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VriendenVrienden

Maud Arkesteijn-van Willigen, voorzitter

Ons jubileumjaar is bijna voorbij. Wij zijn 75 
jaar jong en vol nieuw elan en passie om ons 
in te zetten voor het behoud van ons Gooi-
se landschap, ook in de volgende driekwart 
eeuw.
Onze publicatie, die we samen met Tom Bade 
en zijn staf hebben gemaakt, heeft u alle-
maal ontvangen. Te Gooi, te grabbel en ten 
goede, heeft overal een goed onthaal gekre-
gen. Ik hoop dat het onze bestuurders eens 
goed laat zien hoe waardevol en bijzonder 
ons Gooi is en hoe hard we moeten strijden 
om het ook voor de toekomst te behouden. 
Dat vraagt om moed en een heldere besluit-
vorming, waarbij geld en opportunisme op 
korte termijn een dodelijke omhelzing zullen 
blijken te zijn, die wij met al onze democrati-
sche middelen zullen bestrijden.
Wij zijn er trots op dat wij ons jubileumsym-
posium samen met TVE, die dit jaar 40 jaar 
bestaat, hebben mogen vieren in een stijl-
volle en prachtige locatie. De ligging was 
ideaal: de accommodatie van de Koninklijke 
Roei- en Zeilvereniging in Muiden, aan de 
monding van de Vecht tegenover het statige 
Muiderslot. Een betere plek voor ons thema 
water was er niet te vinden. De opkomst was 
boven verwachting en hoog. We mochten 
150 gasten verwelkomen. Aan het einde van 
de ochtend was er nog een verrassing. De lo-
co-burgemeester van Hilversum kwam ons lid 
Edwin Klomp verblijden met een koninklijke 
onderscheiding. 
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Die onderscheiding heeft hij 
dik verdiend. Hij is al veertig jaar lid van de 
vereniging en zeer actief in de Natuurwacht. 
Verder is hij bedenker van onze wandelingen 
en fietstochten, waaraan niet alleen door 
veel leden wordt deelgenomen, maar waar-
voor ook aanvragen binnenkomen van men-
sen buiten de regio. Edwin ook nog een keer 
vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. We 
hopen nog heel lang van je kennis en kunde 
gebruik te mogen maken. 
Na een interessante ochtend met diverse in-
leidingen en een goede inhoudelijke discussie 
o.lv. van onze vice-voorzitter Hetty Laverman, 

was het al snel lunchtijd. Daarna konden de 
deelnemers op pad met een excursie naar 
Pampus of het Muiderslot. 
We hebben eindelijk een nieuw kabinet, 
maar met name de cultuur en de natuur zul-
len het heel moeilijk krijgen; we moeten alle 
kennis en kunde binnen onze vereniging mo-
biliseren en er hard tegenaan waar het nodig 
is. Laten we echter ook eerst maar eens kijken 
wat de kabinetsplannen voor onze regio zul-
len betekenen. De gemeenten moeten nog 
meer zelf doen, met alle gevolgen van dien. 
Er zal flink bezuinigd moeten worden. We 
zullen ze kritisch volgen om te voorkomen 
dat ze de ‘kip met de gouden eieren’ slach-
ten, ons landschap en de natuur niet opoffe-
ren, maar dat ze er zorg voor dragen om die 
te behouden.
De herfst met zijn prachtige kleuren en veel 
paddenstoelen is alweer voorbij: de winter is 
in aantocht. Veel vogels zijn voor hun over-
wintering naar het zuiden getrokken. Het is 
dan een vreemd gezicht, wanneer je zoals 
ik kort geleden in Amsterdam, drie krijsen-
de groene ‘papegaaien’ ziet die elkaar ach-
terna zitten. Het waren halsbandparkieten, 
ontsnapte exoten die zich blijkbaar hebben 
aangepast en besloten hebben de winterse 
omstandigheden te trotseren.
De winter met kou, sneeuw en ijs brengt ook 
veel gezelligheid; de kerstdagen komen er 
weer aan en velen van u zullen in familie-
kring dit mooie feest vieren en beleven.
Ik wil u vast prettige kerstdagen toewensen, 
veel goeds en een goede gezondheid voor 
het nieuwe jaar 2011.
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Carla van Lingen

Het water schuimt met witte koppen, opge-
jaagd door een straffe noordelijke wind. De 
wolkenluchten zorgen samen met de fraaie 
zeiljachten voor de rest van het decor. De me-
teorologische omstandigheden halen alles uit 
de kast om het thema van de dag kracht bij te 
zetten: Hoe bepaalt water het landschap tussen 
Vecht en Eem? Verleden, heden en toekomst. 
Het afgelopen jaar heeft in het teken ge-
staan van de jubilea van de ‘Gooiers’ en de 
‘Vechters’ die 16 oktober worden gevierd met 
één symposium in het clubgebouw van de 
Koninklijke Nederlandse Zeil- en Roeivereni-
ging in Muiden. Een betere uitvalsbasis voor 
dit gezamenlijke feest had niet gekozen kun-
nen worden. Voorzitter VVG Maud Arkesteijn 
- van Willigen opent het symposium en legt 
in enkele zinnen uit waar beide organisaties 
voor staan: de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi (VVG) concentreert zich op het cul-

tuurlandschap en de Stichting Tussen Vecht en 
Eem (TVE) legt zich meer toe op historisch on-
derzoek. Toch hebben beide voorzitters onaf-
hankelijk van elkaar voor hetzelfde jubileum-
thema gekozen. Water als verbindende factor 
tussen VVG en TVE, mooier kan het niet.
 
Steenwoestijn van Amsterdam
Op 30 september verscheen het interessante 
boek ‘Water, geschiedenis & actualiteit’ en 
daar gaat het op deze jubileumzaterdag-
ochtend over. Na het welkomstwoord van 
Muiden’s loco-burgemeester de heer F.A.M. 
Winnubst -hij noemt zichzelf bij vergissing 
loco-burgemeester van Amsterdam- weerlegt 
hij de kritiek van VVG door te verklaren dat 
zijn gemeente wel degelijk begaan is met 
het landschap. “Wij staan als gemeente pal 
voor het landschap en weten ons gesteund 
door VVG en TVE. Daarom willen wij 20% bos 
handhaven op het KNSM terrein. Als we niet 
vechten komen we in de steenwoestijn van 
Amsterdam terecht.” Ook refereert hij aan 
de op handen zijnde grote schoonmaak van 
de Vecht. Er moet 2½ miljoen kuub slib afge-
voerd worden. De klus zal geklaard worden 
door Waternet. 

Ingewikkeld waterbeheer
De lezingen worden gehouden door Prof. dr. 
Gerard van de Ven, oud-hoogleraar in de wa-
terstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam, en door milieueconoom drs. Tom 
Bade, directeur van Triple E. Hij schreef voor 
dit jubileumjaar het boek Te Gooi, Te Grab-
bel en Ten Goede dat in april werd gepresen-
teerd.
Prof. van de Ven vertelt over de ‘Geschiede-
nis van de waterhuishouding tussen Amster-
dam en Eemland’. Hij gaat uitvoerig in op het 
beheer van het water in het verleden en de 
moeite die men zich moest getroosten om dit 
stukje Nederland vrij van water de houden. 
Voor een niet ingelande soms een ingewik-
kelde materie, met memorabele anekdotes. 
Bijvoorbeeld “dat er in het verleden wel tien 
beheerders waren die de dijk tussen Amster-
dam en de hoge gronden beheerden.” Loco-burgemeester F.A.M. Winnubst.

Foto:
Erik van Wijland
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En “dat de gemeente Diemen meer water-
schappen had dan polders.” Duidelijk wordt 
dat het een ingewikkeld gebied was om te 
beheren. Dat gold overigens ook voor de rest 
van Nederland, waar in die tijd 2000 water-
schappen hun eigen regels hadden. Niet voor 
niets pleitte Thorbecke in 1850 al voor één 
waterschapswet die pas in 1995 tot stand 
kwam!

Geldstromen in kaart brengen
De professor wordt tot zijn verrassing op-
gevolgd door een oud-student van hem: 
drs. Tom Bade. Die begint zijn lezing met de 
woorden: “Ik was in mijn jeugd verliefd op 
een model”. Geen mooie blonde dame zo 
blijkt, maar een globaal economisch model. 
Bade: “Triple E ziet de natuur als bedrijf, en 
zo kijken we ook naar cultureel erfgoed en 
naar waterlichamen. Wat leveren al deze sec-
toren op voor de economie? Veel, maar het 
geld komt niet op de goede plek terecht. Een 
heleboel partijen hebben er baat bij en wij 
brengen die geldstromen in kaart. Het gaat 
om grote bedragen.” 
In zijn lezing ‘Actuele uitdagingen voor 
ruimte voor water, milieu en de mens in het 
Vechtgebied’ maakt hij aan de hand van 
voorbeelden duidelijk dat ons landschap met 
z’n culturele en natuurlijke schoonheid een 
belangrijke inkomstenbron kan vormen voor 

beheerders of bestuurders. “Nu verdienen 
derden hun geld aan al die voordelen, maar 
er moet een manier gevonden waarop die 
winst kan worden terug gesluisd. Geld moet 
stromen in de juiste richting: terug naar de 
natuur en de cultuur”.

Paneldiscussie
Na de twee lezingen volgt aansluitend de pa-
neldiscussie over de toekomst van het Noor-
delijke Vechtgebied. Vice-voorzitter Hetty 
Laverman nodigt haar gasten - Prof. dr. Luuc 
Mur, voorzitter van de Vechtplassencommis-
sie, dijkgraaf Patrick Poelmann, van de De 
Stichtse Rijnlanden, en Ron Gast, voorzitter 
van de Stichting Het Groene Hart - uit, in te 
gaan op een aantal stellingen. Het is ondoen-
lijk om het verloop van de paneldiscussie sa-
men te vatten, maar enkele opvallende uit-
spraken wil ik u niet onthouden.
- Wat zijn de effecten van toekomstige ont-
wikkelingen in het Noordelijke Vechtgebied 
op de Gooi- en Vechtstreek?
Ron Gast noemt als belangrijke bedreiging 
dat de vrije markt aan de slag gaat als men in 
de gaten krijgt wat de kansen zijn. Prof. Mur 
ziet kansen als de invloed van de overheid op 
de bouwnijverheid verandert. Bewoners zul-
len meer te zeggen krijgen.
- TVE en VVG vinden dat de groene buffer 
tussen Amsterdam en het Gooi (Bloemenda-

Foto:
Erik van Wijland

Prof. dr. Gerard van de Ven. Drs. Tom Bade.
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lerpolder en KNSF terrein) evenveel bescher-
ming verdient als het Naardermeer!
Mur vindt dat er best geknabbeld mag wor-
den aan de gebieden.
Poelmann noemt het een conserverende stel-
ling. Er is in 2003 democratisch besloten dat er 
iets mogelijk is en dan moet dat ook kunnen. 
Maar voorlopig zal er niet gebouwd gaan 
worden, want dat is bouwen voor leegstand. 
De huizen die gebouwd zijn staan namelijk 
leeg. Loco-burgemeester Winnubst reageert 
hierop dat zo’n proces helaas niet te stoppen 
is. Er zijn verwachtingen gewekt en investe-
ringen zijn gedaan. Er moet een nieuwe her-
ziening komen voor de Bloemendalerpolder. 
- Stellingen zoals: Waarom is zo’n groene 
buffer belangrijk; Hoe stel je hem veilig; Wat 
staat er tegenover?
Gast: Ik zie als sluipend gevaar dat het groen 
dichtslibt met mooie woningen omgeven door 
veel grond. Voorzitter Jan Vollers van TVE vindt 
dat er een herbezinning moet komen. Beslui-
ten die 10 jaar geleden genomen zijn moeten 
tegen het licht gehouden kunnen worden. 
Poelmann ziet wel iets in een bouwstop. 
Bade reageert vanuit de zaal dat er niet ge-
praat wordt over de betekenis die groene 
ruimte kan hebben voor ménsen. De noorde-
lijke Vechtstreek biedt volop ruimte voor wa-
terberging van de Gooi- en Vechtstreek, een 

prachtig perspectief voor de Randstad. Hij 
krijgt bijval van Poelmann die aangeeft dat 
waterberging een belangrijke rol kan spelen 
voor de recreatie. Dat moeten we koesteren.
 
Surprise
Hier wordt de paneldiscussie door Jan Vollers 
geïnterrumpeerd. Loco-burgemeester Jooren-
van den Boor van Hilversum betreedt de zaal. 
De ambtsketting die ze draagt geeft aan dat 
we met een officieel bezoek worden vereerd. 
De verrassing is groot als natuurwachter 
Edwin Klomp naar voren wordt geroepen. 
Tot zijn verbazing en blijdschap wordt hij be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Voorzitter Jan Vollers van TVE besluit de 
ochtend met de uitnodiging voor een sma-
kelijke lunch en maant de gasten toch vooral 
op tijd te zijn voor de excursies die gepland 
staan. Er is een vaartocht naar het eiland 
Pampus, en aan de vaste wal leidt hortula-
nis Henk Boers de gasten rond in de kruiden-
tuin van het kasteel. Het succesvolle jubile-
umjaar van VVG en TVE wordt besloten met 
een borrel. Voorzitter Maud Arkesteijn van 
de VVG opende het symposium, haar collega 
van TVE Jan Vollers zorgt voor een waardig 
slotwoord. Buiten staat nog steeds een straf-
fe wind en golft het Gooimeer schuimend 
tegen het Muiderslot.

Foto:
Erik van Wijland

Paneldiscussie o.l.v. vice-voorzitter Hetty Laverman V.l.n.r. Ron Gast, Patrick Poelmann, Luuc Mur.
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Carla van Lingen

Tijdens het symposium ‘Hoe bepaalt water het 
landschap tussen Vecht en Eem? Verleden, he-
den en toekomst’ is Edwin Klomp, secretaris 
van de Natuurwacht van de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi, koninklijk onderschei-
den. Veertig jaar lang heeft hij de natuur in 
onze prachtige omgeving beschermd en be-
waakt. Voor zijn grote inzet ontving hij tot 
zijn verrassing tijdens het 75-jarig jubileum 
van de Vereniging Vrienden van het Gooi een 
lintje uit handen van de loco-burgemeester 
van Hilversum, mevrouw Jooren-van den Boor. 

“Ik was bezig met de inrichting van de boe-
kentafel toen Corry Wildeman me met een list 
naar boven lokte. In de symposiumzaal waren 
alle stoelen bezet, dus ik ging achterin staan. 
Ik zag de loco-burgemeester van Hilversum 
binnenkomen en dacht nog: ‘Wat doet zij 
hier?’ Ik had eerder de burgemeester van Mui-
den verwacht om onze organisaties te fêteren. 
Tja, en toen werd ik naar voren geroepen.”

De heer Klomp, of beter Edwin, bracht in zijn 
jonge jaren al een groot deel van zijn vrije tijd 
in de natuur door. In 1970 heeft hij zich offi-
cieel als lid van de Natuurwacht aangemeld 
en daar is hij nooit meer van los gekomen. De 

Een koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor Edwin Klomp.

Foto:
Erik van Wijland

Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) 
heeft toen ze in 1935 werd opgericht, de Gooi-
se Natuurwacht ingesteld die tot taak heeft 
flora en fauna te beschermen. Deze taak is 
bij Edwin Klomp in goede handen. Hij is bijna 
elke dag in de Gooise natuur te vinden, waar 
hij heel wat wandeltochten begeleidt. 
Er valt geen vraag te bedenken over bomen, 
planten en beestjes waar hij geen antwoord 
op weet. En waag het niet om de natuur ge-
weld aan te doen want dat tref je Edwin op je 
pad. Ook verzoeken van instellingen en orga-
nisaties voor speciale excursies in ’t Gooi wor-
den gehonoreerd. De laatste twaalf jaar is hij 
hoofd van de Natuurwacht en coördineert hij 
alle activiteiten samen met zes collega’s. Hij is 
het visitekaartje van de Vereniging van Vrien-
den van het Gooi.
 
Zijn kersverse benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau zal zijn gedrag niet veran-
deren. De onderscheiding ligt in de kast, samen 
met een boekwerkje waarin staat wanneer en 
hoe je de medaille moet dragen. “Alleen bij 
heel officiële gelegenheden” weet Edwin. Er 
is ook een draagspeldje bij dat ik kan dragen 
bij gelegenheden waarbij ik in het pak moet.” 
Het woord trots vindt hij niet bij hem passen. 
“Ik ben er gewoon heel erg blij mee en dank-
baar dat ik de onderscheiding gekregen heb.”
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Sander Koopman

Het dagelijks weer behoort zonder meer tot 
de meest gebezigde gespreksonderwerpen. 
Altijd aan verandering onderhevig, in veel 
gedaanten zorgend voor kleiner of groter 
ongemak en zelden ’goed’. Al gauw is het 
buiten te warm, te koud, te droog, te nat 
of te winderig. Voorspellen blijft moeilijk, 
en ondanks zeer geavanceerde rekenmodel-
len slaan meteorologen regelmatig de plank 
mis. In dit artikel gaan we eens wat nader 
kijken naar weer en klimaat in het Gooi, en 
onderzoeken we of er zoiets bestaat als het 
‘Gooise weer’, ofwel zijn er speciale weer- en 
klimaatkenmerken te duiden voor het Gooi? 
We beginnen met het verschil tussen weer en 
klimaat, gevolgd door een korte toelichting 
over hoe het eigenlijk komt dat er ‘weer’ be-
staat.
 
Weer en klimaat
Wat is nu precies het verschil tussen weer en 
klimaat? Het weer is de toestand van de at-
mosfeer op een korte tijdschaal, van minuten 
tot dagen, met alle kenmerken die daarbij 
horen zoals temperatuur, neerslag, bedek-
kingsgraad en luchtdruk. Deze toestand kan 
sterk aan verandering onderhevig zijn, een 
situatie die we aanduiden als ‘wisselvallig 
weer’. Het tegenovergestelde doet zich ook 
voor, als een bepaalde atmosferische situatie 
zich wekenlang handhaaft. We duiden dat 
aan als ‘stabiel weer’.
Als we van de verschillende kengetallen van 
het weer over een langere tijd informatie 
gaan verzamelen en hiervan ook gemiddel-
den gaan bepalen, hebben we het over kli-
maat. Klimaatgegevens beschrijven als het 
ware het gemiddelde weer voor een bepaal-
de plek. Het onderscheid tussen de begrippen 
weer en klimaat wordt goed duidelijk als we 
kijken naar bijvoorbeeld de temperatuur. De 
gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt be-
droeg in de periode 1971-2000 9,8°C. In 2009 
echter varieerde de temperatuur van zo’n 
-10°C tijdens enkele nachten in januari tot 
iets minder dan 34°C op 20 augustus. 

Het dagelijks weer liet dus een temperatuur-
amplitude zien van ruim 40°C binnen zeven 
maanden.  

Weermachine
De zon is de drijvende kracht achter het 
aardse weer. Straling van de zon bereikt het 
aardoppervlak en verwarmt dit. Het gegeven 
dat de aarde een bol is, zorgt ervoor dat er 
niet overal op aarde evenveel straling bin-
nenvalt. Hierdoor ontstaan verschillen in op-
pervlaktetemperatuur, die vereffend worden 
door stroming van water en lucht. Op een 
niet roterende aardbol met een homogeen 
oppervlak zou dit tot een relatief eenvoudig 
stromingspatroon leiden waarbij verwarmde 
lucht opstijgt, bovenin de atmosfeer naar 
koudere gebieden stroomt, daar afkoelt en 
langs het aardoppervlak weer terugstroomt. 
Het oppervlak van de aarde is echter sterk 
variabel: zee, laagland met verschillende ty-

Anna's Hoeve.

Foto:
Sander Koopman
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pen bedekking; gebergten hebben allemaal 
verschillende thermische eigenschappen en 
beïnvloeden het luchtstromingspatroon. 
Daarnaast zorgt de draaiing van de aarde 
voor een sterke afwijking van de richting van 
luchtstromingen. Dit staat bekend als het 
Corioliseffect. Het gevolg van deze factoren 
is dat er in de aardse atmosfeer een zeer in-
gewikkeld patroon van luchtstromingen be-
staat, met een afwisseling van hoge- en la-
gedrukgebieden. Naast de stationaire gordel 
van lage druk ter hoogte van de evenaar ont-
staan lagedrukgebieden vooral in de grens-
zone tussen koude lucht en warme lucht. 
Deze grenszone bevindt zich boven de gema-
tigde breedten (40° - 60° Noorderbreedte en 
Zuiderbreedte) en is sterk bepalend voor het 
Nederlandse weer. In de bovenlucht wordt 
de grenszone gemarkeerd door een langge-
rekte, enkele honderden kilometers brede, 
zone met zeer harde winden, de zogeheten 
straalstroom. De straalstroom heeft een zeer 
variabel verloop, variërend van strak west-
oost tot sterk meanderend, zoals een rivier. 
Hieraan ontleent het Nederlandse weer zijn 
dagelijkse wisselvalligheid.  

Nederlands klimaat
Het klimaat in ons land wordt sterk beïnvloed 
door de Noordzee. Het zeewater verandert 
slechts langzaam van temperatuur in de loop 
van een jaar. Meestentijds waait de wind in 
ons land uit westelijke richtingen, waardoor in 
de zomer relatief koele en in de winter relatief 
zachte lucht wordt aangevoerd. De gemiddel-
de temperatuurverschillen in de loop van een 
jaar zijn in ons land dan ook beperkt. Een kli-

maat met zulke kenmerken duiden we aan als 
een gematigd maritiem klimaat. Voor het mid-
den van het land (weerstation De Bilt, tijdvak 
1971-2000) resulteert dit in een gemiddelde 
jaartemperatuur van 9,8°C, een neerslaghoe-
veelheid van 793 mm per jaar die in 7% van de 
tijd valt, ruim 1500 uren zonneschijn per jaar 
en een wind uit het west - zuidwesten.
Ook binnen een klein land als Nederland zijn 
er duidelijke klimaatsverschillen zichtbaar. 
De gemiddelde maximumtemperatuur ver-
schilt bijvoorbeeld van zo’n 12°C op de Wad-
deneilanden tot ruim 14° C in een strook van 
Zeeuws-Vlaanderen naar Venlo. De jaarlijkse 
neerslagsom varieert van ruim 900 mm in de 
omgeving van Hoog-Soeren en de Vaalserberg 
tot minder dan 700 mm in de omgeving van 
Echt.
 
Klimaat van het Gooi
Het Gooi heeft geen officiële weerstations. 
De dichtstbijzijnde operationele weerstations 
zijn Schiphol, De Bilt en Lelystad. Tot enkele 
jaren geleden was Soesterberg het dichtstbij-
zijnde station. De waarden van Soesterberg 
zijn waarschijnlijk het meest representatief 
voor het Gooi als geheel, gezien de over-
eenkomst in ondergrond en landschap. De 
volgende tabel (figuur 1) toont de klimatolo-
gische kengetallen voor Soesterberg, de drie 
nabije stations De Bilt, Lelystad en Schiphol, 
en twee aan de randen van ons land gelegen 
stations, in de periode 1971-2000.
Hieruit blijkt allereerst dat de klimaatcijfers 
voor het Gooi aardig overeenkomen met die 
van andere stations in het midden van Neder-
land. Alleen de neerslag is wat hoger. 

 Soesterberg De Bilt Lelystad Schiphol Vlissingen Eelde

Jaartemperatuur (°C) 9,6 9,8 9,6 9,8 10,4 9,0

Gem. Tmax (°C) 13,6 13,7 12,8 13,4 13,1 13,0

Gem. Tmin (°C) 5,3 5,7 6,1 6,1 7,9 4,8

Verschil Tmax-Tmin 8,3 8 6,7 7,3 6,2 8,2

Jaarneerslag (mm) 831 793 778 779 721 774

Windsnelheid (m/s) 3,8 3,4 NB 5,1 6,4 4,5

Figuur 1. Klimatologische kengetallen voor Soesterberg De Bilt, Lelystad, Schiphol, Vlissingen en Eelde.
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Dat heeft waarschijnlijk enerzijds te maken 
met de zandige ondergrond, die in het voor-
jaar en de zomer sneller opwarmt dan de om-
ringende veen- en kleigebieden en daarmee 
sterkere thermiek veroorzaakt. Anderzijds 
ligt ook het IJsselmeer in de buurt, dat juist in 
de herfst en winter relatief warm is en daar-
door voor extra buiigheid kan zorgen.
De temperatuurgegevens laten zien dat het 
Gooi al duidelijk minder door de zee beïn-
vloed wordt dan de verder westelijk gelegen 
gebieden. Het is goed te zien aan het verschil 
tussen gemiddelde minimum- en maximum-
temperatuur. Dat loopt op van ruim 6°C in 
de kuststrook tot 8°C of meer voor de landin-
waarts gelegen stations. 

Het kaartje met de minimumtemperaturen 
van 19 december 2009 (figuur 2a) is in dit op-
zicht illustratief. In de kustzone vroor het die 
ochtend zo’n 5 - 7°C. Verder het binnenland 
in werd het snel kouder en het Gooi lag al in 
de zone met strenge vorst (temperatuur la-
ger dan -10°C). Nog verder het binnenland in 
daalde de temperatuur niet zo veel meer, uit-
gezonderd enkele plekken waar veel sneeuw 
lag. In het voorjaar en de zomer zien we vaak 
het omgekeerde. In een smalle kuststrook is 
de temperatuur relatief laag. Verder landin-
waarts stijgt de temperatuur snel, waarbij we 

in het Gooi vaak al ‘binnenlandse’ tempera-
tuurwaarden mogen noteren. Typerend is de 
situatie van 22 mei 2010 (figuur 2b). Rond 
12.30 uur was er een verschil van zo’n 7°C tus-
sen de kuststrook en het binnenland. In het 
Gooi was het op dat moment zo’n 17,5° C, on-
geveer 5° C warmer dan langs de kust.
 

Amateurwaarnemingen in het Gooi
Naast de officiële KNMI-weerstations zijn 
er in Nederland honderden weeramateurs 
dagelijks bezig met het doen van waarne-
mingen. In het Gooi zijn zodoende voor Kor-
tenhoef en Naarden meerjarige reeksen be-
schikbaar van temperatuur en neerslag. Deze 
laten duidelijke verschillen zien met de waar-
nemingen van het KNMI in de Bilt. Volgens 
Jos Werkhoven, de eigenaar van weerstation 
‘De Arend’ aan de Koninginneweg in Kor-
tenhoef, heeft het Gooise weer toch zo zijn 
eigen kenmerken. Werkhoven meet al sinds 
1978 in Kortenhoef, en vanaf 2002 tot heden 
is de meetreeks homogeen (dat wil zeggen: 
onder dezelfde condities en met dezelfde ap-
paratuur). Er is geen menselijke waarneming 
meer nodig, de gegevens worden eens per 
halfuur volautomatisch gemeten en direct 
naar het Internet verstuurd. Het is hem opge-
vallen dat hij relatief weinig neerslag vangt 
in verhouding tot De Bilt. 

Figuur 2a

Figuur 2b
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De gemiddelde temperatuur scheelt niet zo 
heel veel, hoewel de jaaramplitude hiervan 
wel iets groter is dan in De Bilt. Ter vergelij-
king hebben we ook cijfers uit Naarden ter 
beschikking, van weeramateur Rob Roos. De 
cijfers laten een beeld zien dat strookt met 
de waarnemingen in Kortenhoef: een lagere 
jaarneerslag dan in De Bilt en een iets hoge-

re gemiddelde jaartemperatuur. Dit beeld is 
ook consistent in de tijd. De grafieken (figuur 
3 en 4) laten zien dat het in Kortenhoef en 
Naarden de laatste jaren steevast iets war-
mer en duidelijk droger is dan in de De Bilt. 
Het is niet duidelijk wat de oorzaak hiervan 
is. Desgevraagd antwoordt Werkhoven dat 
voor Kortenhoef wellicht de ligging ten op-
zichte van de Loosdrechtsche Plassen een 
rol speelt. In perioden dat het water nog re-
latief koud is -in het voorjaar en de vroege 
zomer- zou deze watervlakte de buiigheid 
kunnen onderdrukken. Werkhoven neemt op 
hete zomerdagen vaak waar dat buiencom-
plexen langstrekken juist ten zuidoosten van 
het Gooi of juist ten westen ervan. Auteur 
dezes neemt dit ook vanuit Hilversum nogal 
eens waar. Misschien speelt ook een rol dat 
de amateurregenmeters dichter bij obstakels 
staan dan de officiële regenmeters, waardoor 
ondervangst optreedt.

Het verschil in jaartemperatuur wordt zeer 
waarschijnlijk veroorzaakt door de luwere lig-
ging van de amateurweerstations, vlakbij ge-
vels, tuinscheidingen en dergelijke. De lagere 
windsnelheid en de warmte-uitstraling van 
gevels en muren leiden op zulke plekken tot 
iets hogere temperaturen. Waarnemingen in 
de tuin van de auteur lieten zien dat er 1 - 4°C 
verschil kan zijn tussen de schaduwtempera-
tuur op 5 meter en op 12 meter afstand van 
een gevel op het zuiden. De grootte van het 
verschil hangt af van de hoeveelheid zonne-
straling en de windsnelheid en -richting.
Vergelijking van weerwaarnemingen laat 
ook zien dat er soms op korte afstand grote 

Foto:
Jan Vollers

Weerstation 'De Arend'.

Figuur 3
Gemiddelde jaartemperatuur op de stations 
De Bilt, Kortenhoef en Naarden. 
X-as: jaren, Y-as: gemiddelde jaartemperatuur (°C)

Figuur 4
Jaarneerslag op de stations De Bilt, Kortenhoef en Naar-
den. 
X-as: jaren, Y-as: jaarneerslag (mm)
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verschillen kunnen zijn, zowel in neerslag als 
in temperatuur. Een goed voorbeeld is de 
sneeuwval van eind december 2009. Op 20 
december 2009 lag er aan de Oude Amers-
foortseweg in Hilversum 12 cm sneeuw, ter-
wijl Werkhoven in Kortenhoef slechts 4 cm 
mat. Een ander voorbeeld is de horizontale 
temperatuurgradiënt die gemeten werd op 
22 januari 2010 (figuur5). 

In het zuidwesten van het land was het bijna 
7°C; in het uiterste noordoosten was het op 
hetzelfde moment -3°C. Het Gooi lag precies 
in de overgangszone met temperaturen rond 
de 3°C. Het extreem grote temperatuurver-
schil van ruim 10°C -gemiddeld 1°C per 23 km 
horizontale afstand- werd veroorzaakt door 
de aanvoer van verschillende luchtmassa’s 
over het noorden en het zuiden van het land.  

Stadsklimaat in het Gooi
In steden is de temperatuur vaak hoger dan 
in de omliggende landelijke gebieden. Dit 
verschijnsel wordt aangeduid als stadskli-
maat, en staat de laatste jaren sterk in de 
wetenschappelijke belangstelling. Het tem-
peratuurverschil tussen stad en ommeland 
kan in bepaalde situaties oplopen tot enkele 
graden. De grootste verschillen zien we op 
zonnige dagen in het zomerhalfjaar en tij-

dens koude winternachten. In de winter van 
2009/2010 is de minimumtemperatuur in de 
bebouwde kom van Hilversum, gemeten in 
de tuin van de auteur, bijvoorbeeld niet lager 
geweest dan -8°C, terwijl in De Bilt, waar het 
meetstation aan de rand van de bebouwde 
kom ligt, in dezelfde nachten -10°C werd ge-
meten. Het stadsklimaat wordt veroorzaakt 
door het zogeheten ‘stedelijk hitte-eilandef-
fect’, een mechanisme waarbij zich in de stad 
extra warmte ophoopt, die leidt tot hogere 
temperaturen. 
Hiervoor zijn drie belangrijke oorzaken aan 
te wijzen. Een eerste oorzaak zijn de grote 
oppervlakten steen en asfalt in de stad, die 
meer zonne-energie absorberen dan ve-
getatie, en deze energie ‘s nachts slechts 
langzaam afgeven. Een tweede factor is de 
grotere emissie van warmte in de stad, in de 
vorm van bijvoorbeeld uitlaatgassen, warm-
teafgifte van motoren en andere apparatuur, 
en warme lucht uit klimaatinstallaties. Ten 
derde wordt de nachtelijke uitstraling in het 
stedelijk gebied beperkt door de aanwezig-
heid van gebouwen. Door reflectie verdwijnt 
er minder infrarode straling naar de hemel, 
waardoor de oppervlaktetemperatuur hoog 
blijft.
Om de omvang van het stadseffect te onder-
zoeken heb ik een meetrit uitgevoerd dwars 
door Hilversum. Het meettransect liep vanaf 
Gooilust door het Corversbos, vervolgens via 
de ‘s-Gravelandseweg, Kerkstraat, Stations-
plein en Minckelersstraat naar de Weg over 
Anna’s Hoeve, en eindigde net voorbij het 
viaduct onder de A27 door. De meetrit is uit-
gevoerd op vrijdag 21 mei 2010, een zonnige 
voorjaarsdag met matige noord-noordwes-
tenwind. De rit is uitgevoerd tussen 14.20 uur 
en 15.15 uur. 
Rond dat tijdstip van de dag is de tempera-
tuur op haar maximum en verandert nauwe-
lijks. Tijdverschillen hebben hierdoor geen 
invloed gehad op de waarnemingen. Tijdens 
de meetrit heb ik om de 200 - 700 meter de 
luchttemperatuur gemeten. Alle metingen 
zijn verricht in de schaduw en, indien in de 
bebouwde kom, aan de schaduwzijde van de 
straat. Om de invloed van gevels en van af-
wijkend landgebruik te onderzoeken zijn en-

Figuur 5
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kele controlemetingen uitgevoerd (figuur 6). 
De grafiek laat zien dat in het Corversbos de 
temperatuur zo’n 19°C was. 

Waarneming 4 is gedaan op de ‘s-Gravelandse-
weg bij het Kantongerecht en laat dezelfde 
temperatuur zien. Waarneming 5 is gedaan bij 
het pleintje met de Hilversumse Kei. De tem-
peratuur laat daar ineens een sprong zien van 
ongeveer 1°C. Vervolgens blijft de tempera-
tuur tot punt 9 (prof. Kochstraat) rond de 20°C 
om vervolgens verder oostwaarts (richting 
Anna’s Hoeve) weer te dalen. Pas op zo’n 1,5 
km van de grens bebouwde kom is de tempe-
ratuur weer terug op 19°C. De piek van 22¼°C 
(punt 8) is gemeten op het Stationsplein-zuid.
Uit de resultaten blijkt dat Hilversum een dui-
delijk stadseffect kent. De luchttemperatuur 
in de bebouwde kom is bewezen hoger dan 
daarbuiten. De mate van verhoging van de 
temperatuur is van meerdere factoren afhan-
kelijk. Allereerst spelen de meteorologische 
condities een rol. Het stadseffect is het sterkst 
bij helder weer met weinig wind. Naast de 
weerscondities spelen echter ook omgevings-
kenmerken een rol. Het belangrijkst in deze is 
de hoeveelheid bomen in de omgeving. Waar-
neming 4 (Kantongerecht) is gedaan op ruim 
700 m afstand van de rand bebouwde kom, 
maar laat dezelfde temperatuur zien als het 
buitengebied. Dat komt door de verkoelende 
werking van de vele bomen daar. De tempe-
ratuur laat pas een duidelijke stijging zien op 
de overgang naar de versteende binnenstad. 
Een tweede belangrijke factor is de breedte 
van straten. In brede straten is meer ventila-
tie mogelijk door de wind en zal de tempera-
tuur, als er wind staat, minder hoog oplopen. 
Dit is goed zichtbaar bij de waarnemingen 10, 
11 en 12. Waarneming 11 is gedaan in de Dui-

venstraat, een smalle straat, waarnemingen 10 
en 12 in de Minckelersstraat, een veel bredere 
straat. In de smalle Duivenstraat is de tem-
peratuur ruim ¼°C hoger. Een laatste factor 
is de aanwezigheid van hoge op de zon ge-
exponeerde gevels. Die doen op zonnige da-
gen dienst als warmtecollectoren en jagen de 
temperatuur dan sterk de hoogte in. Op het 
meettransect is dat het geval op het Stations-
plein-zuid (waarneming 8). De lange, hoge ge-
bouwen daar met hun gevel op het zuidwes-
ten vangen veel zonnestraling op en zorgen 
daar voor het ontstaan van een lokale ‘hot 
spot’, met tijdens de meetrit een temperatuur 
van zo’n 2°C hoger dan in de rest van de bin-
nenstad. Inderdaad kunnen gevels op micro-
niveau zorgen voor een duidelijke verhoging 
van de temperatuur. Bij punt 7 (Spoorstraat) 
is een controlewaarneming gedaan aan de 
zonzijde van de straat; daar was de luchttem-
peratuur ruim één graad hoger (gemeten in 
de schaduw) dan aan de schaduwzijde van de 
straat. Overigens kunnen ‘hot spots’ ook op-
treden buiten de stad, dan betreft het vooral 
onbegroeide akkers en zandvlakten. Bij punt 
16 is een controlewaarneming uitgevoerd aan 
de rand van een kapvlakte in Anna’s Hoeve. 
Daar was de temperatuur zowat één graad 
hoger dan in het belendende bosgebied.

Al met al lijkt het erop dat het Gooi inderdaad 
een ‘eigen’ klimaat heeft, dat gemiddeld war-
mer en droger is dan in het overige deel van 
het midden des lands. Voor wat betreft de 
temperatuur kan dat deels door het stadsef-
fect verklaard worden, waardoor de tempera-
turen hoger oplopen dan in het omringende 
landelijke gebied. Ook de grondsoort (zand) 
speelt hierbij waarschijnlijk een rol. De lagere 
hoeveelheid neerslag is een raadselachtig ver-
schijnsel, zeker in relatie tot de meer dan ge-
middelde neerslaghoeveelheid te Soesterberg, 
waarvoor nog geen eenduidige verklaring is. 
Wellicht speelt hier de opstelling van de re-
genmeters een rol.

Bronnen 
KNMI, 2002. Klimaatatlas van Nederland, de normaalperiode 1971-
2000.
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Roos, R. 2010. www.weer.robroos.nl 
Werkhoven, J. 2010. www.dearend.nl/WeatherLink/Current_Conditi-
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Figuur 6
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Gerry Kluver-Kessler

Wie wordt er nou niet vrolijk als hij een dag-
pauwoog ziet fladderen van de ene naar de 
andere bloem? Een merel met een besje in z’n 
snavel in de tuin, of het hoogste lied zingend 
in de straat? Een libel, de sprookjesachtige 
verschijning van de vuurjuffer, die de lente 
aankondigt? Een vlinderstruik zien bloeien, 
die gebruikt wordt door verschillende insec-
ten? De wonderlijke paring van een paar se-
grijnslakken? 

Volgens een enquête willen de meeste burgers 
in of nabij het groen wonen. In hoeverre is de 
burger bereid zelf zijn steentje bij te dragen 
aan een natuurlijke woonomgeving? Of wordt 
de consument toch verleid om mee te doen 
aan de heersende rage? De groene waren-
huizen doen het uitstekend in Nederland. Een 
goed lopend tuincentrum verkoopt met name 
plavuizen, tegels, grind, klinkers, tuinaccessoi-
res, kookgerei en een grote collectie kunststof 
tuinmeubilair. De trend is om de woonkamer 
in de tuin door te laten lopen. Zelfs de keu-
ken heeft haar plekje in de tuin veroverd. 
Tuinvloeren spelen een steeds grotere rol bij 
de inrichting van de tuin. De tuin is één en al 
terras geworden, bestrating geldt immers als 
verlengstuk van het binneninterieur.
Betonnen schuttingen, houten hekken, gaas-
afrasteringen en een zee van tuinverlichting 
maken deze inspirerende stenen tuinen com-
pleet en overheersend als modebeeld in vele 
wijken. Tegenwoordig bepalen de bestrate 
voortuintjes omgeven door houten schuttin-
gen, al dan niet met als functie parkeerplaats, 
het stadsbeeld. Bomen, struiken en lage be-
planting verdwijnen en daarmee het groene 
woongebied van vele burgers in hun tuin en 
stad, terwijl zij de meeste tijd in de stad ver-
toeven. Met de gemaakte keuze verdwijnen 
ook het leefgebied, voedselbron en schuil-
plaats van diverse dieren.

Draagt de gemeente Hilversum daadwerke-
lijk bij aan soortenrijkdom?
Doen gemeentes het anders dan veel van hun 

inwoners? Het gemeentebestuur Hilversum 
laat op haar website weten dat in de stad 
veel groen te vinden is en claimt de titel: ‘Hil-
versum, stad in ’t groen’. Het station maakt 
onderdeel uit van de entree van een stad, die 
letterlijk gezichtsbepalend is. Het station is te 
vergelijken met de voordeur van een huis en 
is doorslaggevend voor de uitstraling. Zal de 
bezoeker die het centrum van Hilversum per 
openbaar vervoer binnenkomt, denken een 
‘groene’ stad binnen te gaan op het net her-
opende station Hilversum?
Het station is grondig verbouwd, vernieuwd 
en uitgebreid. In juli 2009 was een burgerpa-
nel door de gemeente uitgenodigd om mee 
te doen aan een peiling. De leden vormden 
een goede doorsnee van de Hilversumse be-
volking; uiteindelijk deed 82% van de leden 
mee. Een aantal stellingen werden voorge-
legd, waaronder: Moet groen In de openbare 
ruimte bij het gebouw een belangrijke rol 
spelen? Van de panelleden stemde hiermee 
87% in, en was zelfs 51% het er zeer mee 
eens. 
Het Oosterspoorplein zou nieuw elan krijgen. 
Op 3 oktober 2009 werd het station Hilver-
sum heropend. Een veilige transparante ar-
chitectuur, maar helaas ook een enorm kille, 
steriele, doodse stenen jungle was te bewon-

Bomen hadden voor allure gezorgd op het Oosterspoorplein.

Foto:
DudokFM JB 2009



148

deren. Terwijl een prominente plek als deze 
juist pas leefbaar en levendig wordt wanneer 
er groenvoorzieningen zijn. 
Bomen en struiken hadden een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de verfraaiing 
en accentuering van de architectuur van deze 
nieuwe ruimte tijdens de feestelijke herope-
ning. Een groene aanblik zou een lage heg 
als natuurlijke afscheiding voor de fietsen 
hebben kunnen zijn, zodat de veiligheid ge-
waarborgd blijft. Nu is een ijzeren hekwerk 
geplaatst. Diverse bomen zouden aan de bo-
venrand rondom het verdiepte plein meer al-
lure hebben gegeven. 
De beplanting zou een intiemere sfeer ver-
sterken, voor een natuurlijke afbakening zor-
gen en de harde stenen aanblik verzachten. 
Bomen en andere planten geven naast vogels 
aan diverse levensvormen de mogelijkheid 
zich in een stad te vestigen, zoals insecten. 
Bovendien was de herfst juist de uitgelezen 
tijd om bomen, struiken en ander groen te 
planten. Een grote gemiste kans van het ge-
meentebestuur van Hilversum voor het uit-
dragen van haar ‘stad in ’t groen’-ideaal. 

Internationaal Jaar van de Biodiversiteit
Het jaar 2010 is internationaal uitgeroepen 
tot Jaar van de Biodiversiteit. Met andere 
woorden, een grote variatie van leven, een 
rijkdom aan soorten. Helaas neemt de soor-
tenrijkdom jaar na jaar af. Steeds meer soor-

ten sterven uit, waardoor het natuurlijk even-
wicht op veel plaatsen verstoord raakt, ook in 
de stad. Door aandacht hieraan te schenken 
kunnen we meehelpen het tij te keren.

Biodiversiteit maakt stad leefbaar
Interesse voor natuur en dus voor planten 
en dieren, zoals vogels en insecten, begint 
vaak in de directe leefomgeving. Stadsvogels, 
vleermuizen, vlinders en libellen zijn een ver-
rijking van onze eigen woonomgeving en 
een eenvoudige manier om kennis te maken 
met en te genieten van de natuur. 
Zijn gemeentebesturen op de hoogte dat 
groen en diervriendelijk wonen een positieve 
invloed hebben op het welzijn van iedere 
burger? Als financiële waarde meer tot de 
verbeelding spreekt, moet men weten dat 
het inmiddels genoegzaam bekend is dat 
groen een toegevoegde waarde geeft aan de 
economie. 
Uit onderzoek blijkt dat groen van groot be-
lang is voor een prettige en gezonde leefom-
geving. Het ziekteverzuim is in een groene 
omgeving lager en korter, omdat groen tot 
meer welzijn leidt en het genezingsproces 
versnelt. Een groene tuin en openbaar groen 
laten de waarde van onroerend goed stijgen. 
Dat moet toch als muziek in de oren klinken 
voor menig burger en het gemeentebestuur? 
Op initiatief van Vogelbescherming Neder-
land is in 2009 een Stadsvogelcampagne be-

Parende segrijnslakken.

Foto:
G. Kluvers-Kessler
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gonnen. Aan deze vereniging zijn ook vrijwil-
lige stadsvogeladviseurs verbonden. Er zijn 
voorbeelden te vinden van gemeenten waar 
veel waarde wordt gehecht aan stadsgroen 
voor bewoners en natuur, zoals Leiden. Die 
gemeente heeft in 2009 de Stadsvogelprijs 
gewonnen. Samen met de buurgemeenten, 
woningbouwverenigingen, scholen, boek-
winkels en natuurverenigingen hebben ze 
extra aandacht besteed aan stadsvogels en 
hun leefomgeving. Ook in Soest is er veel 
aandacht gegeven aan woonruimte voor 
stadsvogels, zoals huiszwaluwen. Daarbij zijn 
tevens activiteiten georganiseerd voor jong 
en oud, zowel in de wijken als op scholen. De 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken zet 
zich al jaren in voor het wel en wee van de 
vogels in en om ons woongebied. Dat is niet 
voldoende, verenigingen, gemeenten en in-
woners zijn nodig voor meer resultaat. 

Hilversum stad in ’t groen?
Hopelijk zullen organisaties, verenigingen en 
betrokken burgers de gemeente Hilversum 
oproepen om inheemse bomen en struiken te 
plaatsen op pleinen rond het station. Zowel 
aan de zijde van het centrum als aan het Oos-
terspoorplein. Dit geldt ook voor meer open-
baar groen in de straten en bij nieuwbouw-
projecten, zodat Hilversum daadwerkelijk de 
titel ‘Stad in ’t groen’ verdient. 
Nieuwe inrichtingen zijn over het algemeen 
van fraaie kostbare materialen voorzien. Er 
is echter een grote achterstand als het gaat 
om in beplanting te investeren. In buurten is 
vaak ook te veel van hetzelfde, o.a. plataan-
bomen en mahoniestruiken. Diversiteit in 
beplantingen ontbreekt, het algehele beeld 
is eentonig. Het creëren van veel en meer 
variatie in het groen zijn belangrijke verbe-
terpunten. Het betrekken van de inwoners 
bij de totstandkoming van plannen is essen-
tieel. Een goede start zou kunnen zijn de 
groeninrichting van het nieuwe stationsplein 
Hilversum en de diverse projecten zoals nabij 
Anna’s Hoeve.
Voor het verbeteren van de kwaliteit van het 
groen in de stad, zouden diverse projecten er 
toe kunnen dienen om de burgers te infor-
meren, te betrekken en aan te sporen tot het 

ondersteunen van initiatieven voor groen in 
de stad en omgeving. Maar al te vaak moet 
het groen in de stadruimte plaats maken 
voor parkeergelegenheid. Dat het anders kan 
heeft gemeente Hilversum laten zien met de 
herinrichting van de Minckelersstraat. Op in-
spraakavonden werden burgers uiteindelijk 
gehoord. Het was geen gemakkelijke op-
gave, maar wel een met positief resultaat. Er 
werd uiteindelijk gekozen voor wat minder 
parkeerplaatsen. In het definitieve ontwerp 
zullen negentien nieuwe bomen aangeplant 
worden. Zes bomen worden helaas gerooid, 
netto zijn er dus dertien bomen meer in het 
plan opgenomen. Ook heeft de gemeente in 
haar antwoordnota bevestigd dat er voor in-
heemse bomen gekozen zal worden. Burgers 
behulpzaam zijn bij het nemen van eigen 
initiatieven zou een goed initiatief van de 
gemeente zijn. Te denken valt aan een pro-
ject: ‘Lopen in de lange (linde)bomenlaan’ in 
de eigen wijk. Immers, met name in de min-
der duurdere wijken tref je maar al te vaak 
boomloze straten aan. 

Wat kunnen wij inwoners zelf doen?
De bekendste stadsvogels zijn huismus, 
spreeuw, merel, koolmees, kauw, vink, pim-
pelmees, Turkse tortel, ekster, roodborst, 
staartmees, gaai, kauw en winterkoning. 
Volgens alarmerende berichten is de achter-
uitgang van voorheen algemene stadsvo-
gelsoorten een gegeven. Vogelbescherming 
Nederland heeft een handleiding voor een 
vogelvriendelijke leefomgeving: ‘Steden en 
dorpen voor vogels en mensen’. Samen dus 
zorgen voor een aangename en vogelvrien-
delijke woonomgeving. 
Ook is er een achteruitgang in de vlinderpo-
pulatie vastgesteld. De Vlinderstichting heeft 
een boekje uitgegeven wat u zelf er aan kunt 
doen om uw tuin en straat aantrekkelijker te 
maken voor vlinders en libellen. Als u geen 
voortuin hebt, kunt u een geveltuin maken 
met een besdragende struik zoals vuurdoorn, 
vlinderstruik of vlier. Ook een natuurlijk 
groen balkon kan een goede plek voor die-
ren zijn.
Mensen hebben wegen nodig om van A 
naar B te kunnen, de zogeheten infrastruc-
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tuur. Ook dieren, zelfs vogels, vleermuizen en 
vlinders die kunnen vliegen hebben veilige 
wegen nodig om van de ene naar de andere 
plek te kunnen gaan Deze routes worden 
ecologische verbindingen genoemd. Stap-
stenen zijn plekken in een gebied tussen de 
verbindingen, aangepast aan de eisen van 
bepaalde dieren, zodat ze via deze plekken 
de oversteek kunnen maken naar een ander 
(groot) natuurgebied. De stapstenen in het 
stedelijk gebied kunnen bijvoorbeeld uw 
tuin, het plantsoen en straten met bomen in 
de wijk zijn.
Denk ook aan een initiatief in de straat, zo-
als een ‘geveltuinenproject’. Met zo’n project 
worden minstens drie vliegen in een klap ge-
lagen. Men leert elkaar beter kennen in de 
straat. Kinderen kunnen er ook bij betrokken 
worden. Kinderen en kleinkinderen vroeg 
kennis laten maken met de natuur is belang-
rijk. Organiseer bijvoorbeeld een wedstrijd, 
wie de hoogste zonnebloem heeft verzorgd. 
Laat de kinderen vanaf het zaadje tot aan 
het eindresultaat, zelf voor de plant zorgen. 
Bouw gezamenlijk nestkasten of voedertafels 
in de straat. U beleeft vast zelf ook veel ple-
zier aan het resultaat.
Vogels zijn gek op de zonnepitten. Neem con-
tact op met Vogelbescherming Nederland. 
Aan de hand van vogelbrochures kunnen ou-
ders met hun kinderen noteren welke vogels 
in hun tuintje zijn geweest en jongen hebben 
gehad in de nestkasten en dit doorgeven aan 
Vogelbescherming Nederland of Vogelwerk-
groep Het Gooi en Omstreken. Wanneer de 

nestkasten schoongemaakt worden, zullen ze 
het volgende jaar ook weer gebruikt kunnen 
worden door de vogels. Als elke bewoner in 
een wijk een paar diervriendelijke kruiden 
of struiken zou planten, kunnen vogels, vlin-
ders, libellen en andere insecten voor voed-
sel aan hun trekken komen en zou er geen 
’woningnood’ onder de dieren zijn. Huismus-
sen zouden misschien massaal terugkomen. 
Indien u contact opneemt met Vogelbescher-
ming Nederland zal deze u adviseren bij het 
inrichten van een vogelvriendelijke tuin of 
wijk. Hiervoor heeft zij vrijwillige tuinvogel-
consulenten in dienst.

Groen voor dieren in plantsoen en tuin 
Een dierenplant bij uitstek is de vlier. Vele in-
secten zoals dagpauwoog, witjes, kleine vos 
en andere vlinders komen op de bloem af. 
Voor de nachtvlinders van de grasmottenfa-
milie is deze plant een belangrijke voedsel-
bron. Natuurlijk kan vlier in de tuin worden 
geplant. Deze struik is ook zeer mensvrien-
delijk. Wist u dat een vlier in de tuin vliegen 
en muggen op afstand houdt? Hij ruikt niet 
alleen heerlijk, maar de bloesem kan ook 
nog erg lekker smaken. Wat te denken van 
vlierbloesemsiroop met vlierbloesempannen-
koekjes bij de barbecue in de wijk? Naast de 
vlier is een boom als de lijsterbes ook een gro-
te aanwinst in plantsoen of tuin. Het is een 
bijzonder dankbare en vooral gemakkelijke 
soort. De brede, witte bloementuilen ruiken 
heerlijk in mei en de boom is een blikvanger. 
Elk seizoen verandert de boom van uiterlijk. 
In de zomer bezit hij een oranjerood vruch-
tenpatroon. Voordat hij zich helemaal gaat 
strippen voor de winter, veranderen de bla-
deren in de herfst van kleur en draagt hij een 
geeloranje tot rood pak versierd met vuurro-
de bessen. De lijsterbes wordt niet voor niets 
ook vogelbes genoemd. De vogels en met 
name de merel zijn dol op de ronde vruchten. 
Deze boom biedt niet alleen voedsel maar 
eveneens een nestplaats voor verschillende 
vogels. Rupsen van verschillende soorten 
nachtvlinders voeden zich met zijn bladeren. 
De lijsterbes is een prachtig voorbeeld van 
een uitstekende voedselbron voor insecten, 
vogels en zoogdieren. Deze inheemse boom 

Voor de nachtvlinder uit de grasmottenfamilie is de vlier 
de voornaamste voedselbron.

Foto:
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draagt enorm bij tot het behoud van de soor-
tenrijkdom in onze woongebieden. Boven-
dien dacht men vroeger dat een lijsterbes 
naast de deur geplant, het huis tegen heksen, 
bliksem en ander onheil beschermde. Een ge-
waarschuwd mens telt voor twee.
Breng uw directe leefomgeving en uw wijk 
tot leven. Eis kwaliteit van openbaar groen bij 
de gemeente. Net als de woonaccessoires in 
de woonkamer, zal al dat groen buitenaccen-
ten geven in de woonomgeving en een ge-
not zijn voor flora en fauna. Niet in het minst 

voor u zelf; een meer natuurlijk aanzien van 
eigen tuin en openbaar groen draagt ertoe 
bij een stad leefbaar en levendig te maken.
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Jelle Harder*

Landschap Noord-Holland is begin 2010 ge-
start met een uniek onderzoek naar het voor-
komen van boommarters (Martes martes) 
in de Oostelijke Vechtstreek (Naardermeer, 
Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht). Het 
onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking 
met specialisten van de Werkgroep Boom-
marter Nederland. Aan dit onderzoek wer-
ken ook 23 nieuwe vrijwilligers mee.

Doel van het onderzoek van Landschap 
Noord-Holland is duidelijk te krijgen waar 
boommarters in het gebied precies voor-
komen en of ze zich hier voortplanten. Tot 
begin 2006 zijn zelden boommarters in de 
Vechtstreek gezien. Inmiddels is duidelijk dat 
boommarters in het waterrijke gebied van de 
Oostelijke Vechtplassen aanwezig zijn. Van 
2006 t/m 2009 zijn er tien zichtwaarnemingen 
gedaan, zijn er acht dode dieren gevonden 
en is eenmaal een verzwakt wijfje aange-
troffen. In de Oostelijke Vechtplassen is nog 
geen voortplanting van de boommarter vast-
gesteld. De verspreiding van boommarters in 
het gebied is nog volstrekt onbekend.
De kennis over deze zoogdiersoort in de re-
gio is nu nog beperkt tot twee mensen van 
de Werkgroep Boommarter Nederland. Voor 
de continuïteit is het een goede zaak die ken-

nis over te brengen op meer mensen. Ook 
dat is een belangrijke reden voor Landschap 
Noord-Holland om dit project op te zetten.
De boommarter is een relatief zeldzame 
zoogdiersoort in Nederland. De totale popu-
latie wordt geschat op zo’n 350-500 dieren. 
Boommarters worden vooral aangetroffen 
op de hogere zandgronden van Nederland; 
de drie kerngebieden zijn de Utrechtse Heu-
velrug, de Veluwe en Drenthe. Buiten deze 
gebieden worden incidenteel boommarters 
waargenomen. 

Eerste onderzoekresultaten
Het onderzoek wordt gedaan met behulp van 
zogenaamde fotovallen. Dit zijn fotocamera’s 
die reageren op beweging of warmte-uitstra-
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Boommarter
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ling van een dier. Nu al is duidelijk dat er op 
meer plaatsen boommarters voorkomen dan 
gedacht werd. Behalve van boommarters zijn 
ook foto’s gemaakt van o.a. vos, ree, das, bos-
muis, egel en konijn. In de loop van december 
is een rapport over alle resultaten gereed.

Otter
Half juni is er met de vrijwilligers een eerste 
evaluatieavond gehouden. Bij die gelegen-
heid liet ieder groepje zien welke dieren er 
gefotografeerd zijn met de fotovallen. Tot 
grote verbazing van alle aanwezigen bleken 
er drie foto’s, gemaakt op 11 juni 2010, te zijn 
waarop een otter vermoed werd. Navraag bij 
otterdeskundigen bevestigden dit vermoe-
den. Dat betekent dat er voor het eerst sinds 

30 jaar met zekerheid weer een otter is vast-
gesteld in de Vechtstreek.
Voor Natuurmonumenten, eigenaar van veel 
moerasgebieden in de Vechtstreek, een teken 
om alle plannen voor ecologische verbindin-
gen ten behoeve van de otter weer uit de 
kast te halen.

Het boommarteronderzoek en de opleiding 
van nieuwe vrijwilligers is mogelijk geworden 
dankzij financiële bijdragen van de Nationale 
Postcode Loterij, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, de Suzanne Hovinga Stichting en het 
Fonds kleinere NME projecten Noord-Holland.

* Jelle Harder is projectleider soortenbeheer bij Landschap 
Noord-Holland.
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De otter die bij de Vechtplassen gespot is.
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Landschap Noord-Holland
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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. Deze keer aandacht voor een zeer zeld-
zame boom: geelhout.

Geelhout (Yellowwood)
Geelhout (Cladrastis kentukea) is een prach-
tige boom die helaas maar weinig bij ons is 
aangeplant. De boom komt van nature voor 
in het zuidoosten van de Verenigde Staten 
(Kentucky, Tennessee, Missouri en West- en 
North-Carolina). Het is daar een boom van 
15-18 meter hoog met een (meestal) korte 
stam en een zware vertakking, soms ook 
meerstammig opgroeiend. De boom werd in 
1812 in Engeland ingevoerd en is sedertdien 
gekweekt. Bij ons wordt hij niet veel hoger 
dan 10 meter, hoewel er in Heerenveen een 
exemplaar staat van ruim 13 meter.
Geelhout behoort tot de grote familie der 
vlinderbloemigen (Leguminosae), waartoe 
ook planten zoals brem, schijnacacia, gou-
denregen, lupine, boon, erwt enz. behoren. 
Er is nogal wat te doen over de naamgeving 
van deze familie. Sommige botanici verdelen 
deze familie in drie onderfamilies. Vroeger 
-en ook nu nog in veel boeken- stond de fa-
milie bekend onder de naam Papillionaceae. 
Tegenwoordig wordt ook vaak de naam Fa-
baceae gebruikt volgens het Croquitsysteem. 
De International Code of Botanical Nomen-
clature (ICBN) houdt echter vast aan de naam 
Leguminosae.

De schors van de boom is vrij glad en donker 
groen-grijs. De vrij grote bladeren zijn on-
even veervormig samengesteld en tellen 5-7 
(9) blaadjes die verspreid langs de centrale 
spil staan en kort gesteeld zijn. De eindblaad-
jes zijn dikwijls opmerkelijk groter.
De boom bloeit in mei-juni met hangende 
trossen die wel iets op die van de schijnaca-
cia en de goudenregen lijken, maar dan veel 
minder gevuld. De bloemen zijn creme-wit, 

soms met wat rose en gele vlekken en heb-
ben vijf kroonbladen. Eén naar boven gericht, 
de ‘vlag’, twee zijwaarts gericht, de ‘zwaar-
den’ en twee, zijdelings vergroeide en naar 
onderen gericht, de ‘kiel’. Er bestaat een cul-
tuurvariëteit, Cladrastis kentukea ‘Rosea’ met 
lichtroze bloemen. Na de bloei verschijnen de 
7-12 cm lange, hangende vruchten die, zoals 
bij alle vlinderbloemigen, peulvormig zijn. Bij 
verdroging van de peulen worden de zaden 
’weggeschoten’. Het zaad is overigens zeer 
kiemkrachtig. Toch worden de bomen meest-
al vermeerderd door wortelstek.

Breekbare verfboom
Geelhout heeft nogal eens last van takbreuk. 
De geslachtsnaam Cladrastis wijst daar ook 
op, want die is afgeleid van het Griekse ‘kla-
dos’ (tak) en ‘hraustos’ (breekbaar). Het hout 
is hard, stevig, iets veerkrachtig, fijnnervig en 
opvallend geel. Zowel uit de wortels als uit 
het hout kan een gele verfstof worden ge-
wonnen. De inmiddels in onbruik geraakte 
namen Cladrastis lutea (‘lutea’ = geel) en Cla-
drastis tinctoria (‘tinctorius’ = bij het verven 
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Egelantierstraat.
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behorend) verwijzen hier naar. De Indianen 
gebruikten deze verfstof al voor het verven 
van hun kleding.
Het hout werd vroeger in de Verenigde Sta-
ten veel toegepast voor het maken van ge-
weerkolven. Nu eigenlijk alleen nog voor 
jacht- en sportgeweren. Ook wordt het wel 
gebruikt voor fijn houtsnijwerk.

In de herfst kleurt het blad van geelhout 
prachtig warm goudgeel. Als het blad is afge-
vallen blijft er een opvallend hoefijzervormig 
litteken over (het zgn. bladmerk) met daarin 
duidelijke bladsporen. Binnen dat bladmerk 
bevindt zich de nieuwe, kleine kegelvormige 
bladknop. Bladmerk en bladsporen vormen 
een goed winterkenmerk.

Andere soorten
Behalve geelhout bestaan er ook nog een 
Japanse soort (Cladrastis platycarpa) en vijf 
Chinese soorten, waarvan alleen Cladrastis 
sinensis soms in cultuur is. De andere soorten 

zijn bij ons onvoldoende winterhard en als ze 
al ergens zijn aangeplant, dan alleen in ar-
boreta.

Geelhout (Cladrastis kentukea) is in Hilver-
sum o.a. te vinden als straatboom langs de 
Egelantierstraat tussen de Neuweg en de 
Gijsbrecht van Amstelstraat. Hier is eerder dit 
jaar nog een exemplaar verwijderd nadat een 
grote tak was uitgescheurd (plakoksel).
Voorts staan er enkele fraaie exemplaren in 
de groenstrook langs de Kamerlingh Onne-
sweg. Hier staan trouwens wel meer bijzon-
dere bomen.
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De goudgele bladeren van geelhout.
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Dick A. Jonkers                  

Hoewel weinigen dit zullen vermoeden, is de 
vlier familie van de kamperfoelie, al lijken 
beide soorten helemaal niet op elkaar. In Ne-
derland komen vier soorten vlieren voor: ge-
wone vlier (vlier), berg- of tros-, peterselie-, 
en kruidvlier. Eerstgenoemde is de talrijkste 
en daardoor ook de bekendste. De bessen 
en bloemen zijn geschikt voor huis-, tuin- en 
keukenmiddelen en werden daarvoor vroe-
ger veel gebruikt. De Belgische hovenier Lie-
vin-Amand Delathauwer (1849) verwoordde 
dit als volgt: ’Men vindt byna geen gewas, 
dat door de wortels, schors, bladen, bloemen 
en beziën aen het menschdom zoveel krach-
tige middelen verschaft’. 

Ecoprofiel
De gewone vlier is een struik of meerstam-
mige boom, waarvan de struik hooguit en-
kele tientallen jaren oud kan worden. Het is 
een echte cultuurbegeleider, die algemeen in 
Nederland voorkomt en zich optimaal vestigt 
op stikstofrijke plekken. In de 17e eeuw wa-
ren vlieren in de handel verkrijgbaar. Moge-
lijk ging het hier om gekweekte variëteiten, 
al is het niet uitgesloten dat zij uit het wild 
afkomstig waren. Jonge exemplaren bevat-
ten veel wit merg en verhouten langzaam. 
Pas veel later krijgen zij een sterk gegroefde 
kurkachtige schors. Zowel de groene delen 
als de prachtig bloeiende witte bloemscher-
men verspreiden een karakteristieke geur. 
De eerste vlieren bloeiden vroeger altijd eind 
mei begin juni. In de afgelopen vijftig jaar 
is de vlier door de opwarming van de aarde 
steeds vroeger gaan bloeien. Tegenwoordig 
kunnen zij rond half april al bloeiend worden 
aangetroffen. In de herfst hangen de struiken 
vol met zwartpaarse trossen bessen. Vlieren 
zijn cultuurvolgers en behoren tot de talrijkst 
voorkomende struiken van ons land. Het zijn 
bewoners van bossen, duinen, bosranden, 
struwelen, houtwallen en hagen. In die ge-
bieden zijn zij een indicator voor stikstofrijke 
plekken. Extra talrijk zijn zij op plaatsen waar 
veel vogelmest op de bodem terecht komt. 

Dat kan het geval zijn bij kraaien- en spreeu-
wenslaapplaatsen of onder kolonies van in 
bomen broedende vogels, zoals blauwe rei-
gers en roeken. De struiken of bomen kun-
nen eigenlijk overal worden gevonden waar 
voldoende organisch materiaal en stikstof 
beschikbaar is. De aanwezigheid van aarde is 
dus niet noodzakelijk. Dat verklaart waarom 
de vlier in dakgoten, op kademuren en op 
ruïnes kan worden gesignaleerd en in oude 
knotbomen wordt gevonden als epifyt (plant 
die op een andere plant groeit zonder daar-
aan voedsel te onttrekken). Oude struiken 
kunnen uitgroeien tot hoge bomen. In ge-
vallen waarbij boomvorming heeft plaatsge-
vonden, is vastgesteld dat zij minstens twaalf 
meter hoog kunnen worden. 

Gasten 
Vlieren hebben heel wat in de aanbieding 
voor de flora en fauna. Op oude vlierstruiken 
groeien vaak bruine, later tot zwart verkleu-
rende kraakbeenachtige, oorvormige zwam-
men. Het zijn Judasoren. Vogels bezoeken de 
vlieren graag. De zachte schors met een groot 
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Judasoren.
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wateropnemend vermogen is een goede voe-
dingsbodem, waarop verscheiden mossoorten 
goed gedijen. De bessen zijn een geliefd voed-
sel van hoenderachtigen en trekkende zang-
vogels, waaronder lijsterachtigen en zwart-
koppen. De vliervlinder is afhankelijk van de 
vlierstruik voor zijn voortplanting. Hij legt er 
zijn eitjes op. Van één geslacht bladwespen 
leven er diverse op de vlier, waarvan er één 
soort helemaal op gespecialiseerd is. De bla-
deren zijn aantrekkelijk voor de vliermineer-
vlieg, die aan de onderkant ervan plaatvor-
mige gangen (mijnen) graaft. Verder huizen 
er nog kolonies van op vlier gespecialiseerde 
luizen op de struik, die ’s zomers van gastheer 
veranderen door kruidachtige planten te be-
zoeken. Galmuggen zorgen voor gallen in de 
bloemen, waarin hun larven kunnen leven en 
een op de bladeren van vlier gespecialiseerde 
schimmel veroorzaakt vlekken op de blade-
ren. Er zijn ook insecten die bijdragen aan de 
bestuiving van de bloemen. Die krijgen vaak 
bezoek van voornamelijk zweefvliegen. Om 
tripsen, zeer kleine plaaginsecten te bestrij-
den maakte men van gekookte vlierbladeren 
met zeep wel vlierbladgier. In vliertakken die 
hol zijn geworden, doordat het zachte merg 
eruit is verdwenen, huizen nogal eens solitair 
levende bijen en wespen. 
 
Archeobotanie 
Uit stuifmeelonderzoek dat is uitgevoerd in 
bodemprofielen komt naar voren dat de vlier 
in de prehistorie al aanwezig was. Ook zijn 
pitten gevonden, die dateren van rond 5000 
v. Chr., maar of het hier om resten van vlier-
bessen gaat die gegeten zijn, heeft men niet 
kunnen vaststellen. Uit de Romeinse tijd is 
een vondst bekend bij Hoogeloon (N.-B.) van 
bijna 3000 pitten bij elkaar. Hier is mogelijk 
wel sprake geweest van consumptie. De vlier 
had toen dus kennelijk al een relatie met 
menselijke bewoning. 

Mythen en volksgeloof                
Het aantal mythen, sprookjes en sagen is 
groot. Ook in het volksgeloof speelt de vlier 
een rol. Daarom wordt volstaan met een 
greep uit deze bonte verzameling. Er is een 
legende die luidt dat Judas zich wilde verhan-

gen toen hij zag dat Christus, die door hem 
was verraden, ter dood was veroordeeld. 
Geen enkele boom wilde hem die mogelijk-
heid bieden en ze lieten hun takken slap han-
gen. De vlier was een uitzondering, omdat 
hij door zijn eigenschappen daartoe niet in 
staat was. De tak van de vlier brak af en als 
nagedachtenis aan de gebeurtenis verschijnt 
nu het oor van Judas aan de takken. Tot het 
Christelijk geloof was de vlier ook doorge-
drongen met zijn bladeren die er de avond 
vóór Kerstmis nog aan groeiden, verdorden 
en er meteen weer afvielen. De vlier was in 
de Germaanse mythologie een heilige boom. 
Hij was gewijd aan de dondergod Donar en 
de vruchtbaarheidsgodin Freya, later ook wel 
Vrouw Holle genoemd. Zij woonde in een 
vlierstruik en symboliseerde de wedergeboor-
te. Men vervaardigde daarom vaak de levens-
roede uit vlierhout. De vlier speelde eveneens 
een rol bij begrafenisrituelen en werd gehan-
teerd als toverroede. Een vlierstengel was in 
de Griekse mythologie de toverstaf van Me-
dea. Boomverering was de Christelijke kerk 
een doorn in het oog, maar zij kon de ver-
halen over duivelse krachten niet negeren. 
Zo ging deze religie er uiteindelijk toe over 
om de heidense vlier te kerstenen. De eerder 
genoemde Vrouw Holle is een figuur die ook 
bekend is door het gelijknamige sprookje van 
Grimm.
Aan vlieren werden nog meer krachten toe-
geschreven. Door de struik bij de stal te plan-
ten zou het vee van betovering en heksen 
gevrijwaard worden, terwijl een vlierstok 
heksen en weerwolven op afstand hield. Een 
vlierstruik bij de kelder zorgde dat de melk 
goed bleef, het huis was erdoor beveiligd te-
gen blikseminslag. 

Aardrijkskundige aanduidingen
Op topgrafische en andere kaarten komen 
maar weinig vermeldingen voor van plaatsen 
waarin het woord vlier aanwezig is. Het is op-
vallend dat die plaatsen zich alleen in de pro-
vincie Noord - Brabant bevinden, en het zijn 
er slechts twee. Een ervan is Vlierakkers, een 
gehucht dat deel uitmaakt van de gemeen-
te Tilburg. Het heeft een oude veldnaam, 
die ontstaan is uit de samenstelling van de 
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struiknaam en de akkers waarop hij kenne-
lijk talrijk groeide. Voor Vlierden (gemeente 
Deurne) geldt ongeveer hetzelfde. Het is een 
plaats die gekenmerkt werd door de aanwe-
zigheid van veel vlierstruiken.
 
Gebruiksplant 
De takken bevatten merg en kunnen gebruikt 
worden voor voorwerpen die hol moeten zijn. 
In de stad Groningen vonden archeologen uit 
de16e eeuw afkomstige holle pijpjes, waarvan 
wordt aangenomen dat zij toen al als prop-
penschieters dienst deden. Dat gebeurde nog 
steeds door kinderen tot ver in de 20e eeuw. 
Die benutten ook uitgeholde takstukjes om 
die op hun ‘pijlen’ te zetten bij het spelen met 
pijl en boog. Van vlierhout werden fluitjes ge-
fabriceerd. Zou ‘flierefluiter’ een verwijzing 
zijn naar een persoon die op een vlierfluitje 
muziek maakte? Eenjarig uitgehold vlierhout 
is geschikt voor mondstukken van midwinter-
hoorns. Entomologen prikten de door hen ge-
vangen insecten op blokjes van de merg, die 
goed te snijden is. De merg was ook bruikbaar 

om proeven met elektriciteit te doen en om er 
coupes uit te snijden voor het inbedden van 
microscopische preparaten. Verder werden er 
wel zitstokjes voor kooivogels van gemaakt. 
Hout van oude vlieren is zwaar en hard en 
werd toegepast voor inlegwerk, priemen, 
slagerspennen en weefnaalden. Van de rode 
bessen produceerde men in de Oudheid haar-
verf. In vliersap zit blauwe kleurstof, waaruit 
stempelinkt werd gemaakt, die functioneel 
was voor het stempelen van keurmerken op 
levensmiddelen. Overigens werd er ook mis-
bruik gemaakt van de kleur door rode bor-
deauxwijn en port er mee bij te mengen. De 
vervalsing nam dergelijke vormen aan dat 
in Portugal een verbod van kracht werd om 
vlieren te kweken. Vliegen houden niet van 
de vlier vanwege zijn geur en dat leidde tot 
allerlei toepassingen. Daarom plantte men 
ze in het verleden bij boerderijen om vliegen 
te weren. Voerlieden vlochten met hetzelfde 
doel vlierkransen voor paardenhoofden. Om 
mollen weg te houden van akkers stak men 
verse vliertakken in de grond. 

Gewone vlier. Eau de sureau, water van vlierbloesem.
Foto: internet
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Geneeskunde 
In de geneeskunde was de vlier een soort 
Haarlemmer olie, zo veelzijdig waren zijn 
toepassingen. Om zweet uit te drijven ge-
bruikte men een samenstelling van gekookte 
lindebloesem, bloemen en vruchten van vlier 
en koningskaars. Schors en bessen hielpen 
tegen uiteenlopende kwalen, onder meer als 
kalmerend middel. Bast paste men toe bij de 
behandeling van brandwonden, tegen keel-
pijn en om vocht af te drijven. Verse vlierbla-
deren waren heilzaam op allerlei wonden en 
zweren. Bloesemthee en sap waren in zwang 
bij verkoudheid, de azijn bij ontstekingen, 
gezwellen en hoofdpijnen door omslagen 
erin te drenken. Eau de sureau, water van 
vlierbloesems, was goed voor de huid, de 
bloemen werkten bloedzuiverend en licht 
laxerend. Ongeloofwaardig is dat men een 
eksteroog kon laten verdwijnen door een 
vlierblad in de grond te steken. Wanneer dit 
verteerd was, was ook het eksteroog verdwe-
nen.
 
Voedsel en drank
De vlierbloesemtijd is een van de perioden 
waarin liefhebbers van natuurlijke produc-
ten hun hart kunnen ophalen aan de vlier. 

De zoete bedwelmende geur van de scher-
men alleen al is veelbelovend. Toch trekken 
zij geen honing verzamelende insecten aan, 
omdat deze ontbreekt. Er is van de bloesem 
allerlei lekkers te maken. De mogelijkheden 
zijn legio. Afgeritste bloemetjes gemengd 
door pannenkoekenbeslag leveren heerlijke 
vlierbloesempannenkoeken op. In beslag 
gedoopte en gefrituurde schermen beig-
nets. Limonade voor hen die geen alcohol 
drinken; wijn, champagne, likeur en jenever 
voor de alcoholadepten. Gestookt samen 
met gerst en hop kan er ook bier van ge-
brouwen worden. In de Gulpen Korenwolf 
van het bierconcern Grolsch is een weinig 
vlier aanwezig als smaakstof. 
Er kan vlierbloesemthee van worden gezet, 
maar ook wijnazijn van worden gemaakt. 
Het sap is lekker als het gekookt is. Van de 
bessen kan ook jam worden gefabricreerd. 
Zij werden geweckt om in de winter vruch-
ten ter beschikking te hebben. Als vervan-
ging voor krentenbollen werden vlierbollen 
gebakken. Rauw zijn de bessen giftig. De 
steenvruchtjes bevatten blauwzuur. Jong 
vlierblad werd verwerkt in salades en groen-
temoes, jonge gekookte scheuten at men als 
vervanger van asperges.

Vlierbessensiroop.
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Vlierbessen
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Hans Hoes

Als u dit stukje onder ogen krijgt is het sym-
posium ‘Hoe bepaalt water het landschap tus-
sen Vecht en Eem?’ al weer enige tijd achter 
de rug. Het was de laatste activiteit die we op 
stapel hadden staan hadden in het kader ons 
jubileumjaar. Naast de vele plezierige activitei-
ten die het bestuur dit jaar rondom de festivi-
teiten heeft georganiseerd -veelal samen met 
de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), die 
veertig jaar bestaat- zijn we ook nogal druk 
geweest om de unieke woonomgeving in ’t 
Gooi en omstreken te behouden. Als een ‘luis 
in de pels’ moeten we soms actie voeren op 
lokaal, regionaal en provinciaal niveau om te 
zorgen dat er over vijfenzeventig jaar nog iets 
van onze mooie leefomgeving behouden is. 
Een sterke Vereniging van Vrienden van het 
Gooi (VVG) is daarbij noodzaak. Steeds meer 
zoeken wij daarbij steun en samenwerking 
met andere regionale partners, zoals de Vecht-
plassencommissie, Vrienden van de Vecht en 
de Stichting het Groene Hart. Jubilea verster-
ken de band.

Jubileum
Een groot aantal activiteiten van dit jaar had 
een relatie met ons jubileum. Op 4 maart 
2010 is onze oud vice-voorzitter, voorzitter 
van ‘Hilversum in het groen’, redactielid van 
het tijdschrift en webmaster Erik van Wijland 
bijgeschreven in het ‘Gulden Boek‘ van Hilver-
sum. In ons vorige nummer is daar uitgebreid 
over geschreven. Tijdens onze jaarvergade-
ring -op 22 april in het Pinetum Blijdenstein 
in Hilversum-, is onze publicatie ‘Te Gooi, Te 
Grabbel en Ten Goede’ officieel aangeboden 
aan de voorzitter van de commissie RO van 
het Gewest. In mei is deze wetenschappelijke 
onderbouwde publicatie over de groei van de 
Gooise economie en hoe die te versterken via 
de Gooise natuur en cultuur verspreid onder 
de leden en bestuurders in ’t Gooi en om-
geving. In het rapport is een ‘knabbelkaart’ 
opgenomen over de activiteiten die de eco-
nomische groei tegenwerken, Daarnaast ook 
een ‘kansenkaart’ met ontwikkelingen die 
de economische groei versterken. Wij willen 
dit rapport gebruiken om de komende jaren 
lokaal en regionaal de gemeentelijke ruim-
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Overhandiging van het Water-nummer aan de Commissaris van de Koningin.
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telijke structuurvisies te beïnvloeden in de 
richting, zoals aangegeven in deze publica-
tie. Op 24 juni hebben we met zo’n 30 leden 
en een paar politici hierover gesproken in de 
Infoschuur van het Goois Natuurreservaat.  
De redacties van de tijdschriften Tussen Vech-
ten Eem en Vrienden van ’t Gooi hebben hard 
gewerkt aan een gezamenlijke uitgave. Op 30 
september is het 144 pagina’s tellende thema-
nummer ‘Water, geschiedenis & actualiteit’ 
officieel aangeboden aan de nieuwe Commis-
saris van de Koningin in het Muiderslot. De bij-
gevoegde waterkaart maakt overduidelijk dat 
het Gooi ingeklemd zit tussen laagland, met 
twee rivieren en een gigantisch watergebied 
aan de westzijde. Je krijgt dan ook meer be-
grip voor het voorstel om de Horstermeerpol-
der weer terug te geven aan de natuur, hoe 
vervelend dat ook is voor de huidige honder-
den bewoners van die polder.

En dan was er nog op 16 oktober ons jubile-
umsymposium, samen met TVE georganiseerd. 
Meer dan 150 personen hebben deelgenomen 
aan het symposium met als thema: “Hoe be-
paalt water het landschap tussen Vecht en 
Eem? verleden, heden en toekomst.” Elders 
in dit nummer vindt u hiervan een verslag. 
Groot was de verbazing en blijdschap bij voor-
al Natuurwachter Edwin Klomp toen hij een 
koninklijke onderscheiding ontving. Ook de 
Natuurwacht bestaat dit jaar 75 jaar en Edwin 
Klomp is daarin al ruim veertig jaar actief, de 
laatste twaalf jaar ook als hoofd en secreta-
ris. Tenslotte is tijdens het jubileumcongres de 
vernieuwde website van de VVG gepresen-
teerd. Deze site zal ook worden gevuld met 
een groot aantal oudere documenten. Wij wil-
len met deze nieuwe website ook het contact 
met onze leden versterken.

Naarden Schootsvelden
In februari heeft het Goois Natuurreservaat 
de uitkomsten gepresenteerd van haar visie 
op de toekomstvisie van de omgeving van de 
vesting Naarden. Dit rapport ‘Toekomstvisie 
Vesting Naarden’, opgesteld op verzoek van 
de gemeente Naarden, doet voorstellen en 
suggesties om het thans nog gedeeltelijk open 
karakter van het gebied rondom de vesting 

Naarden te behouden en te versterken. Deze 
zogenaamde ‘schootsvelden’ markeren het 
karakter van Naarden als vestingstad. In onze 
publicatie ‘Te Gooi, te Grabbel en ten Goede’ is 
de meerwaarde daarvan uitvoerig beschreven. 
Één van de voorstellen is het woonwagen-
kamp te verplaatsen. Wat schetst onze grote 
verbazing toen de gemeente Naarden dit 
voorjaar is gestart de huidige woonwagens, 
die thans -veelal zonder vergunning- in de 
schootsvelden staan alsnog te legaliseren. Wij 
hebben ons daar tegen verzet tezamen met 
de Stichting Vesting Naarden en de Stichting 
Schootsvelden Vrij. Het is toch heel merkwaar-
dig om enerzijds als gemeente(raad) te zeggen 
positief te staan tegenover de uitkomsten van 
een studie die het versterken van het groene 
en vooral open karakter van de schootsvelden 
bepleit en vervolgens besluiten te nemen die 
daar juist haaks op staan. Inmiddels loopt er 
al een beroepsprocedure bij de rechtbank. 
Een ander deel van de schootsvelden is thans 
eigendom van een boer, die dat wil verkopen 
aan de gemeente Naarden. De gemeente wil 
daarvan -via een wijziging in het bestem-
mingsplan- vervolgens een parkeerterrein 
maken. We bezinnen ons samen met andere 
betrokken organisaties op een effectieve actie 
om dat te voorkomen. Bij Naarden bestaat er 
kennelijk een groot verschil tussen zeggen en 
doen.

Waterwoningen en begraafplaats Blaricum 
Ook onze bezwaren tegen de 22 waterwo-

Schootsvelden Naarden.
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ningen in het Gooimeer bij de nieuwe Bla-
ricummermeent -die de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) aantasten- zijn inmiddels in 
behandeling bij de rechtbank. De provincie 
heeft onze bezwaren gegrond verklaard.
Daarna heeft zij desondanks toch besloten 
de op verzoek van de gemeente Blaricum 
gevraagde vrijstelling van de structuurvisie 
te verlenen. Hiermee zou de realisatie van 
de waterwoningen alsnog mogelijk worden. 
Het lijkt er sterk op dat, ondanks de sterke 
ruimtelijke argumenten, de eerdere bestuur-
lijke besluiten en de wettelijke procedures, 
de waterwoningen er hoe dan ook moeten 
komen. Wij blijven ons tegen deze grote aan-
tasting van de natuur in onze regio verweren.  
De uitbreidingsplannen van de begraafplaats 
bij de Woensberg in bosgebieden van de 
EHS zijn vooralsnog van de baan. Dat bete-
kent winst voor dit belangrijke stukje van 
de EHS. Toch zal er in de nabije toekomst 
iets moeten gebeuren om het tekort aan be-
graafplaatsen in Blaricum op te lossen. Wel-
licht kan samenwerking met Naarden -waar 
met name genoeg ruimte is op de begraaf-
plaats bij Valkeveen- een oplossing bieden. 
We zullen dus ook hier alert moeten blijven. 
Gelukkig hebben wij samen met GNR en in 
dit geval zelfs ondersteund door de gemeen-
te Blaricum het Warandeparkgebied (waar-
van de begraafplaats deel uitmaakt) bijna 
helemaal onder de EHS gekregen. Naar aan-
leiding van de bezwaren heeft de provincie 
Noord-Holland het natuurbeheersplan aan-
gepast. Nu moet de gemeente Blaricum nog 
zorgen voor het aanpassen van het bestem-
mingsplan. De EHS-gebieden moeten een 
natuurbestemming krijgen en de Agrarische 
Stichting Blaricum die grote delen van dit ge-
bied in eigendom en beheer heeft moet zor-
gen voor een gebruik gericht op de natuur-
waarden. Dus geen intensieve teelten meer, 
zoals die van maïs en asperges. 

Provinciale Structuurvisie en Landschap- en 
Cultuurnota
Inmiddels heeft de provincie haar Structuur-
visie en de Landschap- en Cultuurnota vast-
gesteld. Deze visie komt in de plaats van de 
‘oude’ provinciale streekplannen. Thans zijn 

de gemeenten aan zet om hun gemeentelij-
ke structuurvisies en landschaps- en cultuur-
nota’s vast te stellen. Wij zijn van plan per 
gemeente met de betrokken andere organi-
saties werkgroepen op te richten die de ont-
werp structuurplannen kritisch beoordelen. 
Daarom een oproep aan onze leden en loka-
le organisaties om zich hiervoor op te geven/
aan te melden bij info@vriendenvanhetgooi.
nl onder vermelding van Structuurvisie. De 
Provinciale Milieufederatie gaat ons hierin 
professioneel ondersteunen.

HOV
Zoals u ongetwijfeld in de pers heeft gelezen 
zijn de plannen om een HOV-traject (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) tussen Huizen en 
Hilversum aan te leggen in een beslissende 
fase gekomen. Hoewel er zeker kantteke-
ningen bij zijn te zetten, zoals de effectivi-
teit gelet op de reistijdwinst en de mogelijke 
aantasting van het leefklimaat in de woon-
gebieden langs de busbaan, biedt de aanleg 
ervan ook kansen voor een extra ecoduct en 
het lijkt dat ook voor Hilversum extra midde-
len vrijgemaakt worden. Het verzet van vele 
omwonenden en organisaties is groot. Voor-
alsnog is de VVG niet overtuigd van nut en 
noodzaak van deze investering. We beraden 
ons op een definitief standpunt.

Vliegveld Hilversum
Deze zomer hebben Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland -als voorbereiding op de 
besluitvorming- diverse belanghebbenden 
hun mening gevraagd over het verleggen, en 
een beetje verharden van de landingsbanen 
van Vliegveld Hilversum. Tezamen met de ac-
tiegroep ‘Geen Herrie op de Hei’ hebben wij 
de gemeenteraad van Hilversum ervan over-
tuigd om alleen dan de banen te verleggen 
als de wijk Ter Sype gebouwd wordt én geen 
enkele (andere) vorm van verharding (dan de 
huidige) toe te staan. Dit advies is de provin-
cie toegestuurd. Eerder adviseerden wij de 
provincie hetzelfde.

Tenslotte
Daarnaast hebben wij: 
- dit voorjaar ook een zienswijze ingediend 
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over de bebouwing van de Bloemendaler-
polder;

- een zienswijze ingediend over de wijzi-
ging van de luchtcorridor van Schiphol; 

- onze mening kenbaar gemaakt over het 
stichten van een crematorium bij de be-
graafplaats Valkeveen;

- het voornemen ons te bezinnen op acties 
om de leegstand van kantoren en bedrij-
ven in onze regio tegen te gaan.

 

Ook de ledenwerfactie en de verbetering 
van onze kraam hebben onze aandacht. Het 
Kenniscentrum is bij een aantal van die activi-
teiten onze onmisbare schakel. Zonder steun 
van deze groep deskundigen, die zich met 
het bestuur inzet voor een groen en leefbaar 
Gooi, is het niet mogelijk de doelstelling van 
onze vereniging te realiseren. Tenslotte kan 
ik u nog meedelen dat de volgende Algeme-
ne ledenvergadering gehouden wordt op 14 
april 2011 te Bussum, in de Vernissage. No-
teer deze datum alvast in uw agenda.

Vliegveld Hilversum.

Foto:
Dick A. Jonkers

Hans Hoes

Er zijn circa 50 leden en vertegenwoordigers 
van diverse organisaties aanwezig. Van enkele 
leden en meerdere bestuurders en organisa-
ties is bericht ontvangen van verhindering.
Voorafgaand aan de vergadering vond vanaf 
19.00 uur een bezoek aan het Pinetum plaats, 
waaraan door zo’n 40 personen is deelgeno-
men.

Huishoudelijk gedeelte
1. Opening
De voorzitter mevrouw M. Arkesteijn opent de 
vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
De jaarvergadering vindt dit jubileumjaar 
plaats in één van de pareltjes van ’t Gooi, het 
Pinetum Blijdenstein. Met de inzet van onze 
vereniging moet het mogelijk zijn deze parel, 
maar ook de vele andere aantrekkelijke plek-
ken in onze fantastische woonomgeving voor 
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ons en ons nageslacht te bewaren. Het jaar 
2009 is een druk en intensief jaar geweest, 
waaruit de veranderde rol van onze vereni-
ging naar voren kwam. Dit jaar bestaat de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi 75 jaar. 
Voor de vereniging is dit aanleiding geweest 
een publicatie te laten uitbrengen ‘Te Gooi, te 
Grabbel en ten Goede’, over welvaart, welzijn 
en welbevinden in het Gooi. Deze wetenschap-
pelijk onderbouwde uitgave zal bestuurders 
in de regio moeten stimuleren om het bijzon-
dere karakter van het Gooi en omstreken te 
bewaren en te gebruiken om de welvaart van 
deze regio te bestendigen. Één van de opval-
lende conclusies uit het rapport is dat het Gooi 
de dichtst bebouwde regio van Nederland is 
met ruim 18 inwoners per hectare, tegenover 
9,5 in de Randstad en 5,9 in geheel Nederland. 
Door de afwisseling van intensieve bewoning 
en groen in de omgeving, ervaren de inwo-
ners van het Gooi dat er meer dan voldoende 
ruimte in de omgeving is voor recreatie en 
ontspanning. Dat illusielandschap moeten we 
ook voor de toekomstige generaties behou-
den.  De voorzitter is erg blij het eerste exem-
plaar van het rapport te kunnen overhandigen 
aan mevr. L. de Zwart, vice-voorzitter van het 
Gewest Gooi en Vechtstreek en burgemeester 
van Blaricum. Zij ontvangt het rapport, zegt 
toe het door te geleiden naar het Gewest en 
adviseert de Vereniging de dialoog met de 
verantwoordelijke bestuurders aan te gaan. 
In haar reactie nodigt mevrouw Arkesteijn de 
bestuurders van het Gewest, alsmede de be-
stuurders van de gemeenten in Gooi en Vecht-
streek uit deel te nemen aan de discussie die 
over dit rapport gevoerd zal worden tijdens 
een bijeenkomst in juni van dit jaar. Zij zullen 
daarvoor worden uitgenodigd.
Met een bosje bloemen en een warm applaus 
van de leden wordt mevrouw De Zwart be-
dankt voor haar aanwezigheid tijdens deze 
algemene leden vergadering.

2. Verslag van de vorige ledenvergadering 
d.d. 23 april 2009
Het verslag van de jaarlijkse ledenvergade-
ring van 23-04-2009 wordt ongewijzigd vast-
gesteld. N.a.v. het verslag wordt gevraagd 
welke acties het bestuur onderneemt om de 

daling van het ledental te keren. Mevrouw 
Laverman, vice-voorzitter,  antwoordt dat het 
bestuur, met ondersteuning van het kennis-
centrum van de VVG, een werkgroep heeft 
ingesteld die zich inzet voor de ledenwerving. 
Eén van de ideeën is om deel te nemen aan 
de welkomtbijeenkomsten die een aantal ge-
meenten voor haar nieuwe inwoners organi-
seert. Ook wordt gedacht aan het opnemen 
van een folder in het welkomstpakket per ge-
meente. Tenslotte wordt ook contact gezocht 
met ondernemers en leden om nieuwe cliën-
ten of kennissen een geschenklidmaatschap 
aan te bieden. 

3. Jaarverslag VVG 2009 van de VVG en van de 
Gooise Natuurwacht
Beide verslagen worden ongewijzigd vastge-
steld.

4. Rekening en verantwoording over 2009 
door de penningmeester
De voorzitter doet de volgende mededeling:    
We hebben de laatste tijd in toenemende 
mate problemen gehad van technische aard 
met ons huidige automatiseringssysteem. Het 
systeem is niet goed compatible meer met mo-
derne systemen. Daardoor ontstaan er soms 
onverwachte verschillen tussen boekingen 
en rapportage De geconstateerde verschillen 
zullen naar verwachting na correcties een uit-
eindelijk effect van minder dan € 1000 op het 
jaarresultaat hebben. Dat is minder dan 1% 
van de balans.
Wij verzoeken u het bestuur voor het gelde-
lijk beleid over 2009 te dechargeren onder de 
opschortende voorwaarde dat de financiële 
commissie een positief advies geeft over het 
uiteindelijk in december 2010 te publiceren fi-
nancieel verslag 2009. Bij acclamatie besluit de 
ledenvergadering conform het voorstel.

5. Benoeming van de kascommissie 2010
Kascommissie: De heer Tervooren gaat, over-
eenkomstig de statuten, na drie jaar de kas-
commissie verlaten. De heer Marcel Jansen, lid 
van het Kenniscentrum  treedt in zijn plaats 
met ingang van 2011, startende met het boek-
jaar 2010. De vergadering besluit conform het 
voorstel. De heer Tervooren zal de financiële 
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commissie nog wel adviseren over de afron-
ding van 2009.

6. Mededelingen van de voorzitter
In haar openingswoord heeft de voorzitter, 
mevrouw M. Arkesteijn, reeds een en ander 
gememoreerd. Zij herinnert de leden aan het 
jubileumsymposium dat op 16 oktober a.s. zal 
plaatsvinden in Muiden. In de ochtend zijn er 
een aantal lezingen en na de lunch zal een 
deel van de symposiumgangers het Muiderslot 
bezoeken, terwijl een ander deel naar Pam-
pus zal gaan. Het symposium is samen met de 
Stichting Tussen Vecht en Eem georganiseerd, 
die zijn veertig jarig jubileum viert. Het thema 
van het congres is ‘Water’.
De voorzitter wijst erop dat de Vereniging 
steeds meer samenwerkt met aanpalende 
organisaties in de regio en de provincie om 
haar doelstellingen te bereiken. Volgend jaar 
zal zij -wegens het bereiken van de maximale 
bestuurstermijn van acht jaar- aftreden. Inmid-
dels is een profielschets van de nieuwe voor-
zitter opgesteld en leden worden uitgenodigd 
kandidaten bij het bestuur voor tedragen. 
Inmiddels is de voorzitter bijna verhuisd naar 
Zutphen, waar zij -nu haar partner met pensi-
oen is- een nieuw bestaan gaat opbouwen in 
een andere omgeving. Ter gelegenheid daar-
van biedt de secretaris van de Natuurwacht, 
de heer Edwin Klomp, de voorzitter een Gooi-
se boom aan, een driejarige berk van eigen 
kweek. De leden ondersteunen deze geste met 
een applaus.
Ook vertelt zij dat de vereniging vorig jaar be-
dacht is door mevrouw Sluijters, die de VVG 
benoemd heeft tot één van de erfgenamen. 
De vereniging heeft een zogenaamde ANBI-
status (Algemeen Nut Beogende Instelling),  
wat inhoudt dat over de erfenis, een aanzien-
lijk bedrag, geen successie hoeft te worden 
betaald.
Vervolgens sluit zij het huishoudelijke gedeel-
te van de Algemene Ledenvergadering.

8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt 
door de voorzitter van de Stichting Blijden-
stein.
Hij vestigt de aandacht op het project ‘Jene-

verbes’ dat de stichting entameert. Een onder-
zoek in de regio naar het bestaan en zo mo-
gelijk terugbrengen van de verschillende wilde 
exemplaren die in de regio bestaan of bestaan 
hebben. In samenwerking met GNR vindt 
thans historisch onderzoek plaats naar plekken 
en posities van de jeneverbes. Indien er leden 
zijn die hiervan kennis hebben, worden zij ver-
zocht dit te delen. Betrokkene zegt toe hier-
over een artikel in het tijdschrift te schrijven.

9.  Themadebat door de architect de heer An-
dré Oosterhuis
Onder de titel  ‘Wonen en Water ‘ houdt de 
heer Oosterhuis een uitgebreid betoog met 
een powerpointpresentatie over de noodzaak 
om -ook in onze regio- wonen en water met 
elkaar te verweven. Daarbij gaat hij  in op de 
woonbeleving van de bewoners, maar ook de 
natuur- en milieuwaarden die hierbij een rol 
spelen. Zijn conclusie -analoog aan die van 
professor Heertje in de inleiding op het rap-
port ‘Te Gooi, te grabbel en ten Goede’- is dat 
ontwerpers en ontwikkelaars veel meer moe-
ten luisteren naar de betrokkenen in de buurt 
en moeten letten op de mogelijkheden die de 
natuur biedt, in plaats van andersom. Hij licht 
dit toe -vooral met betrekking tot de Haarlem-
mermeer- aan de hand van een aantal voor-
beelden. Daarbij lijkt het veel aantrekkelijker 
aan of langs het water te wonen, dat vanwege 
de bergingsnoodzaak in de nabije toekomst 
van niveau zal wisselen, dan op het water. Dat 
laatste is veel kostbaarder, beperkt de ber-
gingsmogelijkheden aanmerkelijk en water 
onder woningen is dood.  Na enige discussie 
sluit de voorzitter tegen 22.00 uur de verga-
dering.

Jeneverbesstruiken.

Foto:
Dick A. Jonkers



165

Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG
Jan Hein Bannier

Sinds enige tijd heeft onze vereniging een 
Kenniscentrum. Dat bestaat uit een aantal le-
den die veel kennis van onderwerpen bezitten 
waar de Vrienden regelmatig mee te maken 
hebben. Zulke onderwerpen zijn bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening, verkeer etc. Deze leden 
staan het bestuur bij met advies. Als tweede 
in deze reeks wordt Sander Koopman voorge-
steld.

Wat is je naam?
Sander Koopman.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?
Ik ben geboren te Naarden in 1974, en heb 
daar 24 jaar gewoond in de wijk Keverdijk, 
één van de eerste bouwprojecten op voorma-
lige meentgronden, in dit geval de vroegere 
Schapenmeent. Op mijn 24e ben ik verhuisd 
naar Hilversum en na nog twee verhuizingen 
voorlopig geland aan de Oude Amersfoortse-
weg, een mooie groene straat met behoorlijke 
tuinen bij de huizen. 

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Eerlijk gezegd staat het lidmaatschap op naam 
van mijn vrouw. Hoe lang..., exact weet ik het 
niet maar toch zeker tien jaar.

Wat is de reden dat je lid bent?
Het Gooi kent nu nog een relatief grote bio-
diversiteit en de volledige schakering van 
landschappen van hoog naar laag en droog 
tot nat is hier aanwezig. De leefomgeving is 
hier nog groen. Dat zijn belangrijke aspecten 
voor zowel het behoud van de biodiversiteit 
als van het menselijk leefklimaat. Uit de vele 
bedreigingen van de Gooise natuur valt al op 
te maken dat behoud van ons landschap niet 
vanzelfsprekend is. Het is daarom van belang 
dat er een gezond tegenwicht is tegen de 
bouwdrift van gemeenten en projectontwik-
kelaars. De Vrienden kunnen die rol prima ver-
vullen, maar hebben daarbij wel voldoende 
achterban nodig.

Wat trekt je aan in de VVG?
De gemene deler onder alle leden: het willen 
behouden van het groene karakter van het 
Gooi, en de liefde voor de natuur.

Voor welk specialisme ben je aanspreekbaar 
voor de VVG?
Geologie, ecologie, landschap en milieu.

Komt dit specialisme voort uit je professionele 
achtergrond, opleiding, hobby?
Mijn oorspronkelijke opleiding is fysische 
geografie en milieukunde (drs., Universiteit 
Utrecht, 1998). Beroepsmatig ben ik werk-
zaam als ICT-testmanager bij ProRail. Maar 
in mijn vrije tijd houd ik me nog graag bezig 
met de aard- en levenswetenschappen. Onder 
meer doe ik geologisch onderzoek in de regio 
en ben ik als docent verbonden aan de Na-
tuurgidsencursus van het IVN Gooi. Daarnaast 
ben ik lokale vertegenwoordiger voor de Bo-
menstichting, en algemeen bestuurslid van de 
Stichting Omgevingseducatie. Deze stichting 
houdt zich bezig met het vervaardigen van 
educatiematerialen over de fysieke leefom-
geving, bestemd voor basis- en middelbaar 
onderwijs. Dit vanuit de filosofie dat het van 
belang is om kinderen al vroeg kennis te laten 
maken met de kenmerken, historie en het ont-
staan van hun leefomgeving.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
Anna’s Hoeve, daar kom ik graag omdat ik 
eindredacteur ben van de Anna’s Hoeve Koe-
rier en er regelmatig foto’s maak. Het is een 

Sander Koopman

Foto:
B.A. van Drooge
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Financieel verslag 2009 en toelichtingFinancieel verslag 2009 en toelichting
Stef Drost

Het jaar 2009 eindigde voor de Vereniging 
Vrienden van het Gooi met een negatief saldo 
ad € 8.515,63, wederom ten gevolge van het 
besluit van de Algemene Vergadering van no-
vember 2008 om ‘De Atlas Mooi Gooi’ uit te 
brengen, waarvan de naam inmiddels is gewij-
zigd in ’Te Gooi, te Grabbel en ten Goede’. De 
hieraan verbonden kosten ad € 19.600,- (incl. 
btw), doch zonder de drukkosten zouden dan 
over drie boekjaren worden uitgesmeerd. Ten 
laste van 2009 kwam het begrote bedrag van 
€ 11.900,-, waarvan de helft, zijnde € 5.950,-, 
op de balans is gereserveerd voor betaling van 
de kosten in  2010. Helaas is een en ander toch 
wat duurder geworden en zal over het boek-
jaar 2010 door het bestuur over de totale kos-
ten tekst en uitleg worden gegeven.  

De inkomsten uit de contributies waren uitein-
delijk hoger dan begroot, mede veroorzaakt 
door het feit, dat veel leden iets meer over-
maken dan het minimum bedrag van € 15,-, 
waarvoor 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.
Ook  de couponrente is wat gestegen, mede 

veroorzaakt door een inhaalslag vanuit het 
verleden.
Nieuw in het uitgavenpatroon zijn de ‘kosten 
voor extern advies’. De reden van deze post is de 
voortdurende ‘strijd voor het behoud van de na-
tuur’ die moet worden gestreden en die juridi-
sche bijstand van buitenaf noodzakelijk maakt.

De meeste uitgavenposten laten een binnen 
de grenzen van de begroting vallend uitgaven-
patroon 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 At-
las Mooi Gooi’ (zie boven) en voor een ander 
deel aan de -zoals hierboven aangegeven- post 
‘Kosten extern advies’.

Daarnaast valt er in 2010 een deel van de obli-
gaties vrij, waardoor het bestuur verwacht dat 
de vereniging met betrekking tot de liquiditeit 
en het ophanden zijnde lustrum -75 jaar- niet 
direct in de problemen zal komen. Een reële 
extra bron van inkomsten zal een aan de ver-
eniging toebedeelde erfenis zijn, maar het 
exacte bedrag is op dit moment nog onbe-
kend.

mooi en afwisselend gebied en veel mensen 
maken hier laagdrempelig kennis met de na-
tuur; ook mijn dochtertje komt er bijvoorbeeld 
met school. Vroeger was ik vaak te vinden op 
de vestingwallen van Naarden, wat ik ook nu 
nog een hele mooie plek vind. Verder bekoort 
het Eemland mij erg. De leegte en de ruime 
luchten daar vormen een schril contrast met 
de drukte van het Gooi. Tot slot nog de bossen 
van De Vuursche. Op vijf minuten fietsen van 
mijn huis kunnen we uren fietsen door één 
van de grootste boscomplexen van Nederland. 
Geweldig!

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Ja, het tegen gaan van de verstening van de 

binnenstad en verstening van tuinen maar 
ook aandacht voor stedelijke klimaatveran-
dering zullen belangrijke punten van zorg 
worden de komende jaren. Het groen bui-
ten de bebouwde kom is redelijk beschermd. 
Het komt er nu op aan om ook het groen in 
de directe woonomgeving adequaat te be-
schermen.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
De biodiversiteit van het Gooi is landelijk 
gezien relatief hoog, zo is uit onderzoek ge-
bleken. Dat mag best wat meer in de schijn-
werpers gezet worden!
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Financieel verslag Vereniging van Vrienden van het Gooi per 31 december 2009

V&W resultaat begroting begroting  
begroting / resultaten 2009 2009 2010

BATEN:    
contributies 28.705,83 27.500,00 27.000,00  
bankrente 310,78 800,00 800,00  
couponrente 3.459,09 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 34.359,20 33.850,00 32.050,00  

LASTEN:    
Bankkosten 241,93 500,00 400,00  
Secr./adm./ kosten 4.025,47 7.000,00 5.000,00  
Gooische Natuurwacht 798,58 550,00 900,00  
Natuurwandelingen 692,00   700,00  
Bestuurskosten / incl. vergaderingen 2.117,47   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 juridisch adviezen 6.867,50 -  5.000,00  
Ledenvergaderingen 3.500,00 3.500,00   
Krimp-congres 50,00   -   
Te Gooi, te grabbel en ten goede 11.900,00 11.900,00 7.555,00  
Ludenpenning 459,58 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 42.874,83 50.750,00 45.705,00  
Saldo NEGATIEF dd. 31.12.09: 8.515,63 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   
Nog te ontvangen  595,78   
Vooruitbetaalde kosten  203,30   
Obligaties 79.076,00 79.076,00   
Totaal activa 99.916,00 87.901,31   
    
PASSIVA    
Vooruit ontvangen contributies 2010 14.109,00 245,00   
Nog te betalen 475,00    
Reservering Te gooi, te grabbel en ten goede  5.950,00   
Crediteuren 2009   4.890,32   
Algemene reserve 86.376,00 85.331,62   
Jaarsaldo negatief 1.044,00 8.515,63  
 99.916,00 87.901,31

-- -

- -



Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap

Wandelexcursies voorjaar 2011
De gidsen van de Gooise Natuurwacht staan ook dit voorjaar weer klaar om 
u rond te leiden door de diverse natuurgebieden in het Gooi en in de directe 
omgeving daarvan. Hieronder een overzicht van de geplande excursies.

Nieuwjaarswandeling Bikbergerbos
en Crailose Bos
Datum: zondag 2 januari.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
De Goede Gooier aan de Crailoseweg te Hui-
zen (tegenover De Trappenberg). Ook te be-
reiken met buslijn 111 (halte Trappenberg).
Een gezellige wandeling aan het begin van 
het nieuwe jaar door een fraai bosgebied met 
veel oude loof- en naaldbomen.

Avondwandeling op Groeneveld
Datum: vrijdag 25 februari.
Vertrektijd: 21.00 uur.
Duur: ongeveer anderhalf uur,
Vertrekpunt: de parkeerplaats van kasteel 
Groeneveld te Baarn. Eventueel ook te berei-
ken met buslijn 109 (halte Oude Amsterdam-
sestraatweg, ca. 15 min. lopen).
Een wandeling door een donker bos heeft 
altijd iets bijzonders. Met wat geluk laten de 
bosuilen zich horen. Gezien de beperkte mo-
gelijkheid tot deelname is vooraf aanmelden 
noodzakelijk (zie telefoonnummers en/of e-
mailadres Gooise Natuurwacht)

Laapersheide, Dassenbos,
Laapersbos en Laapersveld
Datum: zaterdag, 19 maart.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: NS-station Hilversum-Sportpark. 
Behalve per trein ook te bereiken met de bus-
lijnen 3 (stadsdienst Hilversum), 59, 70 en 100 
(halte Hilversum-Sportpark). Let op! Vanwege 
wegwerkzaamheden kunnen de bussen een 
andere route rijden.
Wandeling door enkele fraaie en minder be-
kende natuurgebieden aan beide zijden van 
de spoorlijn.

Laarder Eng, Postiljon en Blukbos
Datum: zondag 27 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: bij het viaduct over de A-1 aan 
de Vredelaan te Laren. Ook te bereiken met 
buslijn 108 (halte viaduct Vredelaan).
Wandelen door en langs restanten van het 
engenlandschap van Laren, langs de bekende 
Witte Bergen en door een mooi bos achter ‘t 
Bluk.

Naarden-vesting
Datum: zondag 3 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: bij het VVV-kantoor aan het 
Adriaan Dortsmanplein te Naarden (vesting). 
Eventueel ook te bereiken met buslijn 110 
(halte Westwalstraat, ca. 15 min. lopen).
De vesting Naarden kent een rijke historie 
en op en langs de vestingwallen is volop na-
tuur. Hier gaan natuur en historie echt hand 
in hand. Deze excursie is ook geschikt voor rol-
stoelgebruikers (graag dan even vooraf con-
tact opnemen met ons (zie telefoonnummers 
en/of e-mailadres Gooise Natuurwacht).

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 9 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat in 
Huizen. Ook te bereiken met de buslijnen 100 
(halte Voormaat, ca. 10 min. lopen) en 107 
(halte Energieweg, ca. 5 min. lopen).
Wandeling door een vogelrijk gebied met ook 
nog relicten van de vroegere Zuiderzee. De 
Naarder Eng is wellicht het mooiste restant 
van de eens zo uitgestrekte engen van het 
Gooi. Een verrekijker kan hier zeer nuttig zijn.

168



VerschenenVerschenen
Architectuur in het Gooi
Denkend aan het Gooi verschijnt bij de meeste 
Nederlanders de pracht en praal van de villa’s 
op het netvlies. Ook de buitenplaatsen, de 
creaties van Dudok, de omroepstudio’s en de 
‘s-Gravelandse buitenplaatsen zijn wel be-
kend. Op het gebied van architectuur heeft de 
streek nog veel meer te bieden. Mooie kerken, 
kloosters, openbare voorzieningen, etcetera. 
Er bevinden zich daaronder nogal wat die 
gebouwd zijn onder supervisie van bekende 
bouwmeesters en architecten. Het is een goed 
idee geweest om een deel de bijdragen over 
de fraaiste cultuurparels, die eerder versche-
nen zijn in de serie ‘Het ‘Gooi toen en nu’ 
te bundelen in een handzaam ‘zakbijbeltje’. 
Hiermee gewapend wordt het mogelijk de 52 
beschreven objecten, al dan niet toegankelijk, 
met een uitleg daarover, te gaan bekijken. 

Waar zij te vinden 
zijn wordt aange-
geven bij elke intro-
ductie. De auteurs 
beschrijven onder 
andere de historie, 
voor zover van toe-
passing of bekend, 
degene die verant-
woordelijk was voor 
het ontwerp, het gebruik, bewoners, en voor-
vallen die er plaatsvonden. Het geheel is geïl-
lustreerd met afbeeldingen van hoge kwaliteit 
die een lust zijn voor het oog. De sfeervolle 
beschrijvingen nodigen ertoe uit om voor men 
op pad gaat eerst de informatie over de te be-
zoeken plek te lezen. Ter plekke kan men dan 
genieten van wat zich voor het oog ontvouwt.
Gooise pracht. Schitterende architectuur. 

Zuiderheide
Datum: zaterdag 16 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij het Sint-
Janskerkhof/Museum Hofland aan de Hilver-
sumseweg te Laren (tegenover La Place). Ook 
te bereiken met buslijn 108 (halte Sint-Jans-
kerkhof).
Een mooi uitzicht, een hersteld stuifzand, je-
neverbessen, eeuwenoude grafheuvels, een 
grote kuil (zand- en grintwinning in het ver-
leden), een bijenschans en wellicht bloeiende 
krenten.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: woensdag 20 april.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de dagcamping Westerheide 
aan de Hilversumseweg te Laren (net buiten 
Hilversum). Ook te bereiken met buslijn 108 
(halte Hilversum-Orionlaan).
Ook op de Westerheide liggen oude grafheu-
vels. Verder ligt er een oude banscheiding. Wij 
gaan vooral op zoek naar reeën die hier veel 
voorkomen.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in principe open 
voor iedereen en geschiedt altijd op eigen risico. Tenzij an-
ders vermeld zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening. Honden kun-
nen absoluut niet worden toegelaten, ook niet aangelijnd. 
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht voor om 
excursies af te gelasten wanneer extreme (weers-)omstan-
digheden daartoe aanleiding geven.
Voor nadere informatie, aanmelding voor de avondexcur-
sie op Groeneveld van 25 februari en eventuele deelname 
van rolstoelgebruikers op de excursie rond Naarden-vesting 
op 3 april kunt u contact opnemen met de Gooise Natuur-
wacht in Hilversum, telefoon: 035 - 621 16 34, of mobiel: 06 
- 177 63 444 of per e-mail: e.klomp11@kpnplanet.nl. Voor 
informatie over het openbaar vervoer: 0900-9292 (€ 0,70 
per minuut) of www.connexxion.nl. Vooral in Hilversum 
(zuidoost) kan er sprake zijn van omleidingen wegens weg-
werkzaamheden.

Meer wandelexcursies in het volgende nummer.
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Arie den Dikken, Menno van der Laan, Ed van 
Mensch en Eddie de Paepe (redactie). Uitgeve-
rij Waanders, Zwolle. 384 pagina’s. 380 foto’s 
in kleur en zwart-wit, 12,2 x 16,4 cm. Gebon-
den. Prijs € 17,95. ISBN 978 90 400 77312.

Dick A. Jonkers

Gooise grazers
De tijd dat vele schaapskuddes met een her-
der op de grote stille heiden rondzwierven ligt 
reeds lang achter ons. De schapen liepen daar 
om wol, melk en vlees te produceren en om, 
als zij niet buiten rondliepen, in de potstal voor 
mest te zorgen. Tegenwoordig zijn er na een 
lange periode van afwezigheid gelukkig weer 
enkele schaapskuddes op de heidevelden. De 
schapen lopen nu rond als beheermedewer-
kers en moeten ervoor zorgen dat de heide in 
stand blijft. Daarbij wordt in de terreinen van 
het Goois Natuurreservaat assistentie verleend 
door koeien: ruigharige Schotse Hooglanders 
en Charolais runderen. In de gebieden van 
Natuurmonumenten gebeurt dat ook door 
Galloways. In het Gooise landschap als ge-
heel kwamen vroeger echter nog veel meer 
grazers voor, elk met hun eigen voorkeur en 
graasgedrag. Paarden, ezels, varkens en geiten 
liepen er in rond. Met deze uitgave wordt de 
geschiedenis van de grazers in het Gooi ont-
sloten. Tegelijkertijd hun rol in het huidige be-
heer van de natuur. Die taak heeft de bekende 
historicus Anton Kos op zich genomen en hij 
is daar uistekend in geslaagd. Gooise grazers 
is een kostelijke uitgave geworden, rijk geïllus-
treerd in kleur en zwart-wit en met nostalgi-
sche schilderijen, aquarellen, etsen, gouaches 
en foto’s. De belangrijke rol van de erfgooiers 
met hun gemene gronden bij de vorming van 
het landschap wordt uitgesponnen. De weide 
en heide, hun grazers en alles wat daarmee 
samenhing worden toegelicht. Een probleem 
wat toen ook al speelde op de weidegronden 
waren ganzen, al waren het in die tijd geen 
wilde, maar gedomesticeerde ganzen. Zij wor-
den beschreven als weinig nuttige of zelfs 
schadelijke dieren voor de gemene gronden, 
die met hun uitwerpselen de grasgronden be-
dierven. De oplossing was rigoureus, want bij 
overlast op en rond de meent mochten zij zon-
der pardon doodgeslagen worden. Zo zijn er 

nog veel meer interessante zaken opgetekend. 
Anton Kos 2010. Gooise grazers. Goois Natuur-
reservaat. Prijs € 19,95. Te koop in de boekhan-
del en bij het kantoor van het Goois Natuur-
reservaat, Nieuwe Meentweg 2, Hilversum. U 
kunt het boek ook opgestuurd krijgen. Maak 
in dat geval € 22,45 (= incl. € 2,50 verzend- 
en administratiekosten) over op girorekening 
33.00.33.999 t.n.v. Goois Natuurreservaat o.v.v. 
uw naam, adres en de titel van het boek. 

Dick A. Jonkers

Oud Huizen in beeld
Dit fotoboek, uitgegeven op de Huizerdag 
2010, heeft de ondertitel ‘Omgeving Linden-
laan’. Maar de afbeeldingen met de bijbeho-
rende onderschriften die de Lindenlaan, voor-
heen Speklaan, laten zien vormen slechts een 
kwart van de inhoud. Er valt daarnaast heel 
veel te genieten bij het kijken naar de foto’s 
van echte Huizers. In het grootste gedeelte van 
dit fotoboek, in meer dan honderd bladzijden, 
worden mensen in beeld en in herinnering ge-
bracht. De oudste foto’s zijn van rond 1916 en 
er zijn slechts enkele foto’s van na 1960 in het 
boek opgenomen. In een veertigtal bladzijden 
wordt getoond hoe de Lindenlaan en zijn om-
geving er vroeger uitzagen en in de loop der 
jaren veranderden. Behalve aan de Lindenlaan 
is een apart hoofdstuk gewijd aan het hart 
van het dorp Huizen: het Oude Raadhuisplein. 
Voor Huizers van voor en vlak na de oorlog is 
bladeren door dit deel van het fotoboek een 
reis terug in de tijd. En wellicht komt een uit-
voering in de Muziektent door de bouwers 
ervan, de leden van Muziekvereniging Prin-
ses Juliana, hierdoor terug in de herinnering. 
Voor de nieuwe inwoners en bezoekers van 
het dorp Huizen is de metamorfose te zien van 
een oud en knus dorpsplein naar een winkel-
hart zoals we dat nu kennen. Ingedeeld in ver-
schillende hoofdstukken zoals onder andere 
Naaikransjes, Groepsfoto’s en Feesten gaat 
het grootste gedeelte van deze uitgave over 
de inwoners van het dorp en zijn het vooral 
de Huizers die in al hun verscheidenheid zijn 
geportretteerd, alleen of in groepen, als trotse 
ambachtslui of handelaren en natuurlijk ook 
als voetbalkampioenen. De plaatjes bestude-
rend kan men constateren dat in de loop der 
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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

Voor actuele tentoonstellingen: zie de web-
site: 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 te-
voren opgeven is niet noodzakelijk. De kosten 
bedragen slechts € 2.00 per persoon. U kunt 
het museum bellen om informatie over de ge-
plande data.

In het Huizer Museum zijn o.a. tentoonstellin-
gen te zien die een beeld geven van de histo-
rie van Huizen. Schilderijen, prenten en teke-
ningen completeren deze presentaties.
Er is een woonvertrek waarin een Huizer boe-
ren- of vissersgezin te zien is in de originele 
klederdracht die behoort bij het beroep. Er is 
veel te zien van de Huizer klederdracht uit de 
periode van 1850-1950. In het souterrain wordt 

doorgaans een beeld gegeven van de histo-
rie van Huizen, het boeren- en vissersleven. 
In de vitrines van de klederdrachtzaal vindt 
u mannen-, vrouwen- en kinderdracht voor 
daags en op zondag, in en uit de rouw, voor 
de zomer en winter. Vanzelfsprekend kunt u 
hier ook de bekende kanten mutsen vinden, 
die vroeger het straatbeeld van Huizen be-
paalden.  In de linnenkast zijn onder meer de 
als baksteen opgevouwen schorten te zien. 
Als bron van inkomsten was naast het boe-
renbedrijf de visserij van groot belang. Daar-
uit vloeiden weer andere werkzaamheden 
voort, zoals de aanleg van de haven, de vis-
rokerij, scheepsbouw, manden- en zeilmakerij 
en het netten boeten. Ook de visventerij en de 
vishandel waren belangrijk. Na de afsluiting 
van de Zuiderzee schakelden de Huizer vissers 
eindtwintiger jaren van de vorige eeuw mas-
saal over op o.a. de vis- en kaashandel. Ook 
kwam de industrie in snel tempo op. Door 
de aanwijzing van Huizen als groeigemeente 
nam ook de ontwikkeling en groei van bouw-
maatschappijen enorm snel toe. Opvallend is 
ook het grote aantal tuinders en hoveniers in 
Huizen. Daarvan zijn zeer waarschijnlijk mede 
de royaal aanwezige villawijken de oorzaak.
 
Expositie ‘Potterie De Driehoek’
T/m maart 2011 

tijden de kwaliteit 
van de kiekjes toe-
neemt, de kleder-
dracht verdwijnt 
en kleuren de 
plaats van zwart/
wit innemen. Bij 
veel foto’s is in het 
onderschrift opge-
nomen in welk jaar 
het plaatje is geschoten. Het is jammer dat het 
jaartal niet bij alle plaatjes vermeld staat. Maar 
gelukkig zijn de fotobijschriften uitgebreid. 
Het zijn net nog geen verhalen over vroeger, 
maar zij geven in veel gevallen in een paar 

woorden weer hoe het vroeger was. Speciaal 
voor Huizer families is het leuk om in dit boek 
op zoek te gaan naar familieleden en andere 
bekende Huizers. Bij veel afbeeldingen wor-
den ze daarbij geholpen door de onderschrif-
ten, omdat alle personen die op de foto te zien 
zijn daarin met naam en soms ook met hun bij-
naam, worden genoemd. Een prachtig boek. 
De eerste in een reeks? 

Anonymus 2010. Oud Huizen in Beeld. 154 blz. 
Gebonden. Afbeeldingen in kleur en zwart-
wit. Prijs € 34,50. Alleen verkrijgbaar bij: Druk-
kerij/Uitgeverij J. Bout & Zn., Ceintuurbaan 32-
34, 1271 BJ Huizen. Tel. (035) 525 32 93.

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

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 scho-
ne lei begint, is deze ingericht met beelden 
van hedendaagse Nederlandse kunstenaars 
met de relatie cultuur - natuur als verbindend 
thema. De herinrichting van de beeldentuin 
vindt welbewust gefaseerd plaats. Naar ver-
wachting zal de tweede fase in 2011 haar be-
slag krijgen.

Dutch Utopia. Zo zagen ze ons graag. Maar zo 
waren we niet.
T/m 16 januari 2011
Nederland was een grote inspiratiebron voor 
honderden Amerikaanse kunstenaars die tus-
sen 1880 en 1914 naar Nederlandse dorpen als 
Laren, Katwijk en Volendam trokken. Singer 
Laren werpt licht op dit onbekende fenomeen 
en toont in een kleurrijke tentoonstelling het 
Amerikaanse droombeeld van Nederland. 
Idyllische heide- en tulpenvelden, gelovige 
dorpelingen, hechte plattelandsgezinnen en 
robuuste boeren die traditioneel werk ver-
richten. Dit waren de favoriete onderwerpen 
van kunstenaars, zoals William Merrit Chase, 
John Singer Sargent, George Hitchcock en 
Gari Melchers. In een tijd waarin Amerika in 
hoog tempo industrialiseerde keken Ameri-
kanen met weemoed terug naar de manier 
waarop Nederlanders toen in hun ogen leef-
den. De idylle van het platteland en de des-
tijds populaire meesterwerken uit de Gouden 
Eeuw en de Haagse school wekten bij velen 
een romantisch beeld op van Nederland. Een-
maal in Nederland aangekomen bleek de rea-
liteit niet zo romantisch te zijn als ze hadden 
verwacht. Dit weerhield de kunstenaars er 
niet van om het droombeeld dat ze voor ogen 
hadden alsnog te creëren. Met een selectieve 
kijk, creatieve aanpassing en levendige fanta-

sie schilderden zij in soms gigantische, felge-
kleurde doeken een Dutch Utopia.

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

Gouden Boekjes Beestenboel
Tot eind februari 2011
Speur samen met Krantenpoes door de fami-
lietentoonstelling De Gouden Boekjes Beesten-
boel en ontdek waarom sommige dieren net 
mensen zijn. Veel (groot)ouders lazen ze als 
kind, en nu zijn ze er nog steeds: de boekjes 
met de gouden rand. Kinderen gaan op bezoek 
bij verschillende dieren uit de Gouden Boekjes 
zoals: Pietepaf, Poes Pinkie en de Hondenma-
troos. De krant van Krantenpoes is de leidraad.
 
Huis in Frankrijk
Tot eind februari 2011
Un rêve, une réalité.
In de 17e eeuw ging de (rijke) stedeling naar 
buitenplaatsen zoals Groeneveld, om er te ge-
nieten van het goede dat het buitenleven te 
bieden heeft. Democratisering, toegenomen 
welvaart en verbeterde mobiliteit hebben het 
‘naar buiten gaan’ mogelijk gemaakt voor 
meer mensen en bovendien kan men verder 
weg. Een huis in Frankrijk kan gezien worden 
als een hedendaagse vorm van een buiten. 
Veel Nederlanders hebben een tweede huis in 
Frankrijk. 
Waarom hebben zoveel van onze landgenoten 
een huis in Frankrijk? Wat zoeken zij op het 
Franse platteland en wat vinden ze daar? Voor 
de tentoonstelling Huis in Frankrijk maakte 
ontwerpbureau Dutch Igloo een poëtische ver-
beelding van de droom van een huis in Frank-
rijk, die tegelijk ook het verlangen van de mens 
naar buiten symboliseert. Verstillen, verdwalen 
en verwonderen zijn elementen die in deze 
verrassende expositie aan bod komen. Huis in 
Frankrijk, un rêve, une réalité is een tentoon-
stelling, een kunstwerk en een belevenis.
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Kleine expositie
In de vergaderzalen en in het Grand Café Groe-
neveld zijn kleine exposities te zien. Vaak gaat 
het om foto-exposities, tekeningen of prent-
kunst. Maar ook typografisch mooi vormge-
geven poëzie behoort tot de mogelijkheden.  
Waar mogelijk wordt met deze kleine exposi-
ties aangesloten bij het jaarthema van Kasteel 
Groeneveld.

De bewoners
Iedere zaterdag en zondag wordt om 12.00 
uur en om 14.30 uur een rondleiding gegeven 
over de geschiedenis van Groeneveld. Daarbij 
wordt ook het mysterie van de behangselschil-
derijen onthuld.

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

Feestelijke winteropenstelling
Jongleren, balanceren en acrobatiek zijn de 
sleutelwoorden.
De rondreizende, middeleeuwse entertainer 
Arjan de Graaf komt net als vorig jaar het pu-
bliek vermaken en betrekken bij zijn spannende 
acts. Laat je meeslepen en probeer het zelf ook! 
Als het weer mee zit, ook dit jaar een spectacu-
laire vuurvretersact.
Het kasteel wordt van binnen feestelijk versierd. 
Zo zijn er fraai gedekte tafels met prachtige ta-
felstukken vervaardigd door de eigen Muzen, 
allen vrijwilligers bij het kasteel. 
Een rondleiding door de Bisschopskamer, de 
Slotkeuken, de prachtige Ridderzaal en de Prin-
senkamer is bij de toegangsprijs inbegrepen.

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 Mariaconvent tot Comenius Museum, 
1440-2010, de geschiedenis van een gebouw.
T/m 3 april 2011
Het Comenius Museum omvat zes eeuwen Naar-
dense geschiedenis. Op de oudste plattegron-
den van Naarden staan steevast drie gebouwen 
aangegeven: de Grote Kerk, het Stadhuis en het 
Klooster. Dit laatste gebouw is het onderwerp 
van de tentoonstelling. De tentoonstelling be-
licht de verschillende perioden uit de geschiede-
nis van het gebouw en is samengesteld met me-
dewerking van het Nederlands Vestingmuseum, 
het Stads- en Streekarchief Naarden en Archi-
tectenbureau Verlaan en Bouwstra in Vianen, 
dat de gebouwen heeft gerestaureerd. Hoog-
tepunten zijn onder meer een psalmboek uit 
ca. 1470 van Fye Ansendochter, waarschijnlijk 
afkomstig uit het Mariaconvent, portretten van 
de eerste abdis en de stichter van het Weeshuis, 
de 16e eeuwse stichtingsakte van het Weeshuis, 
enkele originele uitgaven van Comenius uit zijn 
Amsterdamse tijd en objecten uit de kazerne-
periode.

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

Doodgewoon
T/m 30 januari 2011 
Een tentoonstelling over de dood en het al-
ledaagse leven. Dood is normaal. Dood is ge-
woon. Is dat zo? Hoe kijken we er precies 
tegenaan? In twee verdiepingen komen de 
vele en rijke aspecten van de dood aan de 
orde, met historische objecten en werk van 
moderne kunstenaars en fotografen. Zij wer-
pen hun licht op het hedendaagse sterven. 
Foto’s van Koos Breukel en Margriet Luyten, Muiderslot.

Foto:
Erik van Wijland
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Hans Hoes

De Wet op de Ruimtelijke Ordering is ingrij-
pend gewijzigd. Voorheen was het zo dat te-
gen een bestemmingsplan bezwaren konden 
worden kenbaar gemaakt bij de Raad, de Pro-
vincie en uiteindelijk de Raad van State. Sinds 
kort is dat niet meer mogelijk. Thans kun je 
vooraf een ‘zienswijze’ indienen die door het 
bestuursorgaan wel of niet wordt gehono-
reerd en de volgende stap is de rechter. Wij 
hebben de verschillen gemerkt. Onze bezwa-
ren tegen het bestemmingsplan ‘Werkdorp 
Blaricummermeent’ zijn via de provincie bij 
de Raad van State ingediend, die onze be-
zwaren gegrond verklaarde. Vervolgens heeft 
de gemeenteraad van Blaricum een nieuw 
verzoek tot ontheffing ingediend, dat door 
de provincie (zonder inspraak) gehonoreerd 
is. Daartegen kan alleen via de rechtbank be-
zwaar worden ingediend. Ten aanzien van de 
bouwvergunningen voor de woonwagens te 
Naarden geldt hetzelfde. Daarmee zijn deze 
processen en procedures veel juridischer van 

aard geworden. Dat betekent dat de Ver-
eniging van Vrienden van het Gooi veel va-
ker dan voorheen advocaten zal moeten in-
schakelen om in haar bezwaren gehoord te 
worden. De afgelopen jaren heeft dit al zo’n 
€ 20.000 gekost voor maar twee gevallen. 
Daarom is het bestuur -op initiatief van één 
van de leden- van plan een steunfonds te vor-
men om deze kosten te dekken. Uit de regu-
liere ledenbijdragen van minimaal € 15,00 per 
jaar zijn deze kosten niet te betalen. Tijdens 
de komende Algemene Leden Vergadering 
zal dit voorstel geagendeerd worden. Wij no-
digen alle leden uit (zie de bijgevoegde brief) 
in het jubileumjaar een bijdrage in het fonds 
te storten. Maar er is meer mogelijk. De Ver-
eniging van Vrienden van het Gooi is een zo 
genaamde Algemene Nut Beogende Instel-
ling (ANBI). Dat betekent dat giften, schen-
kingen, legaten en erfenissen zijn vrijgesteld 
van belasting. Op onze website staat onder 
het kopje lidmaatschap een en ander uitge-
legd. Ook zo kunt u meewerken een groen en 
leefbaar Gooi en omstreken.

houtsculpturen van Diederick Kraaijeveld, mo-
derne baarkleden van Armien Visser, sculptu-
ren van James Beckett en schilderijen van Wa-
faeAhalouch el Keriasti.

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 wereld-
beroemde monument van Willem Marinus Du-
dok (1884-1974), is een tentoonstelling te zien 
over het werk en het leven van deze architect.

Rondleiding raadhuis
Elke zondag is er om 14.00 uur een rondlei-
ding door dit bijzondere monument. Kosten 
€ 7,50 per persoon, inclusief torenbeklimming. 

U heeft op de toren uitzicht over het hele Gooi. 
Groepen kunnen op afspraak een rondleiding 
boeken, dit kan in diverse talen. Ook zijn er 
educatieve projecten voor scholen, zoals: Duik 
in Dudok en Dudok Binnenstebuiten.

Hilversum 
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleidingen 
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 Pro-
mersplein. Kosten zijn € 2,50 p.p. (kinderen tot 
12 jaar gratis).



Camera gevondenCamera gevonden

Cadeaus voor de feestdagen!Cadeaus voor de feestdagen!
De feestdagen komen er weer aan! Zoekt u iets aardigs en waardevols om cadeau te geven 
aan vrienden en bekenden uit, of werkers in de Gooi- en Vechtstreek? Denk dan aan de Ver-
eniging van Vrienden van het Gooi (VVG). Al voor € 17,50 geeft u een lidmaatschap voor een 
jaar cadeau. Daarbij horen dan een jaar lang het blad Vrienden van ’t Gooi, gratis deelname 
aan natuurwandelingen en een welkomstgeschenk. U kunt voor dat laatste kiezen uit:
•  Te Gooi, te grabbel en ten goede. 2010. Een boek over welvaart, welzijn en welbevinden 

in het Gooi. 80 blz.
•  Themanummer Water, geschiedenis en actualiteit (inclusief waterkaart van Gooi- en Vecht-

streek). 2010. 144 blz.
•  Nieuwe Kaart van het Baljuwschap Gooyland (1750) Herdruk. In kleur. Formaat 46x 40 cm.    
Mail voor vragen en besteling of opgave  naar  info@vriendenvanhetgooi.nl.  
Opgave van cadeaulidmaatschappen onder vermelding van:  
• Nieuwe abonnee(s) met opgave van naam, adres, en zo mogelijk telefoon en e-mailadres. 
• Ingangsdatum abonnement als deze afwijkt van datum aanmelding.
• Bezorgadres van het voorkeurscadeau.  
• Eigen naam en adres met telefoonnummer.
• Vergeet niet het bedrag van ten minste € 17,50 over te maken op gironummer 262 888 

van Vrienden van het Gooi in Kortenhoef o.v.v. cadeauabonnement met naam en woon-
plaats van de begunstigde.

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2011-1 is 25 februari 2011.

Tijdens het symposium op 16 oktober is na afloop een Muiderslottas gevonden met daarin 
een zwart etui, waarin een digitale camera van het merk Cybershot zat. De eigenaar kan con-
tact zoeken met penningmeester@tussenvechteneem.nl

OverGooiertjesOverGooiertjes
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

Boek Het Melktransport in Gooi- en Eemland. M. Braber.
Corry Wildeman, Braam 38, 1273 EA Huizen, tel. (035) 526 70 37, e-mail: corry.wildeman@orange.nl



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

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

www.vriendenvanhetgooi.nl


