oktober te Muiden. 
Onder de werktitel ‘Atlas Mooi Gooi’ heeft 
het bureau TripleE een wetenschappelijke 
studie verricht naar de groei van de Gooise 
economie door het versterken van de Gooi-
se natuur en cultuur. Daarover verschijnt in 
2010 een publicatie met een ‘knabbelkaart’ 
over de activiteiten die de economische groei 
tegenwerken en een ‘kansenkaart’ die de 
economische groei versterken. Het bestuur 
biedt dit boek aan Gooise bestuurders aan als 
richtinggevend document bij de  politieke be-
sluitvorming in  de komende jaren. 

Vanwege wetswijzigingen en het tijdsver-
loop is de provincie Noord-Holland bezig een 
nieuwe structuurvisie te ontwikkelen en als 
onderdeel daarvan een nota over landschap 
en cultuurhistorie vast te stellen. Met onder-
steuning van enkele leden van het kennis-
centrum heeft het bestuur een reactie op de 
beide concepten opgesteld. Daarbij is vooral 
aansluiting gezocht bij het specifieke karak-
ter van het Gooi en de Vechtstreek en mo-
gelijkheden om dat te behouden. De afstem-
ming met ‘Heel de Heuvelrug’ (het nationaal 
landschap i.o.), waar het Gooi onderdeel van 
uitmaakt) en de interprovinciale structuurvi-
sie van het Groene Hart, waarvan de Vecht-
streek onderdeel is, zijn onder de aandacht 
van de provincie gebracht. Ook de conclusies 
en denkrichtingen van het  document ‘Toe-
komstvisie Vereniging van Vrienden van het 
Gooi (VVG) op de ruimtelijke ontwikkelin-
gen in het Gooi tot 2020‘ zijn in de reacties 
verwerkt. Het lijkt veel effectiever om aan 
het begin van een traject zo goed mogelijke 
afstemming en afspraken te maken met de 
beleidsbeslissers, dan achteraf via bezwaar 
en  beroep, alsnog je gelijk te krijgen. De pro-
vinciale plannen die nu in de steigers staan, 

zullen het beleid bepalen van de Ruimtelijke 
Ordening in de komende tien jaar. 

Ledenbestand
Op 31 december 2009 was het aantal leden 
en relaties 1599, een afname van 56 leden 
vergeleken met het jaar 2008. Hoewel de 
afname ten opzichte van 2007 bijna gehal-
veerd is, blijft de groei nog uit.
Een werkgroep van bestuursleden en leden 
van het kenniscentrum werkt daarom een 
actieplan uit om meer inwoners van het Gooi 
en omstreken lid te maken van de vereni-
ging. 

Samenstelling van het bestuur 
Tijdens de jaarvergadering is de samenstel-
ling van het bestuur gewijzigd. 
Thans is de samenstelling als volgt:
Voorzitter: mw. M. Arkesteijn-van Willigen, 
vanaf 2003, nu voor een tweede termijn tot 
voorjaar 2011. 
Secretaris: J.L.G. Hoes, vanaf januari 2008
Penningmeester: de heer S.T.F.M. Drost, be-
noemd tijdens de Algemene ledenvergade-
ring op 23-04-2008
Leden: de heer mr. J.G. Jorritsma (vanaf 27-
04-2005) en mevrouw C.J.M.G. Quispel-Ooms 
en de heer H.A. van Steennis, beide benoemd 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
23-04-2008.
Op 23 april 2009 is het bestuur uitgebreid 
door de benoeming bij acclamatie tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van mevrouw 
H.M. Laverman. Binnen het bestuur is zij in-
middels benoemd tot vice-voorzitter. 

Afgevaardigde in de Klankbordgroep GNR is 
de heer D.A. Jonkers.
Het bestuur wordt verder in haar vergade-
ringen bijgestaan door de secretaris van de 
Gooise Natuurwacht, de heer E. Klomp, de 
webmaster de heer E. van Wijland en afwis-
selend één van de leden van de redactie van 
het verenigingsblad.

Erelid en lid van de Raad van Advies is: ir. 
J.W.G. Pfeiffer. 
De Raad van Advies bestaat verder uit de
leden dr. C. Cup, mr. E. Brikkenaar van Dijk, 
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drs. H.W.E. Dieperink, drs. H. van Goudoever 
en ir. H.P. Loggere.
Erelid zijn mr. F. le Coultre en mw. N. Bier-
steker.

Ledenvergadering
Zo’n vijftig leden bezochten de jaarvergade-
ring die op 23 april 2008 werd gehouden in 
het Stadhuis te Naarden. Na het huishoudelijk 
gedeelte hield de heer Terlouw een inleiding 
onder de titel ‘Hoe staat het met de biodi-
versiteit in ’t Gooi?’ Welke keuzes worden er 
gemaakt en op welke wijze kan dat bijdragen 
aan de doelstelling van de vereniging? De 
heer Terlouw gaf aan dat de drie belangrijk-
ste thema’s voor mensen zijn: Gezondheid (op 
de eerste plaats), voldoende te eten (dat heb-
ben we in het westen teveel) en vervolgens 
de vrijheid van keuze. Wie maakt dan welke 
keuze, waardoor laten we ons beïnvloeden? 
Spreker verwees naar het Rapport van de club 
van Rome uit 1971 (Grenzen aan de Groei) en 
de beperkte gevolgen die dat voor een andere 
wijze van omgaan met de fossiele brandstof-
fen en andere primaire stoffen gehad heeft. 
Er zijn technische (dat is betrekkelijk eenvou-
dig), economische (dat gaat al veel moeilijker) 
en politieke motieven om gedrag te verande-
ren. De afgelopen jaren heeft de politiek zich 
nogal gericht op de markt en dat werkt eigen-
lijk niet. De snelste gedragsverandering komt 
door een crisis, een gebeurtenis van buitenaf. 
Hopelijk hoeft dat niet met betrekking tot een 
andere omgang met onze primaire stoffen. 
Van groot belang is het gedrag van jongeren, 
kinderen daarbij te betrekken. Hoe dat te be-
reiken is de grote vraag. Vervolgens ontstaan 
een geanimeerde discussie over het bevorde-
ren van de biodiversiteit en het kiezen voor 
een andere wijze van energievoorziening (zie 
ook www.gezen.nl) etc.

Financiën
Door de algemene ledenvergadering werden 
de jaarstukken over 2008 en de begroting voor 
2010 goedgekeurd. De kascommissie, bestaan-
de uit de heren Tervooren, Sibbing en Doyer 
heeft de financiële administratie in orde be-
vonden. Het bestuur heeft de penningmeester 
daarop décharge verleend.

De vergadering heeft het bestuur gedechar-
geerd. De heer Sibbing  trad na drie jaar uit de 
kascommissie. De heer Gijs Vorstman is in zijn 
plaats benoemd.

Tijdschrift
In 2008 verschenen drie nummers. Er was weer 
een ruimschoots aanbod van kopij voor ons 
tijdschrift om dit met lezenswaardige artikelen 
te vullen. In het verslagjaar was de redactie als 
volgt samengesteld: Voorzitter en redactiese-
cretaris: D.A. Jonkers. Leden: J.H. Bannier, mr. 
F.R. van Norren, C.J.J. Walet en drs. F. van Wij-
land. Eind 2009 gaf de heer F.R. van Norren aan 
met zijn actieve werkzaamheden voor de VVG 
te stoppen. In zijn opvolging is voorzien door 
de benoeming van mevrouw Carla van Lingen.

Natuurwacht
De Natuurwacht, onderdeel van de VVG, heeft 
het afgelopen jaar met zeven vrijwilligers ge-
zorgd voor een veilig beheer en behoud van 
de Gooise natuur. Ook heeft een drietal na-
tuurwachters voor leden en andere geïnteres-
seerden een groot aantal wandelingen geor-
ganiseerd in de regio. In 2009 waren dat er 25 
(tegenover 23 in 2008). Hieraan hebben zo’n 
412 personen (281 in 2008) deelgenomen. De 
laatste tijd wordt de Natuurwacht ook door 
derden (bedrijven en instellingen) uitgeno-
digd  een rondleiding of excursie in het Gooi 
te organiseren. Dat is in 2009 zo’n acht maal 
gebeurd. Voor uitgebreide informatie over de 
werkzaamheden en activiteiten van de Na-
tuurwacht, wordt verwezen naar het door de 
Natuurwacht uitgegeven jaarverslag.

Public relations
Met het Goois Natuurreservaat plegen de 
voorzitter en vice-voorzitter vanouds periodiek 
overleg. We zijn (veelal via de Natuurwacht) 
present op markten en openingen, zoals het 
Midzomer Natuurfestival in Bussum, de vrij-
willigersmarkt in Naarden en op het houthak-
kersfestival in  Lage Vuursche. Ook zijn diverse 
symposia en lezingen bezocht, onder andere 
van de Stichting Het Groene Hart. Met de 
Stichting Tussen Vecht en Eem is intensief con-
tact. VVG is vertegenwoordigd in het bestuur 
van TVE.
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Stef Drost

Het  jaar 2009 eindigde voor de Vereniging 
van Vrienden van het Gooi met een negatief 
saldo van € 7.829,- opnieuw als gevolg van 
het besluit van de Algemene Vergadering van 
november 2008 om de ‘Atlas Mooi Gooi’ uit
te brengen. De hieraan verbonden kosten van 
€ 19.600,- (incl. BTW), doch zonder de druk-
kosten zouden over drie boekjaren worden 
uitgesmeerd. Ten laste van 2009 kwam het be-
grote bedrag van € 11.900,- waarvan de helft, 
€ 5.950,- op de balans is gereserveerd voor be-
taling van de kosten in 2010.  
De inkomsten uit de contributies waren uitein-
delijk hoger dan begroot, vooral veroorzaakt 
door het feit, dat veel leden iets meer overma-
ken dan het minimumbedrag van € 15,- waar-
voor onze dank.
Helaas is het ledental weer iets teruggelopen, 
reden waarom het bestuur zich bezint op een 
manier deze terugloop tot staan te brengen 
en het ledental weer te laten toenemen.
De couponrente is wat gestegen, mede ver-
oorzaakt door een inhaalslag vanuit het ver-
leden.

Nieuw in het uitgavenpatroon zijn de ‘Kosten 
voor extern advies’. De reden van deze post is 
de voortdurende ‘strijd voor het behoud van 
de natuur’ die moet worden gevoerd en die 
juridische bijstand van buitenaf noodzakelijk 
maakt.
De meeste uitgavenposten laten een binnen 
de grenzen van de begroting vallend uitga-
venpatroon zien. Enkele extra activiteiten 
hebben daar geen nadelige invloed op gehad.

De begroting 2010 geeft -zoals ook in 2009- 
een behoorlijk negatief saldo (€ 13.655,-) te 
zien; ook hier deels weer toe te schrijven aan 
de geplande uitgave in 2010 van de ‘Atlas 
Mooi Gooi’ en voor een ander deel aan de, 
zoals hierboven aangegeven, post ‘Kosten ex-
tern advies’.
Daarnaast valt er in 2010 een deel van de obli-
gaties vrij, zodat de vereniging met betrekking 
tot de liquiditeit en het ophanden zijnde lus-
trum -75 jaar- niet in de problemen zal komen. 
Een reële extra bron van inkomsten zal een 
aan de vereniging toebedeelde erfenis zijn, 
maar het exacte bedrag hiervan is op dit mo-
ment nog onbekend.

Foto:
Dick A. Jonkers

Het grasland met het Monnikenwater en de achterzijde van de boerderij op de Monnikenberg.



Financieel verslag Vereniging van Vrienden van het Gooi per 31 december 2009
Datum: 14 maart 2010

V&W resultaat begroting begroting   
begroting / resultaten 2009 2009 2010  
   
BATEN:     
contributies 28.610,83 27.500,00 27.000,00   
bankrente 310,78 800,00 800,00   
couponrente 4.340,15 3.500,00 3.500,00   
verkoop boeken / brochures 473,50 300,00   500,00   
sponsorbijdrage 1.100,00 1.500,00   -.-   
diverse inkomsten 310,00 250,00   250,00   
Totaal baten 35.145,26 33.850,00   32.050,00  
 
LASTEN:     
Bankkosten 402,04 500,00 400,00   
Secr./adm./kosten 4.025,47 7.000,00 5.000,00   
Gooise Natuurwacht 798,58 550,00 900,00   
Natuurwandelingen 669,50  700,00   
Bestuurskosten / incl. vergaderingen 2.174,05  2.000,00   
PR / Promotiekosten / advertenties 1.958,93 3.800,00 1.000,00   
Website V.V.G. 212,98  1.800,00   
Kosten extern advies 7.117,50 - 5.000,00   
Ledenvergaderingen 1.272,85 3.500,00 3.500,00   
Krimp-congres 50,00 -  
Atlas Mooi Gooi ** 11.900,00 11.900,00 7.555,00 
Ludenpening 115,00 1.000,00 250,00   
Tijdschrift e.a. publ. 12.277,54 14.000,00 14.000,00   
Diverse kosten / onvoorzien  2.000,00    
Voorziening 75 jaar bestaan 2010  5.000,00    
Sponsoring diverse objecten  1.500,00    
Viering 75 jarig bestaan + T.V.E.   3.600,00   
Totaal lasten 42.974,44 50.750,00 45.705,00   
Saldo NEGATIEF dd. 31.12.09: 7.829,18 16.900,00 13.655,00 
 
BALANS:
ACTIVA Eind 2008  Eind 2009  
Banksaldi: Rabobank 2x / ING 20.840,00  8.005,88   
Kas   20,35   
Vooruit betaalde kosten   488,30   
Obligaties 79.076,00  79.076,00   
Totaal activa 99.916,00  87.590,53   
   
PASSIVA     
Vooruit ontvangen contributies 2010 14.109,00  245,00   
Nog te ontvangen / te betalen 475,00     
Crediteuren 2009   3.892,71   
Reservering ‘Atlas Mooi Gooi’   5.950,00   
Algemene reserve 86.376,00  85.332,00  
Jaarsaldo negatief 1.044,00  7.829,18  
 99.916,00  87.590,53

118

--

--

**

**3.000 exemplaren ‘Atlas Mooi Gooi’ / incl drukkosten.
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Edwin P. Klomp

Toezicht
Het blijkt nog steeds noodzakelijk te zijn om 
bezoekers van de natuurterreinen aan te 
spreken op hun gedrag. Leden van de Gooise 
Natuurwacht moesten ook in 2009 weer cor-
rigerend optreden in het hele Gooi. Het gaat 
dan zoals ieder jaar  om steeds dezelfde over-
tredingen van de toegangsbepalingen van 
de terreinen. Jongeren met bromscooters, 
personen met loslopende honden, waar dat 
niet is toegestaan, verstoringen, vernielingen, 
het weggooien van afval, enz. Een bijzonder 
incident vond plaats op het Voorland bij de 
Stichtse Brug in Blaricum.  Een automobilist is 
daar staande gehouden die dwars door de or-
chideeën en parnassia’s reed.

Personele samenstelling
De Gooise Natuurwacht bestond in 2009 uit 
zeven leden.  Deze zijn afkomstig uit Huizen 
Huizen (1), Bussum (2), Ankeveen (1) en Hilver-
sum (3).

Excursies
De belangstelling voor de door een gids be-
geleide wandelingen door de natuur, was dit 
jaar groot. In totaal zijn er 25 gehouden voor 
leden en andere belangstellenden. Veertien 
in het voorjaar en elf in het najaar. Hieraan 
namen 412 mensen deel met een gemiddelde 
van ruim 16 personen per excursie Dat is veel 
hoger dan in  2008 toen in totaal 281 personen 
deelnamen aan 23 wandelexcursies. 
Vier  excursies trokken in 2009 meer dan 30 
deelnemers. De meeste deelnemers (36) waren 
er tijdens de reeënexcursie van 15 april op de 
Westerheide. Zij kregen maar liefst 31 reeën te 
zien. Een bijzondere excursie was er op 17 ok-
tober in samenwerking met het Vogelringsta-
tion Het Gooi op het landgoed Oud-Naarden. 
Helaas was de belangstelling hiervoor juist 
zeer matig. Jammer, want er waren leuke en 
bijzondere vangsten te zien, waaronder een 
kerkuil, een cetti’s zanger, een baardman en 

een vuurgoudhaan. Behalve deze openbare 
reguliere wandelexcursies zijn er in 2009 ook 
zeven wandelingen geleid op verzoek van der-
den. In totaal namen hieraan 103 mensen deel 
met een gemiddele van bijna 15 per wande-
ling.  Het ging hierbij om de volgende activi-
teiten:
•	 Nieuwjaarswandeling	 voor	 bestuur	 en	

vrijwilligers van de Vrienden van het Gooi 
over het landgoed Monnikenberg (ca. 25 
deelnemers).

•	 Wandeling	over	de	Tafelbergheide	en	Bla-
ricummerheide voor vertegenwoordigers 
van de Projectgroep HOV Hoogwaardig 
Openbaar vervoer Huizen - Hilversum van 
de Provincie Noord-Holland (7 deelne-
mers).                                                                                                            

•	 Een	wandeling	over	de	landgoederen	Boe-
kesteijn, Bantam en Schaep en Burgh voor 
medewerkers van de bloedbank en labora-
torium Sanquin te Amsterdam (32 deelne-
mers).

•	 Een	 tweetal	 wandelingen	 georganiseerd	
in samenwerking met en vanuit restau-
rant Vuur in Baarn door o.a. de bossen van 
Groeneveld en de Hoge Vuursche. (respec-
tievelijk 11 en 9 deelnemers). Dit betrof 

Foto:
Dick A. Jonkers

Voedselzoekende reebok in de Groeve Oostermeent.
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gasten van het restaurant met vooraf een 
ontbijt, onderweg catering en na afloop 
een lunch in het restaurant.

•	 Een	wandeling	langs	de	Gooimeerkust	en	
over de Naarder Eng voor bezoekers van 
buurtcentrum De Malbak in Blaricum (Bij-
vanck) met aansluitend een snertmaaltijd 
(9 deelnemers).

•	 Een	wandeling	over	de	Westerheide	voor	
een familie (10 deelnemers).

Presentaties
Leden van de Gooise Natuurwacht waren al 
dan niet samen met (bestuurs-)leden van de 
Vrienden van het Gooi aanwezig in de infor-
matiestand op de volgende evenementen:
•	 Schaapscheerdersfeest	 van	 het	 Goois	 Na-

tuurreservaat bij de herbouwde schaaps-
kooi op de Blaricummerheide op 6 juni.

•	 Open-Dag	van	het	Vogelhospitaal	in	Naar-
den op 14 juni.

•	 Midzomer	Natuurfestival	op	het	Wilhelmi-
naplantsoen te Bussum op 20 juni.

•	 Houthakkersfeest	 in	de	Recreatiekuil	Dra-
kensteijn bij Lage Vuursche op 15 augus-
tus.

•	 Cursus-	en	Vrijetijdsmarkt	op	de	Groest	in	
Hilversum op 12 september.

Contacten                                                                                                                                             
Als onderdeel van de Vrienden van het Gooi 
was er uiteraard geregeld contact met het 
bestuur van de vereniging en nam de secre-
taris van de Gooise Natuurwacht deel aan 
de bestuursvergaderingen.  Verder waren er 
contacten met medewerkers van het Goois 
Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staats-

bosbeheer, Vogelwerkgroep Het Gooi en Om-
streken, IVN en de Regiopolitie Gooi en Vecht-
streek.
Op 22 maart is meegewerkt aan een interview 
voor Radio 6FM in Huizen. De secretaris van 
de Gooise Natuurwacht was aanwezig bij de 
opening van het bezoekerscentrum ‘Klein-
Vogelenzang’ in het Pinetum Blijdenstein te 
Hilversum op 15 mei en samen met een colle-
ga-natuurwachter bij de opening van de her-
bouwde schaapskooi van het Goois Natuur-
reservaat op de Blaricummerheide op 4 april. 
Tenslotte waren er contacten met Janneke 
Monshouwer van Gezonde Gronden Gooi in 
het kader van een project voor (moes-)tuinen 
en fruitbomen in de regio. 
                                                                                                                                              
Publicaties
Er verschenen folders van de voor- en najaars-
wandelingen. De wandelingen zijn ook aan-
gekondigd in de lokale en regionale kranten. 
Door omstandigheden kon er in 2009 geen 
nieuwe fietsroute verschijnen. Hopelijk lukt 
dat in 2010 wel. Er is meegewerkt aan een 
drietal artikelen over bijzondere bomen in 
‘De Bloembak’, een buurtkrantje in Hilversum-
Zuid. Verder ook aan een bijdrage  voor het 
bewonersmagazine ‘Leef’ van de woningcor-
poratie Dudok Wonen.

Waarnemingen
Tijdens de uilenexcursie in het landgoed Groe-
neveld te Baarn op 6 maart zijn minstens 2 (mo-
gelijk 3) bosuilen gehoord. Reeën zijn vooral 
gezien op de Wester- en Bussumerheide, maar 
ook elders, zoals op Gooilust, in het Corvers-
bos, op de Natuurbrug (Zanderij Crailoo), in 
de Zanderij Cruysbergen en in De Vuursche. 
Vossen konden goed worden gespoord tijdens 
de sneeuw rond de kerst, o.a. in boswachterij 
De Zuid en bij de Vesting-Naarden. In De Zuid 
zijn in die periode ook sporen gevonden van 
een boommarter. Grote zilverreigers en klu-
ten zijn waargenomen tijdens de wandeling 
door het Eemland, ooievaars op Trompenburg 
in ’s-Graveland en twee tapuiten op het stuif-
zand bij ’t Bluk. In het najaar zijn verscheidene 
kopergroenzwammen aangetroffen en in De 
Vuursche was de zeer zeldzame goudhoed 
weer aanwezig.

Foto:
Dick A. Jonkers

Zuiderheide. © Goois Natuurreservaat
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Jan Hein Bannier

Sinds enige tijd heeft onze vereniging een 
Kenniscentrum. Dat bestaat uit een aantal le-
den die veel kennis hebben van onderwerpen 
waar de Vrienden regelmatig mee te maken 
hebben. Zulk onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, verkeer etc. Zij staan 
het bestuur bij met advies. De redactie wil in 
de komende nummers de leden van dit ken-
niscentrum, die zich inspannen voor de ver-
eniging, in interviews nader voorstellen. 

Wat is je naam?
Ewoud Doyer

Hoe lang woon je al in het Gooi
en in welke plaats?
Ik woon nu 13 jaar in het Gooi in Huizen. Om 
preciezer te zijn in het gebied tussen Bikber-
gen en Valkeveen in een huis grenzend aan 
een heidegebied.

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Sinds 1998, dus inmiddels twaalf jaar.

Wat is de reden dat je lid bent geworden?
Ik zag in Naarden het tijdschrift liggen en 
dacht: dat wil ik regelmatig ontvangen. Ook 
heb ik toen een aantal oude VVG/TVE tijd-
schriften en boekjes gekocht.
Overigens vind ik het jammer dat het tijd-
schrift niet meer samen wordt uitgegeven 
met Tussen Vecht en Eem. De combinatie van 
de activiteiten van deze twee verenigingen, 
met name een gezamenlijk blad, mis ik. Ik 
ben nu lid van beide organisaties.
Pas veel later ben ik me gaan realiseren dat 
‘lobbywerk’ voor behoud van natuur en his-
torie een belangrijke rol van de VVG is.

Wat trekt je aan in de VVG?
Naar mijn mening is het belangrijk om de in-
woners van het Gooi zich bewust te laten zijn 
in welke mooie omgeving zij wonen. Dit niet 
alleen om ze er meer van te kunnen laten ge-
nieten, maar ook om ze daarmee pro-actie-
ver te maken t.o.v. ongewenste veranderin-
gen. Inmiddels onderschrijf ik de noodzaak 
dat de VVG actief lobbywerk doet en soms 
agerend optreedt voor het behoud van het 
mooie Gooi. Maar zelf ben ik niet iemand die 
de barricaden op gaat en zal aan die activitei-
ten niet gauw meedoen. 
Wel zou ik het goed vinden wanneer de 
Vrienden zich meer dan nu zouden opstellen 
als een overkoepelend orgaan dat de krach-
ten van andere verenigingen en stichtingen 
bundelt en coördineert. Zo kan er m.i. ook 
sterker gestreden en gelobbyd worden, liefst 
primair door de meest betrokken mensen of 
groeperingen, waar nodig ondersteund door 
de VVG.
Daarnaast zullen er altijd eigen taken voor 
de VVG blijven, omdat niemand ze oppakt 
en ook om (nieuwe) leden te blijven binden. 
Leden werven op basis van onze lobbyrol is 
lastig; leden werven met een boeiend blad, 
mooie boeken en aantrekkelijke activiteiten 
werkt beter. Hierbij denk ik bijvoorbeeld 
aan de huidige wandelingen van de Natuur-
wacht, maar ook aan nu nog niet bestaande 
historische wandelingen rond de unieke 
plaatsen die er in het Gooi zijn, vooral dicht 

Foto:
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Ewoud Doyer.



bij de plek waar leden zelf wonen. En wel-
licht locale opruim/beheer ploegjes samen 
met het GNR in nabij gelegen natuur. Dat 
soort activiteiten werkt m.i. ook positief op 
het bewustwording- en eigendomsproces dat 
ik van levensbelang vind voor het vormen 
van een veel grotere groep mensen die actief 
moet zijn in de VVG. Nu is vooral het bestuur 
actief; met daarom heen slechts enkele an-
dere actieve leden. Op langere termijn is dit 
niet vol te houden. 

Voor welk specialisme ben je aanspreekbaar 
bij de VVG?
Ik heb een goed inzicht in financiën en mijn 
eerste officiële taak binnen de vereniging 
was denk ik daardoor in de Kascommissie. 
Verder gaat het teruglopende ledental van 
de VVG mij aan het hart. Daarom ben ik nu 
ook actief in de commissie die zich met de 
ledenwerving bezig houdt. Ook het zoeken 
van aanvullende taken en activiteiten van de 
Vrienden is iets waar ik graag over meedenk.

Komt dit specialisme voort uit je professio-
nele achtergrond, opleiding, of  hobby?
Het is een combinatie van belangstelling en 
mijn werkzaamheden in het management 
van bedrijven.

Zijn er speciale gebieden in het Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daar-
van? 
Vooral mijn directe omgeving vind ik erg 
boeiend, vermoedelijk omdat ik die veel zie. 
Maar ik ben techneut van huis uit, wil dus 
graag alles begrijpen, heb dus belangstelling 
voor meer kennis van de natuur die ik zie en 
voor de achtergrond hoe die natuur is ont-

staan. Maar ook voor de historie van paden 
en wegen, landgoederen, kustlijn, economi-
sche activiteiten, bestuursvormen, cultuur 
etc. Verder zijn er duizenden jaren oude graf-
heuvels tot vlak bij je woonplek: fascinerend.
Kortom: hoe is dit mooie gebied, waar ik 
middenin leef, ontstaan?

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Dit kan ik samenvatten in twee kernwoor-
den, bewustwording en eigendomsgevoel. 
De mensen in het Gooi zouden meer attent 
moeten worden gemaakt op al het fraais en 
vervolgens spelenderwijs op de verantwoor-
delijkheid van onszelf als bewoner om, waar 
mogelijk, te conserveren. En daarin zie ik een 
belangrijke taak voor onze vereniging.

Daarnaast vind ik het huidige ledenaantal 
van ca. 1600 bedroevend en ondermijnend in 
het hebben van een serieuze stem in infra-
structureel beleid. Maar het ledental is ook 
onvoldoende om langere termijn een effici-
ent kennis- en informatieplatform te zijn.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
het Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
Ik denk dat die al voldoende aan de orde zijn 
geweest. Ik hoop dat de VVG door zich in te 
spannen voor het behoud van onze leef- en 
woonomgeving nog lang een bijdrage hier-
aan kan leveren.
Ik ben overigens bereikbaar onder 035 - 695 
10 17 of aejdoyer@cs.com voor leden die goe-
de ideeën willen inbrengen over bewustwor-
dings projecten en/of willen helpen bij leden 
wervende acties.

Gescheperde kudde bij 't Bluk. © Goois Natuurreservaat
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Frank van Norren  

‘s-Graveland en zijn buitenplaatsen
Dit in 2009  bij Canaletto/Repro-Holland uit-
gegeven boekwerk misstaat -met name van-
wege de tekeningen!- niet in de verzameling 
van boeken over het Gooi en ’s-Graveland 
in het bijzonder. Een vergelijking met het in 
1975 door Kerckebosch te Zeist uitgegeven 
boek, ’De Buitenplaatsen van ’s-Graveland’, 
dringt zich uiteraard op, zeker omdat de au-
teurs van dat boek ene Heimerick Tromp en 
Jacob Six waren.
Natuurlijk geldt in de boekenwereld niet: 
‘eens aan het papier toevertrouwd, altijd 
aan het papier toe-
vertrouwd’. Ánders 
gezegd, onderwer-
pen keren bij tijd 
en wijle weer terug 
in een nieuw jasje. 
En dat is goed ook, 
want daardoor krij-
gen zij opnieuw 
aandacht. Het is ex-
tra fijn als -bij toch 
wel historische on-
derwerpen zoals nu 
in het boek beschre-
ven- daarbij aanvul-
lende informatie en/
of vernieuwde inzichten aan de orde komen. 
Maar dat gebeurt bijna niet.
De twee boeken vergelijkend constateer ik, 
dat veel passages letterlijk zijn overgeno-
men. Is dat erg? Niet voor de nieuwe lezers, 
maar wel voor de reeds ingevoerden in de 
wereld van de ’s-Gravelandse buitenplaat-
sen. Zij  tenderen denk ik naar ‘oude wijn in 
nieuwe zakken’. Dit geldt tenminste voor de 
inleidende bewoordingen en de soms korte-
re schets van enkele landgoederen, die ook 
in 1975 beschreven zijn.  

Het in 1975 uitgegeven boekje, bevat meer 
informatie, zij het dat deze nieuwe uitgave 
wel weer een aantal buitenplaatsen behan-
delt die niet in het vorige boek stonden. Het 
omgekeerde komt echter ook voor. In de hier 
besproken publicatie  prijken heel mooie te-
keningen. Deze zijn van de hand van Chris 
Schut, waaraan  aandacht wordt geschonken 
in een apart hoofdstuk. Eigenlijk is dat het 
belangrijkst om te lezen waarom dit boek ei-
genlijk verschenen is. Hieruit blijkt namelijk 
dat er meerdere boeken gepubliceerd zijn 
rond de in Nederland door hem gemaakte 
tekeningen en dat het nu de beurt is aan 
die van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen! 

Het is dus helemaal 
niet terecht om een 
vergelijking te ma-
ken met het boek 
uit 1975. Een goede 
inleiding over de 
aanleiding voor dit 
boek had niet mis-
staan.
Een inhoudsopgave 
ontbreekt. Er wordt  
bijna halverwege 
het boek volstaan 
met een kaartje 
waarop de ligging 
van de buitenplaat-

sen staat aangegeven en wordt verwezen 
naar de pagina met hun beschrijving. Een 
niet direct logische plek. Ondanks deze te-
kortkomingen is het vooral door de tekenin-
gen een interessant boek. 

H. J. M. Tromp, R. H. M. Immerzeel & K. D. 
Aschman 2009. ‘s-Graveland en zijn buiten-
plaatsen.  ISBN 978 90 6469 843 9. Zwart-wit 
tekeningen en enkele kleurenafbeeldingen. 
Gebonden. 63 blz. € 49,50.
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Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap

Voorjaar 2010
Strenge winter of niet, de natuur zal zich weer in volle luister aan ons ver-
tonen. Tijden de wandelexcursies door de uiteenlopende natuurgebieden 
zullen de gidsen van Gooise Natuurwacht vertellen over hun ontstaan, (cul-
tuur)historie en de aanwezige planten en dieren.

Landgoed De Beek
Datum: zondag 25 april.
Vertrektijd: 14.00 uur. 
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het landgoed op 
de hoek van de Oud-Blaricummerweg en de 
Flevolaan te Naarden. Ook te bereiken met 
buslijn 100 (halte Bollelaan).
Wandeling door een mooi landgoed met veel 
oude bomen, rhododendrons, water (‘De 
Beek’) en akkers.

Landgoed Monnikenberg
Datum: zaterdag 1 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het landgoed 
aan de Soestdijkerstraatweg te Hilversum. 
Ook te bereiken met de buslijnen 59 en 70 
(halte Stad Gods).
Fraai kloosterbos met mooie lanen, poelen, 
een akker, een weiland en interessante flora 
en fauna.

Landgoed Gooilust 
Datum: zaterdag 8 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het landgoed 
aan het Zuidereinde te ’s-Graveland (geen 
openbaar vervoer).
Gooilust is vooral bekend door de vele bijzon-
dere bomen, een sterrebos, een rhododen-
dronvallei, de siertuin en de vele vogels.

Landgoed Groeneveld
Datum: zaterdag, 15 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats van kasteel 

Groeneveld te Baarn. Eventueel te bereiken 
met buslijn 109 (halte Oude Amsterdamse-
straatweg, ca 15 min. lopen).
Rond het mooie kasteel ligt een prachtig park 
met fraaie waterpartijen, oude lanen, een ijs-
kelder en bijzondere bomen. Zo vinden we 
er een vrij zeldzame varenbeuk en een heus 
tulpenbomenbos.

Blaricummer Eng en Groeve Oostermeent
Datum: zaterdag 22 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het begin van de Bergweg te 
Blaricum (tegenover restaurant Bellevue). 
Ook te bereiken met buslijn 108 (halte Blari-
cum-dorp).
Wandeling langs eeuwenoude akkers en over 
een uniek nat heideterrein dat is ontstaan na 
zandwinning door de nabijgelegen kalkzand-
steenfabriek. Een gebied met een interessan-
te flora en fauna.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag 29 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij NS-station 
Bussum-Zuid. Vanuit Huizen ook te bereiken 
met buslijn 111 (halte Bussum-Zuid, ca. 10 
min. lopen).
De Fransche Kampheide is het meest weste-
lijk gelegen heidegebied van het Gooi. Cruys-
bergen is een voormalige zanderij. Sinds een 
aantal jaren geleden hier de voedselrijke bo-
vengrond is afgegraven, ontwikkelt zich hier 
een prachtig natuurgebied. Beide gebieden 
vormen een belangrijke ecologische schakel 
tussen het Naardermeer en o.a. de centrale 
Gooise heide.
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Foto:
Dick A. Jonkers

Groeve Oostermeent.

De Vuursche
Datum: zondag  6 juni.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij theehuis 
’t Hooge Erf aan de Hoge Vuurscheweg te 
Baarn (Lage Vuursche). Ook te bereiken met 
buslijn 70 (halte Hoge Vuurscheweg).
Wandeling door een afwisselend bosgebied 
met oude driftwegen, grafheuvels, over een 
geaccidenteerd heideterrein en langs een 
mooi heideven.

Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 
zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 

en/of consumpties zijn voor eigen rekening. 
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, ook niet aangelijnd. De Gooise Natuur-
wacht behoudt zich het recht voor om excur-
sies af te gelasten wanneer extreme (weers-)
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Voor nadere informatie over de wandelexcur-
sies kunt u terecht bij de Gooise Natuurwacht 
in Hilversum, telefoon: 035 - 621 16 34.
Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900 - 9292 (€ 0,70 per minuut) of kijk op 
www.connexxion.nl                                                                           
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Er op uitEr op uit
Samengesteld door Corry Wildeman

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

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Muse-
um een wandeling door het oude dorp van 
Huizen. De wandelingen zijn meestal op de 
tweede zaterdag van de maand en starten 
om 14.00 uur vanaf het Huizer Museum. Van 
tevoren opgeven is niet noodzakelijk. De kos-
ten bedragen slechts € 2.00 per persoon. U 
kunt het museum bellen om informatie over 
de geplande data.

Prachtige werken uit
eigen collectie Huizer Museum
De komende weken kunt u in het Huizer Mu-
seum hun uitgebreide collectie schilderijen 
en tekeningen bewonderen. Het museum 
heeft de afgelopen jaren enkele prachtige 
schenkingen ontvangen, die de collectie zeer 
de moeite waard maken. Wat dacht u van 

een serie schilderijen van Henk Bos en Tijmen 
Moll, toch wel de meest bekende kunstenaars 
van de vorige eeuw in Huizen. De zeer realis-
tisch geschilderde stillevens van Henk Bos zijn 
kwalitatief van zeer hoog niveau. 
Maar er hangen ook tekeningen van Piet Bos, 
de zoon van Henk Bos. Hij portretteerde on-
der andere zijn eigen vader. Van Tijmen Moll 
hangen diverse thema’s. Zo schilderde hij de 
oude haven en vissers, maar ook de Huizer 
molen. In de vitrine staat een gipsen buste, 
die zijn vrouw uitbeeldt. Prachtige portret-
ten, landschappen, botters enzovoort van 
verschillende kunstenaars vervolmaken de 
tentoonstelling. Om nog drie werken te noe-
men: een prachtig fijn geschilderd Huizer 
meisje in olieverf van Wijmans, een tekening 
van drie Huizer Vrouwen van Leo Gestel en 
een litho een Huizer meisje van Roland Holst.

WILDLIFE-tentoonstelling
T/m 19 juni 2010
Vanaf 27 maart 2010 zullen de foto’s van deze 
tentoonstelling aan ‘onze’ muren pronken! 
Dit jaar zijn er maar liefst 43.135 foto’s vanuit 
94 landen ingezonden. Hieruit is een selectie 

Papegaaienduiker in de sneeuw.

Foto:
Jan Vermeer
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gemaakt van de beste 95 foto’s, waaronder 
ook vier Nederlandse inzendingen van Jan 
Vermeer, Gertjan de Zoete, Miles Kenzo Koo-
ren en Hans Nuijt.
Ook zal er vanuit ons eigen museum een fo-
towedstrijd gekoppeld worden aan deze ten-
toonstelling.

Paralleltentoonstelling met het
Comenius Museum
Van 25 juni t/m 3 september 2010
Zie Comenius Museum

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

Art Nouveau uit het Rijksmuseum
T/m 9 mei 2010
Al bijna 50 jaar verzamelt het Rijksmuseum 
decoratieve kunst uit de periode 1890-1920. 
Deze topcollectie is echter al geruime tijd niet 
geëxposeerd. Een aantal objecten en ensem-
bles is zelfs nog nooit aan het publiek ge-
toond. Singer Laren is dan ook verheugd om 
de tentoonstelling Art Nouveau uit het Rijks-
museum te kunnen presenteren. De tweede 
‘Gouden Eeuw’ van de decoratieve kunsten 
in Nederland wordt op spectaculaire wijze 
in beeld gebracht door vormgever Maarten 
Spruyt. Hij brengt de meubels, keramiek, 
zilver, sieraden, glaswerk, textiel en grafiek 
van rond 1900 opnieuw tot leven. In de ten-
toonstelling zitten enkele bijzondere ver-
rassingen. Zo is een monumentaal Art Deco 
ameublement van Architectenbureau Eibink 
en Snellebrand voor het eerst sinds lange tijd 
weer te zien. Ook wordt werk getoond waar-
mee Nederland zich in het buitenland presen-
teerde. De Haagse firma Arts & Crafts zond 
een prachtig kamerscherm naar de Eerste 
Internationale Tentoonstelling van Moderne 
Decoratieve Kunst te Turijn in 1902. Daar 
werd ook een compleet eetkamerameuble-
ment van Berlage getoond. Nu zijn beide te 
zien in Singer Laren. Vermaarde ontwerpen 
van Jan Eissenloeffel, Jaap Gidding, Andries 
Copier, Michel de Klerk, Joseph Mendes da 
Costa en vele anderen completeren de ten-
toonstelling.

Kleurrijk Singer
T/m 29 augustus 2010
Het palet van de schilder vormt de ruggen-
graat van deze tentoonstelling. Elke wand re-
presenteert een of meer kleuren. Verrassende 
combinaties van werken zijn het gevolg. De 
verzameling moderne schilderijen van Singer 
is doortrokken van kleur, licht en optimisme. 
Gedurende de komende maanden toont Sin-
ger Laren haar mooiste schilderijen, waarbij 
kleur en kleurgebruik de rode draad vormen. 
De diversiteit aan onderwerpen en stijlen 
zullen daaraan ondergeschikt zijn. Deze ten-
toonstelling biedt een goede gelegenheid 
om aan de grijze dagen te ontsnappen. 

Vernieuwde beeldentuin
T /m 2 mei 2011
De tuin is een beeldbepalend element van 
Singer Laren. Meest bijzondere functie van 
de tuin is die van buitenzaal van het museum 
waarin beeldhouwkunst permanent geëxpo-
seerd wordt.

Nu de beeldentuin met een schone lei be-
gint, is deze ingericht met beelden van he-
dendaagse Nederlandse kunstenaars met de 
relatie cultuur - natuur als verbindend thema. 
De herinrichting van de beeldentuin vindt 
welbewust gefaseerd plaats. Naar verwach-
ting zal de tweede fase in 2011 haar beslag 
krijgen.

‘Braamboot’, Maria Roosen.

Foto:
Singer Museum



‘Bij ons in het Gooi’,
fotografie van Bert Verhoeff
Van 20 mei t/m 29 augustus 2010
Fotograaf Bert Verhoeff (1949) was jarenlang 
in dienst bij De Volkskrant. In 1984 won hij 
de Zilveren Camera en in 1988 werd hij ver-
kozen tot Fotojournalist van het Jaar. In 1994 
kreeg hij de Rijksmuseumopdracht 100 jaar 
sociaaldemocratie in beeld te brengen. De af-
gelopen jaren legt Verhoeff zich toe op lang-
lopende projecten, veelal resulterend in een 
fotoboek. De momentopname van een pers-
foto heeft plaats gemaakt voor werk dat een 
grote rust uitstraalt. Verhoeff fotografeert 
het natuurlijke, maar zodanig dat het niet 
meer vanzelfsprekend is. De tentoonstelling 
in Singer Laren gaat van start met de presen-
tatie van het fotoboek ‘Bij ons in het Gooi’.

Collectie Singer - ‘Beelden’ en ‘Tekeningen en 
prenten’
Van 20 mei t/m 29 augustus 2010
Niet alleen de alom bekende beelden en wer-
ken op papier, maar ook de vele tot nog toe 
onbelichte werken uit de collectie van Singer 
Laren zijn nu te zien. Verborgen schatten uit 
de depots komen tevoorschijn: kleurrijke pas-
tels en aquarellen, sobere tekeningen in pen 
of houtskool, etsen, houtsneden en gravures, 
beelden in brons, gips, hout en kunststof. De 
eigen verzameling en haar verwervingsge-
schiedenis staat in de spotlights. Aanleiding 
voor de tentoonstelling is het verschijnen van 
twee nieuwe bestandscatalogi, waarin res-
pectievelijk de verzameling beelden en die 
van werken op papier worden gepubliceerd.

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

Buiten gaat alles voorbij
Van 1 maart tot 20 september 2010 
Al eeuwen bezingen dichters en schrijvers 
het ‘landschap’ en het ‘buiten zijn’. Kasteel 

Groeneveld heeft een aantal liedteksten uit 
de laatste honderd jaar voorgelegd aan te-
kenaars en gevraagd zich erdoor te laten in-
spireren. Het resulteerde in een zeer gevari-
eerde serie liedstrips door Nederlands beste 
tekenaars.
 
Kleine exposities
In de vergaderzalen en in het Grand Café 
Groeneveld zijn kleine exposities te zien. 
Vaak gaat het om foto-exposities, tekenin-
gen of prentkunst. Maar ook typografisch 
mooi vormgegeven poëzie behoort tot de 
mogelijkheden.
Waar mogelijk wordt met deze kleine expo-
sities aangesloten bij het jaarthema van Kas-
teel Groeneveld.

De bewoners
Iedere zaterdag en zondag wordt om 12.00 
uur en om 14.30 uur een rondleiding gege-
ven over de geschiedenis van Groeneveld. 
Daarbij wordt ook het mysterie van de be-
hangselschilderijen onthuld.

Muiderslot
Herengracht 1, 1398 AA Muiden
Tel: (0294)25 62 62
www.muiderslot.nl

Juniorgidsen op het Muiderslot
in de meivakantie
Voor de tiende keer leiden juniorgidsen 
in de meivakantie bezoekers rond op het 
Muiderslot. Zij zijn er van 3 t/m 7 mei. Het 
zijn leerlingen van groep acht van de Jo-
zefschool en voor het eerst ook van de P.C. 
Hooftschool uit Muiden. Zij voeren bezoe-
kers door de 17e eeuws ingerichte kamers 
waar P.C. Hooft eens leefde. 
In het weekend van 1 en 2 mei zijn de men-
sen van Zwaard en Steen en de Orde der 
Noorderwind aanwezig met demonstraties 
van middeleeuwse krijgskunsten en zwaard-
vechten waarbij het publiek actief betrok-
ken wordt.
Op het toernooiveld zijn dagelijks demon-
straties met roofvogels door een valkenier.
Informatie: www.muiderslot.nl

128



Comenius Museum
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden
Geopend dinsdag t/m zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur
Telefoon: (035) 694 30 45
www.comeniusmuseum.nl

Van lente tot de winter:
Rituelen uit Comenius’ geboortestreek
Van 10 april tot 30 mei 2010
Nergens in de Tsjechische Republiek zijn fol-
klore in klederdrachten en gebruiken tot op de 
dag van vandaag zo springlevend gebleven als 
in het oosten van Moravië. Pavel Popelka heeft 
veel van deze rijke tradities vastgelegd in foto’s, 
die onder de titel ‘Van de Lente tot de Winter’ 
worden tentoongesteld in het Comenius Mu-
seum in Naarden. Deze expositie is aangevuld 
met films over de kleurrijke thematiek van de 
folklore en met enkele kostuums uit de kleder-
drachttraditie van de streek rond Uherský Brod, 
waar Jan Amos Comenius is geboren. 

De Moederschool. Hedendaagse kunstenaars 
geïnspireerd door Comenius
Van 11 juni t/m 3 september 2010
Paralleltentoonstelling met het Huizer Mu-
seum
Van 25 juni t/m 3 september 2010
De Moederschool, over de vorming en opvoe-

ding van het jonge kind, is een klein hand-
boekje dat Comenius in 1632 schreef. Daarin 
beschrijft hij tal van zaken die wij nu modern 
vinden, zoals het belang van borstvoeding en 
binding, de noodzaak voor vaardigheidsont-
wikkeling en waardenoverdracht, de samen-
hang tussen zorg, voeding en gezondheid, 
het nut van spel en bezigheden buiten, de 
zin en onzin van belonen en straffen en ga 
zo maar door. Ruim 30 professionele kunste-
naars uit het Gooi laten zich door dit boekje 
inspireren tot uiteenlopende kunstwerken.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Tel: (035) 629 2826
Geopend di. t/m za. 11.00-17.00 uur,
zo. 12.00-17.00 uur
www.museumhilversum.nl

EEN MOOI DING 
Ambacht, vormgeving, kunst 1890 - 2010
T/m 15 augustus 2010
Geboeid door het terugkeren van ambachte-
lijke technieken in design en kunst richt Mu-
seum Hilversum de aandacht op deze ontwik-
keling. 

Museum Hilversum bereidt een tentoonstel-
ling voor over de periode van 1890 tot nu. 
Niet alleen de invloed van het (oude) am-
bacht wordt belicht. 

Borstbeeld van Jan Amos Comenius.

Foto:
Comenius Museum

Foto:
Museum Hilversum
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Zowel in de tentoonstelling als in de cata-
logus worden ook de culturele aspecten uit 
de periode 1890-2010 uitgediept. EEN MOOI 
DING verheldert de blik op soms eeuwen-
oude ambachtelijke waarden binnen de Ne-
derlandse kunst en ontwerpwereld en verrast 
de bezoeker met de nieuwe vondsten van de 
jongste generatie. 

Dudok Dependance
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
Geopend: wo en zo: 12.00- 16.30 uur
035 6292826
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 zondag is er om 14.00 uur een rondlei-
ding door dit bijzondere monument.
Kosten e 7,50 euro per persoon, inclusief to-
renbeklimming. U heeft op de toren uitzicht 
over het hele Gooi. Groepen kunnen op af-
spraak een rondleiding boeken in diverse 
talen. Ook zijn er educatieve projecten voor 
scholen, zoals: Duik in Dudok en Dudok Bin-
nenstebuiten.
  

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

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt 
er een wandeling door Naarden Vesting ge-
maakt. Deze tocht staat onder leiding van de 
stadsgidsen van de Werkgroep Vestingstad 
en start om 12.30 uur vanaf het VVV op het 
Promersplein. Kosten zijn € 2,50 p.p. (kinde-
ren tot 12 jaar gratis). 

Foto:
Museum Hilversum
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Rondvaarten door Naarden
met Vestingvaart Naarden
Vanuit de historische stadshaven, de Nieuwe 
Haven, schuin tegenover De Turfloods, kunt 
u een rondvaart maken van ongeveer een 
uur door de vestinggrachten en rondom 
fort Ronduit. Laat u verrassen door de prach-
tige natuur buiten de muren van de vesting, 
aan de noordzijde. Tijdens de tocht ziet u de 
vestingwerken op zijn best. Onze vrijwillige 
schippers zijn tevens uw gids en vertellen u 

graag alles over het roemruchte verleden van 
de stad, over de vestingwerken, geschiedenis 
en omgeving van Naarden Vesting.

Vertrek boten: Oude Haven Naarden
Kantoor Vestingvaart Naarden
Anna Meursstraat 2
1411 SM Naarden
Boekingen/reserveringen 035 - 888 06 77
info@vestingvaart.nl
www.vestingvaart.nl

Foto:
Internet

Foto:
Marcel Booij

Zeepoort
Naarden Vesting
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Bijzonder jubileumconcert van de Stichting
Tussen Vecht en Eem*

Bijzonder jubileumconcert van de Stichting
Tussen Vecht en Eem*

 Concert en aansluitend lustrumviering
 40-jarig bestaan van de stichting
 Tussen Vecht en Eem

 Zondagmiddag 3 oktober 2010
 van 15.30 - 16.30 uur
 in de Grote Kerk van Naarden

Het muziekprogramma is gewijd aan Gooise componisten, in het bijzonder aan Frank Martin 
die 120 jaar geleden, in 1890, werd geboren vlakbij Genève, Zwitserland, en lange tijd tot zijn 
overlijden in 1974 in Naarden heeft gewoond. Marcus van der Heide, die eerder voor de stich-
ting Tussen Vecht en Eem (TVE) concerten over Gooise componisten heeft georganiseerd, heeft 
dit programma in samenwerking met de Stichting Grote Kerk Naarden en de Frank Martin 
Stichting samengesteld.
Inloop: 15.00 uur. 

Programma
15.30 uur:  Inleiding door Ferry Jongbloed, secretaris van de Frank Martin Stichting
15.40 uur: Werken van Frank Martin, uitgevoerd door Reina Boelens (sopraan), 
 Dick de Reus (fluit) en Wybe Kooijmans (orgel; piano).
•	 Sonate	voor	zang,	fluit	en	piano
•	 Sonata	da	Chiesa	voor	fluit	en	orgel
•	 Passacaglia	voor	orgel

16.30 uur: Einde concert.

* De toegangsprijs is € 10,-, maar bedraagt voor Vrienden van het Gooi, TVE-donateurs en 
Vrienden van de Grote Kerk-Naarden slechts € 7,50.

Inlichtingen: secretariaat Stichting Tussen Vecht en Eem, Koningin Emmalaan 10-A,
1405 CK Bussum. Tel. (035)  691 49 50 of secretariaat@tussenvechteneem.nl 
 
Aansluitend om 16.45 uur: 
Receptie voor donateurs, aangesloten organisaties, gemeentebesturen en relaties.
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OverGooiertjesOverGooiertjes

Het volgende nummer kan worden beschouwd als nummer 2010-2. Het is een gezamen-
lijke uitgave met als thema water van Vrienden van ‘t Gooi en Tussen Vecht en Eem.
Het daarna verschijnende nummer is 2010-3. De uiterste inleverdatum van kopij hiervoor 
is 5 november 2010.

Gevraagd:

Oude jaargangen of nummers van de tijdschriften De Wandelaar en de Wandelaar in Weer 
en Wind. D.A. Jonkers. Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum; tel. (035) 526 04 56 / 06 - 53 61 05 90; 
e-mail: dickjonkers@tiscali.nl

Boeken en prenten over het Gooi, met name de oudere uitgaven. Verder boeken van de 
Gooise schrijver Ivans, die ook onder zijn eigen naam mr. J. van Schevichaven geschreven heeft. 
F.R. van Norren, Vossiuslaan 10, 1401 RT Bussum; tel. (035) 693 70 37; 
e-mail: frvannorren@yahoo.com

Boeken over de historie van Naarden-vesting en omgeving.
J.H. Bannier, Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden; tel. (035) 694 92 12; 
e-mail: jan-hein.bannier@hetnet.nl
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