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

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

Er is een door de vereniging ingestelde 
Gooise Natuurwacht, die misbruik en  
ontsiering van de natuur tegen moet 
gaan. Verder organiseert de vereniging 
voor leden o.a. wandelexcursies onder 
deskundige leiding. Jaarlijks ontvangen 
leden een speciale fietsroute. De vereni-
ging is in 1935 opgericht en telt 2000 
leden.
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VriendenVrienden

Maud Arkesteijn-van Willigen, voorzitter

Dit wordt mijn laatste bijdrage als voorzitter 
van uw vereniging.
De afgelopen jaren is de wereld om ons heen 
ingrijpend veranderd. Onze vereniging heeft, 
veel meer dan ervoor, hard moeten vechten 
om te proberen allerlei ongewenste ontwik-
kelingen in het Gooi een halt toe te roepen. 
Een alsmaar toenemende inzet was noodza-
kelijk om ons cultureel erfgoed, het zo diver-
se Gooise landschap en de daarin aanwezige 
natuur te behouden.
Dat heeft ook een andere manier van bestu-
ren met zich meegebracht; we volgen veel 
intensiever de gemeentelijke plannen dan 
voorheen en reageren daar ook op. Dit geldt 
ook voor de provincie; soms kunnen we zaken 
afwenden en stoppen en hierbij denk ik aan 
de problematiek rond Stadzigt en de hotel-
toren bij Jan Tabak. Door onze voortdurende 
alertheid zijn we uitgegroeid tot een ‘mach-
tige‘ vereniging zoals laatst in de krant stond, 
een partij dus om rekening mee te houden. 
Maar dat we niet altijd gelijk krijgen en we 
als het ware worden ingehaald door nieuwe 
wetgeving is geen reden om de strijd op te 
geven. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak 
van de rechter inzake de geplande waterwo-
ningen in het Gooimeer bij Blaricum.
 De laatste jaren hebben wij in toenemende 
mate samenwerking gezocht en gekregen 
met vele andere organisaties zoals de Mili-
eufederatie Noord-Holland, Vechtplassen-
commissie, TVE, Stichting het Groene Hart, 
Stichting Brediuskwartier, Stichting Menno 
van Coehoorn, Stichting tot Behoud Schoots-
velden Naarden en het Comité Vissergronden 
Vrij. Samenwerken is de toekomst en het ei-
land- en tunneldenken zijn eindelijk op hun 
retour, want in een zo overvol land waar nog 
zo weinig ruimte is tellen het landschap en de 
leefbaarheid dubbel zo zwaar.
Wij hebben een kenniscentrum opgericht om 
de knowhow van onze leden te kunnen in-
zetten waar dat nodig is. Recent is door toe-
doen van onze vereniging een nieuw overleg 
gestart: het Strategisch Overleg. We beogen 
hiermee om tot een nog betere coördinatie 
te komen van allerlei zaken die spelen in de 

regio. Zo nodig kan er gezamenlijk actie wor-
den gevoerd.
In het Utrechtse is recent een mooi initiatief 
van de grond gekomen het zgn. Vechtsnoer, 
een samenwerkingsproject tussen de provin-
cie, gemeenten, musea, maatschappelijke 
organisaties, en de VVV’s. Iets dergelijks zou 
ook in het Gooi en andere regio’s van de 
grond moeten komen, want dit soort samen-
werkingsverbanden hebben toekomst!
Wij zullen nog meer dan voorheen moeten 
proberen ook jonge gezinnen aan ons te 
binden en dat is geen makkelijke opgave. Ik 
hoop dat we daar nog in de toekomst meer 
creatieve ideeën voor vinden.
De gemeenten roep ik op inwoners bij ver-
anderingen te betrekken; zij weten wat er 
in hun buurt speelt en wat zij graag willen. 
Besluit niet over hun hoofden heen, maar 
samen met hen. Veel ellende en dure proce-
dures kunnen hierdoor worden voorkomen. 
Creëer meer groen in wijken, maar maak ook 
speelruimten voor jongeren in de natuur, 
waar ze onder andere kunnen klimmen en 
hutten bouwen. Leer ze tegelijkertijd hoe ze 
met de natuur moeten omgaan en hoe ze er-
van kunnen gaan houden. Het is niet alleen 
een taak voor het onderwijs, maar begint in 
de gezinnen, dus bij de ouders.
Na acht jaar voorzitterschap, wat ik met heel 
veel liefde en energie heb gedaan, is het nu 
tijd het stokje over te dragen aan een nieuwe 
voorzitter. Ik ben er van overtuigd dat u in 
Hetty Laverman een uitstekende voorzitter 
zult krijgen en dat zij de ingezette lijn verder 
zal uitbouwen. Daarbij heeft ze de steun van 
alle leden nodig, in welke vorm dan ook.
Ik dank ieder voor het vertrouwen dat in mij 
is gesteld. Wees ervan 
overtuigd dat een ge-
boren Gooier altijd 
Gooier zal blijven en 
dat geldt zeer zeker 
voor mij.
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Edwin P. Klomp

Edwin Klomp is een geboren en getogen 
Gooier. In dit artikel beschrijft hij drie belang-
rijke gebieden aan de zuidkant van Hilversum 
en voegt hier persoonlijke herinneringen aan 
toe. Hij gaat ook in op historische ontwikke-
lingen die bepalend zijn voor deze gebieden. 
Het betreft het landgoed Hoorneboeg, de 
Zonneheide en het Vliegveld Hilversum.

Landgoed Hoorneboeg
Hilversum heeft een Utrechtseweg die naar 
Utrecht leidt, een Loosdrechtseweg die naar 
Loosdrecht gaat, een Larenseweg naar Laren, 
enz. Maar hoe komt Hilversum aan een Kol-
hornseweg? Kolhorn ligt immers ergens in de 
Kop van Noord-Holland. Het is dan ook niet 
de weg die naar Kolhorn leidt. Kolhorn is een 
veldnaam die voorkomt op de Kaart van Perk 
(1843) en ligt op de heide nabij de huidige 
begraafplaats Zuiderhof. Kolhorn of Couhorn 
betekent koude, winderige hoek.
We komen ‘horn’ of ‘hoorn’ ook tegen in de 
naam Hoorneboeg. Volgens sommigen zou 
dat duiden op een hoornachtig gebogen 
heuvel. Volgens anderen zou de naam ‘hoek-
beuk’ betekenen en verwijzen naar een mar-
kante beuk.
De Hoorneboeg is één van de zeven heuvels 
in en rond Hilversum. De heuvel is ruim 20 
meter hoog en heette vroeger de Hoogen-
berg. Op 20 juli 1792 krijgt de oud-schepen 
Pieter van Loon hier een stuk grond in erf-
pacht voor 18 gulden per jaar. In 1794 laat hij 
hier een houten, kasteelachtig jachthuis bou-
wen dat hij Hilverroode noemde. In januari 
1795 bestormt het Franse leger het jachthuis 
om de bewoners tot overgave te dwingen. 
Het enige dat zij aantreffen is echter een 
oude huisbewaarster. Na de dood van Pieter 
van Loon in 1811 erft Jan Willem Calkoen het 
landgoed. Het vervallen jachthuis wordt ge-
sloopt en er verrijst een nieuw herenhuis.
In 1836 koopt Michael Anton Sinkel (bekend 
van de winkel van Sinkel) het landgoed. Hij 
breidt het sterk uit met een strook heide 
langs de Noodweg, een strook grond in de 

Egelshoek, een deel van de Zwarte Berg, de 
zgn. driehoek aan de andere kant van de 
Utrechtseweg (Laapersbos) en een smalle 
strook tussen de Soestdijkerstraatweg en het 
Laapersbos. Hij laat drie boerderijen bouwen: 
Heideveld aan de Soestdijkerstraatweg (niet 
meer bestaand), Stalheim op de Hoorneboeg 
en Mettingen in de Egelshoek. Sinkel over-
lijdt op 22 januari 1848.
In 1878/1879 laat G.E. Moerman het ‘grote 
huis’ bouwen. Dit huis is in 1986 gesloopt. 
Kort voor 1900 is de Hoorneboeg enige tijd 
in bezit van o.a. de gebroeders Copijn. Zij zijn 
in die tijd ook eigenaren van het landgoed 
Zwaluwenberg. Waarschijnlijk hebben zij de 
beide landgoederen gebruikt om daar van-
daan grote bomen te verplaatsen naar het 
park van kasteel De Haar bij Haarzuilens.
Het gaat hier te ver om alle eigenaren van 
de Hoorneboeg te noemen, maar in 1906 
komt het in bezit van Pibus Pijnappel en zijn 
zus. Pijnappel is een kamergeleerde met een 

Gebouw op Conferentiecentrum De Hoorneboeg.

Foto:
internet
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Vanaf de heide zijn de flats van de Kerkelanden goed te zien.

groot sociaal gevoel. Hij laat op het landgoed 
een bibliotheek bouwen, waar in 1921 mej. 
Chavannes in dienst komt als bibliotheca-
resse. De Hoorneboeg wordt geleidelijk aan 
een vakantieoord en een oord van bezinning. 
Pijnappel, zijn zus en mej. Chavannes zijn ver-
bonden aan de Remonstrantse Broederschap.
Mijn oom, Cor van Wessel, een zwager van 
mijn moeder, is in die tijd werkzaam als smid 
in Loosdrecht. Hij heeft menig uurtje doorge-
bracht op de Hoorneboeg. Als in 1935 Pibus 
Pijnappel overlijdt blijven zijn zus en mej. 
Chavannes op het landgoed wonen. Geleide-
lijk aan wordt het landgoed omgevormd tot 
een conferentiecentrum. In 1948 worden er 
voor de gasten twee slaaphuisjes gebouwd 
en op 31 juli 1948 wordt het conferentieoord 
officieel geopend. Ook nu, in 2011 is het nog 
altijd een conferentieoord van de Remon-
strantse Broederschap.

Hoorneboegsche Heide
Rond de Hoorneboeg ligt de Hoorneboegsche 
Heide, sedert 1933 eigendom van het Goois 
Natuurreservaat. Noordelijk van de Hoorne-
boeg bevindt vooral open heide, zuidelijk 
meer bos en boomheide. Op de Hoorneboeg-
sche Heide komen de zeldzame veldkrekel en 
hazelworm voor. Het gebied wordt begraasd 
door enkele Charolaisrunderen. Over enige 
tijd zal het gebied door een ecoduct over 
de Utrechtseweg, de spoorlijn en de A-27 
verbonden worden met de achterliggende 
bossen van het Goois Natuurreservaat, het 
Maartensdijksche Bosch en de boswachterij 
De Vuursche. Dan zal het ook mogelijk zijn 
dat de tweede schaapskudde van het Goois 
Natuurreservaat hier komt grazen.
Op de Hoorneboegsche Heide liggen drie 
grafheuvels en een klein stuifzand (de Uilen-
bergjes).
In 1995 is de Hoorneboegsche Heide aange-
wezen als beschermd natuurmonument in 
de zin van de Natuurbeschermingswet. De 
totale oppervlakte van dit natuurmonument 
bedraagt 425 ha. Hieronder vallen ook de 
Hoorneboeg, het Loosdrechtse Bos (uitge-
zonderd landgoed Zonnestraal), het Hoogt 
van ‘t Kruis, het Laapersbos (driehoek tegen-
over de Hoorneboeglaan), de Zwarte Berg en 
de Zonneheide.

Zonneheide 
Ingeklemd tussen Zonnestraal, het vliegveld 
en de Hoorneboegsche Heide ligt een klein 
gebied van 12 ha, de Zonneheide, hoewel 
er niet of nauwelijks heide is te vinden. Ooit 
maakte de Zonneheide deel uit van het land-
goed Zonnestraal, waar een sanatorium was 
gevestigd voor tuberculosepatiënten.
In 1922 werd de Vereniging voor Openlucht-
scholen voor het Gezonde Kind opgericht. In 
Amsterdam werden twee openluchtscholen 
gebouwd, één bij het Vondelpark en één bij 
het Oosterpark. In 1925 komt Hilversum in 
beeld en de architect Ph. J. Hamers tekent 
een ontwerp voor een Openluchtschool/In-
ternaat op de Zonneheide. Ook de bekende 
architecten Duiker en Bijvoet zijn erbij be-
trokken. In 1927 stelt Zonnestraal het ter-
rein van de Zonneheide beschikbaar voor de 

Foto:
Dick A. Jonkers



Het werd geleidelijk aan een recreatiegebied. 
Ik herinner mij uit mijn jeugd dat er tentjes 
stonden, dat er een soort van strandje was en 
dat het Zonneheideven een spartelvijver was. 
Dan hebben we het over de jaren ‘50/‘60 van 
de vorige eeuw.
Het lijkt fout te lopen met de Zonneheide 
en de Vereniging van Vrienden van het Gooi 
steekt haar nek uit. Mede dankzij hun be-
middeling lukt het de Stichting Gooisch Na-
tuurreservaat de Zonneheide in 1978 aan te 
kopen. In de tachtiger jaren werd het Zonne-
heideven, mede op kosten van de Vrienden, 
hersteld en in 2002 is het ven opnieuw opge-
knapt en van een nieuw raster voorzien. 
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bouw van de Openluchtschool. Het komt er 
echter niet van.
In 1938/39 wordt aan de overkant van de 
weg het vliegveld Hilversum aangelegd. Het 
vliegveld is nog maar nauwelijks klaar of het 
wordt door het Ministerie van Oorlog in be-
slag genomen. Het Ministerie legt ook be-
slag op de Zonneheide. In 1939 staan hier de 
vliegtuigen opgesteld.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er bom-
men geworpen op de Zonneheide. Door één 
van de bomkraters (eigenlijk zijn het drie klei-
ne kraters) is het Zonneheideven ontstaan, 
het enige grondwaterven in het Gooi. Na de 
oorlog lag de Zonneheide er wat verlaten bij. 

Het ven.

Foto:
Dick A. Jonkers

Het ven op de Zonneheide.
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Het ven is ecologisch belangrijk. Hier komen 
de kleine watersalamander, de kamsalaman-
der, de gewone pad, de poelkikker, de bruine 
kikker en de heikikker voor. Op de oevers 
groeien o.a. haarmos, puntmos, moeraszeg-
ge en knolrus. Ook al is er op de Zonneheide 
niet of nauwelijks heide te bekennen, het is 
een gebied om te koesteren. 
De Zonneheide maakt deel uit van het begra-
zingsgebied Hoorneboegsche Heide van het 
GNR. Hier grazen Charolaisrunderen. Bij wijze 
van proef mogen honden hier los lopen, mits 
ze de runderen maar niet hinderen. Afgezien 
van een enkel incident, waartegen door GNR 
of de Gooise Natuurwacht zo nodig wordt 
opgetreden, lijkt dat goed te gaan. Wellicht 
kan ook de schaapskudde van het GNR, als de 
ecoducten zijn gerealiseerd, deze kant op ko-
men. Dat zou prachtig zijn. Het zal nog even 
duren, maar ik kijk er wel naar uit!

Vliegveld Hilversum
Het was een lang gekoesterde wens. Een 
vliegveld bij Hilversum. Een groepje men-
sen van de politievliegclub is in het voor-
jaar van 1934 op bezoek op Schiphol. Een 
hoofdagent gaat naar aanleiding daarvan in 
de Gooi- en Eemlander van 14 maart 1934 
wel heel erg uit zijn bol: ‘Kijk meneer, als we 

een telefoontje krijgen dat er bij Holland-
sche Rading een dronken man langs de weg 
ligt, stijgen wij dadelijk op. We nemen een 
lang touw mee met een haak en dan slaan 
wij hem van bovenaf achter zijn broek. Dan 
zwieren wij hem omhoog en laten hem bij 
de Langestraat weer zakken.’ Destijds was 
namelijk het bureau van de Gemeentepoli-
tie Hilversum aan de Langestraat gevestigd. 
Deze opmerking leidde tot veel negatieve 
reacties in de krant en burgemeester Lam-
booy wijst de aanvraag tot subsidie van de 
politievliegclub af.
In 1936 zijn er nieuwe plannen en geeft de 
Minister van Waterstaat toestemming tot 
aanleg van een vliegveld bij Hilversum. Het 
is duidelijk dat het Goois Natuurreservaat en 
de Erfgooiers hiervoor geen grond beschik-
baar zouden stellen. Er wordt een terrein van 
ruim 45 ha. gepacht van de Hervormde Kerk 
van Naarden. In de jaren 1938/1939 wordt 
het terrein, bestaande uit weiland met slo-
ten, bouwland, bos en heide in het kader van 
de werkverschaffing door ca. 100 werkelozen 
o.l.v. de directeur Publieke Werken van Hil-
versum omgevormd tot een vliegveld.
Als het in augustus 1939 vrijwel klaar is wordt 
het in beslag genomen door het Ministe-
rie van Oorlog in het kader van de algehele 

Vliegveld Hilversum.

Foto:
Dick A. Jonkers
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mobilisatie. De eerste verkenningsgroep van 
het tweede luchtmachtregiment Soesterberg 
wordt hier ondergebracht om het vierde le-
gerkorps te ondersteunen. Ook de nabij ge-
legen Zonneheide wordt, zoals eerder in dit 
artikel is beschreven, bij het vliegveld getrok-
ken om hier vliegtuigen onder te brengen.
Op 10 mei 1940 wordt het vliegveld door de 
Duitsers aangevallen. Veel vliegtuigen en en-
kele hangars gaan verloren. De Duitsers bou-
wen diverse bunkers rond het vliegveld, zoals 
de nog altijd bestaande bunkerwoningen op 
het landgoed Zonnestraal.
Na de Tweede Wereldoorlog blijft het vlieg-
veld Hilversum nog enige tijd in handen van 
de geallieerden. Op 10 juli 1948 wordt het 
officieel heropend als een vrij vliegveld. Op 
Vliegveld Hilversum liggen nu drie semi-ver-
harde banen. Neen, niet verhard door asfalt 
of beton, gewoon stevig aangewalst. Het 
grootste gevaar op zo’n grasveld voor de 
vliegtuigen zijn mollen. Als een vliegtuigje 
per ongeluk in een mollenrit terecht komt, 
dan heb je wellicht een probleem.

In de jaren ‘70 en ‘80 van de twintigste eeuw 
was Jaap van der Meent de mollenvanger op 
het vliegveld. Eigenlijk was hij kraanmachinist 
bij het grondbewerkings- en transportbedrijf 
Van Dijk in Hilversum en deed hij het mollen 
vangen erbij. Hij woonde in de driehoek tus-
sen vliegveld, kazerne en Noodweg. Jaap van 
der Meent kwam uit een groot gezin. Eén van 
zijn broers was Evert van der Meent. Evert 
was getrouwd met Riek Boshuizen. Riek Bos-
huizen was een zus van Annie Boshuizen en 
Annie Boshuizen was getrouwd met Theunis 
Hovius, een broer van mijn moeder.

In die zelfde periode heb ik wel gesprekken 
gevoerd met oud KLM-gezagvoerder en later 
piloot voor de NOS, Charles van der Heide. Hij 
vertelde mij dat, mits de grasbanen in top-
conditie zijn, een Fokker F27 zou kunnen lan-
den en opstijgen op/van vliegveld Hilversum. 
De Fokker F27 vliegt vrijwel niet meer in Eu-
ropa. Echter nog wel in derde-wereldlanden 
(wat een rotwoord trouwens, alsof er meer 
dan één wereld is).

1. Landgoed Hoorneboeg, 2. Zonneheide met ven, 3. Vliegveld Hilversum Foto: Google Earth
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Jos Oude Elferink*

In Nederland wonen ongeveer 16,5 miljoen 
mensen. Dat zijn bijna 400 mensen per vierkan-
te kilometer en al die mensen hebben hun ei-
gen wensen en ideeën over het gebruik van de 
ruimte. Om de wensen in goede banen te lei-
den en te zorgen dat Nederland een plek blijft 
waar het aangenaam leven is in een mooie, 
schone en veilige omgeving, zijn spelregels 
voor het gebruik van de ruimte nodig. Die spel-
regels staan in de Wet Ruimtelijke Ordening 
(WRO) en het daarbij behorende Besluit ruim-
telijke ordening (Bro). De WRO bepaalt dus niet 
waar we wonen, werken en recreëren. De wet 
geeft wel aan hoe al die activiteiten op een 
zorgvuldige manier een plek kunnen krijgen. 
In 2008 is een nieuwe landelijke geldende Wet 
Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking getre-
den. De in dit artikel beschreven zaken kunnen 
beschouwd worden als de inhoud van een ge-
reedschapskist voor een mooier Nederland. 

Spelers en actiestrategie
Het speelveld van de ruimtelijk ordening is 
complex en elke keer weer anders, maar de 
grote lijnen zijn telkens hetzelfde. De formele 
bevoegdheid voor het vaststellen van plannen 
ligt in handen van Rijk, provincie en gemeen-
te. Vastgestelde bestemmingsplannen zijn 
vervolgens het toetsingskader om te bepalen 
of voor concrete activiteiten een bouw- of 
aanlegvergunning verleend kan worden. Par-
ticulieren, bedrijven, overheden en (belangen)
organisaties die iets willen met de ruimte kun-
nen hun wensen kenbaar maken en proberen 
deze in een plan opgenomen te krijgen. Om 
iets te bereiken is het noodzakelijk om met 
een realiseerbaar voorstel te komen, dat op 
de nodige steun kan rekenen. Uiteindelijk kan 
de rechter nog toetsen of het proces zorgvul-
dig is verlopen, en of voldoende rekening is 
gehouden met regelgeving over ondermeer 
milieu- en natuurbescherming. Voor de gang 
naar de rechter is het noodzakelijk om belang-
hebbende te zijn.

Voor een mooier Nederland zijn globaal drie 
actiestrategieën te onderscheiden:
1. Agenderen: zelf voorstellen maken, zorgen 

dat die voorstellen in de plannen komen en 
uitgevoerd worden. Soms kan dat heel erg 
snel gaan, maar vaak is het ook een zaak 
van lange adem en bij elke gelegenheid die 
zich voordoet het voorstel opnieuw onder 
de aandacht brengen zonder drammerig te 
worden. Begin met de grote lijnen en vul 
daarna pas de details in. Aansluiten op al 
bestaande plannen en regelingen verhoogt 
het realiteitsgehalte van de voorstellen.                                                          

2. Reageren: een onderbouwde mening ge-
ven over plannen. Een positieve boodschap 
is beter. Voorstellen doen om plannen te 
verbeteren als het kan en bestrijden van 
verkeerde ontwikkelingen alleen als het 
moet.

3. Controleren: worden de afspraken in de 
plannen nagekomen en is daar toezicht op? 
Zo nodig vragen om de regels te handha-
ven.

 Bij het bespreken van de instrumenten op 
de WRO wordt aangegeven welke actie-
strategie gebruikt kan worden. Zelf met 
een voorstel komen kan natuurlijk op elk 
moment. Als het voorstel eenmaal voldoen-
de steun heeft verworven, moeten daar 
de juiste instrumenten bij gezocht worden 
om het te realiseren. Zorg voor een helder 
en realiseerbaar verhaal dat op een aan-
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sprekende wijze is verpakt: een goed vorm 
gegeven folder of webpagina met mooie 
foto’s spreekt meer aan dan een grauwe 
lap tekst. Om iets te bereiken is het nood-
zakelijk om medestanders te zoeken. Met 
een wervend verhaal lukt dat.

 
De rol van leden van Vrienden en bewoners 
van het Gooi.
                       
Structuurvisie: Rijk, provincie en gemeente

In de respectievelijke landelijke, provinciale 
en gemeentelijke structuurvisie geven Rijk, 
provincie en gemeente de hoofdlijnen van 
de ontwikkelingen voor (een deel van) het 
grondgebied. De structuurvisie is zelfbindend 
voor de betreffende overheid, d.w.z. dat bij 
het opstellen van bestemmingsplan of inpas-
singplan de inhoud van de structuurvisie rich-
tinggevend is. Daarom is het erg belangrijk 
om bij het opstellen van een structuurvisie 
van een gemeente (resp. provincie en Rijk) de 
eigen wensen te agenderen en te reageren 
op de voorstellen die op tafel komen. Een 
overheid die zich niet houdt aan de eigen 
structuurvisie zal bij de rechter te horen krij-
gen dat onzorgvuldig is gehandeld. Boven-
dien hebben het Rijk en de provincie de mo-
gelijkheid om hun structuurvisie op te leggen 
aan lagere overheden door koppeling van de 
structuurvisie aan een algemene maatregel 
van bestuur (AMvB) respectievelijk provinci-
ale verordening met dwingende voorschrif-
ten. Door het Rijk is inmiddels een ontwerp 
AMvB Ruimte vastgesteld, die naar verwach-
ting binnenkort in werking zal treden. Voor 
het onderwerp Rijksbufferzones bevat die 
bepalingen die direct naar bestemmings-
plannen doorwerken. Voor de onderwerpen 
bundeling verstedelijking, locatiebeleid eco-
nomische activiteiten (o.a. bedrijventerrei-
nen), Ecologische Hoofdstructuur, Nationale 
Landschappen, en deels ook Rijksbufferzones 
moeten de bepalingen van de AMvB worden 
uitgewerkt door provincies in verordeningen 
(getrapte doorwerking). Dat moet uiterlijk 
in 2011 zijn gebeurd. Tot die tijd moet ervan 
worden uitgegaan dat de AMvB direct door-
werkt.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is het document waar-
in de gemeente alle ruimtelijke ontwikke-
lingen op een voor iedereen juridische bin-
dende wijze in regels vastlegt en op kaart 
zet (de verbeelding). In de toelichting op het 
plan worden gemaakte keuzen voor bestem-
mingen verantwoord en wordt ingegaan op 
de uitvoerbaarheid (geld, maar ook verenig-
baarheid met andere relevante regelgeving 
zoals de Flora- en faunawet). Het is daarom 
belangrijk om al in de voorbereidingsfase be-
trokken te zijn bij het tot stand komen van 
het bestemmingsplan. Op dat moment ligt 
het beleid alleen nog maar in hoofdlijnen 
vast in de structuurvisie en zijn er nog veel 
mogelijkheden om de belangen voor natuur, 
milieu, landschap en cultuurhistorie verder in 
te vullen en te zorgen dat daar ook geld voor 
wordt gereserveerd.
In het daarop volgende traject met achter-
eenvolgens:
•	 Vooroverleg	en	inspraak	over	het	vooront-

werp bestemmingsplan.
•	 Indienen	 van	 zienswijzen	 over	 het	 ont-

werp bij de gemeenteraad.
•	 Beroep	tegen	het	vastgestelde	plan	bij	de	

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (alleen voor diegenen die ziens-
wijzen hebben ingediend, en ook alleen 
over onderwerpen die in de zienswijze 
zijn aangeroerd) verschuift het accent van 
discussie over de inhoud naar toetsen van 
zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de 
procedures. Belangrijke zienswijzen en het 
aantekenen van beroep alleen mogelijk is 
voor belanghebbenden.

Beheersverordening
Soms lijkt het wel of Nederland een grote 
bouwplaats is. Op heel veel plekken veran-
dert echter helemaal niet zo veel. Voor die 
gebieden kan de gemeenteraad een beheers-
verordening vaststellen om het bestaande 
gebruik te handhaven en te beschermen.

Projectbesluit                                                                                                                                       
Het projectbesluit biedt de mogelijkheid om 
snel met bouwen te beginnen terwijl het 
niet in het bestemmingsplan past. Het is dus 
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enigszins vergelijkbaar met de oude artikel 
19 procedure. Na maximaal een jaar, of drie 
jaar als aan een herziening wordt gewerkt, 
moet het projectbesluit zijn verwerkt in het 
bestemmingsplan. Tegen een projectbesluit is 
bezwaar en beroep mogelijk net als bij een 
bestemmingsplan.

Inpassingplan
Rijk en provincie hebben in de nieuwe wet de 
mogelijkheid om voor ontwikkeling met een 
bovenlokaal belang zelf een juridisch kader 
te scheppen, het inpassingplan. Dit komt dan 
in de plaats van een gemeentelijk bestem-
mingsplan. De procedure van het inpassing-
plan is vergelijkbaar met het bestemmings-
plan en dat geldt ook voor de mogelijkheden 
om een eigen inbreng te hebben.

Tijdelijke behoefte
Voor een tijdelijke behoefte mogen burge-
meester en wethouders een ontheffing ver-
lenen van maximaal 5 jaar. Aan de ontheffing 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

De tijdelijkheid van de behoefte moet volgens 
de jurisprudentie aangetoond worden. Bij het 
beoordelen van een ontheffing zijn twee vra-
gen van belang, namelijk wordt er door het 
tijdelijk gebruik onherstelbare schade toege-
bracht en wordt via de achterdeur van het tij-
delijke iets permanents gerealiseerd.

Verslaglegging                                                                                                                                   
De minister en burgemeester en wethouders 
doen jaarlijks verslag van de uitvoering van 
de bestuursrechtelijke handhaving en het ge-
voerde ruimtelijk beleid. Het verslag wordt 
gestuurd aan respectievelijk de Staten Gene-
raal en de gemeenteraad. Gedeputeerde sta-
ten doen verslag aan provinciale staten over 
het gevoerde beleid. De bespreking van de 
verslagen biedt een goede gelegenheid om 
zaken die verbetering behoeven aan te kaar-
ten.

* Jos Oude Elferink is werkzaam bij de Natuur- en Mili-
eufederatie Noord-Holland (www/mnh.nl) en lid van de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi.

WRO in de praktijk
De WRO is van kracht sinds 1 juli 2008 en vervangt de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO). Voor de overgang van oud naar nieuw geeft een aparte invoeringswet regels: die 
komen er op neer dat plannen (en art. 19 vrijstellingen) waarvoor het ontwerp voor 1 juli 
2008 ter inzage is gelegd volgens de oude WRO worden afgehandeld. Het Rijk heeft met 
de AMvB Ruimte de Nota Ruimte voorzien van een nieuw juridische kader, terwijl de pro-
vincie Noord-Holland de belangrijkste punten uit de streekplannen heeft verankerd in een 
verordening. Voor 2011 heeft de provincie een nieuwe verordening vastgesteld waar de 
AMvB Ruimte in is en wordt verwerkt. Gemeenten hebben het stuwmeer van procedures 
op grond van de oude wet inmiddels grotendeels weggewerkt en zijn bezig met het ver-
nieuwen van hun bestemmingsplannen volgens de regels van de WRO-plannen van voor 
1 juli 2003 moeten uiterlijk 1 juli 2013 zijn herzien, van na 1 juli 2003 uiterlijk in 2015. De 
indruk bestaat dat gemeenten inmiddels goed in staat zijn om af te wegen wanneer ze een 
bestemmingsplan moeten maken en wanneer ze via een projectbesluit aan de slag kunnen.

Websites over de Wet Ruimtelijke Ordening en uitvoering 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening/wet-ruimtelijke-ordening: landelijke informatie over de 
nieuwe WRO:   
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm: provinciale informatie over de structuurvisie en verorde-
ning Noord-Holland met bijbehorende kaarten
http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm: beoordeling van ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke 
plannen buiten Bestaand Bebouwd Gebied. 
http:// www. plaatsnaam van de gemeente.nl: gemeentelijke informatie over o.a. de WRO, structuurvisie, bestemmingsplan. 
www.vriendenvanhetgooi.nl Wet dossier ruimtelijke ordeningen meer informatie over VVG
info@vriendenvanhetgooi.nl o.v.v. ruimtelijke ordening. Voor vragen en/of interesse vanuit uw vakgebied of hobby om 
zich meer in te zetten voor ruimtelijke ordeningsvraagstukken. www.snellernaarbeter.nl-instrumenten-wijziging/tracewet: 
tracé-wet, versnelling en verbetering van infrastructurele projecten.
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Hetty  Laverman

In dit nummer wordt veel aandacht geschon-
ken aan de ruimtelijke ordening en daar is 
alle reden toe. Aanleiding is de nieuwe Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) die eind 
juli 2008 in werking is getreden. Een van de 
veranderingen is dat een gemeentelijk be-
stemmingsplan niet meer goedgekeurd hoeft 
te worden door Gedeputeerde Staten van 
een provincie. Dit heeft ingrijpende conse-
quenties voor de rolverdeling bij ruimtelijke 
ordening. De gemeente bepaalt nu de pro-
cesgang. De provincie dient in een vroeg sta-
dium de provinciale belangen aan te geven 
en deze gedurende het proces te bewaken. 
Leden van de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi en anderen kunnen door mee te 
denken en te reageren helpen het devies van 
de provincie ‘Zuinig met Ruimte’ en ‘Ontwik-
kelen met het behoud  van identiteit en kwa-
liteit’ waar te laten maken.

Gebrek aan regie?
De Vrienden van het Gooi zijn  van mening dat 
door de nieuwe rolverdeling het gevaar dreigt 
van gebrek aan regie. Een goede regie kan 
‘verrommeling’ en ‘verstening’ van het land-
schap voorkomen. Er moet namelijk nu een 
nieuwe balans worden gevonden tussen de rol 
en de bevoegdheden van provincies, Rijk en 
gemeenten. Wie gaat de regie voeren over de 
inrichting van Nederland, zodat de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt? 
Met ons zijn velen in het bedrijfsleven, in de 
wereld van projectontwikkelaars en bij de mi-
lieufederaties van mening,  dat duidelijke re-
gie en sturing door de provincies van belang 
is voor het waarborgen van de kwaliteit van 
de ruimte en het landschap.
Bij provinciale ruimtelijke verordening ‘Struc-
tuurvisie 2010’ is de Adviescommissie Ruimte-
lijke Ordening (ARO) ingesteld. De criteria die 

door deze commissie gehanteerd zullen wor-
den, zijn van groot belang bij de advisering 
over aanvragen van gemeenten tot onthef-
fing van ‘Binnen Bebouwd Gebied bouwen’.
Als richtsnoer heeft de provincie Noord-
Holland de ‘Leidraad Landschap en Cultuur-
historie’ opgesteld, een onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma van de provinciale 
structuurvisie. Deze leidraad geeft de pro-
vinciale visie op ruimtelijke kwaliteit weer en 
beschrijft de kernkwaliteiten van de verschil-
lende landschappen. Bestemmingsplannen 
die voorzien in nieuwe ontwikkelingen in het 
landelijk gebied houden rekening, c.q. moe-
ten rekening houden met deze karakteris-
tieke eigenschappen. Het door de provincie 
gehanteerde uitgangspunt hierbij is: ontwik-
kelen met behoud van identiteit en kwaliteit.
Echter vóórdat de daartoe ingestelde com-
missie Ruimtelijke Ordening (ARO) advies 
mag geven, zal al vastgesteld zijn dat nut en 
noodzaak van de aanvraag tot ontheffing is 
aangetoond. 

Deze taak ligt bij Gedeputeerde Staten. Ge-
hoord hebbende de Provinciale Staten, c.q. 
de vakcommissie, kunnen GS de begrenzing 
van het bestaand bebouwd gebied, zoals 
aangegeven op de bij het gebied behorende 
kaart en op de digitale verbeelding ervan, 
wijzigen. Gezien het devies van de provincie 
Noord-Holland ‘Zuinig op ruimte’ geeft het 
goede hoop dat er zeer sterke argumenten 
en  weloverwogen redenen op tafel moeten 
komen om af te wijken van het  Binnen Be-
bouwd Gebied (BBG) bouwenprincipe. 
Toch blijft waakzaamheid geboden. De pro-
vincie geeft ook aan dat zij de gelaagd-
heid van het landschap als kernkwaliteit 
meeneemt bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
een uitspraak die  breed geïnterpreteerd kan 
worden en ruimte kan geven aan allerlei niet 
bedoelde en niet tegen te houden ontwikke-
lingen. 
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Eén stevige leidraad, een sterk ‘Nee, tenzij’ 
regime, aan de hand waarvan nut en nood-
zaak van een mogelijke ontheffing kunnen 
worden bepaald en eventueel een oplossing 
voor bouwen binnen bestaand bebouwd ge-
bied geboden kan worden, is dan van groot 
belang. En vervolgens is de toepassing van de 
eerder genoemde Leidraad Landschap en Cul-
tuurhistorie een belangrijk handvat in deze.

Vrienden van het Gooi: 
doelen die de vereniging nastreeft en 
haar relatie met het bovenstaande 
Het doel van de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi (VVG) is zowel in het landelijk als in 
het stedelijk gebied het eigen karakter van 
het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te 
bewaren en goed natuurbeheer te bevorde-
ren.  Daarbij streeft zij naar een milieubeheer 
en ruimtelijke ordening die aantasting van de 
waarden van natuur, landschap, stedenbouw 
en cultuurhistorie tegengaan of voorkomen. 
Voorts zet zij zich in voor bescherming van 
flora en fauna.
Met deze doelen voor ogen is het zonne-
klaar dat de vereniging, actief en proactief, 
de in- en uitvoering van de Wet Ruimtelijke 
Ordening, de Provinciale Structuurvisie met 
de bijbehorende verordening en de gemeen-
telijke vormgeving van structuurvisies volgt. 
Het Gooi, dat de uitloper is van de Utrechtse 
Heuvelrug, en aansluit op de Vechtstreek en 
Groene Hart, zou daarop niet alleen qua cul-
tuur (historie), maar ook structuurvisie-tech-
nisch moeten aansluiten.

In eerdere nummers van dit tijdschrift heeft 
u al kunnen lezen dat de vereniging haar 
zienswijzen en toelichting heeft gegeven op 
het ontwerp Provinciale Structuurvisie en de 
daarbij behorende nota Beleidskader Land-
schap en Cultuurhistorie Noord-Holland.
Het Gooi en omstreken is hierin een witte 
vlek zonder enige status en invulling. De pro-
vincie Noord-Holland houdt zich primair be-
zig met Amsterdam en het deel van Noord-
Holland boven het Noordzeekanaal.
Samengevat volgen hieronder de punten die 
door de vereniging als het meest verontrus-
tend gezien worden en die zij wil meehelpen 
verbeteren: 

•		 Het	Gooi	en	deels	de	Vechtstreek	worden	
niet gezien als een waardevol natuurhisto-
risch gebied dat onderdeel is van enerzijds 
de Utrechtse Heuvelrug en anderzijds het 
Groene Hart. Het is een belangrijke recre-
atiegebied, niet alleen voor de bewoners 
zelf,  maar ook uitdrukkelijk voor de be-
woners van de omringende grote steden.

•		 De	vereniging	-	evenals	een	aantal	Gooise	
gemeenten - wil het Gooi, als uitloper van 
de Utrechtse Heuvelrug, graag daadwer-
kelijk onderdeel laten uitmaken van het 
Nationaal Landschap Heel De Heuvelrug. 
Deze aansluiting wordt in de structuurvi-
sie Noord-Holland node gemist. De burge-
meesters van de regio Gooi en Vechtstreek 
en hebben daartoe op 11 september 2008 
wel de Ceciliaverklaring ondertekend, 
waar-in een samenwerkingsovereenkomst 
is vastgelegd en het Programmabureau 
Heel de Heuvelrug is opgericht. Echter, 
zonder steun van de provincies Noord-
Holland en Utrecht blijft dit een ‘papieren 
belofte’. 

•		 Dit	 unieke	 gebied	 moet	 niet	 verder	 ver-
stedelijken. En al helemaal niet langs de 
kust. Het gebied is voor de bewoners zelf  
èn voor de inwoners van de omringende 
grote steden van groot belang in cultuur-
historische en recreatieve zin. Het behoort 
tot de groene bufferzones tussen de grote 
steden in het randstedelijke gebied. De 
overgang van Gooi naar Vechtstreek is al 
voor een groot deel op de schop geno-
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men in de Gouden Eeuw en eind 19e en 
20e eeuw Het zand is toen afgevoerd naar 
Amsterdam. Alleen  in de omgeving van 
het vliegveld Hilversum is het landschap 
nog ongeschonden aanwezig.

•	 De	 kust	 (zoals	 op	 de	 kaarten	 te	 zien	
is), vormt óók een wezenlijk onderdeel van 
onze bescherming tegen water d.m.v. on-
der meer de oude zeedijken.

•	 De	 vage	 Metropoolplannen	 passen	 daar	
niet in1. Het Gooi en het Vechtgebied zijn 
hierin vanuit grootstedelijk perspectief 
beschreven. Er ontbreekt een beschrijving 
door de provincie Noord-Holland vanuit 
het gebied Gooi en Vechtstreek zelf, vanuit 
het perspectief van de leefomgeving van de 
inwoners van deze regio.

•		 We	 moeten	 afstappen	 van	 het	 denken	 in	
groeimodellen in de trant van: meer inwo-
ners, meer bouw in dit gebied. Gezondheid, 
welzijn, en toekomst voor de volgende ge-
neraties zijn minstens zo belangrijk. Een 
groene, landelijke omgeving is niet alleen 
in die zin een waardevol aspect, maar ook 
essentieel voor duurzame economische 
welvaart.

 Het is dringend nodig een visie te ontwik-

kelen naar “krimp”, duurzaamheid, kwali-
teit en kleinschaligheid, zeker in het Gooi 
en omstreken. Gemeenten moeten de 
uitdaging aangaan zich niet meer als pro-
jectontwikkelaars te presenteren, maar als 
renoveerders, herinrichters en leveranciers 
van maatwerk.

•		 In	deze	regio	geen	grootschalige	veeteelt!	
Megastallen van anderhalve hectare passen 
niet in dit dichtbevolkte door veel forensen 
bewoonde en recreatieve gebied. Alleen 
grondgebonden, diervriendelijke extensie-
ve veeteelt ziet VVG als mogelijkheid.

•		 Het	Gooi	en	omstreken	is	volgebouwd.	De	
vereniging pleit dan ook voor een heldere 
demografische visie. Geen verdere bebou-
wing in het landelijk gebied. Inzetten op 
restauratie, hergebruik of herontwikkeling. 
Dat vraagt om uitdagende structuurvisies 
en uitwerking daarvan.

Onze uitdaging ook de uwe?
Meer informatie, vragen of een reactie? Ge-
interesseerd in het volgen van de ontwikke-
lingen in uw gemeente of van de regio?
Mail naar info@vriendenvanhetgooi.nl  o.v.v.  
WRO of schrijf naar de secretaris.

1 De structuurvisie van de provincie Noord-Holland is in deze gebaseerd op de Metropoolvisie Amsterdam, ontwikkelings-
gebied Noordvleugel 2040 Amsterdam, februari 2008.

Amsterdam

Utrecht

Amersfoort

Bron: Gebiedsvisie Heel de Heuvelrug, 4 november 2009.

Het Gooi wil graag deel uitmaken van het Nationaal Landschap Heel De Heuvelrug.
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Rudy Stroink

Joris Cammelbeeck
Er is structureel teveel gebouwd in Neder-
land. Niet alleen de behoefte aan huizen, 
maar ook aan kantoren wordt niet afge-
meten aan de vraag, maar aan ongecontro-
leerde ambities. Het  te grote aanbod is het 
gevolg van een ‘incestueuze relatie’ tussen 
overheid, architecten, projectontwikkelaars 
en beleggers, constateert projectontwik-
kelaar Rudy Stroink. De eigenaar van TCN 
Properties maakt ons in zijn kantoor aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht deelge-
noot van de omslag in zijn denken en doen 
sinds 2008, het jaar dat de economische crisis 
toesloeg. Toen was zijn portefeuille nog 2,5 
miljard waard, maar hetzelfde jaar moest hij 
vierhonderd werknemers ontslaan. Inmiddels 
heeft zijn bedrijf zich hersteld en houdt hij 
zich vooral bezig met herontwikkeling van 
industrieterreinen. ‘We kunnen toe met de 
huidige bebouwde gebieden. Nieuwbouw in 
de groene gebieden is onnodig. 
Laat die Bloemendalerpolder toch met rust’, 
meent Stroink. 

Herbezinning is begonnen
Ziet u al een kentering in het denken over 
de aanleg van industrieterreinen en de bouw 
van nieuwe woonwijken in het groen en de 
planologie die daarmee samenhangt?

Er is op diverse plekken tegelijk een kente-
ring waarneembaar, maar die loopt absoluut 
niet synchroon. Het ministerie van VROM, 
nu ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(redactie), de wethouder van Amsterdam 
en de wethouders van de streek hebben al-
lemaal wel een mening, die langzamerhand 
samenklontert. En gaat langzaam maar zeker 
naar een gedeeld besef. Het stuk in de NRC 
(11 september 20101) is daarom wel interes-
sant als wethouder Van Poelgeest zegt dat we 

voortaan alleen nog maar in de grote steden 
moeten bouwen. Dat is eigenlijk onzin, want 
begin eerst te definiëren wat een stad is. Dat 
is interessant voor Gooi en Vechtstreek: is dit 
nou een aparte eenheid of is het een eenheid 
die onlosmakelijk verbonden is met Amster-
dam? Ik denk het laatste.

Samenhang tussen Amsterdam en het Gooi
Ik hoor ze in het Gooi al brommen. Daar leeft 
juist de opvatting, niet onder bestuurders zo-
zeer, maar onder burgers dat de status quo 
moet worden bewaakt: een groen gebied, 
met recreatieve faciliteiten, een sterke dien-
sten- en gezondheidssector en een bevolking 
met veel forensisme. Meer woningen, zoals 
gepland in de Bloemendalerpolder bij Weesp, 
worden gezien als een bedreiging van dat 
specifieke karakter.

1 zie htttp://www.tijsvandenboomen.nl/?page_id=2&mode=browse&artikel_id=1351).
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De economische logica is dat het Gooi en 
Amsterdam als een gebied aan elkaar vast-
hangen. De A-1 staat niet voor niets elke dag 
vol. Er zijn mensen die klaarblijkelijk iedere 
dag Amsterdam ingaan en ’s avonds Amster-
dam weer verlaten. Als je in de wereld kijkt 
dan zie je dat we langzamerhand beginnen 
te doorgronden dat een stad niet een ding 
is dat je op de kaart kan aanwijzen, maar 
iets dat zich virtueel uitspreidt over een veel 
groter gebied en daar hoort in het geval van 
Amsterdam ook Schiphol bij. Het is een soort 
ecosysteem dat allerlei onderdeeltjes kent en 
die zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Het 
is een beetje de ziekte van Nederland dat we 
net, of net niet over onze gemeentegrenzen 
heen kijken, maar dat het regionale verband 
heel slecht wordt onderkend als een uitda-
ging. Je kan wel vinden dat de Gooi en Vecht-
streek een groen gebied moet blijven, maar 
besef wel dat je je dat alleen kan permitteren 
bij gratie van het feit dat je onderdeel bent 
van een veel groter geheel.
Dat mag je vinden - handhaving van het be-
staande -, maar dan moet je ook bereid zijn 
concessies te doen. Met andere woorden, je 
kan zeggen: niemand mag zich meer in onze 
regio vestigen, er mogen geen uitbreidingen 
meer plaatsvinden, geen huizen worden bij-
gebouwd. Dat is te gemakkelijk. Dan moet 
je ook met elkaar bereid zijn mee te betalen 
op andere plekken waar dan wel gebouwd 
gaat worden. Wij (bedrijf van Stroink) zijn 
bijvoorbeeld de laatste tijd bezig oude be-
drijfsterreinen meer geschikt te maken om te 
gaan wonen of een stedelijke functie te ge-
ven. Daar kan een groot deel van de ambities 
makkelijk opgevangen worden.

Wonen in het groen gaat burgers geld kosten
Dus ‘not in my backyard’ is niet genoeg. Je 
moet bereid zijn te compenseren? Dus meer 
woningen in Almere daar zou het Gooi dan 
ook zijn aandeel aan moeten leveren?

En besef wel dat de kwaliteit van de Gooi en 
Vechtstreek nauw samenhangt met het voor-
zieningenniveau van Amsterdam. Ik kom zelf 
uit Den Haag en daar in de regio speelt dat 
oude debat tussen Wassenaar en Den Haag: 

dorp versus stad. Je hebt beide nodig voor 
een goed leefmilieu. Als je als Gooi en Vecht-
streek beseft dat er sprake is van een regio-
naal geheel, een levend organisme, dan kan 
je veel betere keuzes maken en hoef je ook 
niet meer alles te willen.

Als mede-eigenaar van het Mediapark is mij 
het fenomeen not in my backyard heel wel 
bekend. Een goede ontsluiting is mij veel 
waard. Het is echt een motor van de regio. 
Maar je merkt dat de mensen liever zien dat 
het Mediapark er bij wijze van spreken niet is, 
in ieder geval niet in je achtertuin.

Zoals de discussie over de weg over de hei?

Ja, bijvoorbeeld. Kortom, er is niks tegen om 
een prachtig parkachtig landschap te houden 
tussen Amsterdam en Amersfoort, maar je 
moet er wel wat voor over hebben.

Bouwen in de Bloemendalerpolder of Almere?
De bouw van woningen in de Bloemenda-
lerpolder past niet in dat parkconcept. Dus u 
bent het met de tegenstanders daarvan eens. 
Wat als het nu een een waterbergingsfunctie 
kreeg? Want dat past in het skeggeconcept 
dat Amsterdam er al decennia op na houdt.

Ik zou zeggen bouw in Almere. Ook hier zie 
je trouwens dat dorpse denken waarin ge-
meenten hun eigen doelen nastreven zonder 
verder te kijken dan hun neus lang is. Daar 
krijg je dit soort ongelukken van. Overigens, 
als je in de buurt kijkt is er nog een industrie-
terrein bij Muiden dat je zou kunnen volbou-
wen. Dat is dus niet alleen het KNSF-terrein, 
maar ook het industrieterrein ten zuiden 
daavan langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Almere gebruikt woningbouw als een argu-
ment om een tweede verbinding bij het Rijk 
af te troggelen, hetzij in de vorm van een 
brug, hetzij van een tunnel.

Dan is het niet handig op het oude land nog 
te gaan bouwen. Doe het dan in de polder 
want dan kan je die brug tenminste beta-
len. Kortom, de Bloemendalerpolder is een 
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prachtig gebied om groen te houden. Ik zie 
de noodzaak van die ontwikkeling helemaal 
niet.

Bouwen voor de leegstand
Het is een fascinerend proces en daar heb ik 
me de afgelopen tijd weer ernstig over ver-
baasd. We weten eigenlijk al twintig tot der-
tig jaar dat de bevolkingsgroei afvlakt. Begin 
jaren zestig dachten we nog 20 miljoen te 
halen en eind jaren zestig waren het er 24 
miljoen, daarna zijn de prognoses steeds naar 
beneden bijgesteld tot 17 of 18 miljoen inwo-
ners. Dus dat betekent vanaf nu nog een mil-
joen erbij, maximaal. We hebben duizenden 
commissies in dit land en veel wetenschaps-
instituten. Ze hebben allang zien aankomen 
wat er met onze pensioenen, met onze ste-
den gaat gebeuren. Dat weten we gewoon 
allemaal. Dat kun je op de achterkant van 
een sigarendoosje uitrekenen.

Blijkbaar niet, want nu is er weer gedonder 
over de pensioenen en eerder over de betaal-
baarheid van de AOW. Of we wisten het wel 
en hebben er niet naar geleefd!

Iedereen dacht blijkbaar het gaat bij die an-
der gebeuren en niet bij mij. Kijk bijvoorbeeld 
naar Heerlen waar ik ook actief ben. Je moet 
beseffen dat er in bepaalde woonwijken re-
kening mee wordt gehouden dat 20 procent 
van de woningen structureel leeg komt te 
staan. Dus we hebben niet zo’n ruimtepro-
bleem, maar een herstructureringsprobleem. 
Voor een babyboomer een ondenkbare ge-
dachte, maar het gaat gebeuren.

We moeten voor een andere bevolking bou-
wen?

Ja, een anders samengestelde bevolking met 
andere produkten. Ik zeg altijd, datgene wat 
we nu zo’n beetje bebouwd hebben, daar ko-
men we wel mee uit. We moeten vooral aan-
passen, we hebben teveel saaie bedrijventer-
reinen en te weinig kwalitatief goede plekken.

Maar er wordt toch ook veel gesloopt, als ik 
u even mag onderbreken, door corporaties 

om daarvoor in de plaats nieuwe, betere of 
ook duurdere woningen neer te zetten. Zie 
de Bijlmer waar vrijwel alle flats zijn gesloopt 
en vervangen door laagbouw of althans iets 
anders.

Nee, we zitten nog steeds in een wederop-
bouwtraditie van morgen een nieuwe stad 
bouwen. Niet een hernieuwde stad maar een 
nieuwe stad. Het proces van organische ver-
betering van ons stedelijk gebied hebben we 
niet onder de knie.

U bedoelt erbij?

Ja, extra. Nieuwe polders, nieuwe wegen, 
nieuwe bouwgronden.

Overheid in dubbelrol
De verklaring daarvoor is dat het goedko-
per is nieuw te bouwen in de polder, in het 
groen. Want grond in Nederland is krankzin-
nig duur?

Bouwen op die plaatsen is makkelijker. Je 
hebt als betrokken partijen, aannemers, pro-
jectontwikkelaars en overheid, met minder 
regels en procedures te maken. Ik ben bouw-
kundig ingenieur en dan leerde ik niet anders 
dan dat de enige oplossing was, als je meer 
woningen nodig had, je in de wei moest bou-
wen. Dat is een mentaliteit, meer dan een 
economisch principe. Op die bedrijventerrei-
nen uit de jaren vijftig en zestig zit niemand 
meer op te wachten en de grondprijs zakt 
daar in elkaar. Relatief is het dus goedkope 
grond en de infrastructuur is er al en ze lig-
gen vaak tegen de stad aan. Dat soort kosten 
worden in de grondprijs van het weiland niet 
meegerekend.

In dit verhaal speelt de overheid een heel du-
bieuze rol. Want die overheid acteert als een 
eigen ontwikkelaar, en ze heeft belang bij de 
ontwikkelen van gronden. Daar wordt geld 
mee verdiend. Dat valt nu allemaal een beetje 
stil door de crisis en je ziet dat ze allemaal in 
grote financiële problemen zijn geraakt. Dat 
de overheid zich deze oneigenlijke rol heeft 
toegeëigend veroorzaakt dat proces van de 
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weilanden opzoeken en steeds nieuw bijbou-
wen. Dat gaat nu stoppen. De crisis heeft zijn 
heilzame werking gehad en we moeten nu 
naar een andere tijd. Daar verheug ik me zeer 
op. Dat zal uiteindelijk leiden tot een veel 
grotere herontwikkelingsopgave. We moe-
ten in feite terug naar de jaren zeventig toen 
we met stadsontwikkeling bezig waren. Die 
periode gaat weer terugkomen. Maar dan 
hebben we het niet over wijken maar over 
industriegebieden en bedrijventerreinen. We 
gaan niet meer nieuw bouwen, we gaan her-
ontwikkelen. 

Hoogbouw wel of niet gewenst
Heeft de druk om steeds weer bij te bouwen 
ook te maken met de zogeheten verdun-
ning? Nu wonen er gemiddeld niet meer dan 
1,7 personen in een huis. Dat was in de jaren 
‘50 wel anders.   

Dat is ooit, nadat er eerst na de oorlog aan 
wederopbouw werd gedaan, een factor ge-
weest. Maar nu de grond schaarser wordt en 
dus duurder, is er ook een prikkel om hoger 
te gaan bouwen. Voor een klein gezin is de 
hoogte ingaan niet zo erg.

Toch wordt en werd er altijd gezegd dat de 
Nederlanders niet in hoogbouw willen wo-
nen. Ze willen een huisje met een tuintje. Ze 
gaan alleen in een flat wonen als het echt 
moet.

Het misverstand ook daar weer is, dat het er-
aan ligt waar. Drie hoog achter wonen in het 
centrum van Amsterdam is niet erg, want dan 
wordt je ruimschoots gecompenseerd door 
alle aantrekkelijkheden direct om de hoek. 
Drie hoog in een saaie buitenwijk of een Vi-
nex-locatie, dat is in die zin echte armoede. 
Daar ben ik het mee eens. Als je in staat bent 
je stedelijke kwaliteit fors te verbeteren dan 
kan je best nog wat verdichten en dan zit je 
nog steeds vlak bij de binnenstad.

Overproduktie
Laten we nog even terugkomen op de oorza-
ken van de overproduktie, zowel in de huizen-
markt als de kantorenmarkt. Hoe kan dat?

Ik heb een studiegenoot die maakte elk jaar 
een kaart van Nederland met daarop alle ini-
tiatieven die er lagen, de Nieuwe Kaart van 
Nederland. Als al die plannen zouden wor-
den uitgevoerd en je ging doortellen voor 
hoeveel mensen die bedacht waren, kwam 
je op 30 miljoen. Als je naar de kantorensec-
tor kijkt, staat zeven miljoen vierkante meter 
leeg (14 procent van het totaal, bron VROM). 
Structureel gaat het naar twaalf miljoen. 

Waarom bouwen projectontwikkelaars voor 
leegstand?

Omdat de gemeenten plannen maken en wij 
de dealer zijn, die de publieke junkie aan zijn 
verslaving naar nieuw en groots houdt.

Maar een projectontwikkelaar bouwt die 
panden toch? Het enige dat gemeenten 
doen is toestemming tot de bouw geven. 

Daar zit dus het misverstand. Ik zal het pro-
beren uit te leggen. Een ontwikkelaar, zoals 
ik, verkoopt zijn gebouw aan een belegger. 
Lees pensioenfonds. Of er iemand behoefte 
heeft aan mijn gebouw is in dat hele spel 
irrelevant. Als een belegger gelooft dat ik 
een mooi produkt heb, dan koopt hij het 
van mij. Het hoeft nog niet eens verhuurd te 
zijn. Dat kan je een Amerikaan niet uitleg-
gen, maar zo werkt het. De bottleneck in dit 
proces is de bouwvergunning. Dat zijn niet 
de vermeende regeltjes, maar we hebben er 
een heel ingewikkeld proces van gemaakt, 
waarin de rol van de overheid en de markt 
helemaal door elkaar heen lopen. Dus als 
een wethouder tegen mij zegt, we praten 
even van voor de crisis, je mag een kantoor-
gebouw neerzetten en een belegger zegt 
dat wil ik wel kopen, want ik vind het een 
goeie plek, en een bank wil voor 100 procent 
financieren, dan zei ik ja. Soms stom genoeg, 
achteraf gezien.

Waarom was het stom?

Omdat je uiteindelijk voor leegstand bouwt 
en dan ga je uiteindelijk in je eigen staart bij-
ten.
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Dan word je de visser die uitvaart om de laat-
ste haring te vangen?

Ja, dat is het een beetje.
Ik praat natuurlijk een beetje in karikaturen 
en ik denk dat ik er iets voorzichtiger mee 
ben omgegaan dan mijn collega’s. Ik ben 
altijd al veel met herontwikkeling bezig ge-
weest. Tachtig procent was altijd herontwik-
keling bij TCN.

Dat zal zo zijn, u hebt dan geen pijn, maar 
die anderen hebben dan toch op termijn een 
probeem en die zien toch dat er geen hond 
in dat gebouw zit: de belegger, de bank en 
uiteindelijk de maatschappij?

Ja, maar die wethouder kan zeggen ik heb 
hier twee grote torens neergezet. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. Zo is het 
kringetje rond. Als hij dat wil dan maken we 
het. Wij liepen een relatief klein risico.

Economische crisis
Maar het is toch zo dat het verstandig is in 
tijden van crisis je geld in stenen te stop-
pen. Kijk naar al die jaren ‘30 huizen die 
zijn door pensioenfondsen en verzekerings-
maatschappijen in de crisisjaren gebouwd. Is 
er niet een relatie tussen een economische 
crisis, een lage rentestand, beroerde beurs-
koersen en geld stoppen in stenen?

Nu gaan we weer even uitleggen. De pro-
duktie van gebouwen gaat in een golfbe-
weging. (Stroink tekent een grafiekje met 
een golvende lijn). Als de omstandigheden 
goed zijn gaan we meer stenen stapelen, 
meer dan de vraag. Vroeger hadden we on-
derliggend een lijn en dat is de bevolkings-
groei. Zolang de bevolking groeit, haalt die 
zo’n golf van stenen weer in en dan komt 
het weer goed. De bevolkingsgroei haalde 
de overproduktie weer in. Dat is nu echter 
voorgoed voorbij. Wat de kantoren betreft, 
hetzelfde verhaal. De beroepsbevolking 
neemt af. Wat doen we in godsnaam met 
zeven miljoen vierkante meter lege kan-
toorgebouwen? Waar moeten die werkne-
mers vandaan komen? 

Als je er heel afstandelijk naar kijkt is het 
volstrekt irrationeel maar het gebeurt. Dat 
zijn interessante verschijnselen.

Ik heb een paar keer ruzie gekregen met 
wethouders, want die zeggen: het is jullie 
schuld, jullie zijn de markt en bouwen maar. 
Ik zei nee het is een gedeelde schuld, want 
we zijn heel dichtbij elkaar aan tafel gaan 
zitten. Jullie willen meer werklocaties heb-
ben en maken het voor ons wel erg simpel 
om die te bouwen en er waren weer beleg-
gers die ze van ons kochten. Dus het is op z’n 
minst een gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid. Het was een incestueuze relatie 
tussen publiek en privaat waardoor ons het 
zicht op de werkelijkheid werd ontnomen.

Zie je dat in het buitenland ook?
 
Nee, het is typisch Nederlands die merkwaar-
dige rol die de overheid zichzelf heeft toege-
eigend. Na de Tweede Wereldoorlog is heel 
bewust gekozen voor een wederopbouw-
model met een hele sterke corporatistische 
samenwerking tussen publiek en privaat, 
met een overheid die eigenlijk alle kastanjes 
uit het vuur haalt. We hebben daardoor een 
lui bedrijfsleven gekregen. 
De rol van de Nederlandse overheid is merk-
waardig ambivalent. Het zou een toezicht-
houder en afdwinger van kwaliteit moeten 
zijn, maar ze heeft een enorme behoefte 
zelf uit te voeren, een enorme regelneef. Zo 
gebeurde het met de mijnbouw, de scheeps-
bouw, Fokker, de verdeling winkelvestigin-
gen van Albert Heijn etc. Daaraan moet een 
einde komen, we weten alleen nog niet welk 
model het dan moet worden. 

Elke keer wanneer de overheid zegt we trek-
ken ons terug met geld, minder subsidies en 
regels, beginnen belangengroepen te pie-
pen. Of het nou groepen van liberale, chris-
tendemocratische of socialistische huize zijn. 
Dat maakt blijkbaar niet uit?

Precies, laatst stonden daar in Den Haag 
postbodes te demonstreren over werkgele-
genheid. Waar is dan de post die ze zouden 
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moeten rondbrengen? Ik krijg al tijden geen 
post meer uit de postkamer. 95% gaat nu 
per e-mail. Kortom, dingen houden soms op 
en het is niet meer tegen te houden, zelfs 
niet door de overheid. De oude economie 
wordt ingehaald door een nieuwe. Er is ook 
geen plaats meer voor een stoker op de elek-

trische trein.

* Joris Cammelbeeck is  redacteur van Tussen Vecht en Eem.

Rudy Stroink geboren op 2-12-1955 in Rotterdam. Hij stu-
deerde Bouwkunde aan de TU in Delft, is gastdocent aan 
de Universiteit van Amsterdam en is bestuurslid van het 
Utrechts Landschap.

Edwin P. Klomp

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

Echte en onechte ceders
Er is een aantal coniferen dat wordt aange-
duid met de al of niet juiste naam ceder. De 
echte ceders (geslacht Cedrus) zijn groenblij-
vende naaldbomen, waarvan de naalden in 
toefjes aan de zgn. kortloten staan. Het be-
kendst is ongetwijfeld de blauwe atlasceder 
(Cedrus atlantica ‘Glauca’).
Er zijn ook coniferen die wel met de naam 
‘ceder’ worden aangeduid, maar dat eigen-

lijk niet zijn. Zo worden de Amerikaanse 
westerse levensboom (Thuja occidentalis) en 
vooral de reuzenlevensboom (Thuja plicata) 
wel rode ceder (red cedar) genoemd en ken-
nen wij de zuilcypres ook wel als witte ceder 
of wierookceder (incensecedar).

De wierookceder
Er zijn verschillende soorten wierookceders 
die vroeger allemaal tot het geslacht Libo-
cedrus werden gerekend. Libocedrus is af-
geleid van het Griekse ‘libos’ (traan) en het 
Latijnse ‘cedrus’ (ceder). Dit bomengeslacht 
is tegenwoordig opgesplitst in de geslachten 
Austrocedrus, Calocedrus en Libocedrus. Alle 
drie behoren zij tot de cypressenfamilie (Cu-
pressaceae).
In het zuiden van Argentinië en Chili komt de 
Chileense ceder (Austrocedrus chilensis) voor. 
Austrocedrus betekent letterlijk zuidelijke 
ceder. Het is een fraaie zuilvormige conifeer 
die bij ons niet of nauwelijks bekend is. Er 
zou een mooi exemplaar staan in Arboretum 
Trompenburg in Rotterdam. O.a. in Nieuw-
Zeeland groeien de Libodedrus bidwilli en 
de Libocedrus plumosa. Ook deze bomen zijn 
bij ons niet of nauwelijks bekend. Overigens 
verwijst ’dwillii’ naar J.C.Bidwill (1815-1853), 
directeur van de botanische tuin van Sydney 
en betekent ‘plumosa’ veervormig.
Bij ons is het meest bekend de Amerikaanse 
wierookceder (Calocedrus decurrens). Van dit 
geslacht komen ook soorten voor in Zuid-Chi-
na, Noord-Birma en Taiwan. De Amerikaanse 
wierookceder komt voor in het westen van de 
Verenigde Staten in Oregon en Californië en 
ook in Noordwest-Mexico. Het is een tot 60 
meter hoge, groenblijvende en vrij slanke co-
nifeer die van een afstand wel enigszins lijkt 

Foto:
Edwin P. Klomp

Wierookceders.
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Foto:
Edwin P. Klomp

Twijgen van de wierookceder.

op de mammoetboom. Van dichtbij zijn de 
kenmerken echter onmiskenbaar. Oude bo-
men kunnen wel een stamdiameter van drie 
meter halen, maar hebben nooit zo’n brede 
stamvoet als de mammoetboom. Het zijn 
heel fraaie bomen. De geslachtsnaam Calo-
cerdus is samengesteld uit het Griekse ‘kalos’ 
(fraai) en het Latijnse ‘cedrus’ (ceder). De twij-
gen zijn prachtig waaiervormig en iets opge-
richt. De langgerekte schubben lopen langs 
de twijgen af met vleugelvormige randen. De 
soortnaam decurrens betekent ook aflopend. 
De mannelijke stuifmeelkatjes zijn vrij groot 
en opvallend geel. Ze verschijnen al vroeg, bij 
zachte winters vaak al rond de kerst. Dit le-
vert dan heel decoratief kerstgroen op, maar 

pas op want ze kunnen binnenshuis flink stui-
ven. De vrouwelijke, afhangende kegels zijn 
groen en circa 2 cm lang met een puntje op 
de rugzijde. Het blad en het hout versprei-
den een zoetige geur. Het hout is vrij zacht 
en splintert niet. Het wordt o.a. gebruikt voor 
de produktie van potloden.
De Amerikaanse wierookceder werd in 1848 
door kolonel John Charles Fremont ontdekt. 
Sedert 1852 is de soort in Engeland in cultuur.

Wierook
De echte wierook is afkomstig van de wie-
rookboom (Boswellia serrata). Dit is een loof-
boom die voorkomt in het droge heuvelland 
van India. Bij het inkerven van de bast ver-
schijnt er een gomachtige hars. Na indroging 
daarvan ontstaan de echte wierookkorrels.
Wierook is natuurlijk heel bekend als geurstof 
dat o.a. in diverse religies wordt gebruikt (wie-
rook is afkomstig van wijrook, en dit woord 
weer van gewijde rook). Vooral vroeger was 
wierook een zeer kostbare stof. Behalve als 
geurstof is wierook ook al eeuwenlang be-
kend als geneesmiddel. Het wordt o.a. ge-
bruikt bij gewrichtsaandoeningen. Wierook 
kan ook worden verkregen van andere harsen, 
zoals van de wierookceder. Bij verwonding van 
de bast komt de hars al direct vrij.

Waar te vinden?
De Amerikaanse wierookceder staat uiter-
aard in Pinetum Blijdenstein in Hilversum, 
maar is in deze gemeente ook te vinden op 
de Noorderbegraafplaats. In Bussum zag ik 
een jong exemplaar aan de Iepenlaan, vlak-
bij de Herenstraat. Maar ongetwijfeld de 
mooiste groep staat in het Hilversumse park 
Laapersveld,  tussen de vijver en de spoorlijn. 
Vrijwel elke winter worden deze wierookce-
ders gebruikt als slaapplaats door vele dui-
zenden spreeuwen die dan eerst hun specta-
culaire zwermvluchten uitvoeren.

Geraadpleegde literatuur
Johnson, H. 1975. Het Bomenboek. Zomer & 
Keuning, Wageningen/Natuurmonumenten, 
’s-Graveland.
Smit, D. (hoofdredactie) 1991. Het Groene 
Boek. Deel 16. Lekturama, zonder plaats.
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Hans Hoes
 
De dagen lengen alweer. Over een paar we-
ken gaat de zomertijd weer in. De koude van 
de zeer vroeg ingevallen winter is voorbij. 
Hoewel we ook hebben genoten van ’t Gooi 
in een dik sneeuwkleed, waar de sporen van 
de verschillende dieren soms zijn terug te vin-
den, ik ben toch meer van het voorjaar en de 
zomer. Nog even en de bomen en struiken la-
ten hun blaadjes weer zien, de natuur wordt 
weer wakker. Dat vind ik eigenlijk ’t Gooi op 
zijn mooist!

Vliegveld Hilversum
GS van Noord-Holland hebben (vooralsnog) 
een streep gezet onder de activiteiten rond-
om het vliegveld Hilversum. Vorig jaar zomer 
heeft GS van Noord-Holland - als voorberei-
ding op de besluitvorming - diverse belang-
hebbenden haar mening gevraagd over het 
verleggen en (een beetje) verharden van de 
landingsbanen van Vliegveld Hilversum. Te-
zamen met de actiegroep Geen Herrie op de 
Hei hebben wij de Raad van Hilversum ervan 
overtuigd om alleen dan de banen te verleg-
gen als de wijk Ter Sype gebouwd wordt én 
geen enkele (andere) vorm van verharding 
(dan de huidige) toe te staan. Dit advies is de 
provincie toegestuurd. Eerder adviseerden 
wij de provincie hetzelfde. Verschillende an-
dere belanghebbenden adviseerden anders, 
en de provincie heeft daarin geen keuze wil-
len maken en besloten het vliegveld te laten 
zoals het is. Dat was eigenlijk ons uitgangs-
punt dat daarmee gehonoreerd is. Een opste-
ker na ons jubileumjaar.

Waterwoningen Blaricum 
Op 16 december 2010 heeft de openbare be-
handeling van ons beroep tegen de 22 wa-
terwoningen in het Gooimeer bij de nieuwe 
Blaricummermeent - die de ecologische hoofd-
structuur aantasten - plaatsgevonden. 
Het werd een vooral juridisch verhaal van 
‘eiseres’ en ‘verweerder’ waarop de recht-
bank eind januari 2011 het beroep van de 

Vereniging van Vrienden van het Gooi onge-
grond verklaarde. Na een jarenlang verschil 
van mening van de gemeente Blaricum en 
de provincie Noord-Holland met onze ver-
eniging over het behoud van de unieke kust-
strook, die het einde van ’t Gooi markeert, is 
bestuurlijk gekozen voor bebouwing in het 
Gooimeer. Wij blijven dat een grote aantas-
ting van ons gebied vinden. We beraden ons 
erop of we hiermee wederom naar de Raad 
van State moeten gaan. Gelijk hebben, bete-
kent niet altijd gelijk krijgen.

Lokale Structuurvisies 
In ons vorige nummer schreven we dat de 
provincie haar structuurvisie en de Landschap 
en Cultuurnota heeft vastgesteld. Deze visie 
komt in de plaats van de ‘oude’ provinciale 
streekplannen. Thans zijn de gemeenten aan 
zet om hun gemeentelijke structuurvisie’s 
en landschaps- en cultuurnota’s vast te stel-
len. De gemeenten Hilversum en Huizen zijn 
inmiddels met hun structuurvisie gestart en 
betrekken daar, ieder op eigen wijze, de be-
volking en belanghebbende organisaties bij. 
In Hilversum is onze werkgroep ‘Hilversum in 
’t Groen’ daar intensief mee bezig. Indien u 
hieraan via die werkgroep wilt meedoen, aar-
zel niet en meldt u aan via info@vriendenvan-
hetgooi.nl. In Blaricum is de structuurvisie al 
eerder vastgesteld en de overige gemeenten 
zijn daar nog niet zichtbaar mee bezig. Met 
ons Kenniscentrum proberen we invloed uit 
te oefenen op de inhoud van de lokale struc-
tuurvisies en de visie neergelegd in ‘Te Gooi, 
te grabbel en ten goede’, daarin opgenomen 
te krijgen.

Tenslotte
Daarnaast hebben we dit voorjaar ook een 
zienswijze ingediend over het bestemmings-
plan Naarden Vesting en het bestemming-
plan Huizerstraatweg te Naarden. Ook heb-
ben we - als bestuur - veel aandacht besteed 
aan het vernieuwen van onze website en het 
voorbereiden van de algemene ledenverga-
dering. Juist op het moment van schrijven van 
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dit artikel bereikt ons het bericht dat voorals-
nog wordt afgezien van de bebouwing van 
de Bloemendalerpolder te Weesp. Er wordt 
een nieuw/ander minder riskant ontwerp ge-
maakt, mede gezien de huidige slapte in de 
woningbouw. In schril contrast daarmee staat 
het persbericht van begin februari dat in ’t 
Gooi een onderzoek gedaan wordt om 1000 
luxe woningen in de groene zone te gaan 
bouwen. Daarmee zou de natuur in ’t Gooi 

gebaat zijn. Het moge duidelijk zijn dat de 
Vrienden van het Gooi, in 1935 opgericht om 
dat te voorkomen, zich hiertegen verzetten. 
Er is nog binnen het verstedelijkte gebied 
voldoende ruimte tot herbestemming. Voor-
beelden daarvan zijn de ombouw van kerk-
gebouwen tot woningen, maar daarbij kan 
ook gedacht worden aan de herbestemming 
van industrieterreinen of straks leegstaande 
schoolgebouwen.

Foto:
Dick A. Jonkers

Herbestemming industrieterrein Huizen.

Hans Hoes

De belangrijkste zaken van het jaar 2010

Successen
•	Een	groot	aantal	activiteiten	van	2010	had	
een relatie met het jubileum, het 75- jarig be-
staan van de vereniging. Op 4 maart 2010 is 
onze oud vice-voorzitter, voorzitter van Hil-
versum in het groen (Higro), redactielid van 
het tijdschrift en webmaster Erik van Wijland 
bijgeschreven in ‘het Gulden Boek’ van Hilver-
sum. 
Tijdens onze jaarvergadering - op 22 april 

in het Pinetum Blijdenstein te Hilversum - is 
onze publicatie ‘Te Gooi, te grabbel en ten 
goede’ officieel aangeboden aan de voorzit-
ter van de commissie Ruimtelijke Ordening 
van het Gewest. In mei is deze wetenschap-
pelijke onderbouwde uitgave over de groei 
van de Gooise economie en hoe die te ver-
sterken via de Gooise natuur en cultuur ver-
spreid onder de leden van onze vereniging en 
de bestuurders en gemeenteraden in ’t Gooi 
en omgeving. In het rapport is een ‘knabbel-
kaart’ opgenomen over de activiteiten die 
de economische groei tegenwerken en een 
’kansenkaart’ die de economische groei ver-



25

sterken. Wij gaan dit rapport gebruiken om 
de komende jaren lokaal en regionaal de ge-
meentelijke ruimtelijke structuurvisies te be-
invloeden in de richting, zoals aangegeven in 
de publicatie. Op 24 juni is met zo’n 30 leden 
en een paar politici hierover gesproken in de 
infoschuur van het Goois Natuurreservaat.  
De redacties van de tijdschriften TVE en VVG 
hebben hard gewerkt aan een gezamenlijke 
uitgave. Op 30 september is in het Muiderslot 
het 144 pagina’s tellende boekwerk ‘Water, 
geschiedenis & actualiteit’ officieel aangebo-
den aan de nieuwe Commissaris van de Ko-
ningin. De bijgevoegde waterkaart maakt 
overduidelijk dat het Gooi is ingeklemd tus-
sen laagland, met twee rivieren en een gigan-
tisch watergebied aan de linkerkant. Je krijgt 
dan ook meer begrip voor het voorstel om de 
Horstermeerpolder weer terug te geven aan 
de natuur, hoe vervelend dat ook is voor de 
huidige paar honderd bewoners van die pol-
der.
En dan was er op 16 oktober het jubileumcon-
gres, samen georganiseerd met TVE. Meer dan 
150 personen hebben deelgenomen aan het 
symposium met als thema: ’Hoe bepaalt water 
het landschap tussen Vecht en Eem? verleden, 
heden en toekomst’. Groot was de verbazing 
en blijdschap bij vooral natuurwachter Edwin 
Klomp toen hij halverwege het congres door 
locoburgemeester Jooren-van den Boor van 
Hilversum werd benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Ook de Natuurwacht 
vierde in 2010 zijn 75-jarig bestaan en Edwin 
Klomp is daarin al ruim veertig jaar actief, de 
laatste twaalf jaar ook als secretaris van de 
Natuurwacht. Tenslotte is tijdens het jubile-
umcongres de vernieuwde website van VVG 
gepresenteerd. Deze site zal ook worden ge-
vuld met een groot aantal oudere documen-
ten. Wij willen met deze nieuwe website ook 
het contact met onze leden versterken.
De samenwerking tussen VVG en TVE tijdens 
het jubileumjaar nodigt uit tot meer samen-
werking in de toekomst.
•	Wandelingen door de Natuurwacht
Het afgelopen jaar verzorgde de Natuurwacht 
zo’n 29 wandelingen waaraan bijna 400 per-
sonen deelnamen. Het aantal deelnemers is 
iets gekrompen ten opzicht van 2009, maar 

toch nog aanzienlijk. Op deze actieve wijze 
hebben vele inwoners van ’t Gooi - bijna altijd 
leden van onze vereniging - de schoonheid en 
gevarieerdheid van onze woon- en leefomge-
ving, onder deskundige begeleiding ervaren.
•	Vliegveld Hilversum
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet 
tegen het verharden van de landingsbanen 
van het Vliegveld Hilversum. In de zomer van 
2010 heeft GS van Noord-Holland - als voor-
bereiding op de besluitvorming - diverse be-
langhebbenden haar mening gevraagd over 
het verleggen en (een beetje) verharden van 
de landingsbanen van Vliegveld Hilversum. 
Tezamen met de actiegroep ‘Geen Herrie op 
de Hei’ hebben wij de Raad van Hilversum er-
van overtuigd om alleen dan de banen te ver-
leggen als de wijk Ter Sype gebouwd wordt 
én geen enkele (andere) vorm van verharding 
(dan de huidige) toe te staan. Dit advies is de 
provincie toegestuurd. Eerder adviseerden wij 
de provincie hetzelfde.
•	Begraafplaats Blaricum 
De uitbreidingsplannen van de begraafplaats 
op de Woensberg in bosgebieden van de 
EHS zijn vooralsnog van de baan. Dat bete-
kent winst voor dit belangrijke stukje van de 
EHS. Maar 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 gemeente 
Blaricum, het Warandeparkgebied (waarvan 
de begraafplaats deel uitmaakt) bijna hele-
maal onder de Ecologische Hoofd Structuur 
(EHS) weten te krijgen. Naar aanleiding van de 
bezwaren heeft de provincie Noord-Holland 
het Natuurbeheersplan aangepast. Nu moet 
de gemeente Blaricum nog zorgen voor het 
aanpassen van het bestemmingsplan. De EHS-
gebieden moeten een natuurbestemming krij-
gen en de Agrarische Stichting Blaricum, die 
grote delen van dit gebied in eigendom en 
beheer heeft, moet zorgen voor een gebruik 
gericht op de natuurwaarden. Dus geen inten-
sieve teelten meer zoals maïs en asperges. 
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Zorgpunten van 2010

•	Waterwoningen 
Sinds 2006 verzet onze vereniging zich tegen 
de aantasting van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur door de bouw van 22 waterwoningen in 
het Gooimeer bij Blaricum. Eind 2008 stelde de 
Raad van State onze vereniging in het gelijk. 
Najaar 2009 maakten wij bezwaar bij de pro-
vincie tegen het besluit van de provincie om 
(ongevraagd) het streekplan zodanig aan te 
passen dat de waterwoningen gebouwd zou-
den kunnen worden. Na de hoorzitting bij de 
bezwaarcommissie in oktober 2009 bleef het 
lang stil. Tot onze stomme verbazing heeft het 
college van burgemeester en wethouders van 
Blaricum in december achteraf een verzoek 
ingediend tot aanpassing van het streekplan. 
Vervolgens heeft de provincie - overeenkom-
stig het advies van de bezwaarcommissie - de 
bezwaren gegrond verklaard én op grond van 
het verzoek van B&W van Blaricum, alsnog 
besloten tot aanpassing van het streekplan. 
Daartegen heeft de vereniging beroep aange-
tekend bij de rechtbank.
De provincie heeft onze bezwaren weliswaar 
gegrond verklaard, maar vervolgens toch 
besloten de, op verzoek van de gemeente 
Blaricum gevraagde vrijstelling van de struc-
tuurvisie waarmee de waterwoningen alsnog 
mogelijk zouden worden, te verlenen. Het lijkt 
er sterk op dat, ondanks de sterke ruimtelijke 
argumenten, de eerdere bestuurlijke besluiten 
en de wettelijke procedures, de waterwonin-
gen er hoe dan ook moeten komen. Wij blij-
ven ons tegen deze grote aantasting van de 
natuur in onze regio verweren. Op 16 decem-
ber 2010 was de openbare zitting bij de recht-
bank in Haarlem. In januari 2011 werd bekend 
dat VVG niet in het gelijk is gesteld. Wij blijven 
dat een grote aantasting van ons gebied vin-
den. We beraden ons erop, of we hiermee we-
derom naar de Raad van State te gaan. Gelijk 
hebben, betekent niet altijd gelijk krijgen.

•	Naarden Schootsvelden
In februari heeft het Goois Natuur Reservaat 
de uitkomsten gepresenteerd van haar onder-
zoek naar de Toekomstvisie op de omgeving 
van de vesting Naarden. Dit rapport - op ver-

zoek van de gemeente Naarden opgesteld - 
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 ‘schootsvel-
den’ markeren het karakter van Naarden als 
vestingstad. In onze publicatie ‘Te Gooi, te 
grabbel en ten goede’ is de meerwaarde daar-
van uitvoerig beschreven. Eén van de voorstel-
len is het woonwagenkamp te verplaatsen. Tot 
onze grote verbazing is de gemeente Naarden 
in de loop van 2010 gestart de huidige woon-
wagens, die thans - veelal zonder vergunning 
- in de schootsvelden staan alsnog te legalise-
ren. Wij hebben ons daar tezamen tegen ver-
zet met de Stichting Vesting Naarden en de 
Stichting Schootsvelden Vrij. Het is toch heel 
merkwaardig om enerzijds als gemeente(raad) 
te zeggen positief te staan tegenover de uit-
komsten van een studie, die het versterken 
van het groene en vooral open karakter van 
de schootsvelden bepleit en vervolgens beslui-
ten te nemen die daar juist haaks op staan. In-
middels loopt er al een beroepsprocedure bij 
de rechtbank. Een ander deel van de schoots-
velden is thans eigendom van een boer, die 
dat wil verkopen aan de gemeente Naarden. 
De gemeente wil daarvan - via een wijziging 
in het bestemmingsplan - vervolgens een par-
keerterrein maken. We bezinnen ons samen 
met andere betrokken organisaties op een ef-
fectieve actie om dat te voorkomen. Bij Naar-
den bestaat er kennelijk een groot verschil tus-
sen zeggen en doen.
•	HOV
De plannen om een HOV-traject (is Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer = aparte busbanen in 
de natuur) tussen Huizen en Hilversum aan te 
leggen zijn in een beslissende fase gekomen. 
Hoewel er zeker kanttekeningen bij zijn te 
zetten, zoals de effectiviteit gelet op de reis-
tijdwinst en de mogelijke aantasting van het 
leefklimaat in de woongebieden langs de bus-
baan, biedt de aanleg ervan ook kansen voor 
een extra ecoduct en het lijkt dat ook voor Hil-
versum extra middelen vrijgemaakt worden. 
Inmiddels zijn de provincie en de gemeente 
Hilversum voorstander, de gemeente Huizen 
tegenstander en Blaricum (afhankelijk van het 
definitieve traject) voor- of tegenstander. 
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Het verzet van vele omwonenden en organisa-
ties is groot. Vooralsnog is VVG niet overtuigd 
van nut en noodzaak van deze investering. 
•	Regeeraccoord
Het nieuwe kabinet heeft een ambitieus pro-
gramma neergezet met een enorm bezuini-
gingsprogramma. Ook de natuurontwikkeling 
ontkomt niet aan forse bezuinigingen. De al 
lang ingezette ontwikkelingen met betrek-
king tot Natura 2000 en de Ecologische Hoofd-
structuur worden (financieel) op ‘nul’ gezet. 
Dat heeft forse gevolgen voor het behoud en 
verder optimaliseren van ’t Gooi en omstreken 
door het Goois Natuurreservaat. Onduidelijk is 
of de aanleg van de geplande ecoducten over 
de A-27 en de spoorlijn Utrecht-Hilversum, 
alsmede het ecoduct over de A-1 nabij Laren 
doorgang kunnen vinden.
In overleg met de natuur- en milieuorganisa-
ties in de omgeving beraden we ons op een 
gezamenlijke aanpak. 

Plannen voor 2011
Het verweer en verzet tegen lokale bedrei-
gingen van onze schitterende woon- en leef-
omgeving willen we het komend jaar verster-
ken door meer samenwerking te zoeken met 
aanpalende organisaties. Daarom zullen wij 
structureel overleg opzetten met de Natuur- 
en Milieufederaties in Noord- en Zuid-Hol-
land en Utrecht, De Stichting het Groene Hart 
en de Vechtplassencommissie. De aanbeve-
lingen uit ‘Te Gooi, te grabbel en ten goede’ 
zullen daarbij het speerpunt zijn. In 2011 zul-
len een groot aantal gemeenten met lokale 
structuurvisies, en landschap- en cultuurplan-
nen komen, aansluitend op de vastgestelde 
Provinciale Structuurvisie. Met ons kennis-
centrum en een aantal lokale instellingen en 
organisaties willen wij ervoor waken dat het 
unieke karakter van ’t Gooi overeind blijft en 
het groen meer ruimte binnen de dorpen en 
steden in onze regio krijgt.

Geen parkeerterrein op de schootsvelden bij Naarden.

Foto:
Dick A. Jonkers



Vanwege o.a. het toenemend aantal juri-
dische procedures op grond van de nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening zal een ‘steun-
fonds’ worden ingesteld om die procedures 
te bekostigen.

Ledenbestand
Op 31 december 2010 was het aantal leden 
en relaties 1555, een afname van 44 leden 
vergeleken met het jaar 2009. 
Een werkgroep van bestuursleden en leden 
van het kenniscentrum werkt verder aan het 
actieplan om meer inwoners van het Gooi 
en omstreken lid te maken van de vereni-
ging. Inmiddels is de kraam die in de regio 
bij evenementen gebruikt wordt aangepast 
en verbeterd. Er is een welkomstpakket voor 
nieuwe leden en er komt een ‘geschenk-
abonnement’. Ook wordt gedacht aan het 
opnemen van een folder in het welkomst-
pakket per gemeente. Tenslotte wordt ook 
contact gezocht met ondernemers en leden 
om nieuwe cliënten of kennissen een ge-
schenklidmaatschap aan te bieden. 

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

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

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

Ledenvergadering
Zo’n vijftig leden bezochten de jaarvergade-
ring die op 22 april 2010 werd gehouden in 
het Pinetum te Hilversum. Voorafgaand aan 
de vergadering vond een rondleiding in het 
Pinetum plaats.
Na haar openingswoord bood de voorzit-
ter het eerste exemplaar van het rapport ‘Te 
Gooi, te grabbel en ten goede’ aan mevr. L. 
de Zwarte, vice-voorzitter van het Gewest 
Gooi en Vechtstreek en burgemeester van 
Blaricum. Zij ontving het rapport, zegde toe 
het door te geleiden naar het Gewest en ad-
viseerde de vereniging de dialoog met de ver-
antwoordelijke bestuurders aan te gaan.
Na het huishoudelijk gedeelte volgt een 
themadebat door de architect de heer André 
Oosterhuis, onder de titel Wonen en Water. 
Hij hield een uitgebreid betoog, met Power-



29

pointpresentatie over de noodzaak om - ook 
in onze regio - wonen en water met elkaar te 
verweven. Daarbij ging hij in op de woonbe-
leving van de bewoners, maar ook de natuur- 
en milieuwaarden die hierbij een rol spelen. 
Zijn conclusie - analoog aan die van profes-
sor Heertje in de inleiding op het rapport ‘Te 
Gooi, te grabbel en ten goede’ - was dat ont-
werpers en ontwikkelaars veel meer moeten 
luisteren naar de betrokkenen in de buurt 
en moeten letten op de mogelijkheden die 
de natuur biedt, in plaats van andersom. Hij 
lichtte dit toe aan de hand van een aantal 
voorbeelden, vooral in de Haarlemmermeer. 
Daarbij lijkt het veel aantrekkelijker aan of 
langs het water te wonen dan op het water, 
dat thans in de mode is. Dat vanwege de ber-
gingsnoodzaak in de nabije toekomst van ni-
veau zal wisselen. 
Dat laatste is veel kostbaarder, beperkt de 
bergingsmogelijkheden aanmerkelijk en wa-
ter onder woningen is dood. Na enige discus-
sie sloot de voorzitter tegen 22.00 uur de ver-
gadering.
 
Financiën
Door de algemene ledenvergadering zijn de 
jaarstukken over 2009 geaccordeerd onder 
de voorwaarde, dat de financiële commis-
sie positief adviseert over het in december 
te publiceren financieel verslag over 2009. 
Dit vanwege een aantal technische proble-
men met het huidige automatische systeem. 
De begroting voor 2010 is goedgekeurd. De 
kascommissie, bestaande uit de heren Ter-
vooren, Vorstelman en Doyer stemt hiermee 
in. De heer Tervooren trad na drie jaar uit de 
kascommissie. De heer Marcel Jansen is in zijn 
plaats benoemd. De heer Tervooren zal nog 
wel de afronding over 2009 ondersteunen.

Tijdschrift
In 2010 verschenen drie nummers, waaronder 
het jubileumnummer, dat een gezamenlijke 
uitgave werd met de redactie van het tijd-
schrift van TVE. Op 30 september is het 144 
pagina’s tellende boekwerk ‘Water, geschie-
denis & actualiteit‘ officieel aangeboden in 
het Muiderslot aan de nieuwe Commissaris 
van de Koningin. 

Er was weer een ruimschoots aanbod van ko-
pij voor ons Tijdschrift om deze met lezens-
waardige artikelen te vullen. In het verslag-
jaar was de redactie als volgt samengesteld: 
Voorzitter en redactiesecretaris: D.A. Jonkers, 
Leden: mevrouw C. van Lingen en de heren 
J.H. Bannier, C.J.J. Walet en drs. F. van Wij-
land. 

Natuurwacht
De Natuurwacht, onderdeel van de VVG, 
heeft het afgelopen jaar met zeven vrijwil-
ligers onder meer gezorgd voor een veilig 
beheer en behoud van de Gooise natuur. 
Ook heeft een drietal natuurwachters voor 
leden en andere geïnteresseerden een groot 
aantal wandelingen in de regio georgani-
seerd. In 2010 waren dat er 29 (tegenover 
33 in 2009). Hieraan hebben zo’n 381 perso-
nen (512 in 2009) deelgenomen. De laatste 
tijd wordt de Natuurwacht ook door derden 
(bedrijven en instellingen) uitgenodigd een 
rondleiding of excursie in ’t Gooi te organi-
seren. Dat is in 2010 zo’n tien maal gebeurd. 
Voor uitgebreide informatie over de werk-
zaamheden en activiteiten van de Natuur-
wacht wordt verwezen naar het jaarverslag 
van de Natuurwacht.

Public relations
Met het GNR onderhouden de voorzitter en 
vice-voorzitter vanouds periodiek overleg. 
We zijn, veelal via de Natuurwacht, present 
op markten, manifestaties en openingen. 
Met de besturen van de Stad en Lande Stich-
ting, de Stichting tussen Vecht en Eem, het 
Goois Natuurreservaat en de VVG, is in 2009 
een commissie gevormd die jaarlijks de Emil 
Ludenpenning uitreikt aan instellingen of 
personen die zich verdienstelijk hebben ge-
maakt op gebied van de regionale geschied-
schrijving en/of het behoud van het cultureel 
erfgoed.
Ook zijn diverse symposia en lezingen be-
zocht, onder andere van de Stichting Het 
Groene Hart en de Milieufederatie Noord-
Holland.
Met de Stichting Tussen Vecht en Eem is 
intensief contact. De VVG is vertegenwoor-
digd in het bestuur van TVE.
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Edwin P. Klomp

75 jaar Gooise Natuurwacht
In 2010 bestond de Gooise Natuurwacht 75 
jaar. Het is daarmee de oudste nog bestaande 
natuurwacht van ons land. Ze werd in 1935, 
onafhankelijk van de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi(reservaat), mede op initiatief van 
ir. William Burdet - de eerste rentmeester van 
het Goois Natuurreservaat- opgericht. De eer-
ste leden werden gerecutreerd uit de Bussum-
se padvinderij. Al vrijwel direct werd de Na-
tuurwacht ondergebracht bij de vereniging.
De Gooise Natuurwacht was al spoedig be-
trokken bij het Comité - later de Bond - tegen 
Verontreiniging van Natuur en Stad en later 
de Bond van Nederlandsche Natuurbescher-
mingswachten. In 1946 was de Gooise Natuur-
wacht met 58 leden de grootste van ons land, 
gevolgd door Den Haag met 46, Bilthoven met 
17, Aalst met 11, Loenen met 6 en Eemland 
met 4 leden. Veel leden hadden opsporings-
bevoegdheid.
Toen in 1960 het IVN werd opgericht traden 
vrijwel alle natuurwachten daarin toe. Zo niet 
de Gooise Natuurwacht; die is tot op de dag 
van vandaag onder de Vrienden van het Gooi 
blijven ressorteren. In 1975 vertrok de laatste 
natuurwachter met opsporingsbevoegdheid 
naar de Veldpolitie in Zwolle.

Personele samenstelling
In de personele samenstelling kwam in 2010 
geen verandering. Ook in 2010 waren er zeven 
leden. Drie daarvan  wonen in Hilversum, twee 
in Bussum, een in Huizen en een  in Ankeveen. 

Toezicht
Hoewel de leden van de Gooise Natuurwacht 
geen opsporingsbevoegdheid (meer) hebben, 
werd er wel toezicht gehouden. Vaak kon een 
goed gesprek veel betekenen. Er werd vooral 
opgetreden tegen het los laten lopen van hon-
den waar dat niet is toegestaan, bromfietsen  
op fiets- en andere paden, ruiters buiten de 
ruiterpaden, het verstoren van vee, het weg-
gooien van afval, en vernielingen.

Excursies
In 2010 werden 29 reguliere wandelexcursies 
geleid, waarvan 16 in het voorjaar en 13 in het 
najaar. In totaal 319 ging het om deelnemers; 
hiervan namen er 183 deel aan een excursie in 
het voorjaar en 136 in het najaar. Dat is een 
gemiddelde van 11 deelnemers per wandelex-
cursie.
De excursies werden geleid door Gerard van 
Hofwegen, Edwin Klomp, Randolph Pelsink en 
Roy Sikking. 
Naast de reguliere excursies waren er ook vijf 
die op verzoek zijn uitgevoerd Dat waren de 
volgende wandelingen:  
•	 Langs	de	Gooimeerkust	en	de	Naarder	Eng	

voor bestuursleden, redactieleden en vrij-
willigers van de VVG (9 januari, 10 deelne-
mers).

•	 Over	 de	 Tafelbergheide	 en	 de	 Blaricum-
merheide voor medewerkers van het UWV-
Haarlem (15 januari,19 deelnemers).

•	 Op	 de	 landgoederen	 Oud-Naarden	 en	 ‘t	
Graevenvelt voor leden van de Stichting Li-
miten en Valkeveen (24 januari, 11 deelne-
mers).

•	 Door	 de	 Hooge	 Vuursche	 en	 Groeneveld	
voor gasten van restaurant Vuur te Baarn 
(31 januari 10 deelnemers).

•	 Over	de	Westerheide	voor	een	 familie	 (26	
september, 12 deelnemers). 

 
Behalve aan deze tochten werd vijf keer als 
gids medewerking verleend aan rondritten 
per touringcar voor twee reisbureaus uit Fries-
land.
•	 Het	 betrof	 	 een	 rit	 voor	 oud-Philipsmede-

werkers uit Friesland (2 juni,39 passagiers).
•	 Verder	een	rondrit		samen	met	Oranje-	en	

Veluwegids Irene Beaupain uit Ugchelen 
(13 augustus, 42 passagiers).

•	 Een	toertocht	voor	een	buurtvereniging	uit	
Hoogezand (2 touringcars), samen met Ire-
ne Beaupain, (11 september, 88 passagiers),

•	 Een	tocht	voor	medewerkers	van	de	provin-
cie Friesland (23 september, 65 passagiers).

•	 Een	rondrit	met	deelnemers	uit	Buitenpost	
(23 augustus, 23 passagiers).
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In 2010 zijn door ons 638 deelnemers/passa-
giers rondgeleid door het Gooi:  319 bij de re-
guliere wandelingen, 62 tijdens wandelingen 
op verzoek en 257 bij rondritten per touringcar.

Presentaties
Leden van de Gooise Natuurwacht waren met 
de informatiekraam aanwezig bij de volgende 
markten en evenementen:
•	 Schaapscheerdersfeest	 van	 het	 GNR	 bij	 de	

schaapskooi op de Blaricummerheide op  5 
juni.

•	 Open	Dag	van	het	Vogelhospitaal	in	Naar-
den op 20 juni.

•	 Midzomer	Natuurfestival	op	het	Wilhelmi-
naplantsoen in Bussum op 26 juni.

•	 Houthakkersfeest	bij	Lage	Vuursche	op	21	
augustus.

•	 Cursus-	 en	Vrijetijdsmarkt	op	de	Groest	 in	
Hilversum op 11 september.

De kramen werden bemand door Randolph 
Pelsink en Edwin Klomp. Bij de presentaties 
op 21 augustus en 11 september werd ook 
een zeer gewaarderde bijdrage geleverd Clara 
Campbell. 

Contacten
Naast de uiteraard reguliere contacten met 
het bestuur van de VVG waren er in 2010 weer 

contacten met medewerkers van het Goois 
Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer en incidenteel met de Regiopolitie 
Gooi en Vechtstreek.

Waarnemingen
Een greep uit de vele waarnemingen. Reeën 
zijn op veel plaatsen in het Gooi gezien, vos-
sen op de Monnikenberg en bij Oud-Naarden, 
een hermelijn en hazen in de Eempolders. 
Verder Amerikaanse rivierkreeften bij de An-
keveensche Plassen en een hazelworm op de 
Hoorneboegsche Heide. Van de vogels waren 
dat grote zilverreigers, een ooievaar en een 
watersnip in de Eempoldersen, raven op de 
Zuiderheide en in het Spanderswoud.
Twee volwassen haviken en vier jongen zijn 
waargenomen op de Bussumerheide, groene 
spechten in De Beek en op de Blaricummer 
Eng. Zwarte spechten zijn gesignaleerd op 
de Monnikenberg en bij Oud-Naarden. De 
flora was vertegenwoordigd met zonnedauw 
in Cruysbergen, het Laegieskamp en bij de 
Groeve Oostermeent, en witte honingklaver 
op de Natuurbrug. Paddenstoelen op diverse 
plekken door gekraagde aardsterren; op twee 
plekken in De Vuursche is de zeer zeldzame 
goudhoed aangetroffen.

Hazelworm op de Hoornboegse Heide.

Foto:
Hennie van Rennes
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Loes van der Poel & Paul van der Poel

Op de Gooise heidevelden komen twee soor-
ten bijzondere reptielen voor, namelijk de 
levendbarende hagedis en de zandhagedis. 
Hoewel beide soorten onze belangstelling 
hebben, is veel tijd geïnvesteerd in onder-
zoek naar de jaarlijkse aanwezigheid van 
de levendbarende hagedis langs een aantal 
vaste routes. De zandhagedis hebben wij nog 
niet aangetroffen op de trajecten die we mo-
nitoren. Om een goed zoekbeeld te ontwik-
kelen is het noodzakelijk om vooraf al veel 
te weten over de te onderzoeken soort. Met 
die basisinformatie gewapend zijn de tellin-
gen begonnen. Van de opgedane kennis bij 
literatuuronderzoek, excursies met experts 
en veldervaringen worden enkele resultaten 
gepresenteerd in dit artikel. 

Geringe afmetingen
De levendbarende hagedis is een onopvallen-
de, vrij kleine hagedissensoort, die daarom 
ook wel de kleine hagedis genoemd wordt. 
Met de staart mee gerekend meet hij hooguit 
18 cm. 
Hij is moeilijk waar te nemen door zijn licht-
bruine tot bruinrode kleur met lichte vlekjes 
op de rug en het schuwe gedrag. Tussen be-
groeiing, zoals in de struikheide van het Gooi 
valt deze hagedis dan ook nauwelijks op. De 
tekening en kleur kunnen overigens sterk va-
riëren.
De levendbarende hagedis heeft binnen Eu-
ropa en Azië een groot verspreidingsgebied 

en komt in een grote verscheidenheid aan 
leefgebieden voor. De voorkeur hebben ter-
reinen die (laag) begroeid en relatief vochtig 
zijn, zoals vochtige graslanden, drogere de-
len van moerassen, hoog- en laagveen. Ook 
drogere gebieden zijn van belang, zoals dui-
nen, bosranden, heide en berggebieden. In 
het Gooi vinden we de grootste dichtheden 
op de heidevelden.
Dat de levendbarende hagedis ook in koele 
en vochtige klimaatomstandigheden kan 
leven, komt door aanpassingen, zoals de ei-
erlevendbarende voortplanting. Deze hage-
dis dankt dan ook zijn officiële Nederlandse 
naam aan het feit dat de eieren zich volledig 
in het lichaam ontwikkelen en het vrouw-
tje levende jongen baart. De volledig ont-
wikkelde vier tot acht jongen die geboren 
worden, komen in een doorzichtig vlies ter 
wereld. Het vlies barst na het leggen onmid-
dellijk open en de jonge hagedisjes beginnen 
zelfstandig aan hun leven. De paring vindt in 
april/mei plaats en de jongen worden gebo-
ren tussen juli en september. Omdat hagedis-
sen koudbloedige dieren zijn, moeten ze veel 
zonnen om op temperatuur te komen en ac-
tief te kunnen worden. 

Winterslaap 
De winterslaap vindt plaats van eind oktober 
tot begin februari. De overwintering vindt 
onder andere plaats in onbewoonde muizen-
holletjes, onder boomstronken en in grote 
graspollen en dergelijke. Ze graven zelf geen 
holletjes. Toch komen levendbarende hage-
dissen bij hoge temperaturen ook ’s winters 
nog wel eens te voorschijn. Zo zagen we 27 
november 2009 nog een levendbarende ha-
gedis die door een klapekster was gevangen. 
Het gaat dan in een dergelijke periode vrij-
wel uitsluitend om mannetjes, die op tijd hun 
sperma moeten laten rijpen. De vorming van 
zaadcellen kent twee voorstadia. Wanneer 
het tweede stadium is ingetreden, gaat dit 
automatisch over naar de uiteindelijke vor-
ming van de zaadcellen. Daarom gaat het 
mannetje in winterslaap vóór het tweede sta-
dium bereikt is. Zodra het warmer wordt gaat 

Foto:
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Levendbarende hagedis.



33

het mannetje weer zoveel mogelijk zonnen 
om het sperma paraat te hebben zodra de 
vrouwtjes verschijnen. Zodoende zie je in het 
vroege voorjaar praktisch alleen mannetjes. 
Een vrouwtje kiest twee of drie van de sterk-
ste mannetjes om mee te paren. Het sperma 
wordt door de vrouwtjes in een zaadbeurs 
bewaard. Na verloop van tijd vindt uiteinde-
lijk de bevruchting plaats, waarbij de sterkste 
zaadcellen hiervoor overgebleven zijn.

Eten en gegeten worden
Op jacht zijn levendbarende hagedissen    
zeer behendig en wendbaar. Hun voedsel    
bestaat onder meer uit kleine bodeminsec-
ten, vliegen, muggen en spinnen, wormen 
en slakjes. Volgens de literatuur eet een le-
vendbarende hagedis ongeveer een halve 
gram voedsel per dag en bestaat het aantal 
prooien op jaarbasis 60 tot 100 stuks.
Op hun beurt worden levendbarende hage-
dissen ook weer gegeten. Zij vallen nogal 
eens ten prooi aan vogels. Zo hebben we in 
Bulgarije zelfs een notenkraker een levend-
barende hagedis zien vangen en opeten. De 
afgelopen jaren hebben we in het Gooi heel 
wat hagedissen opgespietst en geklemd ge-
vonden als prooi van de klapekster. Andere 
vliegende vijanden zijn gaaien, zwarte kraai-
en en torenvalken. Onder de zoogdieren zijn 
onder andere egel en wezel predatoren van 
de levendbarende hagedis, maar ook kat-
ten en zelfs honden vormen een bedreiging. 
Van de reptielen zijn -in gebieden waar deze 
voorkomen- adder en gladde slang serieuze 
vijanden. 
Om aan vijanden te ontsnappen kan de staart 
van de hagedis afbreken wanneer deze ge-
grepen wordt. Dit wordt caudale autotomie 
genoemd. Deze afgebroken staart blijft dan 
nog een poos kronkelen, waardoor de vijand 
zich met de staart bezighoudt en de hagedis 
kan ontsnappen. Door de staartspieren wordt 
de staartstomp dichtgeknepen om bloedver-
lies te beperken blijft en er snel korstvorming 
optreedt. Er groeit weer een staart aan, al 
is deze altijd kleiner dan de oorspronkelijke 
staart en donkerder van kleur. Soms gebeurt 
het dat er twee kleine staarten naast elkaar 
ontstaan. 

Hagedissen opsporen
De trefkans is het grootst in de ochtend als 
de hagedissen aan het opwarmen zijn. Om-
dat wij al een paar jaar hagedissentrajecten 
lopen kennen we wat van hun favoriete plek-
jes. 
Ze kunnen goed klimmen, en we vinden ze 
op boomstronken, liggende boomstammen, 
en zelfs op de boomstammetjes bij parkeer-
plekken. Maar ook op een stapel snoeihout, 
op of tegen een pol pijpenstrootje, of boven-
op de struikheide.
Jonge hagedissen vinden we meestal op de 
bodem, in randjes onder overhangende ve-
getatie en soms liggend op grote, op de 
grond liggende, bladeren. De jongen zijn 
vier centimeter groot en donkergekleurd; de 
hele staart lijkt bijna egaal zwartgrijs. Door 
de donkere kleur warmen ze extra goed op. 
In berggebieden zijn ook de volwassen die-
ren zo donker om maximaal te profiteren 
van zonnewarmte. Als je een jonge hagedis 
waarneemt, zitten er vaak meerdere in de 
buurt. Ze zijn dan vermoedelijk nog niet uit-
gezwermd. 
Toch valt het niet mee om hagedissen te zien 
te krijgen. Het zijn schuwe dieren en zij zijn 
zeer waakzaam. Een goede methode om    
hagedissen te kunnen waarnemen is het ge-
bruik van een verrekijker. Hiermee kan men 
van te voren al geschikte plekken afzoeken 
zonder ze te verjagen door geluid of scha-
duw.
Voor ons monitoringonderzoek wordt van 
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Klapekster met pas gespieste levendbarende hagedis.
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april tot oktober langs zogenoemde hagedis-
sentrajecten gelopen en geteld voor RAVON 
(Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek 
Nederland) en het GNR (Goois Natuurreser-
vaat). In april wordt één ronde gedaan, in 
mei twee, in juni één, in augustus twee en 
tenslotte nog één in september.

Beheer voor behoud
Voor het behoud van een gezonde populatie 
levendbarende hagedissen is het van groot 
belang dat de Gooise heidevelden een rijke 
structuur blijven behouden, met een ver-
spreide opslag van struikjes en bomen. Dit 
biedt de levendbarende hagedis een rijk foe-
rageergebied en plekken om te zonnen en te 
schuilen. Dan kunnen we in de toekomst van 
deze bijzondere dieren blijven genieten. 

Geraadpleegde literatuur
Grzimek, B. 1973. Het leven der dieren, 
Deel VI. Reptielen. Uitgeverij het Spectrum, 
Utrecht/Antwerpen.
Zuiderwijk, A. 2005. Waarnemen van levend-
barende hagedissen. Nieuwsbrief RAVON.
Werkgroep Monitoring Nr. 31.
Winter2004/2005. 

Kleurvariaties bij de levendbarende hagedis.
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De natuur in Nederland is op veel plaatsen 
versnipperd. Dat geldt ook voor de bos- en 
heidegebieden in het Gooi. Om die ‘versnip-
pering’ tegen te gaan zijn tal van ‘ontsnip-
perende maatregelen’ gepland. Zo moeten 
ecologische verbindingszones de van elkaar 
geïsoleerd geraakte natuurgebieden weer 
met elkaar verbinden. Faunapassages moe-
ten er voor zorgen dat wegen en spoorwe-
gen niet langer een barrière vormen. Het 
doel is om tot een samenhangend netwerk 
van natuurgebieden te komen. Natuurbrug 
Zanderij Crailoo is een eerste schakel op weg 
naar een dergelijk natuurnetwerk in het 
Gooi. 

Natuurbrug Zanderij Crailoo - geopend in 
2006 - ligt tussen Hilversum en Bussum. De 
natuurbrug heeft als doel de natuurgebie-
den van de Vechtstreek, de ‘s-Gravelandse 
buitenplaatsen en het Spanderswoud te ver-
binden met de Bussumerheide/Westerheide 

en de overige heide- en bosgebieden van 
het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.
De natuurbrug is bijzonder door enerzijds zijn 
lengte - circa 800 meter - en anderzijds het ge-
geven dat de brug niet alleen door flora en 
fauna, maar ook door de mens - wandelaars, 
fietsers en ruiters - mag worden gebruikt. 
Hiervoor zijn een halfverhard voet-/fietspad 
en een hoefslag aangelegd. De natuurbrug 
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Das passeert de natuurbrug.
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Luchtfoto van de natuurbrug.

Luchtfoto:
© Goois Natuurreservaat

blijkt voor recreanten een aantrekkelijke rou-
te. Jaarlijks gebruiken maar liefst zo’n 180.000 
voetgangers/fietsers en 1.700 ruiters de na-
tuurbrug. Het is er het drukst in het voorjaar 
en vroege zomer. Vooral op zondagen doen 
veel mensen de natuurbrug aan, met een piek 
tussen twee en vier uur ’s middags.

Gebruik natuurbrug door fauna
Een extra lange brug met intensief recrea-
tief gebruik; gaan er dan ook nog wel dieren 
overheen? Jazeker. Samen met studenten, een 
grote groep vrijwilligers uit het Gooi en het 
Goois Natuurreservaat is in de periode 2007-
2009 het gebruik van de natuurbrug door 
zoogdieren, reptielen, amfibieën en dagvlin-
ders onderzocht. We beschrijven hier kort de 
uitkomsten van dat onderzoek.

Zoogdieren
Op de natuurbrug zijn tijdens het onderzoek 
dertien soorten middelgrote tot grote zoog-
dieren geregistreerd. Het betreft: ree, vos, ko-
nijn, haas, das, boommarter, bunzing, herme-
lijn, wezel, eekhoorn, bruine rat, egel en mol. 
Daarnaast zijn incidentele zichtwaarnemingen 
van zeven soorten kleine zoogdieren gedaan: 
gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse 
woelmuis, aardmuis, veldmuis, bosmuis en 
huismuis. Alle zoogdiersoorten die in de om-
geving van de natuurbrug zijn waargenomen, 
zijn ook op de natuurbrug aangetroffen. Ree, 
vos en konijn passeren gemiddeld meerdere 

keren per dag. De haas passeert gemiddeld 
meerdere keren per week. Egel en bunzing 
zijn regelmatige passanten op de natuurbrug, 
hoewel deze soorten nog niet wekelijks pas-
seren. De overige zoogdiersoorten passeren 
naar verwachting enkele malen per jaar de 
natuurbrug. 

Amfibieën en reptielen
Op de natuurbrug zijn zes soorten amfibieën 
geregistreerd: bruine kikker, bastaardkikker, 
poelkikker, heikikker, gewone pad, kleine 
watersalamander en twee soorten reptie-
len: ringslang en levendbarende hagedis. De 
rugstreeppad en zandhagedis zijn - in zeer 
beperkte aantallen - wel in de omgeving ge-
registreerd, maar niet op de natuurbrug. De 
meeste waarnemingen van amfibieën betrof-
fen de bruine kikker (78%), gevolgd door klei-
ne watersalamander (11%), bastaardkikker/
poelkikker (8%), gewone pad (3%) en heikik-
ker (<1%). De levendbarende hagedis is acht-
maal op de natuurbrug waargenomen. Van de 
ringslang zijn driemaal sporen aangetroffen.

Dagvlinders
Op de natuurbrug zijn 22 dagvlindersoorten 
waargenomen. Dit betreft vooral algemene 
soorten, zoals atalanta, bont zandoogje, 
boomblauwtje, bruin zandoogje, citroenvlin-
der, dagpauwoog, distelvlinder, gehakkelde 
aurelia, groentje, groot dikkopje, groot kool-
witje, hooibeestje, icarusblauwtje, klein ge-

Foto:
Alterra

Camera voor vastleggen van passages.



de getroffen maatregelen goed functioneren 
en wat er kan worden gedaan om de werking 
van natuurbruggen te optimaliseren. Met uit-
eindelijk als doel de natuurkwaliteit in het 
Gooi en omliggende gebieden te verbeteren 
en zodoende de rijke biodiversiteit van het ge-
bied te behouden. 

Edgar van der Grift, Fabrice Ottburg en Jolanda Dirksen zijn 
als onderzoeker werkzaam bij Alterra, onderdeel van Wa-
geningen UR.

Meer informatie: edgar.vandergrift@wur.nl; Alterra-rapport 
1906 - Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door 
mens en dier; Alterra-rapport 168 - Toets natuurontwikke-
lingsplan en natuurbrug in Zanderij Crailoo; beide rappor-
ten zijn te downloaden via www.alterra.wur.nl.
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VerschenenVerschenen

aderd witje, klein koolwitje, kleine vos, kleine 
vuurvlinder, oranje luzernevlinder en zwart-
sprietdikkopje. Maar ook minder algemene 
soorten, zoals bruin blauwtje, eikenpage en 
heivlinder. Opvallend is er dat er geen soorten 
zijn die wel in de omgeving van de natuurbrug 
voorkomen en niet op de brug zijn gezien. 
Meer nog, de dichtheid aan dagvlinders - alle 
soorten samen - op de brug is hoger dan de 
dichtheid aan dagvlinders in de gebieden di-
rect rondom de natuurbrug. De grote variatie 
aan biotopen op de natuurbrug en de afwisse-
ling in microklimaat is hiervoor naar verwach-
ting de belangrijkste oorzaak.

Toekomst
Met de Natuurbrug Zanderij Crailoo is een be-
langrijke schakel in het natuurnetwerk gere-
aliseerd. Maar er is meer nodig. Ook rijksweg 
A-1, rijksweg A-27 en verschillende provinciale 
wegen in het Gooi vormen een belemmering 
voor dieren om vrij - en zonder risico om aan-
gereden te worden - van het ene naar het an-
dere natuurgebied te bewegen. Ook op deze 
plaatsen zijn dus ontsnipperende maatregelen 
nodig. Evenals onderzoek om vast te stellen of 

Groen licht
Een uitgave met bovenstaande titel kan van 
alles betekenen. In dit geval slaat het op 
duurzaamheid, een onderwerp dat onze ver-
eniging na aan het hart ligt. Steeds meer wor-
den signalen gegeven dat we zullen moeten 
overgaan tot een duurzame wijze van leven. 
Dit om te voorkomen dat de aarde onleefbaar 
wordt. Het boekje heeft als opzet een bijdrage 
te leveren aan die duurzaamheid. Het credo is 
dat we er naar kunnen streven om 5Rhelden 
te zijn. Uitgangspunt is dat er gedragveran-
deringen moeten plaatsvinden: reduce, reuse, 
recycle, replace en return. Anders gezegd  het 
verminderen van de consumptie, meer herge-
bruik, meer recyclen, het compenseren van 
onze  invloed op het milieu en het weigeren 
van vervuilende producten. De te realiseren 
veranderingen komen terug in de hoofdstuk-
jes. Die bestaan uit citaten ontleend aan de 

media, uitspraken van 
bekende personen en 
toelichtingen. Heden-
daagse groene dilem-
ma’s worden gesigna-
leerd, evenals positieve 
ontwikkelingen.
Er worden diverse tips 
worden gegeven. Tot slot volgt een oproep 
aan wetenschappers en ontwerpers om de 
auteurs te helpen met het doorvoeren van 
de gedragsveranderingen. Het geheel is een 
bonte verzameling van tekst en beeld die 
moet aanzetten tot denken en handelen. Een 
paginering ontbreekt. 
Visser & Visser 2010. Groen licht. 64 blz. Hard-
cover. Afbeeldingen in kleur. ISBN 978 90 5210 
8353. De Fontein/Tirion Uitgevers bv, Baarn. 
Prijs € 12,50.

Dick A. Jonkers

Reegeit inspecteert de infraroodcamera die bedoeld is om 
passerende zoogdieren te registreren.

Foto:
© Edgar van der Grift
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Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG
Jan Hein Bannier

Het Kenniscentrum is een onderdeel van de 
vereniging dat bestaat uit een aantal leden 
die veel kennis bezitten van onderwerpen 
waar de Vrienden regelmatig mee te maken 
hebben. Zulke onderwerpen zijn bijvoor-
beeld ruimtelijke ordening en verkeer. Deze 
leden staan het bestuur bij met advies. In 
dit   nummer willen wij graag Anna Mak van 
Waay aan het woord laten.

Wat is je naam?
Anna Mak van Waay.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?   
Ik woon sinds 1977 in Huizen.

Hoe lang ben je al lid van de VVG?   
Eén jaar.

Wat is de reden dat je lid bent?   
Dat ik mij goed kan vinden in de doelstellin-

gen van de vereniging: behoud van cultuur-
historie, groen, natuur en leefomgeving.

Wat trekt je aan in de VVG?   
Het is een actieve club die zich echt wil inzet-
ten voor de specifieke vraagstukken, bedrei-
gingen en ook kansen die zich in ’t Gooi en 
aanpalende gebieden voordoen. 
Bovendien hebben de Vrienden een lange 
termijn, en vooral een brede visie.

Voor welk specialisme ben je aanspreekbaar 
voor de VVG?
Ik heb geen echt specialisme. Het is meer be-
langstelling om achtergronden van onder-
werpen die op enig moment van belang zijn 
diepgaand te onderzoeken. Vanuit de basis 
kunnen ‘vóórs en tegens’ goed afgewogen 
worden. 

Komt die belangstelling voort uit je profes-
sionele achtergrond, opleiding, of hobby?
Wellicht is het meer een aangeboren nieuws-
gierigheid om zaken zichtbaar te maken en 
tussen de regels door te kijken. Het gaat mij 
vooral om het ‘hoe en waarom’. 

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daar-
van?
Het Valkeveense gebied van Huizen en Naar-
den, omdat wij er wonen, maar dat is iets te 
kort door de bocht. 
Meer algemeen zou ik zeggen dat juist de 
samenhang van de Gooise dorpen met het 
tussenliggende - vaak kleine stukjes - land-
schap belangrijk is voor mij. 

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Op dit moment niet. De huidige inspannin-
gen zijn al een hele kluif!

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn? 
Ik denk dat de VVG een en ander al heel 
breed heeft neergezet.Anna Mak van Waay.
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Vroegere zanderij De Hollebol. Sfeer van verlichting, rust en ruimte. Een gebied om in stand te houden.

Foto:
Anna Mak van Waay

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

Expositie met ‘s werelds beste natuurfoto’s: 
Wildlife Photographer of the Year 2010
Vanaf 1 april 2011
De expositie is samengesteld uit de bekroon-
de foto’s van ‘The Wildlife Photographer of 
the Year Competition’, een prestigieuze in-
ternationale fotografiewedstrijd waaraan ‘s 
werelds meest vooraanstaande natuurfoto-
grafen deelnemen.
Inzendingen
The Wildlife Photographer of the Year Com-
petition heeft dit jaar voor de 27e maal 

plaatsgevonden. De wedstrijd wordt traditie-
getrouw georganiseerd door het BBC Wild-
life Magazine en het Natural History Museum 
in Londen. Natuurfotografen van over de 
hele wereld dingen mee naar de titel. Dit jaar 
ontving de organisatie 31.000 foto’s van deel-
nemers uit 81 landen.
Eigen fotowedstrijd voor jongeren: Natuur-
fotograaf van het jaar 2011
Het Huizer Museum organiseert tegelijkertijd 
ook een eigen fotowedstrijd! Het thema is: 
‘Natuurlijk Gooi’, maar wat verstaan we daar-
onder? Natuur in het Gooi? Aspecten van het 
Gooise landschap, dieren die op de hei voor-
komen? Of is het breder dan dat? Betekent 
‘natuurlijk’ dat de mensen er niet mee in aan-
raking zijn geweest, er niets mee hebben ge-
daan? Maar hoe zit het dan met een boer die 
zijn land bewerkt is dat dan ‘onnatuurlijk’? 
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Wie zal het zeggen.
Er zijn twee categorieën: t/m 11 jaar en 12 t/m 
18 jaar. Kijk op de website voor meer informatie.

In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstel-
lingen te zien die een beeld geven van de 
historie van Huizen. Schilderijen, prenten en 
tekeningen completeren deze presentaties. 

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Muse-
um een wandeling door het oude dorp van 
Huizen. De wandelingen zijn meestal op de 
tweede zaterdag van de maand en starten 
om 14.00 uur vanaf het Huizer Museum. Van 
tevoren opgeven is niet noodzakelijk. De kos-
ten bedragen slechts € 2.50 per persoon. U 
kunt het museum bellen om informatie over 
de geplande data.

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

Singer Memorial Collection
T/m 25 april 2011
De collectie van Singer Laren werd in oor-
sprong gevormd door het Amerikaanse echt-
paar William en Anna Brugh. Tussen ca. 1880 
en 1960 verzamelden zij werk van Franse, 
Amerikaanse en Nederlandse tijdgenoten en 
kunstenaarsvrienden. Sinds de oprichting van 
Singer Laren in 1954 is de collectie uitgebreid 
met werk van kunstenaars die het Moder-
nisme in de beeldende kunst in Nederland 

vertegenwoordigen, meestal in relatie tot de 
kunstenaarskolonie Laren-Blaricum.

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 mu-
seum waarin beeldhouwkunst permanent 
geëxposeerd wordt. Nu de beeldentuin met 
een schone lei begint, is deze ingericht met 
beelden van hedendaagse Nederlandse kun-
stenaars met de relatie cultuur - natuur als 
verbindend thema. De herinrichting van 
de beeldentuin vindt welbewust gefaseerd 
plaats. Naar verwachting zal de tweede fase 
in 2011 haar beslag krijgen.

Rodin. De Denker denkt weer
T/m 22 mei 2011
De terugkeer van de Larense Denker wordt 
gepresenteerd in een uitzonderlijke ten-
toonstelling. Daarin staat de restauratie 
van dit wereldberoemde beeld centraal. De 
tentoonstelling geeft een kijkje ’in de keu-
ken’ van Rodin. Aan de hand van nooit eer-
der getoonde originele gipsmodellen wordt 
zichtbaar gemaakt hoe de grote meester nu 
precies te werk ging. Diverse bronzen Den-
kers worden zij aan zij gepresenteerd en 
tonen hun overeenkomsten en verschillen.  
Ook wordt verklaard waarom De Denker Ro-
din zijn wereldfaam heeft bezorgd.
Oordeel zelf over het resultaat van de res-
tauratie van De Denker van Singer Laren!  
De tentoonstelling is tot stand gebracht in sa-
menwerking met Musée Rodin in Parijs.

Facing China
29 mei t/m 28 augustus 2011
De Fu Ruide verzameling van Chinese heden-
daagse schilderkunst wordt voor het eerst in 
Nederland geëxposeerd. Deze topcollectie 
werd vanaf eind jaren ´80 aangelegd door 
een Blaricumse verzamelaar.

Foto:
Thomas P. Peschak

Wildlife Photographer of the Year 2010.
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Hij was er als de kippen bij toen de vrije Chi-
nese schilderkunst in alle hevigheid opbloei-
de. De destijds nog anonieme schilders als 
Fang Lijun, Zhang Xiaogang en Yue Minjun 
zijn inmiddels uitgegroeid tot wereldsterren.

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

Vanaf 1 maart 2011 is het Kasteel wegens 
renovatie gesloten voor publiek met uitzon-
dering van enkele activiteiten die expliciet 
worden genoemd. Kijk op de website voor 
meer informatie.

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

10 jaar juniorgidsen op het Muiderslot in de 
meivakantie
In de meivakantie, van 1 t/m 8 mei, worden 
alle rondleidingen op het Muiderslot verzorgd  
door juniorgidsen. Dit jaar gebeurt dat voor 
de tiende keer. Speciaal voor dit jubileumjaar 
doen alle leerlingen uit groep acht van de 
vier basisscholen uit Muiden en Muiderberg 
mee. 
Het verhaal dat de kinderen in de rondlei-
ding vertellen, hebben ze zelf samengesteld 
gebaseerd op lesmateriaal over het Mui-
derslot.

Orde der Noorderwind
Zondag 1 mei geeft de Orde der Noorder-
wind demonstraties zwaard- en vechtkunst.

Valkenier
Op het bastion is de valkenier dagelijks aan-
wezig met roofvogels. Op woensdag- en za-
terdagmiddag zijn er speciale shows met de 
vogels.

Openingstijden
Het Muiderslot is doordeweeks geopend van 
10.00 uur tot 17.00 uur, in het weekend van 
12.00 tot 18.00 uur. De kassa is geopend tot 
een uur voor sluitingstijd.
Kijk voor meer informatie en toegangsprijzen 
op www.muiderslot.nl

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

Fotofestival. Armando Jongejan. Thuiskomen. 
Een unieke fotoreportage over het klooster-
leven in Egmond.
21 mei t/m 19 juni 2011
De Egmondse fotograaf Armando Jonge-
jan (1960) heeft tussen 1996 en 2010 gedu-
rende drie maal twee jaar het dagelijkse 
leven vastgelegd van drie verschillende 
kloostergemeenschappen. Hij heeft dui-
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zenden opnames gemaakt. Vanzelfspre-
kend neemt het gebed een belangrijke 
plaats in, maar naast deze momenten van 
bezinning en innerlijke rust moet er ook 
gewerkt worden. Koken voor soms wel 
50 personen, de tuin onderhouden, kle-
ding maken en verstellen, de was doen 
of appels plukken. Het zijn de dagelijkse 
dingen die deze zwart-wit reportages zo 
bijzonder maken.

Pavel en Pavel in Naarden.
Schilderijen en foto’s van Naarden door de 
Tsjechische ogen van Pavel Filip en Pavel 
Popelka.
9 april t/m 15 mei 2011
Pavel Filip (1947) is geboren in Moravië en 
leefde vele jaren in de streek waar ook Co-
menius ooit verbleef. Hij volgde de kunst-
academie in Constanz. Steden als Venetië, 
Amsterdam, Zurich, Trento en Praag waar 
hij exposeerde, fascineren hem. In dit rij-
tje vooraanstaande steden past nu ook 
Naarden dat hij op ruim twintig doeken 
portretteerde. Pavel Popelka (1949) is een 
regelmatige gast in Naarden, wanneer hij 
als directeur van het Comenius Museum 
in Uherský Brod het Comenius Museum 
in Naarden bezoekt. Als etnograaf is hij 
gewend om onderzoek te doen naar men-
sen en hun leefomgeving. Zijn talent als 
fotograaf blijkt ook in de opnamen die hij 
maakte van Naarden en directe omgeving.

Beschermheiligen.
Hedendaagse kunstwerken geïnspireerd 
op en gecombineerd met heiligenbeelden 
uit kerken en de volkscultuur.
2 juli t/m 23 oktober 2011
Beschermheiligen bieden van oudsher 
houvast aan iedereen die worstelt met 
vragen over dood en leven, liefde en haat, 
of ziekte en gezondheid. Kunstenaars uit 
het hele land waaronder leden van de 
90-jarige kunstenaarsvereniging AKKV 
exposeren nieuw en bestaand werk over 
beschermheiligen. De kunstwerken zullen 
worden geëxposeerd in combinatie met 
heiligenbeelden uit de kerkelijke cultuur 
en hun cultuurhistorische betekenis.

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

Voor actuele tentoonstellingen: zie de web-
site: www.museumhilversum.nl.

Dudok Dependance
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
Geopend: wo en zo: 12.00- 16.30 uur
(035) 629 28 26
museumhilversum@hilversum.nl
www.museumhilversum.nl
 
In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Mari-
nus Dudok (1884-1974), is een tentoonstel-
ling te zien over het werk en het leven van 
deze architect.

Rondleiding raadhuis
Elke zondag is er om 14.00 uur een rondlei-
ding door dit bijzondere monument.
Kosten € 7,50 per persoon, inclusief torenbe-
klimming. U heeft vanaf de toren uitzicht over 
het hele Gooi. Groepen kunnen op afspraak 
een rondleiding boeken; dit kan in diverse 
talen. Ook zijn er educatieve projecten voor 
scholen, zoals: Duik in Dudok en Dudok Bin-
nenstebuiten. 

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

Museum Hofland, te Laren, is een geologisch 
museum gevestigd in het oude tolhuis naast 
het St. Janskerkhof, van oudsher het centrum 
van het Gooi. Dit is een uniek gebied waar 
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een grote verscheidenheid aan landschappen 
voorkomt (veengebieden met plassen in het 
Westen, een stuwwal in het centrale deel en 
de vlakke Eemvallei in het oosten). Het muse-
um is 39 jaar geleden opgericht in nauw over-
leg met de gemeente Laren, aan wie de ama-
teur-geoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden 
in 1969 zijn zwerfstenencollectie had nagela-
ten. Sindsdien is de collectie uitgebreid door 
diverse aanwinsten en schenkingen.
Over het Gooi zijn twee vaste tentoonstellin-
gen:

Twee miljoen jaar het Gooi
Regionale geologie
De mooie streek waar het museum gevestigd 
is, is bekend om zijn zand en grind dat door 
de grote rivieren zowel vanuit het zuiden 
(Rijn, Maas) als vanuit het Oosten (Eridanus) 
werd afgezet. Daar overheen zijn gedurende 
één van de ijstijden noordelijke zwerfstenen 
geschoven.

Archeologie in het Gooi; 
Regionale archeologie
Nieuw in de tentoonstelling is de collectie re-
gionale archeologische vondsten, waaronder 
artefacten van de vroege Neanderthaler en 
een replica Neanderthalerschedel, aangebo-
den door de gemeente Laren.
Daarnaast is er iedere 3e zondag van de 
maand van 14.00 uur tot 15.00 uur een le-
zing. Voor onderwerpen zie op de web-
site www.geologischmuseumhofland.nl onder 
‘agenda’. 

Hilversum 
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleidin-
gen die 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  
stadsgidsen van de Werkgroep Vestingstad en 
start om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort 
op het Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 2,50 p.p. 
(kinderen tot 12 jaar gratis). 

Rondvaarten door Naarden
met Vestingvaart Naarden
Vanuit de historische stadshaven, de Nieuwe 
Haven, schuin tegenover De Turfloods, kunt u 
een rondvaart maken van ongeveer een uur 
door de vestinggracht en rondom fort Rond-
uit. Laat u verrassen door de prachtige natuur 
buiten de muren aan de noordzijde van de 
vesting. Tijdens de tocht ziet u de vestingwer-
ken op hun best. Onze vrijwillige schippers 
zijn tevens uw gids en vertellen u graag al-
les over het roemruchte verleden van de stad, 
over de vestingwerken, geschiedenis en om-
geving van Naarden Vesting.

Vertrek boten: Nieuwe Haven Naarden
Kantoor Vestingvaart Naarden
Anne Meursstraat 2
1411 SM Naarden
Boekingen/reserveringen (035) 888 06 77
info@vestingvaart.nl
www.vestingvaart.nlGeologisch Museum Hofland

Foto:
website Geologisch Museum Hofland

Foto:
internet



Fietsen langs cultuurhistorische
hoogtepunten tussen Vecht en Eem
Fietsen langs cultuurhistorische
hoogtepunten tussen Vecht en Eem

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2011-2 is 1 juli 2011.

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

De stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) heeft onlangs de kaart Fietsen met 
de canon Tussen Vecht & Eem uitgebracht als aanvulling op de in 2009 ver-
schenen Historische Canon tussen Vecht & Eem. De kersverse kaart bevat 
69 cultuurhistorische hoogtepunten om te bezoeken die alle met de fiets 
goed bereikbaar zijn. Op 21 januari jl. heeft TVE-voorzitter Jan Vollers de 
fietsroutekaart aangeboden aan de Hilversumse wethouder Jan Rensen als lid van het 
Dagelijks Bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek dat samen met de provincie Noord-Holland 
en de Kamer van Koophandel  initiatiefnemer is van het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme. 
Deze dienst wordt een onderdeel van iTRovator, het nieuwe regionale innovatieplatform voor 
toerisme dat sinds april 2010 actief is. In 2011 zullen, behalve de huidige drie VVV-vestigingen, 
vijf nieuwe vestigingen  bij samenwerkingspartners van het Regionaal Bureau voor Toerisme on-
derdak vinden. In de Historische Canon worden aan het eind van ieder hoofdstuk ‘te bezoeken 
plaatsen’ genoemd. Met behulp van de kaart kan men nu zien waar deze plaatsen liggen. Aan 
de hand van het fietsknooppuntennetwerk kan men zelf een route uitzetten langs verschillende 
van de 69 bezienswaardigheden. Op de achterzijde wordt bij elke bezienswaardigheid een korte 
omschrijving gegeven. 

Bestelmogelijkheden
De kaart is verkrijgbaar bij TVE (e-mail: penningmeester@
tussenvechteneem.nl)  door overmaking van € 5,95 (incl. ver-
zendkosten) op ING rekening 3892084 t.n.v. Tussen Vecht en 
Eem, 1404 AD Bussum. Verder in boekwinkels, bij een aantal 
VVV’s en bij de bij TVE aangesloten historische kringen.
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