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‘een netwerk voor veelzijdig platteland’. Ook 
de budgetten voor kennis en deskundigheid 
voor recreatie, het uitvoeren van lokale na-
tuurprojecten en het ondersteunen van lokale 
en regionale natuurorganisaties zullen hier 
niet aan ontkomen. De wereld van natuurbe-
heer en ruimtelijke ordening staat op zijn kop 
door de economische crisis en het veranderde 
politieke klimaat. Hoe kunnen bedreigingen 
worden gestopt, omgebogen en kansen ge-
creëerd? Kansen zoals het stopzetten van ver-
dere opoffering van natuur aan kantoor- en 
woonruimte. ‘Nieuwbouw’ is ‘uit‘! Er zijn legio 
mogelijkheden tot renovatie, restauratie, her-
gebruik, herontwikkeling of tot herstel van 
de landschappelijke waarden van een gebied. 
Het niet blind blijven doorstomen, maar in te 
zien dat er uitgegaan moet worden van een 
nieuwe realiteit. Met beleid de gewenste ont-
wikkelingen te bewaren voor de toekomst. 
Wij allen kunnen meer dan ooit ons steentje 
bijdragen. Het is niet alleen eigen belang. Ook 
onze kinderen, kleinkinderen en volgende ge-
neraties moeten de kans krijgen gezond, in 
welvaart en tevreden, te kunnen leven. U bent 
dus op de juiste plaats bij ons. Maak uw omge-
ving attent op het bestaan  van de Vrienden 
en vraag om hun daadwerkelijke steun! We 
weten met zijn allen meer dan alleen, hebben 
meer invloed en kunnen meer bereiken. De 
som is groter dan het geheel der delen. Aan-
tasting van onze waardevolle leefomgeving is 
te voorkomen en te bestrijden door in een zo 
vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk kennis 
op tafel te hebben. Hierdoor creëren wij onze 
eigen kansen en dat geeft hoop en positieve 
energie. Samen de bedreigingen stoppen, de 
kansen ontdekken en een 
duurzame toekomst mee 
helpen creëren, daar gaan 
we voor! Ik stroop mijn 
mouwen op. Wat doet u? 
Ik verwacht niet anders dan 
dat u op uw manier hetzelf-
de doet.
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Samen bedreigingen stoppen,
kansen grijpen en creëren?

Samen bedreigingen stoppen,
kansen grijpen en creëren?

Hetty Laverman-Berbée, voorzitter

Zoals ik in mijn speech bij het aantreden in april 
als voorzitter van de Vrienden van het Gooi 
aangaf, vind ik het een hele eer om deze functie 
te mogen vervullen. Hoewel mijn persoonlijke 
stijl verschilt met die van oud-voorzitter Maud 
Arkesteijn, zal de lijn waarin de vereniging 
opereert niet veranderen. Onze eerste focus 
blijft veel aandacht voor ruimtelijke ordening 
en milieu om de aantasting van de natuurlijke 
en cultuur(historische) waarden te voorkomen 
en zo nodig tegen te gaan. Het informeren van 
nieuwe en oude inwoners van het Gooi en om-
streken over de bijzondere waarde daarvan zal 
worden gecontinueerd. Ook hoe ieder eraan 
kan meewerken die te versterken. We hechten 
er zeer aan dat leden ons attenderen op lokale 
ontwikkelingen, die onze aandacht, onder-
steuning en mogelijke actie vragen. Niet voor 
niets hebben we een kenniscentrum opgezet, 
zodat er snel kwalitatief advies en steun kan 
worden gegeven. We gaan ook door met onze 
inzet binnen het netwerk van organisaties en 
werkgroepen op het vlak van natuur, milieu 
en ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en erf-
goed. De wereld om ons heen verandert in 
een sneltreinvaart. Het lijkt er zelfs op dat we 
na ons 75-jarig bestaan méér dan ooit nodig 
zijn. Onder invloed van de langdurige recessie 
is er een aantal landelijke en provinciale be-
dreigingen ontstaan die ook in ons gebied al 
duidelijk voelbaar worden. De regering gaat 
de rijksbudgetten voor natuur -een bedrag 
van 500 miljoen- met 300 miljoen reduceren. 
Investeringen voor ontwikkeling van de Eco-
logische Hoofdstructuur in de komende acht 
jaar wil de overheid zo goed als stil leggen. 
Provincies worden verantwoordelijk voor de 
natuur. Welke consequenties heeft dit voor de 
aanleg van ecoducten en natuurverbindingen 
in het al zo volle Gooi en de Vechtstreek? Nu 
er geen nieuwe recreatiegebieden rondom de 
steden meer aangekocht en ingericht gaan 
worden hoort het Gooi meer dan ooit bij de 
‘achtertuinen’ van de metropool Amsterdam. 
Er zal ook bezuinigd moeten worden op aan-
leg en onderhoud van aaneengesloten wan-
del- en fietsroutes, en op instandhouding van 
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Jan Hein Bannier

In 1572 trok de zoon van de Hertog van Alva, 
Don Frederik, met zijn Spaanse leger naar 
Zutphen om die stad in te nemen. Vandaar 
ging hij naar Amersfoort en was van plan om 
vervolgens Naarden voor zijn koning, Filips II, 
te veroveren. Het gevolg daarvan is nog altijd 
te lezen op de gevel van het Spaanse huis aan 
de Turfpoortstraat in Naarden.
Wat beweegt een geboren en getogen Gooi-
er om deze weg andersom af te leggen.

Zutphen 
Maud Arkesteijn-van Willigen woont sinds 
een jaar in Zutphen. Na een lange politieke 
carrière in de gemeenteraad van Naarden en 
als wethouder, werd zij in 2003 voorzitter 
van de Vereniging van Vrienden van het Gooi 
(VVG). Na de statutaire periode van acht jaar 
heeft zij tijdens de Algemene Leden Verga-
dering in april jl. afscheid genomen.
Hoe komt een rasechte Gooier in Zutphen 
terecht? Een tijdje geleden zagen Maud en 
Pieter (haar echtgenoot) in de NRC een ad-
vertentie staan voor een huis in Zutphen. 
Waarschijnlijk voornamelijk uit nieuwsgie-
righeid gingen zij kijken. Natuurlijk zat er 
ook wel iets achter. De drukte van Naarden, 
met het vele verkeer over de A1 en in de 
lucht én de hang om iets nieuws te onderne-
men. Bovendien hoort het Gooi tot de drukst 
bevolkte gebieden van Nederland met acht-
tien inwoners per hectare.
Al was dat huis niet interessant, bij de ma-
kelaar hing een plan voor nieuwbouw van 
stadshuizen in oude stijl net buiten de oude 
stad. Dat werd hun nieuwe bestemming. Nu 
vertelt Maud er over alsof ze al jaren in dit 
gezellige stadje woont. Ze noemde maar één 
bezwaar: er zijn nauwelijks tuincentra in de 
omgeving.

Vrienden van het Gooi
Bij een afscheid hoort natuurlijk een terug-
blik. Toen Maud acht jaar geleden het de 
voorzittershamer overnam van Frank van 
Norren keek zij met een andere blik naar de 

vereniging dan haar voorgangers. Al was de 
VVG erg actief, zij miste de actie en de eigen 
plaats in de omgeving van andere, min of 
meer gelijk gerichte verenigingen en stich-
tingen. Omdat zij uit haar politieke verle-
den een goed netwerk heeft overgehouden 
en een ervaren lobbyist is, is ze de boer op 
gegaan en heeft de bestaande contacten 
aangehaald en nieuwe gelegd. Hierdoor 
ontstond een nieuwe cultuur binnen het be-
stuur en de VVG.
Eén van de hoogtepunten op dit gebied was 
de actie die gevoerd werd tegen de tunnel 
langs het Naardermeer voor de verbinding 
van de A6 en de A9. Met vele anderen samen 
werd uiteindelijk de overheid zo ver gekre-
gen dat dit onzalige plan werd ingetrokken.

Om de kracht van de VVG goed te kunnen ge-
bruiken is in de afgelopen jaren het Kennis-
centrum opgericht. Leden die de vereniging 
actief willen steunen kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Zo wordt de kennis en ervaring 
van hen ingezet op de momenten en bij acti-
viteiten die daarom vragen. Daarnaast is de 
Strategiewerkgroep opgericht. De VVG kan 
op deze wijze veel meer proactief bezig zijn 
en niet reactief blijven afwachten wat door 
anderen voor onzalige plannen voor het 
Gooi worden bedacht.
Meepraten is voor Maud altijd erg belang-
rijk geweest, maar dan wel in gremia die ook 
echt invloed hebben. Helaas is gelijk hebben 
niet altijd het zelfde als gelijk krijgen. Dat 
is duidelijk geworden bij de uitbreidingen 
van Blaricum aan het Gooimeer. Als goed be-
stuurder weet zij echter als geen ander wan-
neer het zinloos is om te proberen je gelijk 
te krijgen als dit onmogelijk (gemaakt) is. 
Dan kan je je energie beter op iets anders 
richten.
Een belangrijke eigenschap van Maud is om 
altijd vooruit te blijven kijken. Zo ziet zij in 
haar gedachten al een Nationaal Park ont-
staan van de Heuvelrug waar het Gooi on-
derdeel van zal uitmaken. Daarmee is een 
angst van haar tegen te gaan, dat het Gooi 
een buitentuin wordt van Amsterdam. 
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Maud Arkesteijn ontving op 15 april de Emil Ludenpenning.

Foto:
Erik van Wijland

De vele bedreigingen en kansen voor onze 
omgeving zijn samengevoegd in het boek ‘Te 
Gooi, te grabbel en ten goede’, samengesteld 
door Triple E onder leiding van Tom Bade. 
Hierin komt de visie van de Vrienden en Tri-
ple E goed samen. Door met Bade ook in de 
toekomst samen te werken kan een positieve 
kracht ontwikkeld worden die in de komende 
periode hard nodig zal zijn. Het afbraakbe-
leid van de huidige regering op het gebied 
van de natuur vereist een stevig weerwoord. 
Gelukkig staat de VVG hier niet alleen in en 
heeft de provincie Noord-Holland een betere 
visie dan de Haagse overheid. Maud voorziet 
dat er nog veel strijd geleverd moet worden 
o.a., omdat de plannen van staatssecretaris 
Bleeker op veel gebieden ingaan tegen de 
Europese regelgeving. Op 15 april ontving 
Maud in het Raadhuis van Naarden de Emil 
Ludenpenning voor haar verdiensten. 
Er is voor de nieuwe voorzitter, Hetty Laver-
man, nog heel veel te doen. Aan haar om de 
nieuwe weg in te slaan of door te gaan in de 

richting zoals Maud die heeft ingezet. Een 
belangrijke tip van Maud is om vooral hel-
der en transparant te blijven, consequent in 
de richting die gekozen wordt en uitsluitend 
mee te praten in gremia die ook werkelijk 
invloed zullen hebben. Ook al heeft Maud 
een tomeloze energie getoond, zij weet heel 
goed dat je daar zuinig mee moet omgaan.
Terugkijkend op de afgelopen jaren is er bin-
nen de VVG veel veranderd. De website is 
vernieuwd, het tijdschrift is letterlijk, maar 
ook figuurlijk, kleurrijker geworden. De ver-
eniging is klaar voor de uitdagingen die de 
komende tijd zullen brengen. Maud wil daar 
graag haar steentje aan blijven bijdragen. 
Ook al woont zij dan niet meer in het Gooi, 
ze blijft lid van de VVG en van het Kennis-
centrum.
Het Gooi is van de Gooiers en dat moet zo 
blijven. Daar kunnen zij aan bijdragen door 
lid van de VVG te worden. Want hoe meer 
leden we hebben des te sterker staan wij bij 
de acties die wij voeren!
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Bart Siebelink*

Het is de panda onder de bomen, de jenever-
bes. De 133 laatste exemplaren in de Gooise 
natuurgebieden willen zich maar niet voort-
planten en dreigen uit te sterven.
In het hele Gooi bevindt zich welgeteld één 
kiemplantje, zo blijkt uit een recente inven-
tarisatie van naaldbomenkenner André Ap-
troot, verbonden aan het Pinetum Blijden-
stein in Hilversum. Het kiemplantje staat - hoe 
symbolisch - op een kerkhof aan de rand van 
een graf. Het is amper 10 cm hoog, maar Ap-
troot schat de leeftijd toch op minstens 5 jaar.

Moeizame kieming
Zo traag als een jeneverbes groeit, plant hij 
zich ook voort. Pas drie jaar na de bestuiving 
komen er rijpe bessen. Die kiemen vrijwel niet 
en niemand weet precies hoe dat komt. Ook 
in de rest van Nederland en het omringende 
buitenland heeft de jeneverbes een halve 
eeuw bijna geen kiemplanten meer voort-
gebracht. De laatste 10 jaar is er een duide-
lijke kentering. In veel gebieden verschenen 
weer jonge struiken. Vooral op de Sallandse 
Heuvelrug (waar de soort zich sterk heeft uit-
gebreid) en op de Lemelerberg, maar ook op 
plekken in Drenthe, Twente en Gelderland. 

In Oost-, Midden- en Zuid-Europa heeft de 
plant zich altijd zonder problemen voortge-
plant. Waarschijnlijk speelt het klimaat (en 
de recente klimaatsverandering) een rol bij 
de kieming. Lang is gedacht dat een natuur-
beheer van plaggen en begrazen het tij zou 
keren, maar dat is nooit gebleken. Ook zijn 
er aanwijzingen dat de rijpe bessen eerst 
door een lijster, ekster, korhoen of andere 
vogelsoort moeten zijn opgegeten en weer 
uitgepoept voordat van kieming sprake kan 
zijn. Andere bronnen beweren dat de uitge-
poepte zaadjes daarna ook nog een keer het 
spijsverteringskanaal van een muis of ander 
klein zoogdier moeten zijn gepasseerd.

Rijke folklore
Nu kennen weinig planten zo’n rijke folklore 
als de jeneverbes. Nederland heeft zelfs een 
Jeneverbesgilde (www.jeneverbesgilde.nl) dat 
alle kennis en tradities actief in ere houdt. 
De bes van deze bijzondere plant levert het 
aroma van onze jenever. De naam is (net als 
het Engelse woord gin) afgeleid van de weten-
schappelijke naam, Juniperus, voor jenever-
bes. Dat is weer een samentrekking van junior 
(jongere) en parere (verschijnen), wat slaat op 
het feit dat de jonge, groene besjes al aan de 
struik verschijnen voordat de donkerblauwe 
rijpe bessen zijn afgevallen.

Wierook
De plant kent in Europa meer dan 300 volks-
namen, zoals ekelaar, damberbeienbossen, 
dammerbos, dampol, dankbaarbeien, geneu-
re, imbeer, jenevelbloemke, krammetbezie, 
nijveboom, prikketakjes, wachelder en zeni-
verboom. In Westfalen heet hij zelfs ‘Heilige 
Beere’. Dat is geen toeval, want in de oudheid 
was de jeneverbes gewijd aan tal van goden. 
Vermoedelijk omdat de droge takken bij het 
verbranden een indringende wierookgeur 
verspreiden. Dat werd ook toegepast bij het 
uitroken van een huis of kamer waar iemand 
is overleden. En niet zelden kreeg een overle-
dene graftakken mee van de jeneverbes.
De jeneverbes is wintergroen en daarmee een 
symbool voor levenskracht en vruchtbaar-

Foto:
Bart Siebelink

Jeneverbes (struikvorm) op Zuiderheide tegenover
Theehuis ’t Bluk.
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heid. In Twente is het een oud gebruik om  je-
neverbestakken boven en naast de voordeur 
van een bruidspaar aan te brengen.

Medicinaal
Medicinaal heeft de jeneverbes een grote re-
putatie als vochtafdrijvend en ontsmettend 
middel. Tot medio 19e eeuw werden in Franse 
openbare plaatsen en ziekenhuizen jenever-
bestakken verbrand om epidemieën zoals de 
pest tegen te gaan.
Tot slot is de plant culinair zeer gewaardeerd. 
De Romeinen gebruikten de besjes als ver-
vanging van (vaak te dure) peper. Nog steeds 

worden ze gebruikt voor het aromatiseren 
van jenever. En in de Belgische Ardennen 
werd ham gerookt met struiken van jenever-
bes. Het veerkrachtige hout leende zich goed 
voor inlegwerk, bezemstelen, stelen voor 
karntonnen, en bogen.

Jeneverbessen zien?
Geen wonder dat de jeneverbes door de eeu-
wen heen is aangeplant op talloze plekken 
waaronder huizen, natuurgebieden, kuur-
oorden, landgoederen, parken en tuinen.
In het Gooi zijn 133 exemplaren bekend, 
waarvan de meeste blijken te zijn aangeplant. 
Er zijn twee basisgroeivormen: de zuilvorm 
en de struikvorm (met allerlei tussenvormen). 
De eerste ziet eruit als een vier tot zes meter 
hoge groene conifeer op een bundel van kor-
te stammen. Je ziet ze op veel open plekken 
met heide die zijn omgeven door bos.
De struikvorm oogt als een donkergroene 
pyramide-achtige vorm van maximaal drie 
meter hoog. De stammen zijn vanaf de bui-
tenkant niet te zien, omdat ze te diep in de 
struik verborgen zitten. Midden op de Zui-
derheide schuin tegenover theehuis ’t Bluk 
staan er een paar.

Goois onderzoek
Ecologisch gezien is de jeneverbes van groot 
belang, ondermeer vanwege speciale mossen 
en paddenstoelen die erbij voorkomen.
Het Goois Natuurreservaat wil de soort graag 
behouden en door de samenwerking met 
Pinetum Blijdenstein wordt onderzocht hoe 
dit zou kunnen worden bereikt.
De eerste fase in dit onderzoek was de inven-

Twintig wilde exemplaren
De meeste nu nog aanwezige jeneverbessen in het Gooi zijn aangeplant. Van twintig exem-
plaren lijkt het min of meer zeker dat zij van oorsprong wild zijn. In het voorjaar van 2011 zul-
len het Pinetum en het Goois Natuurreservaat met het vergelijken van DNA (uitgevoerd door 
de Universiteit van Amsterdam) onderzoeken of deze jeneverbessen onderling verwant zijn.
De meeste van de wilde exemplaren staan in de buurt van de Larense Watertoren. Hier is 
honderd jaar geleden al materiaal verzameld en er is een schilderij uit de jaren dertig waarop 
al volwassen struiken te zien zijn. Slechts één van de wilde exemplaren in het Gooi is een 
kiemplant, en deze is ook al minstens 5 jaar oud. Hij is niet gezaaid, maar of de kiemplant 
daadwerkelijk afkomstig van een wilde jeneverbes is na te gaan door een DNA-analyse te 
doen. Bezoek voor meer informatie de website: www.pinetum.nl.

Foto:
Dick A. Jonkers

Jeneverbessen.
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tarisatie door André Aptroot. Hieruit blijkt 
dat er nog enkele besdragende, wilde jene-
verbessen in het Gooi aanwezig zijn. De vol-
gende stap is om aan de hand van DNA te on-
derzoeken hoe de verwantschappen liggen. 
De onderzoeksgroep Experimentele Planten-
systematiek (IBED, Universiteit van Amster-

Oproep
Het Pinetum komt graag in contact met lezers die meer weten over de verspreiding en ver-
breiding van de jeneverbes in het Gooi. Zijn er lezers die plekken weten waar de jeneverbes 
vroeger stond en nu is verdwenen? Kent u ansichtkaarten, schilderijen of tekeningen uit het 
Gooi waarop jeneverbessen zijn afgebeeld of weet u vermeldingen van voorkomen of gebruik 
van de Gooise jeneverbes in de literatuur? Reacties kunt u zenden naar: info@pinetum.nl

dam) is bereid een aantal DNA-analyses uit 
te voeren op jeneverbessen uit het Gooi en 
enige andere locaties om meer inzicht te krij-
gen in de genetische diversiteit van Juniperus 
in Nederland. 

* Dit artikel werd eerder geplaatst op de website van het 
   Goois Natuurreservaat (www.gnr.nl)

Jan Hein Bannier

In het voorjaar van 2011 was de eerste Gooise 
wijn te koop bij Land en Boschzigt aan de 
Leeuwenlaan in ‘s-Graveland. Eigenaar Sij-
men Brandsma heeft, samen met zijn echtge-
note Sissie Haijtema en Willem Aalders een 
oude droom waargemaakt. Hij heeft op het 
landgoed Hilverbeek 2.000 stokken van de 
Solaris-druif gezet en vorig najaar de eerste 
oogst binnen gehaald.

Tuinderijen 
Al in 1995 kwam Sijmen Brandsma, eigenaar 
van de biologische tuin Land en Boschzigt, op 
het idee om bij de tuin een wijngaard te be-
ginnen. De Nederlandse wijnen, die toen op 
de markt aan het komen waren, gaven hem 
geen vertrouwen in een goed product. Twee 
maal probeerde Sijmen om iemand voor zijn 
idee te interesseren, maar beide keren ging 
het mis. Men zag op tegen de investeringen 
en het vele werk. Daarom is hij in 2009 zelf 
begonnen. 
Op alle oude buitens waren in het verleden 
grote tuinen met een tuinbaas, die de keu-
ken voorzag van groente en fruit. Bij tuinen 
met een slangenmuur, waarvan er twaalf in 
Nederland zijn, was het goed mogelijk om 
ook subtropische gewassen te kweken. Aan-

gezien ook het landgoed Hilverbeek in ’s-Gra-
veland zo’n muur heeft, moest het mogelijk 
zijn daar druiven te kweken. Deze oude tuin, 
waar al in 1635 groentes werden gekweekt, 
was echter erg verwaarloosd en al vele jaren 
niet meer in gebruik. Hilverbeek is eigendom 
van Natuurmonumenten. Deze organisatie 
wilde een historische moestuin in de tuin rea-
liseren, maar die zou nooit rendabel kunnen 
worden. Uiteindelijk heeft beheerder Gradus 
Lemmen besloten om de tuin aan Land en 
Boschzigt ter beschikking te stellen. 
Sijmen heeft dan wel meer dan 30 jaar er-
varing als tuinder, als wijnboer was hij een 

Foto:
Jan Hein Bannier

De slangenmuur met druivenstokken op Hilverbeek.
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onbeschreven blad. Gelukkig heeft hij veel 
advies gekregen van een bureau en van me-
vrouw Jet Wester die hij via internet heeft 
leren kennen. In zijn tuinderij maakt hij al 
veelvuldig gebruik van ‘zorgboeren’ en vrij-
willigers en dat gebeurt nu in de wijngaard 
ook. Daarnaast zijn sponsoren aangetrokken. 
Een van hen is Stijn Krenning van 2Wines die 
als wijninkoper over veel kennis beschikt en 
bij wie Sijmen en Sissie een wijnproefcursus 
hebben gevolgd. Je moet natuurlijk niet al-
leen weten hoe wijn gemaakt wordt, maar 
ook de smaak kunnen beoordelen. Willem 
Aalders is vanaf het eerste uur betrokken bij 
het project. Hij begeleidt de vrijwilligers en 
heeft de sponsoren binnen gehaald.

Wijngaard Hilverbeek
In het voorjaar van 2009 is het terrein schoon-
gemaakt, berenklauw en braam zijn verwij-
derd en in mei zijn de wijnstokken geplant. 

In het zelfde jaar zijn de grasbanen tussen de 
rijen ingezaaid. Er is gekozen voor de Solaris-
druif,  een druif die uitermate geschikt is voor 
het Nederlandse klimaat. Hij produceert veel 
suiker en is resistent tegen schimmels. Het is 
niet uitgesloten dat deze druif over twintig 
jaar hier niet meer gebruikt kan worden als 
de opwarming doorzet en het klimaat hier 
voor hogere temperaturen gaat zorgen. Het 
suikergehalte wordt dan namelijk te hoog. 
Hij kan dan waarschijnlijk in Denemarken 
wordt geplant, maar dat is van later zorg. 
Voorlopig zal de Solaris de eerste Gooise wijn 
moeten gaan leveren. 
Het tweede jaar zijn de stokken enorm ge-
groeid. Doordat de grond, ondanks vele jaren 
braak liggen, nog altijd van goede kwaliteit 
is, was het zelfs al mogelijk om een eerste 
oogst binnen te halen. Hierdoor konden 170 
flessen wijn geproduceerd worden. Een on-
verwachte snelle start. 

Foto:
Jan Hein Bannier

De wijngaard op Hilverbeek.
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Bij de oogst wordt met een refractiemeter 
de kwaliteit van de druiven gecontroleerd 
op het suikergehalte, en ook de hoeveelheid 
zuur moet aan eisen voldoen.
In 2011 zal de eerste volle oogst worden bin-
nengehaald. De verwachting is dat de op-
brengst zal oplopen tot 2.500 flessen per jaar. 
De wijngaard is eigenlijk te klein om profes-
sioneel te kunnen draaien met zijn 0,5 hec-
tare. Door de inzet van vrijwilligers en spon-
soren en door het gebruik van de grond van 
Natuurmonumenten kan de wijngaard toch 
lonend worden.

Wijn maken
Het maken van de wijn wordt uitbesteed aan 
’t Heekenbroek in Drempt. Ontstelen, we-
ken, persen en toevoegen van betoniet, gist 
en voeding luisteren erg nauw en vereisen 
voortdurende controle. Het produceren van 
wijn is een proces waar veel ervaring voor 
nodig is. Niet voor niets beroemen de grote 
wijnhuizen zich soms wel op vele eeuwen 
ervaring. In Nederland bestaat die natuurlijk 
nog niet, maar om meteen alles zelf te doen 
is het andere uiterste.
De Solaris heeft veel suiker, zeker in vergelij-
king met andere hier gebruikte rassen, zoals 
de Johannieter. Het kan zelfs zijn dat het sui-
kergehalte zo hoog is, dat daardoor een te 
hoog alcoholpercentage kan ontstaan. Toch 
is voor deze druif gekozen omdat er een pri-
ma witte wijn van te maken is, die dan weer 
goed te combineren is met de asperges die 
in de tuinderij gekweekt worden. Tijdens de 
Open dag op 8 mei werden de eerste flessen 
van de oogst 2010 te koop aangeboden, ter-
wijl de aspergeoogst ook volop gaande was. 
Voor de gelukkige kopers een mooie combi-
natie.
Dat de druiven en wijn nog erg jong zijn was 
te proeven. Het bouquet was prachtig, maar 
om de smaak te verbeteren moest dit eerste 
jaar wat Johannieter worden bijgemengd. 
Toch was de geur van perzik, ananas en geel 
fruit al heel goed te herkennen. Producten 
die vroeger in de tuin van Hilverbeek werden 
gekweekt en waarvan kennelijk nog sporen 
in de grond aanwezig zijn. Sijmen noemt dat 
‘een groet van meer dan 200 jaar geleden’.

Rozen 
De combinatie van wijn en rozen is bekend, 
natuurlijk met de bijbehorende romantiek. 
Rozen worden geplant omdat die, sneller 
dan druiven, aangeven dat er bepaalde ziek-
tes voorkomen. De biologische rozenkweker 
De Bierkreek heeft 30 rozen geschonken die 
tegen de rechte muur zijn geplaatst. De wijn-
gaard heeft hierdoor een nog idyllischer aan-
blik gekregen.

Wie nieuwsgierig is geworden is welkom om 
een keer te komen kijken. Ook kunnen excur-
sies gemaakt worden. Hierover is meer infor-
matie te vinden op de website van Land en 
Boschzigt: www.versvanhetland.nl. Ook is er 
altijd behoefte aan vrijwilligers en sponsoren. 
Wie op vrijdagmorgen buiten en ontspannen 
wil werken is altijd welkom.
Ook voor de oogst kan men zich aanmelden. 
Men  krijgt dan een e-mail wanneer die in het 
jaar van aanmelding valt. In een dag wordt 
alles geplukt en geselecteerd. Het is  een fees-
telijke dag met een heerlijke lunch voor de 
deelnemers. Voor opgave, vragen enz. mail 
naar: fambrandsma@casema.nl

Foto:
Jan Hein Bannier

Solaris druiven.
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Jan Schimmel
 
De laatste tijd is de belangstelling voor, en 
verfraaiing van de vestingstad Naarden aan-
zienlijk toegenomen. De herbestrating en 
inrichting van de Markstraat en Cattenhage-
straat en  ook de restauratie van het bastion 
Katten zijn in volle gang. Zo is er van tijd tot 
tijd ook aandacht voor andere zaken. Het zijn 
nu de verboden kringen en de schootsvelden 
waar de aandacht naar uitgaat.
Omdat het geschut gesitueerd op de wallen 
van de vestingstad een steeds grotere draag-
kracht kreeg werd rond de vesting een stuk 
grond gereserveerd waar niet, of alleen met 
toestemming van de commandant gebouwd 
mocht worden. Men kon zo de vijand van een 
grotere afstand zien aankomen en aanvallen.

Schootsvelden
In 1442 bepaalde Hertog Philips de Goede 
dat niemand enig bouwwerk mocht optrek-
ken rond Naarden binnen een straal van 500 
Rijnlandse Roeden (1750 meter). Dit was om 
het voor eventuele aanvallers onmogelijk te 
maken zich te verschuilen. Daarna, in 1779 
werd naar aanleiding van het afzanden van 
de hoge gronden om de vesting Naarden, 
een afstand van 300 Rijnlandse Roeden (1130 
meter) aangehouden.
 
Verboden Kringen
De Kringenwet van 21 december 1853 had 
tot doel het vrijhouden van het schootsveld 
rond de vestingwerken. Het bouwen, slopen, 
rooien en beplanten binnen de verboden 
kringen was vanaf die  datum bij deze wet 
geregeld. Afhankelijk van het strategische 
belang waren alle Nederlandse vestingwer-
ken onder deze wet verdeeld in drie klassen. 
De klasse van het vestingwerk bepaalde bin-
nen de kringen de beperking voor het bou-
wen en het planten van houtgewassen.
De Kringenwet bestond uit drie bepalingen:
• Kleine kring
De kleine kring besloeg vanaf het verdedi-
gingswerk 300 meter. Hierbinnen mochten 
uitsluitend met toestemming van de minis-

ter van Oorlog huizen worden gebouwd van 
brandbaar materiaal, ofwel de houten hui-
zen.
• Middelbare kring
Deze kring lag van 300 tot 600 meter buiten 
de kleine kring. Hier mochten huizen ge-
bouwd worden van hout, maar op een ge-
metseld fundament en met een stenen stook-
plaats.
• Grote kring
Deze kring lag vanaf 600 tot 1000 meter van 
het verdedigingswerk. Ook hierin mochten 
houten huizen op stenen funderingen ge-
bouwd worden met een stenen stookplaats. 
Er mochten zonder toestemming van de mi-
nister van Oorlog echter geen infrastructu-
rele werken worden aangelegd.

In 1870 moesten de verdedigingswerken 
drastisch verbeterd worden. Het geschut had 
een veel grotere draagwijdte gekregen. De 
Vestingwet kwam tot stand in 1873. Deze 
maakte het mogelijk een kring van forten om 
de vesting heen te bouwen, zoals o.a. rond 
Naarden: fort Ronduit, forten aan de Kar-
nemelksloot, fort Koedijk, in de Hilversumse 
Meent en  fort werk IV in Bussum. Alleen de 
eerste en laatste zijn nog te zien; de andere 
zijn verdwenen. Op deze forten waren ook 
de bepalingen van de Kringenwet van kracht. 
Als gevolg hiervan mocht er dus rondom de 
vesting en de forten slechts beperkt gebouwd 
worden en voor zover dat mocht uitsluitend 
met houten huizen. In 1921 kwam er een ont-
heffing van de verboden kringen. Vanaf toen 
kon men vrijuit bouwen en in 1925 werd de 
Kringwet opgeheven. De militaire gebeurte-
nissen, zoals het inzetten van vliegtuigen in 
de Eerste Wereldoorlog, hadden de legerlei-
ding doen inzien, dat Naarden alleen nog in 
naam een vesting was.

Wat was de bedoeling van een vesting? Het 
was een verdedigbare stad, waarvan je aan de 
buitenkant niet kon waarnemen wat er bin-
nen gebeurde. De wallen, bastions, ravelijnen 
en grachten die eeuwenlang van wezenlijk 
belang waren geweest hadden nu geen enkel 
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nut meer. Dit inzicht leidde in 1926 tot een 
Koninklijk Besluit waarbij de Vesting Naarden 
met alle versterkingen daaromheen, als mili-
taire objecten werden opgeheven.

Het besluit om Naarden als vesting op te 
heffen, bracht de plaatselijke bevolking in 
een feestroes. Eindelijk zag men zich bevrijd 
uit de greep, waarmee de omwalling en de 
verboden kringen het vestingstadje zolang 
hadden omkneld. Tot dan was het militair 
gezag ’wet’ en kwam het burgerbestuur op 
de tweede plaats. Nu kwam er gelegenheid 
voor uitbreiding en groei. Jarenlang had men 
vanachter de grachten afgunstig moeten toe-
zien hoe spectaculair het dorp Bussum zich 
ontwikkelde, terwijl Naarden vanouds de 
hoofdstad van het Gooi, een in alle opzichten 
kwijnend bestaan moest blijven leiden in zijn 

status als vesting. Zo werd in 1874 de spoor-
lijn Amsterdam-Amersfoort aangelegd, de 
wet van de verboden kringen was toen nog 
steeds van kracht. Men had graag een station 
in Naarden gebouwd, maar het werd het hui-
dige station Naarden-Bussum.

Bebouwing van schootsvelden
De vreugde over een spoedige sloop van de 
benauwende wallen berustte echter op los 
zand. Al vanaf 1921 immers prijkte Naarden 
op de voorlopige lijst van de Rijkscommissie 
voor Monumentenzorg. Ze stond daar ge-
noteerd als een vesting, die ongeschonden 
bewaard moest blijven. Dat betekende geen 
ontmanteling maar conservering.
Nu Naarden ontdaan was van zijn militaire 
last, kon men zich richten op de toekomst. 
Een toekomst met veel strijd. Veel is er be-

Een deel van de Verboden Kringen om vesting Naarden.

Bron:
internet
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houden, maar er moesten ook niet onbelang-
rijke zaken worden prijsgegeven. Zo werd al 
vrij snel begonnen met het bebouwen van 
de gronden van de schootsvelden. Er werd 
begonnen met de aanleg van de volgende 
wijken: Keverdijk, Rembrandtpark, Beetho-
venpark, Ministerpark en Oranje Nassaupark. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het 
bouwen en uitbreiden getemporiseerd, zo 
niet praktisch stilgelegd.
Na de oorlog heerste in heel Nederland een 
enorme woningnood. Er moest dus flink ge-
bouwd worden, ook in Naarden. Met gretige 
ogen keek men naar de nog open liggende 
schootsvelden. Hierdoor ontstonden nog de 
wijken Vierhoven en Zuidwest 3. Tegelijker-
tijd tegenkrachten die de uitgebreide bou-
werij aan banden wilden leggen en de nog 
aanwezigen schootsvelden wilde behouden. 
Dat zijn o.a. de PBVN (Stichting tot behoud 
Schootsvelden Naarden), Vereniging Werk-
groep Vestingstad Naarden en Vrienden van 
het Gooi. Ook zijn er voorstanders om het, 
toch vrij kompleet ingerichte woonwagen-

kamp op de Abri, geheel te verwijderen om 
zo de schootvelden te herstellen.
De nog geheel of deels bestaande schoots-
velden kunnen we zien aan de Huizerstraat-
weg, aan de Burgemeester Visserlaan en de 
Plakgronden aan de Godelindeweg. Op de 
A1 rijdend is het nog bestaande schootsveld 
aan de noordzijde van de vesting te zien. 
Dat de hierboven vermelde schootsvelden 
nog geheel of gedeeltelijk intact zijn heb-
ben we mede te danken aan de inzet van de 
bovenvermelde organisaties. Ook kunnen we 
nog diverse houten huizen bewonderen. De 
Nagtglaslaan en de Sandtmanlaan in Naar-
den, zijn vrijwel geheel met deze huizen be-
bouwd. Ook aan de Naardense Godelindeweg 
-de nummers 20-48 en de Terborchlaan 1- staan 
houten huizen gebouwd door W.M. Dudok. 
Aan de Nieuwe ’s Gravelandseweg in Bussum 
staan houten villa’s van verschillende archi-
tecten van naam:
- Nummer 88 van Willem Bauer, met de bak-

kerswoning van de kolonie Walden uit 
1905; 

Houten villa binnen de Verboden Kring aan de Godelindenlaan, Naarden.

Foto:
Jan Hein Bannier
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- 84 en 84a van Hanrath uit 1924;
- 82 van W. Mackensen en F. Tornom uit 1922;
- 78 en 78a van A. v.d. Goot & Kruisweg uit 

1920; 
- 72 van C.J. Kruisweg uit 1920; 
- 75, Noors huis, bouwpakket uit 1906; 
- 61 van Leliman uit 1909; 
- 59c van Kleinhout & v.d. Steur uit 1926.

Mocht uw belangstelling voor dit onderwerp 
extra zijn opgewekt, dan nodig ik u uit om de 
fietstocht ‘Langs houten huizen in de Verbo-
den Kringen van Naarden’ te ondernemen.  

Met eigen ogen kunt u waarnemen dat er 
toch nog redelijk veel in tact is gebleven. Deze 
fietsroute zal worden ingevoegd in Vrienden 
van het Gooi 20011-3. 

Bronnen
Vrankrijker, A.C.J. de, 1965. De historie van de 
Vesting Naarden. De Haan, Vestingmuseum 
Naarden.
Pikkemaat, G. 1966. De Vesting Naarden. 
Waanders, Zwolle.
Internet: http:verboden-kring-naardeblogspot.
com

Edwin P. Klomp 

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in de gemeente Hilversum, op de ‘s-Gra-
velandse buitenplaatsen (Gooilust), in het Bil-
derdijkplantsoen in Bussum, maar ook elders. 
In dit artikel aandacht voor de amberboom.

Liquidambar
De amberboom (geslacht Liquidambar) be-
hoort tot de familie van de toverhazelaar-
achtigen (Hamamelidaceae), ook al lijkt de 
boom totaal niet op de toverhazelaar. Op het 
eerst gezicht doet hij sterk denken aan een 
esdoorn (geslacht Acer), maar wie goed oplet 
ziet al snel het verschil. Bij de esdoorn staan 
de bladeren en twijgen keurig (kruisstandig) 
twee aan twee tegenover elkaar. Bij de am-
berboom staan ze verspreid, soms met een 
cluster van bladeren bij elkaar aan het eind 
van de twijg.
Het geslacht Liquidambar telt slechts vier 
soorten; één botanische variëteit en verschei-
dene cultuurvariëteiten. Liquidambar acaly-
cina komt voor in China en is bij ons niet in 
cultuur. De Chinese amberboom (Liquidam-
bar formosana) is afkomstig uit Centraal- en 
Zuid-China, Tibet en Taiwan (het vroegere 
Formosa). Deze soort is soms in arboreta aan 
te treffen, maar elders nauwelijks aange-
plant. De botanische variëteit Liquidambar 
formosana var. monticola komt voor in China. 

De Oosterse amberboom (Liquidambar orien-
talis) groeit in Klein-Azië en is bij ons niet 
winterhard. Bij ons is het meest aangeplant 
de Amerikaanse amberboom (Liquidambar 
styraciflua) die van nature voorkomt in het 
oosten en zuidoosten van de Verenigde Sta-
ten.
Uit fossiele vondsten is gebleken dat de am-
berboom in een ver verleden ook in Europa 
voorkwam. Deze soort verdween hier door 
de IJstijd en staat bekend als Liquidambar eu-
ropaea.

Amerikaanse amberboom
Dit is zeker de bekendste en hier meest aan-
geplante soort. In het land van herkomst 
(USA) wordt hij gemakkelijk 45 tot 50 meter 
hoog. Bij ons zal hij deze hoogte niet halen, 
maar desondanks worden ze behoorlijk fors. 
Het is een boom met een rechtop gaande 
stam, die vrijwel altijd doorloopt tot in de top 
van de kroon. De boom is eenhuizig en dat 
wil zeggen dat zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke bloemen in dezelfde boom aan-
wezig zijn. De eenslachtige bloemen verschij-
nen tegelijk met het ontluiken van de blade-
ren en zijn weinig opvallend. De mannelijke 
bloemen zijn kleine, in een bundel verenigde 
aartjes. De vrouwelijke bloemen vormen bij 
elkaar een klein bolletje. Hieruit vormen zich 
later de vruchtjes of vruchtstanden, die wel 
wat lijken op ronde, hangende en stekelige 
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nootjes. Ze lijken sterk op de vruchtjes van 
de plataan, maar zijn in de regel wat kleiner. 
Vooral bij jonge bomen is het verschil tus-
sen de amberboom en de plataan wel eens 
wat lastig te zien. De jonge twijgen van de 
amberboom zijn groen, de knoppen wat 
langwerpig en gewimperd. De plataan heeft 
bruingrijze twijgen met kleine, wat stompe 
knoppen.
Het blad van de amberboom is handvormig 
gelobd met meestal vijf (soms zeven) lobben. 
De bladrand is iets gezaagd en de bladstand 
is verspreid. De bladeren van de Chinese am-
berboom (Liquidambar formosana) hebben 
steeds slechts drie lobben. De schors heeft 
vaak ook al bij jonge bomen kurklijsten, ook 
op de takken. Het hout is hard. Vooral het 
kernhout is fraai gevlamd. Het wordt o.a. ge-
bruikt voor meubels, kleine gereedschappen 
en binnenbetimmeringen.
De Amerikaanse amberboom werd al in 1680 
in ons land ingevoerd en is sedertdien ook 
in Europa in cultuur gebracht. Er zijn diverse 
cultuurvariëteiten, zoals de geelbonte Li-
quidambar styraciflua ‘Aurea’ en L.s. ’Golden 
Treasure’, de witbonte L.s. ’Variegata’ en de 
treurvorm L.s. ’Pendula’.

Amber, kauwgom en schoensmeer
Ondanks zijn naam levert de amberboom 
geen echte amber. Echte amber is een ste-
vige grijsachtige stof, afkomstig uit de maag 
en darmen van potvissen. Het wordt soms 
in grote klompen gevonden op stranden of 
drijvend op zee. Het is een kostbare grond-
stof voor o.a. de duurdere parfums. 
De amberboom scheidt bij verwonding een 
zoete, geurende gomachtige hars af. De we-
tenschappelijke geslachtsnaam Liquidambar 
is afgeleid van het Latijnse liquidus (is vloei-
baar) en het Arabische ambar (is amber). De 
soortnaam styraciflua betekent vloeibare 
styrax of storax, waarmee dezelfde stof 
wordt aangeduid.
In de Verenigde Staten wordt de amber-
boom ook wel ’Sweet Gum’ genoemd. De 
zoete, taaie hars werd wel gebruikt als 
kauwgom. 
De hars wordt ook toegepast als grond-
stof voor de betere schoensmeer. Wie met 
een blad van de amberboom de schoenen 
inwrijft en daarna met een doek of bor-
stel verder behandelt zou weer glanzende 
schoenen moeten hebben. De hars wordt 
ook wel gebruik als basis voor wierook.

Geelbonte amberboom.

Foto:
Edwin P. Klomp
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Herfst
Er zijn talloze bomen die in de herfst prach-
tig verkleuren, zoals de moeras- en scharla-
keneiken (vuurrood), de beuken en het geel-
hout (goudgeel). Toch is er eigenlijk niet één 
die kan wedijveren met de amberboom. Be-
ginnend in de top van de kroon kleuren de 
bladeren geel, roze, oranje, rood, dieprood, 
purper, ja tot bijna zwart en dat alles door 
elkaar. De boom laat zich dan in alle schoon-
heid zien. Ook bij de geelbonte en witbonte 
cultuurvariëteiten ontstaan die fraaie herfst-
kleuren, waarbij dan de geel- of witbonte 
tekening ook zichtbaar blijft.
Over herfstkleuren gesproken, een nauwe 
verwant van de amberboom, de Parottia 
persica kan er ook wat van in vlammend 
oranje.

Waar te vinden?
Amerikaanse amberbomen zijn in het Gooi 
veel aangeplant in grote tuinen, parken, 
op landgoederen en als laanboom. Natuur-
lijk zijn ze te vinden op de ‘s-Gravelandse 
buitenplaatsen en op Groeneveld in Baarn. 
Nog maar kort geleden zijn ze aangeplant 
langs de Diependaalselaan (Ring-zuid) in 
Hilversum.  Hier staan ze overigens samen 
met jonge platanen; interessant om de win-
terkenmerken van beide soorten uit elkaar 
te houden. Een zeer fraaie laanbeplanting 
met oude bomen is te zien langs de Minister 
Hartsenlaan in Hilversum, vlakbij het Raad-
huis. Als u daar dan toch in de buurt bent, 
tegenover het Raadhuis is op de hoek van 
de Hoge Naarderweg en het Dudokpark de 
Parottia persica te zien. Een jonge geelbonte 
amberboom is te bewonderen aan de Eik-
bosserweg in Hilversum (tegenover de Or-
chideestraat).
Als u de boom eenmaal kent,  is hij gemak-
kelijk te herkennen. Hij lijkt op een esdoorn, 
waarvan de blaadjes niet tegenover elkaar 
staan, maar verspreid en die geen gevleu-
gelde ‘neusjes’ heeft in het najaar, maar ste-
kelige ronde ‘nootjes’.
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We zijn al weer ruim over de helft van 2011. 
Een voorjaar en zomer waarin we duidelijk 
de gevolgen van de klimaatsverandering ge-
merkt hebben. Lange droge tijden vroeg in 
het voorjaar, afgewisseld met hevige neer-
slag. In hoeverre zijn dit autonome natuur-
processen, of hebben we (wereldwijd) door 
onze wijze van produceren, consumeren 
en transport wezenlijke invloed op dat kli-
maat? Als dat zo is, kunnen we het tij dan 
nog keren? Ook het politieke klimaat, zeker 
op het terrein van natuur- en cultuurhisto-
risch beheer, is op drift geraakt. De met veel 
zorg voor de lange termijn ontwikkelde Eco-
logische Hoofdstructuur en het Natura-2000 
programma worden (lijkt het wel) met een 
pennestreek wegbezuinigd. Dat is fnuikend 

voor ’t Gooi en de Vechtstreek, omdat grote 
delen van onze natuur onderdeel van Na-
tura 2000-gebieden en de EHS zijn en daar-
door beschermd worden. Tegelijkertijd zien 
we in onze regio initiatieven ontstaan om 
weer meer aandacht aan het groen in onze 
woonomgeving te besteden. Hilversum gaat 
voor duurzaamheid. Daar wordt het ‘Groen-
beleidsplan’ maatgevend voor de ontwikke-
ling van de ruimtelijke ordening en worden 
initiatieven ontplooid voor een ecologische 
wijk in Anna’s Hoeve. In Naarden hebben veel 
bewoners onder aansturing van onze vereni-
ging (en uiteindelijk de gemeenteraad) zich 
verzet tegen parkeren in de Schootsvelden. 
Weer een stukje groen bewaard gebleven. 
Op 5 juni -tijdens de wereldmilieudag- kreeg 
onze voorzitter van Groen Links Hilversum 
het ‘Groene Lintje’ uitgereikt, vanwege de 
standvastige en duurzame inzet van de Ver-
eniging van Vrienden van het Gooi.

Algemene Ledenvergadering
Op 14 april hebben we met 55 deelnemers 
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden te Bussum in de Vernissage. De 
meeste leden wisten nog niet dat ook Bus-
sum met Fort Werk IV onderdeel uitmaakte 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een 
fantastisch gerestaureerd fortencomplex 
nabij Het Spant. Een aanrader voor een be-
zoekje met familie of vrienden. Kijk maar 
op www.vernissage.nl. Tijdens het huishou-
delijke gedeelte namen we na acht jaar af-
scheid van onze voorzitter Maud Arkesteijn 
en is Hetty Laverman (onze vice-voorzitter) 
benoemd tot nieuwe voorzitter. Ook werd 
Joost Grasso benoemd tot lid van het be-
stuur van de vereniging. Inmiddels heeft hij 
de taken van de penningmeester overgeno-
men en is het bestuur op zoek naar aanvul-
ling. Wij houden ons aanbevolen voor sug-
gesties van leden.
In het gedeelte na de pauze is ingegaan op 
de samenhang tussen ’t Gooi en de Utrecht-
se Heuvelrug. In het verslag -dat elders in dit 
nummer is opgenomen- wordt uitgebreid op 
deze bijeenkomst ingegaan.

Foto:
Erik van Wijland

Voorzitter Hetty Laverman (rechts) met het ‘Groene Lintje’.



61

HIGRO en het Kenniscentrum 
Op 23 mei is een bijeenkomst georganiseerd 
van het bestuur met het Kenniscentrum. Een 
paar jaar geleden is besloten de expertise 
van de leden -die dat kunnen en willen- aan 
te wenden in het belang van de doelstelling 
van de vereniging. Een gedeelte van de 25 
leden van het Kenniscentrum kon hieraan 
deelnemen. Afscheid werd genomen van de 
werkgroep HIGRO (Hilversum in ’t groen). 
Deze werkgroep is in 1996 opgericht op ver-
zoek van het bestuur en heeft -in wisselende 
samenstelling- de afgelopen 15 jaar in een 
85- tal vergaderingen het bestuur gevraagd 
en ongevraagd geadviseerd over Hilversumse 
ontwikkelingen en de positie van natuur en 
landschap daarbij. De leden van HIGRO wer-
den bedankt voor hun inzet en zegden toe 
als lid van het Kenniscentrum hun werkzaam-
heden voort te zetten. Met het Groenbe-
leidsplan, de ontwikkeling van Anna’s Hoeve, 
Monnikenberg en de Structuurvisie is dat ook 
wel nodig. Afspraken zijn gemaakt over de 
onderwerpen inzet en eveneens tussen be-
stuur en Kenniscentrum. Besloten is een der-
gelijke bijeenkomst vaker te organiseren om 

de band tussen de leden onderling en de le-
den en het bestuur te versterken.

Strategisch Overleg
Vele organisaties op regionale en provinciale 
schaal gaan over natuur en milieu. Met de 
Vechtplassencommissie, Stichting het Groene 
Hart en de milieufederaties van de drie pro-
vincies, waaronder Gooi en Vechtstreek vallen, 
wordt overleg gevoerd over een gezamenlijke 
strategie. Wat is het kenmerkende van onze 
regio, hoe kunnen we de economische ont-
wikkelingen, ruimtelijke ordening, natuur, 
leefomgeving en recreatie in samenhang el-
kaar laten versterken, zijn de vragen die daar-
bij aan de orde komen. Als één van de eerste 
actiepunten worden dit najaar de nieuwe le-
den van Provinciale Staten van Noord-Holland 
en Utrecht uitgenodigd voor een werkbezoek 
om een aantal aansprekende thema’s van de 
komende jaren te bezichtigen.

Wat er daarnaast nog gebeurde
Een aantal gemeenten is voortvarend aan de 
slag met de locale structuurvisies. Samen met 
een enkele andere groeperingen heeft de 

Ondertunneling van de snelweg A1 in het Gooi?

Impressie: Erik Stein (Dura Vermeer Groep NV)
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vereniging ingesproken in de structuurvisies 
van Huizen en Hilversum en ‘last minute’ in 
die van Muiden. Er is uiteindelijk een oplos-
sing gevonden voor de herbouw van een oude 
monumentale brug nabij Valkeveen en -zoals 
boven vermeld- het bestemmingplan Naarden 
Vesting e.o. is vastgesteld, waarbij de schoots-
velden zonder parkeerbestemming in het plan 
zijn opgenomen. Het beroep tegen de bouw-
vergunning van een aantal woonwagens in de 
schootsvelden is voor de rechtbank behandeld. 
Op onze website kunt u het resultaat daarvan 
lezen.
Op verzoek van een wegenbouwer is, met in-
breng van leden van ons kenniscentrum, door 
het bestuur een eerste reactie gegeven op een 
plan voor ondertunneling van de snelweg A1 in 
het Gooi. Deze zou een alternatief kunnen zijn 
voor een mogelijk nog verdere verbreding van 
deze snelweg. Als er al ondertunneling moet 
komen, dan pleiten wij voor het bovengronds 
verbinden van de natuurgebieden en niet voor 
het bouwen van (nog) meer autowegen. Daar-
bij blijven wij pleiten voor een betere snelweg 
door Flevoland aan de kant van Almeerder-
hout, om op die manier het Gooi te ontlasten 
(zie voor onze brief  op onze website).

De erfenis die één van onze leden ons -en vele 
andere natuur- en milieuorganisaties schonk, 

is voor een deel uitgekeerd. Onder aansturing 
van een kleine werkgroep wordt dit bedrag 
in een speciaal fonds ondergebracht. Het Rijk 
wil met de ‘goede doelen sector’, waarvan de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi deel 
uitmaakt, in tijden van bezuiniging structureel 
gaan samenwerken. Dat betekent mogelijkhe-
den scheppen of verruimen, waardoor schen-
kingen en giften vrijgesteld blijven van belas-
ting. Daar hebben we allemaal baat bij.
Wij beraden ons op het verbreden van het 
thema ‘duurzaamheid en ecologie’ als speer-
punt voor de regio Gooi en Vechtstreek. Wij 
zijn erg benieuwd naar de opvattingen van 
de leden daarover. Laat uw mening horen via 
info@vriendenvanhetgooi.nl. Uitgebreid is er 
overlegd met de raad van Blaricum over de 
gevolgen van het aanwijzen tot gebied van de 
EHS van de Blaricummer Eng. Vervolgoverleg 
met de Agrarische Stichting is gepland. Verder 
zijn de afgelopen maanden vele wandelingen 
door de Natuurwacht georganiseerd, waaraan 
veel leden en anderen hebben deelgenomen. 
Ook dit najaar kunt u weer mee op pad om de 
mooie leefomgeving in Gooi en Vechtstreek te 
bewonderen.

Reacties op Wat ons bezighoudt zijn van harte 
welkom via info@vriendenvanhetgooi.nl of via 
het correspondentie-adres secretariaat.

Als er al ondertunneling moet komen, dan pleiten wij voor het bovengronds verbinden van de natuurgebieden.

Impressie: Erik Stein (Dura Vermeer Groep NV)
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Er zijn circa 55 leden en vertegenwoordigers 
van diverse organisaties aanwezig. Van enkele 
leden en meerdere bestuurders en organisaties 
is bericht van verhindering ontvangen. Voor-
afgaand aan de vergadering vond vanaf 19.00 
uur een bezoek plaats aan het fort Werk IV. De 
meeste deelnemers zijn onbekend met het be-
staan van een fort van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie midden in Bussum. Met hulp van 
velen is het de laatste jaren flink opgeknapt. 

Huishoudelijk gedeelte
1. Opening
Tegen 19.45 uur opent de voorzitter de verga-
dering. Zij geeft aan dat dit haar laatste Alge-
mene Ledenvergadering zal zijn voor een ver-
eniging met een zeer belangrijke doelstelling. 
Zij geeft aan dat de meeste stukken voor deze 
vergadering in het laatste verenigingsblad 
hebben gestaan, alle stukken op de website 
zijn terug te vinden en dat voor belangstellen-
den achterin de zaal nog kopieën zijn.

2. Verslag van de ledenvergadering op 22 april 
2010. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag over 2010 van de VVG en de 
Gooise Natuurwacht. 
De voorzitter memoreert dat de Gooise Na-
tuurwacht ook het afgelopen jaar weer een 
groot aantal wandelingen en excursies heeft 
georganiseerd, waaraan veel mensen hebben 
deelgenomen. Dat is toch één van de meest 
zichtbare activiteiten die duidelijk maken wat 
de recreatieve waarde van dit schitterende na-
tuurgebied is. Beide verslagen worden onge-
wijzigd vastgesteld.

4. Rekening en verantwoording over 2010 
door de penningmeester.
De penningmeester heeft de voorzitter ver-
zocht het woord te voeren.
Voordat de jaarrekening 2010 aan de orde 

komt, is het gewenst die van 2009 formeel af 
te ronden. Tijdens de vorige ledenvergadering 
is de jaarrekening 2009 vastgesteld, zoals die 
in het tijdschrift van december zou worden 
gepubliceerd, onder de voorwaarde dat de fi-
nanciële commissie daarmee in zou stemmen. 
Dat is inmiddels gebeurd, zoals u in het bericht 
van de kascommissie op de website heeft kun-
nen lezen. Voorgesteld wordt het bestuur over 
het geldelijk beheer van 2009 te dechargeren. 
De vergadering stemt hiermee in met applaus. 

Wat betreft 2010 valt op dat er -evenals in 
2009- een behoorlijke overschrijding is ge-
weest van de begroting. Het bestuur ziet de 
door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
vastgestelde begroting als een richtinggevend 
document, waarbij zoveel mogelijk binnen 
dat budget wordt gebleven. Het is daarbij ook 
mogelijk -als er voldoende financiële ruimte 
is- daar overheen te gaan. Uiteraard dan wel 
binnen het afgesproken beleid. Daarom is in 
2008 een extra ALV belegd en de leden toe-
stemming gevraagd om budget te besteden 
aan wat uiteindelijk ‘Te Gooi, te grabbel en 
ten goede’ is geworden.  
Overigens doet het bestuur voorstellen om het 
grote verschil tussen uitgaven en inkomsten te 
verkleinen en naar de leden toe meer transpa-
rant te budgetteren. Als bestuur zijn we goed 
op de hoogte van de inkomsten en uitgaven 
gedurende het boekjaar. Maandelijks krijgen 
we van de penningmeester een overzicht en 
sturen we zo nodig en mogelijk bij. Vanaf ja-
nuari 2011 hebben we de boekhouding bo-
vendien uitbesteed aan een professioneel bu-
reau.
De afwijkingen zijn veroorzaakt -zoals toege-
licht door de penningmeester- door de vol-
gende kosten:
- De juridische procedures m.b.t. de water-

woningen in Blaricum en de schootsvelden 
in Naarden. Als gevolg van de nieuwe wet 
op de Ruimtelijke Ordening zijn de be-
zwaar- en beroepsprocedures verregaand 
gejuridiseerd. Over de inhoud van deze 
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beroepen wordt verwezen naar de jaar-
verslagen en het tijdschrift. De procedu-
res hebben geleid tot een verhoging van 

 € 12.000,-. 
- Het visiedocument ‘Te Gooi, te grabbel en 

ten goede’. Hiervoor is -exclusief drukken 
en verspreiden- € 16.000,- ex. BTW door 
de ALV beschikbaar gesteld. Inclusief druk-
ken en  verspreiden bedroegen de kosten 
€ 33.0000,-, waarvan € 8.000 meer dan in 
2010 was voorzien.

- De uitgaven rondom het 75-jarig be-
staan en de gezamenlijke uitgave van het 
waterboek, waarvan de uitgaven ruim

 € 6.000,- meer bedroegen dan oorspron-
kelijk was begroot.

Dit verklaart -naast wat kleinere posten- de 
overschrijding van de begroting met zo’n
€ 28.000,-. Nu hebben we gelukkig een be-
hoorlijke reserve van in 2009 zo’n € 90.000,- die 
we daarvoor kunnen aanspreken. Bovendien 
komt er, dat is vorig jaar al gememoreerd, nog 
een behoorlijke erfenis van mevrouw Sluijters 
aan. De donaties en erfenissen dienen we -vol-
gens de wetgever die ons heeft vrijgesteld van 
belasting- uit te geven aan het realiseren van 
onze doelstellingen en niet op te potten. Daar 
zijn we o.i. toch wel  mee bezig geweest, pas-
send in het door de leden vastgestelde beleid. 
Een van de leden vraagt of het bestuur vooraf 
de kansen van het juridische verzet tegen de 
waterwoningen voldoende heeft ingeschat. 
De voorzitter memoreert dat het hier om 
nieuwe wetgeving ging, met op dat moment 
nog nauwelijks jurisprudentie. Er is door juris-
ten en een promovendus naar gekeken. Het is 
toch teleurstellend dat na een uitspraak van 
de Raad van State, vanwege een wijziging in 
de regelgeving, het provinciale bestuur alsnog  
op politieke redenen haar gelijk probeert te 
krijgen. Toen het beroep verloren werd, is be-
sloten niet in hoger beroep te gaan. 

Verslag van de kascommissie.
Op de website en achterin de zaal is het ver-
slag van de financiële commissie over 2010 
gepresenteerd. Op grond daarvan heeft het 
bestuur de penningmeester over 2010 gede-
chargeerd. Gelet op het zojuist besprokene 

verzoekt het bestuur de ALV haar te dechar-
geren over het geldelijk beleid van 2010. De 
ledenvergadering stemt vervolgens met alge-
mene stemmen in met de jaarrekening 2010 
en dechargeert het bestuur voor het geldelijk 
beheer van 2010.

Instelling van een steunfonds VVG.
Bij het verschijnen van het decembernummer 
vorig jaar heeft het bestuur het voornemen 
kenbaar gemaakt om een Steunfonds VVG in 
het leven te roepen. Dat zal een forse over-
schrijding voorkomen van de begroting in de 
toekomst en brengt meer transparantie in de 
uitgaven.
Het bestuur wil dat fonds onder andere vul-
len met een deel van de erfenissen, legaten en 
schenkingen die onze vereniging zijn toebe-
deeld en zo nodig een deel van de jaarlijkse 
contributie. Dit voornemen heeft draagvlak 
onder de leden. Zo heeft onze oproep in het 
laatste tijdschriftnummer al een bedrag van 
€ 9.075,75 van de leden opgeleverd. Wij stel-
len daarom de ledenvergadering voor een 
Steunfonds VVG in te stellen en dat te laten 
beheren door de penningmeester en een 
tweetal leden, die het bestuur adviseren over 
de aanwending van de middelen van het 
fonds, passend binnen het beleid van de VVG. 
Het bestuur denkt daarbij aan: ledenwerving, 
communicatie, onderzoek en publicaties, be-
roepszaken en bijeenkomsten. Inmiddels heeft 
één van onze leden, de heer Joost Dijkstra zich 
bereid verklaard mee te werken aan het op-
stellen van het fondsreglement. Hij is een fi-
nancieel technisch deskundige, die bovendien 
executeur-testamentair is van mevr. Sluyters. 
Met applaus stemt de ALV in met het voorstel.   

Vaststelling van de begroting 2011, inclusief 
contributie/ledenbijdrage.
Voorgesteld wordt de begroting 2011 vast te 
stellen, die op de website heeft gestaan en 
achterin de zaal beschikbaar is.
In 2007 is de jaarlijkse minimale ledenbijdrage 
verhoogd van € 12,50 naar € 15.-.
Sindsdien heeft er geen formele aanpassing 
meer plaatsgevonden. Wel betalen veel le-
den meer dan de minimale bijdrage en ook 
ontvangt de vereniging regelmatig giften en 
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schenkingen. Mede daarom vindt het bestuur 
het noodzakelijk, aangespoord door enkele 
leden, te komen tot een aanpassing van de 
minimale ledenbijdrage. Wij stellen de leden 
voor met ingang van 2012, de minimale leden-
bijdrage vast te stellen op € 20,-. De vergade-
ring stemt hiermee in.

5. Benoeming van de kascommissie 2011.  
Na drie jaar is de heer E. Doyer aftredend. Ons 
lid Sander Koopman, die ook deel uitmaakt 
van ons Kenniscentrum VVG is bereid gevon-
den de komende drie jaar lid van de financiële 
commissie te worden. De vergadering stemt 
hiermee in. Vervolgens wordt de financiële 
commissie bedankt met een bloemetje voor 
haar werkzaamheden over 2010.
 
6. Benoeming nieuwe voorzitter VVG en an-
dere leden van het bestuur.
De voorzitter benadrukt dat het steeds moei-
lijker is om in vrijwilligersorganisaties zoals 
onze vereniging voldoende bestuurders te 
vinden. Daarom is ze erg blij dat de heer Joost 
Grasso bereid is gevonden lid van het bestuur 
te worden. De heer Grasso stelt zich voor en 
wordt door de ALV benoemd.
Voorzitter Maud Arkesteijn is -conform artikel 
14 van de statuten- na acht jaar in functie te 
zijn geweest niet meer herbenoembaar. Het 
bestuur draagt -conform artikel 13- de vice-
voorzitter Hetty Laverman voor te benoemen 
tot voorzitter. Met applaus wordt zij benoemd 
tot voorzitter. Vervolgens gaat mevrouw Ar-
kesteijn in op de bereikte resultaten in haar pe-
riode. Er heeft een wijziging plaatsgevonden 
in het bestuurlijk handelen van de Vrienden 
van ’t Gooi. De afgelopen periode is enerzijds 
meer samenhang en samenwerking gezocht 
met organisaties die vergelijkbare doelen na-
streven. Het ging hier om  de Milieufederaties, 
Heel de Heuvelrug, Het Groene Hart en Tussen 
Vecht en Eem. Anderzijds is nog meer actief 
opgetreden tegen bestuurlijke aantasting van 
de natuurwaarden van ’t Gooi en omstreken. 
Er is een Kenniscentrum opgezet waarvan 
Maud, na haar aftreden als voorzitter, zit-
ting in zal nemen. Zij memoreert de over-
eenkomsten tussen Zutphen en Naarden en 
geeft aan ook in Gelderland actief te worden 

op het terrein van natuurbescherming c.a. 
Voor haar vele werkzaamheden ontvangt ze 
van de nieuwe voorzitter een bos bloemen én 
een gravure van het oude Naarden. Met een 
warm applaus neemt de vergadering afscheid 
van Maud als voorzitter van de VVG.

Vervolgens neemt mevrouw Laverman het 
woord. Zij vindt het een hele eer om voorzit-
ter van de VVG te mogen zijn en om Maud 
Arkesteijn-van Willigen te mogen opvolgen. 
Maud is een superdynamische en fantastische 
voorzitter geweest, die heel veel mensen kent 
en in beweging weet te zetten. Dat is de kunst 
van de voorzitter: je er niet bij neerleggen als 
er ergens in Het Gooi aan het waardevolle 
wordt geknabbeld, maar mensen mobiliseren 
om daar wat aan te doen en vooral ook te be-
denken wát daaraan te doen. Maud beheerst 
als geen ander die kunst. De VVG mag haar 
dankbaar zijn dat ze dit zoveel jaren heeft ge-
daan. Maud wordt de volgende dag (15 april) 
uitgebreid gehuldigd. Voor haar verdiensten 
ontvangt zij dan de zogenoemde Emil Luden-
penning!
Voor mevrouw Laverman is het best lastig om 
zo’n goede voorzitter als Maud Arkesteijn-
van Willigen op te volgen. Zij heeft natuurlijk 
een andere stijl dan Maud. Het voordeel is dat 
ze al een paar jaar in het bestuur meedraait. 
Ze weet dus wat er speelt binnen de VVG en 
in Het Gooi en omstreken. Ze heeft ook een 
beetje de kunst van Maud kunnen afkijken. 
En wat ook belangrijk is: haar enthousiasme 
is groot. Zij vindt het leuk om voorzitter te 
zijn van een vereniging die nuttig werk doet.  
Haar persoonlijke stijl verschilt natuurlijk van 
die van Maud, maar dat is alles. Het voorko-
men en bestrijden van de aantasting van het 
waardevolle in Het Gooi en omstreken, blijft 
onverminderd noodzakelijk. Daar is de VVG al 
ruim 75 jaar mee doende, zowel de besturen 
als grote groepen vrijwilligers. Verder doet zij 
een beroep op de leden deel te nemen aan 
het Kenniscentrum. Iedereen met specifieke 
kennis is welkom, of je nou een uurtje per jaar 
aan de VVG kunt besteden of een paar uur per 
week, meld je aan. Haar persoonlijke motto is: 
Alleen met z’n allen. Als voorzitter is zij alleen, 
maar ze doet het werk natuurlijk samen met 
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het hele bestuur. En dat bestuur doet het ook 
niet alleen. Het bereikt het meeste voor de 
vereniging door zoveel mogelijk samen met 
de leden te werken en met inzet van kennis 
en ervaringen. 

Pauze

7. Themadebat over het onderwerp ’t Gooi 
onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug’. 
De heren Marco Glastra (directeur/rentmees-
ter Stichting Het Utrechts Landschap) en Bert 
van der Moolen (directeur/rentmeester Goois 
Natuurreservaat) geven hun visie op dit the-
ma, waarbij wordt ingegaan op de bestuur-
lijke, inhoudelijke en financiële aspecten. In 
een uitgebreide presentatie gaan beiden in 
op de wijze waarop hun organisaties bestuur-
lijk georganiseerd zijn en inhoudelijk werken 
aan het bereiken van hun doelstelling. De 
heer Glastra is best jaloers over de bestuurlijke 
inbedding van het GNR en de heer Van der 
Moolen ziet mogelijkheden in de uitruil van 
gebiedsonderdelen -met behoud van de na-
tuur-  zoals die in de Heuvelrug met veel resul-
taat wordt gebezigd. De heer Glastra betreurt 
het dat de provincie Noord-Holland die tijdens 
de visievorming enthousiast meedeed met 
‘Heel de Heuvelrug’, terugtrekkende bewe-
gingen maakt nu het op realisatie aankomt. 

Vervolgens ontstaat een discussie met de zaal 
onder leiding van de heer Alexander Over-
diep.

Door strikt hanteren van de ‘rode contouren’ 
is er veel grip op het landschap in de provin-
cie Utrecht. De provincie Utrecht is daarin stu-
rend in haar beleid. Dat is een helder en goed 
nastrevenswaardig optreden.
In Noord-Holland houdt de provincie zich 
afzijdig, ondanks de getekende Cecilia-over-
eenkomst uit 2008 waarin zij zich verbindt 
aan de visie en het plan ’Heel de Heuvelrug’. 
De provincie zou toch geactiveerd moeten 
zien te worden.
 
Verder wordt er in Heel de Heuvelrug met 
deelgebieden gewerkt onder andere Hart 
van de Heuvelrug, maar ook is men bereid tot 
uitruil op onderdelen. Zo wordt binnen één 
gebiedje op een onderdeel bebouwing toe-
gestaan, als tegelijkertijd elders meer natuur 
komt. Hierdoor blijft het totaal in balans.
Voor het Gooi zou een gebiedscommissie 
mogelijk een uitkomst zijn, zoals die in het 
Utrechtse functioneert. Draagvlak van ge-
meenten is belangrijk. Denk aan contacten 
met gemeenteraden die vroegtijdig betrok-
ken moeten worden bij planvorming. Zij zijn 
de stem van de bevolking. Denk er ook aan 
dat je soms beter mee kan gaan met een an-
dere partij, om zelf op een ander moment 
een werkelijk essentiële stap te kunnen ma-
ken in het bereiken van je doel.  

De Vereniging van Vrienden van het Gooi 
heeft als vrijwilligers- en steunorganisatie 
een eigen positie. Zij vertegenwoordigt het 
belang van de inwoners die het Gooi bewust 
landschappelijk, cultuurhistorisch en qua na-
tuur mooi en aantrekkelijk willen houden 
of weer willen laten worden. Zij pleit en ac-
tiveert partijen om tot een daadwerkelijke 
aaneengesloten Heel de Heuvelrug-park te 
komen met uitwerking van de vastgestelde 
visie en beleid. De heer Glastra heeft als ide-
aal dat het edelhert weer terugkeert op de 
Heuvelrug. Een dergelijk icoon als visie ver-
sterkt en verbeeldt je doel.

Uitgebreide  informatie is te vinden op: 
www.utrechtslandschap.nl 
www.gnr.nl 
www.vriendenvanhetgooi.nl

Foto:
Dick A. Jonkers

Bert van der Moolen (links) en Marco Glastra (rechts) ge-
ven hun visie.
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Ellen Stoffer*

Aan de oostkant van Hilversum wordt vanaf 
2014 bij Anna’s Hoeve een nieuwe woon-
wijk gebouwd. Ingeklemd tussen het Laarder 
Waschmeer en het Stadspark Anna’s Hoeve 
zullen 630 woningen worden gerealiseerd. De 
plannen zijn al rond en deze wijk gaat  er hoe 
dan ook komen. Tijdens de conferentie ‘Duur-
zaam Hilversum’ van de gemeente Hilversum 
op 19 mei jl. is gepleit voor een duurzame en 
ecologische wijk bij Anna’s Hoeve en dit ini-
tiatief kreeg de meeste stemmen. Wethouder 
Van der Want,  die duurzaamheid in zijn por-
tefeuille heeft, deelde toen mee van Anna’s 
Hoeve een pilotproject te willen maken voor 
duurzaamheid en ecologie. Om dit goede ini-
tiatief te ondersteunen is de Vereniging voor 
Duurzaam Wonen Anna’s Hoeve opgericht. Op 
9 juni is op ons initiatief in het Raadhuis een 
presentatie verzorgd door landschapsarchitect 
Hyco Verhaagen.  Hij heeft laten zien dat ook 
een wijk met een hogere woningdichtheid 
dan Anna’s Hoeve nog steeds heel mooi kan 
zijn. Buiten het behartigen van belangen van 
geïnteresseerden voor toekomstige bewoning 
streven we een zo duurzaam mogelijke ont-
wikkeling, inrichting en uitvoering na van de 
nieuwe wijk. Een wijk die een zeer groen en 
open karakter moet krijgen en waar men via 
groene ‘aders’ zo naar de omliggende natuur 
loopt. Ook is het de bedoeling dat de wijk 
buiten de huidige periferie -met de Mincke-
lerstraat- een zeer autoluw karakter krijgt 
en zo dus echt een versterking wordt van het 
plaatselijke ecosysteem. Hofjes tussen de wo-
ningen zullen door omwonenden ingericht 
kunnen worden met een budget, maar zullen 
dan ook gezamenlijk onderhouden moeten 
worden. Kortom een wijk met een goede so-
ciale cohesie en een zo hoog mogelijke eco-
logische waarde voor de omliggende natuur. 
Geen betonnen muur tussen de prachtige ge-
bieden Anna’s Hoeve en Laarder Waschmeer, 
maar een mooie, groene en gezonde wijk. Een 
plek waar stad en natuur in elkaar versmelten 

en waar het voortreffelijk wonen is. De groen-
stad die Hilversum zo graag wil zijn!
Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst al 
plaatsgevonden van de nieuwe vereniging. 
De beslissing over de aanbesteding van de 
nieuwe woonwijk is echter nog niet gevallen. 
Steun voor deze nieuwe vereniging is dan ook 
meer dan welkom; samen met de Vrienden 
van het Gooi staan we natuurlijk nog veel ster-
ker. Misschien kunnen we de ontgroening van 
ons mooie Gooi een halt toeroepen, zodat de 
generaties na ons misschien nog trots kunnen 
zijn op onze leefomgeving!
Geïnteresseerden voor toekomstige bewoning 
én mensen die ons een warm hart toedragen 
kunnen zich aanmelden via www.duurzaam-
wonenannashoeve.nl 

* Ellen Stoffer is initiatiefneemster van de Vereniging voor 
Duurzaam Wonen Anna’s Hoeve.

Bruggetje in Anna's Hoeve.

Foto:

Ellen Schoffer
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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 bijvoorbeeld 
ruimtelijke ordening en verkeer etc. Deze le-
den staan het bestuur bij met advies. Zij stellen 
zich in deze rubriek voor.

Wat is je naam?
Mijn naam is Rietje Veltkamp en ik ben 56 jaar.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?  
Ik woon sinds 1960 in het Gooi, waarvan 45 
jaar in Hilversum. Nu woon ik in Ankeveen. 
Het Gooi, in het centrum van Nederland, biedt 
mij veel, zowel gevarieerde cultuur als natuur. 
Wonen in het Gooi betekent voor mij: wan-
delen of fietsen over de heide, door weide-, 
plassengebieden, bos, zwemmen in natuurwa-
ter, vogels kijken, het Singer Museum, Kasteel 
Groeneveld, Filmtheater Hilversum, het Fo-
tofestival Naarden.

Hoe lang ben je al lid van de VVG?  
Ik ben lid geworden in 2010 na het lezen van 
het boek: Te Gooi, te grabbel en ten goede. 

Wat is de reden dat je lid bent?  
De leden van die vereniging denken na, doen 
onderzoek en vooral: zij wenden hun invloed 
aan! Ik wil de Vrienden van het Gooi onder-
steunen, omdat ik denk dat deze vereniging 
echt iets kan doen! 
De kracht van de 
Vrienden van het 
Gooi is, dat er mensen 
in zitten die gewend 
zijn om invloed uit 
te oefenen met hun 
kennis en kunde. Het 
is belangrijk dat zij 
zo vaak en zo vroeg 
mogelijk aan tafel 
gaan zitten met be-
stuurders en ontwik-

kelaars. Indien nodig kan er bezwaar gemaakt 
worden met als doel: kwaliteitsbehoud en 
-vermeerdering van het Gooi.

Wat trekt je aan in de VVG?  
Toen ik in Hilversum woonde maakte ik me 
vooral druk over de teloorgang van  cultuur-
historische aspecten van het Gooi. Nu ik in An-
keveen woon is daar extra zorg bijgekomen 
om de natuur. Steeds weer wordt er, ook in 
Wijdemeren, aan stukjes natuur geknabbeld. 
Het omringende landschap wordt hier veelal 
als gewoon gezien en maar al te vaak als be-
perking en niet als kans.

Voor welk specialisme heb je ben je aan-
spreekbaar voor de VVG?
Zelf ben ik creatief op het beeldende vlak. 
Ik deed een opleiding aan de Hoge School 
voor de Kunsten en volgde cursussen op het 
gebied van communicatie en nieuwe media. 
Ik schilder zelf vaak buiten in het Gooi. Ook 
gaf ik cursussen in tekenen en schilderen op 
bekende Gooise buitenplaatsen. Verder maak 
ik graag foto’s. Mogelijk kan ik een bijdrage 
leveren op die gebieden, al heb ik momenteel 
niet veel tijd over. 

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
Door de hobby van mijn partner, libellenon-
derzoek en natuurfotografie, kom ik vaak 
op speciale plekjes, zoals De Zanderij, Boven-
meent, Naardermeer en de Kromme Rade, zeg 
maar: ‘de stille krachten van het Gooi’.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor zou 
moeten inzetten?
De verdichting van de bebouwing in met 
name de randstad vind ik zorgwekkend. Ge-
meenten willen -hoe dan ook- bouwen en 
zijn, met het oog op hun begroting, steeds 
meer grondspeculanten en projectontwik-
kelaars geworden. Ook door het streven van 
uitbreiding door inbreiding kan er trouwens 
kwaliteit verloren gaan. Bijzondere gebouwen 
of wijken van bijvoorbeeld Berlage, De Bazel, 
Dudok, Dullaert, Elling e.d. spreken mij tot de Rietje Veltkamp.
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Aquarel:
Rietje Veltkamp

verbeelding. Restaureren, optimaliseren en 
herbestemmen vind ik in de regel beter dan 
afbreken en nieuwbouw. Ook van moderne 
architectuur houd ik trouwens, zoals van Koen 
van Velsen of Neutelings Riedijk Architecten.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn? 
Ja, aandacht voor eigen huis en erf. Bijvoor-
beeld in Overijssel is men begonnen met het 
project ‘Streekeigen Huis en Erf’, waar erfei-
genaren advies en subsidie kunnen krijgen 
voor het herstel van bebouwing, beplanting 
en historische elementen. Doel van dit project 
is om 450 erven en 25 historische elementen 
in de periode van 2009 t/m 2013 te herstellen.  
Voor mij is dit initiatief een inspiratiebron.Impressie van boerderij De Ingelenburgh in Ankeveen.

Dick A. Jonkers
Vrijwel tegelijk met de oproep ‘Het Gooi 
in beeld’ in dit nummer om foto’s voor een 
beeldarchief op te sturen over landschappen, 
natuur en (cultuur)historie verscheen dit hand-
boek. Het is geschreven door Bart Siebelink 
en Edo van Uchelen, allebei auteurs die hun 
sporen hebben verdiend met fotograferen en 
publicaties over natuur. Als uitgangspunt han-
teren zij dat natuurfotografen gebruik maken 
van digitale camera’s met verwisselbare lenzen. 
Stap voor stap worden begrippen verklaard en 
ook hoe men optimaal gebruik kan maken van 
wat de camera te bieden heeft. Op de praktijk 
van het fotograferen buiten wordt uitgebreid 
ingegaan met tal van tips. De ethische aspecten 
worden niet vergeten. Een belangrijk punt na 
het fotograferen is het verwerken, nabewer-
ken, archiveren en het opslaan, iets waar het bij 
veel fotografen nogal eens aan schort. Na het 
raadplegen en in de praktijk brengen van dit 
deel van het handboek kan er niet veel meer 
fout gaan. Degenen die hun oogst in een of an-
dere vorm aan de buitenwereld willen tonen, 
kunnen hun hart ophalen aan het hoofdstuk 
over presentatie. Beginners en gevorderden 
komen goed beslagen op het ijs bij gebruik van 
dit boek. Een aanrader! 

Siebelink, B. & Uchelen, E. van 2011. Handboek 
Natuurfotografie. 256 blz. Kleurenfoto’s. Ge-
naaid gebonden. ISBN 978 90 5011 366 3. KNNV 
Uitgeverij, Zeist. Prijs € 29,95. Verkrijgbaar in 
de boekhandel en via www.knnvuitgeverij.nl.
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Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap

Wandelexcursies najaar 2011
Ook dit najaar hebben wij weer een mooi en interessant excursieprogram-
ma voor u samengesteld, waarbij ervaren gidsen u rondleiden en vertellen 
over de natuur, de cultuur, de historie, het beheer, enzovoort.

Avondwandeling over de Westerheide
Datum: woensdag 14 september.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de dagcamping aan de Hilver-
sumseweg te Laren (net buiten Hilversum). 
Ook te bereiken met buslijn 108 (halte Hilver-
sum-Orionlaan).
Op de Wester- en Bussumerheide leeft al ja-
ren een grote reeënpopulatie. De dieren la-
ten zich dikwijls zelfs midden op de dag zien, 
maar de meeste kans is toch in de vroege och-
tend of in de avond.

Einde Gooi, Zwarte Berg, Zwaluwenberg en 
Hengstenberg
Datum: zondag 18 september.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het NS-station Hollandsche Ra-
ding. Behalve per trein ook te bereiken met 
buslijn 58 (halte Hollandsche Rading-Vuurse 
Dreef).
Wandeling door een fraai bosgebied op de 
grens van de Gooise hoge zandgrond en het 
Utrechtse veenweidegebied. Een gebied met 
statige beukenlanen, een sterrenbos, heuvels 
en het Tienhovensch Kanaal. Bij de Zwalu-
wenberg is begonnen met de aanleg van een 
ecoduct over de A27 en de spoorlijn om de 
bos- en natuurgebieden ter weerszijden hier-
van met elkaar te verbinden.

Boekesteyn, Bantam en Schaep en Burgh
Datum: zaterdag 24 september.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het bezoekerscentrum van Na-
tuurmonumenten aan het Noordereinde 54B 
in ‘s-Graveland. Ook te bereiken met buslijn 
105 (halte Natuurmonumenten).
Drie aan elkaar grenzende landgoederen met 

veel oude bomen, prachtige beukenlanen, wa-
terpartijen, een oude ijskelder, statige land-
huizen en nog veel meer.

Tafelberg- en Blaricummerheide
Datum: zondag 2 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
De Tafelberg aan de Oude Naarderweg te Bla-
ricum. Eventueel te bereiken met buslijn 111 
(halte De Trappenberg, ca. 20 minuten lopen).
Fraai heidegebied op de hoogste stuwwal 
van het Gooi met leemkuilen, de Tafelberg, 
kraaiheide (de enige groeiplek in het Gooi) 
en natuurlijk de schaapskudde en de schaaps-
kooi.

Boombergpark, Oude Haven en Corversbos
Datum: zondag 9 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het begin van de Peerlkamplaan 
in Hilversum, naast de voormalige NCRV-stu-
dio aan de Schuttersweg 8 te Hilversum. Ook 
te bereiken met buslijn 1 (stadsdienst Hilver-
sum, halte Schuttersweg).
Wandeling door een prachtige oude beuken-
laan, langs het zgn. Speldenkussen, het Ro-
sarium, door de oudste Hilversumse villawijk, 
langs de diepgelegen Gooise Vaart en door 
een stukje Corversbos. Verrassende natuur in 
en bij Hilversum.

Zuiderheide
Datum: zaterdag 15 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij het Sint-
Janskerkhof/Museum Hofland aan de Hilver-
sumseweg te Laren. Ook te bereiken met bus-
lijn 108 (halte Sint-Janskerkhof).
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Genieten van het fraaie uitzicht, de eeuwen-
oude grafheuvels, het stuifzand, de jenever-
bessen, de bijenschans.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag, 22 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij NS-station 
Bussum-Zuid. Behalve per trein ook vanuit de 
richting Huizen te bereiken met buslijn 111 
(halte Bussum-Zuid).
Wandeling over het meest westelijk gelegen 
heideveld van het Gooi en door een voor-
malige zanderij. Een belangrijke ecologische 
schakel tussen de Gooise bossen en heiden en 
het Naardermeer.

Lange wandeling van Hilversum-Sportpark 
naar Baarn
Datum: zaterdag  29 oktober.
Vertrektijd: 9.00 uur.
Duur: ongeveer vijfenhalf uur.

Vertrekpunt: het NS-station Hilversum-Sport-
park.
Een wandeling voor volhouders. Vanaf Hil-
versum-Sportpark wandelen we in rustig 
tempo over de heide en door de bossen en 
natuurgebieden van het Gooi en De Vuur-
sche. Onderweg is er een pauze. Vanaf het 
NS-station Baarn reizen we per trein weer 
terug.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 5 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer tweeënhalf uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te 
Huizen. Ook te bereiken met de buslijnen 100 
(halte Voormaat, ca. 10 minuten lopen) en 
107 (halte Energieweg, ca. 5 minuten lopen).
Wandelen langs de sporen van de vroegere 
Zuiderzee en door het fraaie coulissenland-
schap van de Naarder Eng, eeuwenoude ak-
kers met een bijzondere bodem.

Cruysbergen.

Foto:
Dick A. Jonkers
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Het Spanderswoud.

Foto:
Internet

Spanderswoud
Datum: woensdag 9 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats op de hoek van 
de Bussumergrintweg en de Spanderslaan bij 
Hilversum (tegenover restaurant Robert.)
Een herfstwandeling door het Spanderswoud 
mag natuurlijk niet op het programma ont-
breken. Op zoek naar mooie paddenstoelen 
en genieten van de fraaie herfstkleuren.

Monnikenberg
Datum: zaterdag  12 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het landgoed aan 
de Soestdijkerstraatweg te Hilversum. Ook te 
bereiken met de buslijnen 59 en 70 (halte Stad 
Gods). Let op: buslijn 100 stopt hier niet. Door 
wegwerkzaamheden kunnen de bussen een 
andere route rijden.
Wandelen door een mooi kloosterbos met 
veel oude bomen en een voormalig heideven, 
het Monnikenwater. Aan de rand van het ge-
bied komt mogelijk een zorgpark.

Bikbergerbos en Crailose Bos
Datum: zaterdag 19 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
De Goede Gooier aan de Crailoseweg te Hui-
zen. Ook te bereiken met buslijn 111 (halte 
De Trappenberg).

Twee aan elkaar grenzende bossen met zwaar 
loof- en naaldhout, akkers, mooie lanen en 
nog veel meer.

Hoge Vuursche
Datum: zondag 27 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
Groot-Kievitsdal aan de Hilversumsestraat-
weg te Baarn (net buiten Hilversum). Ook te 
bereiken met buslijn 70 (halte Groot - Kievits-
dal).
Wandeling door een prachtig geaccidenteerd 
bos met oude bomen en twee vijvers (de 
Kruisvijver en de Pannenkoekvijver).

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 
zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening. 
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, ook niet aangelijnd. De Gooise Natuur-
wacht behoudt zich het recht voor om excur-
sies af te gelasten wanneer extreme (weers-)
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
Gooise Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 
(035) 621 16 34 of 06 - 177 63 444.
Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900-9292 (€ 0,70 per minuut) of www.con-
nexxion.nl.
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Er op uitEr op uit
Samengesteld door Corry Wildeman

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

In het Huizer museum zijn o.a. tentoonstellin-
gen te zien die een beeld geven van de historie 
van Huizen. Schilderijen, prenten en tekenin-
gen completeren deze presentaties. Actuele 
informatie kunt u vinden op de website.

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

Sluijters
18 september 2011 t/m 22 januari 2012
In een grootse overzichtstentoonstelling wor-
den uitsluitend de allerbeste schilderijen van 
Jan Sluijters samengebracht. De meester van 
het kleurgebruik was één van dé vernieuwers 
van de Nederlandse schilderkunst aan het 
begin van de 20e eeuw. Nieuw verworven 
inzichten en de vondst van een aantal onbe-
kende werken vormen de aanleiding voor de 
tentoonstelling. Het project is een samenwer-
king met het Rijksbureau voor Kunsthistori-
sche Documentatie (RKD) te Den Haag. Deze 
instelling lanceert gelijktijdig met de ten-
toonstelling een complete, digitale bestands-
catalogus van Jan Sluijters. Bij de tentoonstel-
ling verschijnt tevens een boek, met artikelen 
van diverse specialisten.

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 re-
novatie gesloten voor publiek met uitzonde-
ring van enkele activiteiten die expliciet wor-
den genoemd. Kijk op de website voor meer 
informatie.

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

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

Foto:
Singer Laren

Een schilderij van Jan Sluijters.



74

Openingstijden
Het Muiderslot is doordeweeks geopend 
van 10.00 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 in-
formatie en toegangsprijzen op de website.

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

Beschermheiligen
Hedendaagse kunstwerken geïnspireerd op 
en gecombineerd met heiligenbeelden uit 
kerken en de volkscultuur.
T/m 23 oktober 2011
Beschermheiligen bieden van oudsher hou-
vast 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 kunste-
naarsvereniging AKKV exposeren nieuw en 
bestaand werk over beschermheiligen. De 
kunstwerken zullen worden geëxposeerd in 
combinatie met heiligenbeelden uit de ker-
kelijke cultuur en hun cultuurhistorische be-
tekenis.

De Comeniuscollectie; verrassingen uit het 
eigen museumdepot
4 november 2011 t/m maart 2012
De herdenking van Comenius 300ste geboor-
tedag in 1892 vormde de aanleiding tot het 
ontstaan van het Comenius Museum. In de 
loop van de tijd is een collectie ontstaan van 

allerlei voorwerpen die direct of indirecte be-
trekking hebben op het leven en de geeste-
lijke nalatenschap van Comenius. Gedurende 
de tentoonstellingsperiode zullen verschil-
lende stukken in wisselende samenstelling 
worden getoond

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

Steendrukkerij De Jong
30 september 2011 t/m 18 februari 2012
Een tentoonstelling over de rol van dit bedrijf 
in Hilversum en de invloed die de drukkerij 
had op vormgevers en illustratiekunstenaars 
in het hele land.

Dudok Dependance
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
Geopend: woensdag en zondag
van 12.00-16.30 uur
Tel.: (035) 629 28 26
museumhilversum@hilversum.nl
www.museumhilversum.nl
 
In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Marinus Beschermheiligen.

Foto:
Paul van der Poel

Uitgegeven door steendrukkerij de Jong & Co in Hilversum.

Ontwerp poster:
Jan Rot, 1930
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Dudok (1884-1974), is een tentoonstelling te 
zien over het werk en het leven van deze ar-
chitect.

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

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51 (t.o. La Place),
1251 EW Laren
Tel.: (035) 035 538 25 20
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
13.00-16.30 uur.
1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koninginne-
dag 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 een 
grote verscheidenheid aan landschappen voor-
komt (veengebieden met plassen in het westen, 
een stuwwal in het centrale deel en de vlakke 
Eemvallei in het oosten). Het museum is 39 jaar 
geleden opgericht in nauw overleg met de ge-
meente Laren, aan wie de amateur-geoloog Lu-
cas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerf-
stenencollectie had nagelaten. Sindsdien is de 
collectie uitgebreid door diverse aanwinsten en 
schenkingen.
Over het Gooi zijn twee vaste tentoonstellingen:

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 tot 15.00 uur een lezing. 
Voor onderwerpen zie op de website www.
geologischmuseumhofland.nl onder ‘agenda’.

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

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 
de stadsgidsen van de Werkgroep Vesting-
stad en start om 12.30 uur vanaf de Utrecht-
se Poort aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn 
€ 2,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).

Neanderthaler.

Foto:
internet
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In het Gooi met zijn fraaie landschappen, natuur en rijke (cultuur)historie wordt veel gefoto-
grafeerd. Voor ons verenigingsorgaan en voor andere uitgaven van de Vrienden van het Gooi 
bestaat regelmatig behoefte aan kleurenfoto’s die gebruikt kunnen worden als illustratiema-
teriaal. Zowel verenigingsleden als lezers van ‘Vrienden van ’t Gooi’ zouden hierin kunnen 
voorzien door foto’s digitaal ter beschikking te stellen. Er zou dan een beeldarchief kunnen 
worden opgebouwd. 
Iedere opname moet voorzien zijn van datum, naam en adres van de fotograaf, indien nodig 
een gedetailleerde aanduiding van de plaats van opname en naam van het onderwerp. De foto 
moet een resolutie bezitten van tenminste 300 dpi om voor drukwerk in aanmerking te komen.
Bij plaatsing in het tijdschrift vindt naamsvermelding plaats en ontvangt de auteur het betref-
fende nummer. Voor opname in andere publicaties wordt vooraf contact gezocht.
De foto’s kunnen opgestuurd worden naar redactielid Chris Walet, e-mail: efcee@ziggo.nl.
De redactie hoopt dat veel lezers aan deze oproep gehoor zullen geven.



De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2011-3 is 21 oktober 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

Foto: internet

Tienhovensch Kanaal



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

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

www.vriendenvanhetgooi.nl


