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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 1500 
leden.

Lidmaatschap (=inclusief tijdschrift) 
aanmelden bij mw. C. Wildeman
Braam 38
1273 EA Huizen
Tel. (035) 526 70 37 (niet op maandag)
E-mail: info@vriendenvanhetgooi.nl
Minimum contributie E 20,00 per jaar
Rabobank 3399.31.388
Vereniging van Vrienden van het Gooi,
Kortenhoef.

Redactie

Voorzitter
D.A. Jonkers
Koggewagen 3,1261 KA Blaricum
Tel. (035) 526 04 56
E-mail: dickjonkers@tiscali.nl

leden
J.H. Bannier
Rembrandtlaan 49,1412 JN Naarden
Tel. (035) 694 92 12
E-mail: jan-hein.bannier@hetnet.nl

mw. C. van Lingen
Staringlaan 11, 1215 BR Hilversum 
Tel. (035) 624 39 09
E-mail: info@groenlingen.com

C.J.J. Walet
Tijm 25, 1273 EB Huizen
Tel. (035) 526 08 41
E-mail: efcee@ziggo.nl

F. van Wijland
Van Lenneplaan 9, 1217 NA Hilversum
Tel. (035) 621 60 90
E-mail: erik@vanwijland.nl

Redactiesecretariaat
Koggewagen 3, 1261 KA Blaricum
Tel. (035) 526 04 56
E-mail: dickjonkers@tiscali.nl
redactie@vriendenvanhetgooi.nl

Vrienden van ‘t Gooi verschijnt drie 
maal per jaar. Nieuwe leden krijgen 
alle nummers van het lopende jaar.

Druk:
J. Bout & Zonen, Ceintuurbaan 32-34, 
1271 BJ Huizen, Tel. (035) 525 32 93, 
Fax (035) 524 11 50, E-mail: info@boutdruk.nl
Website: www.boutdruk.nl

Een ieder die zich daartoe geroepen voelt, is gerechtigd 
een artikel voor dit tijdschrift te produceren mits de 
inhoud van het artikel in overeenstemming is met de 
doelstelling van de vereniging. Voor aanwijzingen voor 
de totstandkoming en aanlevering van artikelen kan men 
zich wenden tot bovengenoemd redactieadres. De redac-
tie behoudt zich het recht voor -in overleg met de betrok-
ken auteur- artikelen te wijzigen dan wel te weigeren.

Artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven tenzij 
anders blijkt of daadwerkelijk wordt vermeld. Aan de 
totstandkoming van dit tijdschrift is de uiterste zorg be-
steed. Voor informatie die nochtans onjuist of onvolledig 
is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), de redactie en 
het bestuur geen aansprakelijkheid. Voor eventuele ver-
beteringen van de in de artikelen opgenomen gegevens 
houden zij zich gaarne aanbevolen.

Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen 
mag niets uit dit tijdschrift worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestem-
ming van het bestuur van de vereniging, dat daartoe 
door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onher-
roepelijk is gemachtigd.

© 2011 
ISSN 1385-2124

ANBI
De Vereniging van Vrienden van het Gooi is door de Be-
lastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, legaten en 
erfenissen zijn vrijgesteld van belasting. Het sofinummer 
van de VVG is 8085.21.998



Het geld is op. Hoe nu verder met
het Goois Natuurreservaat?

Het geld is op. Hoe nu verder met
het Goois Natuurreservaat?

80

Hetty Laverman-Berbée, voorzitter

Het natuurbeleid van de rijksoverheid ver-
andert. Er is minder geld, het beleid wordt 
gedecentraliseerd en gaat naar de provin-
cies. Dat heeft grote gevolgen voor Het Gooi 
en omstreken. Minder geld - het landelijk 
budget wordt maar liefst 70 procent gekort 
- betekent dat investeringen in ecologische 
verbindingszones, aankoop van nieuwe na-
tuurterreinen en handhaving van huidige 
kwaliteit natuurbeheer ernstig onder druk 
komen te staan. Het Goois Natuurreservaat 
(GNR), eigenaar en beheerder van veel ter-
reinen, gaat het financieel moeilijk krijgen. 
Gevolg: minder landschappen tussen de ge-
meenten en verwaarlozing. De Natuurbe-
schermingswet wordt ingetrokken, waardoor 
de extra en specifieke bescherming van een 
groot aantal natuurgebieden vervalt, zoals 
onder meer de Tafelberg. De mooie plekken 
in Het Gooi genieten dan alleen nog maar 
wat bescherming door het bestemmingsplan. 
Bestemmingsplannen zijn tamelijk makkelijk 
te veranderen; als u als bewoner even niet 
oplet, is het gebeurd of bent u in procedures 
verstrikt geraakt. De gevolgen van de Haagse 
geldtekorten zijn voor Het Gooi dus ingrij-
pend. Als we niet alert reageren, resten ons 
op den duur slechts wat solitair staande bo-
men en stadstuinen, grastrapveldjes en bosjes 
vergane heide. Dat is niet wat we voor de vol-
gende generaties voor ogen hebben.

Ook de gevolgen van de decentralisatie van 
het natuurbeleid naar het provinciebestuur 
zijn groot. In theorie zou dat gunstig voor 
Het Gooi moeten zijn: in Haarlem weten ze 
beter wat er voor deze regio van belang is 
dan in Den Haag. Ik vrees echter dat dit in de 
praktijk voor ons heel ongunstig uitpakt. Het 
Gooi ligt weliswaar in de provincie Noord-
Holland, maar landschappelijk vormt het een 
eenheid met de Utrechtse Heuvelrug. De fo-
cus van Haarlem echter ligt op de rest van het 
Noord-Hollandse landelijk gebied: de lage 
natte delen. Gedwongen aansluiting van Het 
Gooi en dan met name van het GNR, bij het 

lage, natte Landschap Noord-Holland, levert 
GNR een vreemde-eend-in-de-bijt-positie op.

Het is daarom tijd om de bakens te verzet-
ten; laten we dat dan lekker eigenzinnig 
doen. De Vereniging van Vrienden van het 
Gooi (VVG) pleit voor aansluiting van het 
GNR bij het programma ‘Heel de Heuvelrug’, 
met het Utrechts Landschap  in plaats van bij 
het Landschap Noord-Holland. Dat is veel lo-
gischer qua landschap en qua type beheer. 
Bovendien heeft het Utrechts Landschap al 
veel langer heel efficiënte beheervormen 
gevonden en dat is erg prettig in deze fi-
nancieel moeilijke tijden. Het liefste zien we 
dat vervolgens de héle Utrechtse Heuvel-
rug tot Nationaal Park uitgeroepen wordt. 
Dat is een eigenzinnige weg, want die vereist 
van de twee provincies totaal andere piket-
palen. De VVG doet er alles aan om de bei-
de provinciebesturen en de besturen van de 
Gooise gemeenten te overtuigen. Want het is 
de beste weg om de gronden van het Goois 
Natuurreservaat veilig te stellen. Hopelijk 
draagt deze er toe bij om ook de ecologische 
hoofdstructuur in Het Gooi af te maken.
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Bestuur Vrienden van het Gooi

Wat is er aan de hand? 
Verwerving, inrichting, beheer en de wetge-
ving op het gebied van natuur en landschap 
staan aan de vooravond van ingrijpende wij-
zigingen.  De decentralisatie van het natuur-
beleid van het rijk naar de provincies is een 
ingrijpende wijziging in de verhoudingen in 
het landelijk gebied. De provincies  krijgen de 
volledige verantwoordelijkheid voor de uit-
voering ervan, naast het ruimtelijk ordenings-
beleid en worden daarmee voor de maatschap-
pelijke organisaties de belangrijkste partner.  
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd 
aan de besluitvorming over de overdracht 
van het natuur- en landelijk gebieddossier 
naar de provincies. Daarnaast wordt er ruim 
70% bezuinigd op het landelijke budget voor 
natuur en landschap. Hierdoor zullen inves-
teringen in ecologische verbindingszones, 
het aankopen van nieuwe natuurterreinen, 
het herstel van natuurlijke kwaliteiten en 
handhaving van de huidige kwaliteit van het 
natuurbeheer ernstig onder druk komen te 
staan. Voor andere functies in het landelijk 
gebied, zoals recreatie, landschap en cul-
tuurhistorie heeft het rijk de financiële mid-
delen helemaal ingetrokken. Het is nog niet 
duidelijk of de provincies in dat gat kunnen 
en willen springen en zo ja in welke mate ze 
dat financieel gaan doen. Ook het landelijk 
beleid voor nationale parken en nationale 
landschappen wordt beëindigd.

Natuuurwet en efficiëncy terreinbeheer
Verder heeft er  tot 18 november 2011 een 
ontwerp voor een nieuwe Natuurwet ter in-
zage gelegen, waarvan de reacties nu ver-
werkt worden. Het wordt niet alleen een 
meer integrale wet, waarin allerlei wettelijke 
taken voor natuur samenhangend worden 
geregeld, maar ook een wet waarin meer 
ruimte wordt geboden voor economische 
activiteiten in en rond natuurgebieden. Een 
ingrijpende wijziging, met name voor Het 

Gooi, is het intrekken van de  Natuurbescher-
mingswet waardoor de extra en specifieke 
bescherming van de 13 beschermde natuur-
monumenten in Het Gooi vervalt. (Figuur 1. 
Bron: Beheervisie en beheerplan 2010-2019. 
Goois Natuurreservaat). 

Tenslotte bestaat er de wens van het Rijk en 
de Provincie om meer efficiency in het ter-
reinbeheer van het buitengebied te bewerk-
stelligen. De provincie heeft daartoe een on-
derzoek gestart naar de mogelijkheden voor 
vergaande samenwerking van de natuur- en 
recreatieterreinbeheerders in de provincie.
 
Gooise natuur onder druk
Al deze ontwikkelingen tezamen zetten niet 
alleen de Gooise natuur onder druk, maar 
ook de toekomst van het Goois Natuurreser-
vaat, de organisatie waaraan de Gooise be-
volking (Erfgooiers, particulieren en Gooise 
gemeenten) in de afgelopen 80 jaar hun 
natuurterreinen ten eeuwigen dage hebben 
toevertrouwd. Betekent dit het einde van 
bijna 80 jaar zelfstandige regionale natuur-
bescherming in het Gooi?

In december 2011 zullen alle provinciale sta-
ten en de Tweede Kamer zich moeten uitspre-
ken of zij deze decentralisatie goedkeuren. 
Daarom hebben de Vrienden nu een goed 
moment om hierover met elkaar informatie, 
beelden en verwachtingen uit te wisselen en 
de nieuwe contouren te verkennen, waarbin-
nen gewerkt moet gaan worden aan de reali-
satie van het Gooise natuurdossier.
Kortom, het is 2 voor 12 voor het Gooi en de 
Gooise natuur! Zie voor meer informatie ons 
websitedossier natuurbeleid (www.vrienden-
vanhetgooi.nl onder ‘nieuws’.)
 
Welke keuzes
De consequenties voor ons Gooise grondge-
bied zullen ons moeten leiden tot keuzes over 
de wijze waarop wij het groene en natuurlijke 
karakter van het Gooi tot in lengte van jaren 
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willen behouden. Daarbij zullen wij ons ook 
moeten uitspreken over de wijze waarop wij 
invloed willen behouden op de verwerving, 
inrichting en het beheer van de Gooise na-
tuur. Kortom, welke toekomst geven wij het 
Goois Natuurreservaat daarbij en natuurlijk 
ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
de Agrarische Stichting Blaricum en niet te 
vergeten al die particulieren die zich  inzetten 
voor een mooie, gezonde natuur.   

Vraagstelling en uitspraken
Vragen die daarbij boven komen en waarover 
we ons uit moeten spreken zijn ondermeer: 
- De aan de Stichting Gooisch Natuurreser-

vaat overgedragen  opgave uit de tijd van 
de Erfgooiers om de natuur ‘ten eeuwi-
gen dage’ veilig te stellen? 

- Wat betekent het loslaten van de status 
van beschermd natuurmonument voor de 
natuurgebieden van Het Gooi? 

- Welke rol willen de provincies gaan spe-
len in de realisatie van het programma 
‘Heel de Heuvelrug’? Wat verwachten zij 
van hun partners? Waar gaan ze prioritei-
ten leggen en hoe komen ze tot die priori-
teiten? Wat verwachten ze van het gebied 
zelf?

- Welke budgetten voor aankoop en be-
heer willen de provincies gaan inzetten 
om aan de internationale verplichtingen 
op het gebied van natuur en landschap te 
kunnen voldoen? 

- Hoe houden we het Gooi overeind als een 
groen en natuurlijk gebied? 

- Hoe kijkt de Gooise samenleving aan te-
gen de toekomst van de natuur?

 
Veel vragen waar we als Vrienden van het 
Gooi met elkaar, met u dus ook van gedach-
ten willen wisselen.

Chris Walet

Dr. ir. Robbert P.H. Snep is onderzoeker ste-
delijke en landschapsecologie bij het kennis-
instituut Alterra, dat nauwe banden heeft en 
samenwerkt met de Universiteit van Wage-
ningen. De afgelopen twaalf jaar heeft zijn 
onderzoek zich gefocust op de natuur in de 
stad. Zijn proefschrift over dit onderwerp, 
waarop hij in 2009 promoveerde draagt de ti-
tel ‘Biodiversity conservation at business sites. 
Options and Opportunities.’ 

Hoe beleven plant en dier de stad?
Donderdag 13 oktober liep de Infoschuur van 
het Goois Natuurreservaat bij de natuurbrug 
vol met nieuwsgierige leden en niet-leden 
om te komen luisteren naar het verhaal van 
Robbert Snep over de natuur in de stad. Na 
een korte inleiding van onze voorzitter Hetty 
Laverman stak hij van wal met zijn lezing die 
zeer uitgebreid ondersteund werd met infor-

matief en verhelderend beeldmateriaal. Al 
met al een inspirerende avond.
Voor alle leden die niet bij de bijeenkomst 
aanwezig konden zijn, probeer ik zijn verhaal 
samen te vatten en de belangrijkste punten 
eruit te lichten.

Het onderzoeksgebied
Prof. Herbert Schopp kon als ecoloog en in-
woner van Berlijn geen veldonderzoek doen 
en stortte zich daarom op vegetatieonder-
zoek in de stad. Hij is daarmee de grondleg-
ger van de wetenschap die nu wereldwijd be-
kend staat onder de naam Urban Ecolgy; de 
studie van de stadsecologie. In navolging van 
deze ecoloog heeft Robbert Snep ‘De stad als 
ecosysteem’ als onderzoeksgebied genomen.
Als een belangrijke reden van de bestudering 
van de ecologie van de stad geeft hij op dat 
in de stad steeds meer mensen wonen en ver-
blijven zonder deze te verlaten. Dus de na-
tuur in de stad wordt steeds belangrijker. 
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1 Abiotiek is het niet-levende deel van het ecosysteem.

De huidige jeugd vervreemdt steeds meer 
van de natuur. (Er zijn kinderen die denken 
dat Albert Heijn een machine heeft waarmee 
ze melk maken.) Het bestuderen van planten 
en dieren die in de stad voorkomen is daarom 
belangrijk.
Over de natuur in de stad zijn enkele zeer le-
zenswaardige Nederlandse boeken versche-
nen, onder andere het boek van J. van Zoest 
en M. Melchers ‘Leven in de Stad’, waarin be-
schreven hoe de stad in elkaar zit in de ogen 
van plant en dier.
Meer informatie is te vinden op internet: 
www.groenendestad.nl.

Biodiversiteit
Om te komen tot een natuurbeleving voor 
iedereen is het noodzakelijk, door de groen-
voorzieningen uit te breiden, de stad te ver-
groenen. Dat proces levert tevens een bijdra-
ge aan de gezondheid van de stedelingen, 
een schoner klimaat en het kan bijdragen 
aan het watervraagstuk ‘Leven met en ruimte 
voor  water’.
Uit onderzoekingen heeft Snep de conclusie 
getrokken dat bedrijventerreinen een grote 
rol spelen in het behoud van de biodiversi-
teit. Bedrijventerreinen liggen vaak aan de 
rand van de stedelijke bebouwing en worden 
aan de andere zijde begrensd door het lande-
lijk gebied. Van de ongeveer 3600 bedrijven-
terreinen zijn er 600 waarbij de natuur zeer 
dichtbij ligt. Met een gemiddelde grootte van 
25 hectaren beslaan de bedrijventerreinen in 
Nederland een respectabele oppervlakte.

Zijn stelling is dat een vergroening van de 
bedrijventerreinen de biodiversiteit ver-
groot,  zowel in de stad als in de naastgele-
gen groene zone. De biodiversiteit van een 
bedrijventerrein heeft niet alleen invloed op 
de flora en fauna in de stad, maar ook op 
het naastgelegen gebied. Zeker als dit lan-
delijke gebied bestaat uit bijvoorbeeld land-
bouwgronden, waarvan de natuurwaarde 
niet zeer groot is.
De spreker nuanceert de zwart-wit stelling: 
‘Binnen de rode contour is geen natuur te 
halen en groen (natuur) daar staat een hek 
omheen.’ In de loop van zijn betoog haalt hij 
diverse voorbeelden aan waaruit het tegen-
deel blijkt. 
De waarde van de bestuiving van gewassen 
door de bij bedraagt alleen al in Nederland 
ongeveer een miljard euro. De natuur kan 
zonder de mensen, maar de mens kan niet 
zonder de natuur. Zo zijn er nog meer voor-
beelden waaruit de conclusie moet worden 
getrokken dat behoud van biodiversiteit ge-
lijk staat aan lijfsbehoud.

Abiotiek1

De stad als surrogaat berglandschap:
Gebouwen worden door vogels gezien als 
kliffen. Onze stadsduiven zijn oorspron-
kelijk rotsduiven, die zich aangepast heb-
ben aan de stad. Je zal ze niet vinden in 
het buitengebied, maar wel in het cen-
trum zoals op de Dam in Amsterdam. Een 
slechtvalk heeft dit jaar op de Vituskerk in 
Hilversum gebroed.

stad bedrijventerrein buitengebied

biodiversiteit

Quality
of

Work
Quality of (city) Life

Biodiversity in
natural habitats
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Bouwers en architecten kunnen bij de 
bouw rekening houden met de eisen en 
wensen van de verschillende vogels en de 
gebouwen geschikt maken om te kunnen 
nestelen.

Het stadsklimaat:
Steen houdt warmte vast, waardoor de 
temperatuur in de stad 3 tot 5°C hoger 
kan liggen dan in het buitengebied. Dit 
is het ‘urban heat effect’. Met als gevolg 
dat in de binnensteden olijfbomen buiten 
kunnen blijven staan in de winter en open 
stadswater niet bevriest.
Groen koelt de stad af. Parken bieden in 
de zomer een beter klimaat voor de ge-
zondheid van mensen ten opzichte van de 
rest van de te warme stad.

De lucht in de stad:
Rook en andere uitgestoten gassen zoals 

uitlaatgassen beïnvloeden de luchtkwali-
teit negatief, zodat deze slecht is voor de 
mens en de natuur.

De stadsbodem:
De stadsbodem is heterogeen door graaf-
werk en verplaatsing van de grond. Daar-
naast is die verdicht door de belasting 
van gebouwen en wegen met het daarop 
drukkende verkeer. De grond is voedsel-
rijk en vervuild. Het zijn oorzaken die bio-
diversiteit belemmeren.

Water en de stad:
Er zijn grote verschillen in de wijze waar-
mee we omgaan met het water in de na-
tuur, in de landbouw en in de stad. In de 
stad voeren we het hemelwater zo snel 
mogelijk af, met als gevolg dat bij heftige 
regenval het afvoersysteem het water on-
voldoende snel kwijt raakt. De bodem kan 
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daardoor zo verdrogen, dat bomen onvol-
doende water kunnen opnemen.

De stad als lichtbron:
De mens houdt van licht en daarom ver-
lichten we zo veel mogelijk. Door het vele 
licht kan de mens (en dus ook dieren) de 
sterren aan de hemel niet meer onder-
scheiden en zullen dieren gedesoriën-
teerd raken en afwijken van hun natuur-
lijke routes.
Licht in de nacht heeft ook een grote in-
vloed op het bioritme van mens en dier.

Het stadslawaai:
Stadsgeluiden kunnen ervoor zorgen dat 
dierengeluiden overstemd worden. De 
koolmees heeft daarop gereageerd door 
met een hogere frequentie te gaan zin-
gen om zich toch nog te onderscheiden 
en hoorbaar te zijn.

Landschapsvariaties:
Van ruraal naar urbaan, van buitengebied 
naar de binnenstad, worden de wijzigin-
gen van het stadslandschap gekenmerkt 
door een verdichting van de bestrating, 
verhoging van de bebouwing, een inten-
siever gebruik en een kleiner worden van 
de groene oppervlakten, die tevens meer 
versnipperd en geïsoleerder liggen ten 
opzichte van elkaar.

Overleven in de stad
De dieren die in de stad overleven en in en-
kele gevallen de stad kiezen als ‘natuurlijke’ 
leefomgeving zijn generalist, willen c.q. kun-
nen leren, of bezitten een aanpassingsvermo-
gen dat ze daartoe in staat stelt.
Voorbeelden van generalisten zijn wat we 
in de volksmond bijvoorbeeld ‘patatduiven’ 
zijn gaan noemen; zij eten alles. Meeuwen 
zijn een ander voorbeeld, ze zijn niet alleen 
op vuilnisbelten te vinden, maar scharrelen 
overal hun kostje wel op.
Kraaien, vossen en gaaien hebben geleerd 
hoe ze in de stad moeten overleven. Er zijn 
vossen die in de stad geboren worden en er 
zonder uit te zijn geweest ook sterven. Kraai-
en (kauwen) zijn echt mensvolgers; hoe meer 
mensen hoe meer kraaien.
Bij het binnendringen van mensen in het 
leefgebied van merels die in de stad leven 

is geconstateerd, dat ‘stadsmerels’ pas later 
wegvliegen bij benadering dan ‘bosmerels’ 
in een vergelijkbare situatie. De stadsmerel 
heeft geleerd dat eerder vluchten zoveel 
energie kost dat hij niet meer aan foerageren 
toekomt.
In enkele gevallen moet het wel fysiek mo-
gelijk zijn (genetisch fenotypisch) om je aan 
te passen. Bijvoorbeeld het eerder genoemde 
hoger gaan zingen van de koolmees.
Voorbeelden van dieren die in steden zijn 
gaan leven zijn: Reigers (zie de film ‘Schof-
fies in Amsterdam’), halsbandparkieten die 
de gaten inpikken van holenbroeders, aal-
scholvers die vissen in het warme stadwater, 
stadsduiven enzovoort.

Overleven in de stad is sterk afhankelijk van 
het aanbod van groenvoorzieningen. Hoe 
meer groen hoe meer flora en fauna. Zeker 
als het groen niet altijd het strakke onder-
houden groen is, maar gevarieerd en aanslui-
tend op elkaar.
Een breed en gevarieerd aanbod, het creë-
ren van verschillende habitats zijn de zaken 
waarmee de biodiversiteit is gediend. De na-
tuur creëert zijn eigen habitat. Is er een ge-
schikt leefgebied, dan komen de dieren er 
vanzelf naar toe.

Wat kan de mens doen om overleven in de 
stad mogelijk te maken?
Voor vlinders en bijen is een gevarieerde 
plantkeuze in plantsoenen gunstig en zeker 
als er in ‘verloren’ hoekjes vlindervriende-
lijke planten de kans krijgen om ongestoord 
te groeien en te bloeien. Vlinderstroken met 
onder andere brandnetels en andere voe-
dingplanten voor rupsen kunnen de soorten-
rijkdom vergroten. Een goed maai- en snoei-
beheer helpt, evenals schrale en steile taluds 
als nestgelegenheid voor graafwespen.
Amfibieën en egels hebben schuilgelegenhe-
den nodig. Kruipers en andere bodembewo-
ners zijn gebaat bij passeerbare hekwerken, 
dus geen gaas tot in de grond. 
Vogels willen in hoogte variërende begroei-
ing, struiken, struweel, ruige bosjes en (in-
heemse) bomen. Mussen en andere vogels 
zijn gebaat bij nestgelegenheden onder dak-
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pannen. De gedragscode voor de bouw- en 
ontwikkelsector en bouwbesluiten dragen 
daar aan bij. 
Vleermuizen hebben behoefte aan overnach-
tings- en overwinteringsplekken in gebou-
wen en holten in bomen. Vleermuizen willen 
vooral geen licht en zeker geen licht bij hun 
drinkplaatsen. 

Groene steden zijn goed voor de mens en 
de natuur
Veel maatregelen kunnen bijdragen om 
onze Nederlandse steden groener te maken 
door tuinen zoveel mogelijk natuurlijk te 
laten zijn. Tuinen worden namelijk steeds 
meer een verlenging van de huiskamer. Bo-
men en struiken moeten plaats maken voor 
bestratingen waarop buitenbankstellen en 
buitenkeukens komen om buiten te kunnen 
leven. Deze ontwikkeling komt de biodiver-
siteit niet ten goede.
Het tegengaan van de verschraling van de 
groenvoorzieningen is een andere belangrij-
ke maatregel. Het stedelijk groen verschraalt 
in veel gemeenten. Onder het motto van 
‘onderhoudsvriendelijke groenvoorziening’ 
wordt de diversiteit tegengegaan en bij 

maai- en snoeiwerk weinig rekening gehou-
den met de mogelijke ecologische schade.
Als men bij het oplossen van allerhande 
problemen, zoals verloedering van buur-
ten, energietekorten, voedseltekorten en 
wateroverlast, de groene bril wil opzetten, 
geeft dat veel mogelijkheden voor behoud 
en uitbreiding van de biodiversiteit. Er zijn 
veel partijen betrokken bij ontwikkelingen 
in de stad. Het is dus lastig te weten op 
welke deur er moet worden aangeklopt. Bij 
het oplossen van de problemen is het zinvol 
de groene zaak erbij te betrekken. Zeker als 
men bij de oplossingen de leuze hanteert 
’Doe het niet alleen groen, maar doe het di-
rect ecologisch.’

‘Investeren in groen, dat zijn niet alleen kos-
ten. Ze leveren op de duur op.‘ Deze bewe-
ring is gedaan door de burgemeester van 
New York op basis van onderzoek naar de 
revenuen van groeninvesteringen.

Tenslotte toonde de spreker nog een aantal 
gerealiseerde voorbeelden van mogelijke 
toepassingen van vergroening in de stad en 
op bedrijventerreinen.

Gevraagd
Oude jaargangen of nummers van de tijd-
schriften 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 ei-
gen naam mr. J. van Schevichaven geschreven 
heeft. F.R. van Norren, Vossiuslaan 10, 1401 RT 
Bussum; tel. 035  693 70 37; e-mail: frvannor-
ren@yahoo.com
Boeken over de historie van Naarden-vesting 
en omgeving.
J.H. Bannier, Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naar-
den; tel. 035-694 92 12; e-mail: jan-hein.ban-
nier@hetnet.nl

Boek Het Melktransport in Gooien Eemland. 
M. Braber. Corry Wildeman, Braam 38, 
1273 EA Huizen, Tel. (035 - 526 70 37); e-mail: 
Corry.Wildeman@orange.nl.

Naarder Eng bij Huizen.
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Dick A. Jonkers

Brandnetels staan te boek als onkruid. Heel 
wat mensen haten deze planten. Zij kunnen 
bijvoorbeeld overlast opleveren op plaatsen 
waar gewassen worden geteeld, of in tuinen.  
Anderen hebben er een hekel aan door de 
jeuk die zij veroorzaken bij aanraking. Niets 
is echter altijd wat het lijkt en dat is ook hier 
zo. Wanneer men zich in de brandnetel gaat 
verdiepen gaat er een onvermoede wereld 
open. Hij was  al bekend bij Plinius de Oudere 
(ca. 23-79 na Christus), die er al aandacht aan 
schonk in Naturalis Historia, een encyclopedie 
over planten, dieren en geneesmiddelen.

Saaie plant?
In Nederland komen twee  soorten brandne-
tels voor: de grote en de kleine brandnetel. 
Deze worden hier verder niet onderschei-
den. De wetenschappelijke naam is Urtica, 
wat betekent brandend of netelig. Aan bij 
veel mensen bekende planten worden nogal 
eens volksnamen geven. Voor de brandnetel 
zijn dat broeinetel, netele, nettel, netelkruid,  
pikker, of tingel. Laatstgenoemde naam zou 
betrekking hebben op jeuken of branden.                                                                                                             

Qua uiterlijk is de brandnetel weinig aan-
trekkelijk. Hij is donkergroen en heeft weinig 
opvallende grijsgroene, in trosjes hangende 
bloemen. Met zacht weer springen de rijpe 
meeldraden open en schieten kleine gele 
wolkjes stuifmeel de lucht in. De horizontale  
wortelstokken vertakken zich sterk, waar-
door de plant doorgaans in groepen bij el-
kaar groeit en dit een saaie groene aanblik 
tot gevolg heeft. Kenmerkend voor brand-
netels zijn de brandharen, die aanwezig zijn 
op de stengel, het blad en bloemdek. De 
glasachtige brandhaar is flesvormig met een 
brede onderkant, die overgaat in een soort 
priempje, dat aan het eind is afgesloten door 
een scheef knopje. Bij aanraking breekt dit 
en ontstaat een  scherp injectienaaldje. Vocht 
uit het ‘flesje’ spuit hierdoor naar buiten en 
veroorzaakt jeuk. Het ongerief komt door 
histamine, een stof die men ook bij insecten-
beten binnenkrijgt. 

Verspreiding en groeiplaats 
Er komen verspreid over de wereld enkele 
tientallen brandnetelsoorten voor, met name 
in gematigde streken. In Nederland is de 
brandnetel zeer algemeen. Het milieu  waar-

Brandnetelharen. Irritatie veroorzaakt door brandnetel.
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in hij  zich ophoudt vertoont een zeer grote 
reikwijdte en loopt uiteen van een natte tot 
droge bodem. Daar groeit hij op zeer stikstof-
rijke plaatsen, waar met de toename van ni-
traat en fosfaat in de bodem andere planten 
in de concurrentiestrijd het onderspit delven. 
Ontwatering, plotselinge  lichtinval  en instui-
ven van mest werken bevorderend. Verkeerd 
natuur- en plantsoenbeheer door klepelen 
leiden tot het optreden van de soort. Op 
natuurlijke ongestoorde groeiplaatsen laat 
brandnetel zich gelden waar verruiging op-
treedt. Ongewild dragen hondenbezitters bij 
aan de uitbreiding van de soort op overgan-
gen van bebouwingsranden naar natuurter-
reinen. Het gaat dan hoofdzakelijk om gebie-
den waar veel en met een hoge frequentie 
honden worden uitgelaten. Door enkele ke-
ren per jaar te maaien kan uitbreiding wor-
den ingeperkt.
 
Helende krachten
De plant is rijk aan vitamine A en C en be-
vat sporenelementen van onder andere ijzer. 
Het volksgeloof wilde heel vroeger, dat men 
ze het hele jaar door moest eten om gezond 
te kunnen blijven. Als geneesmiddel had de 
brandnetel een grote faam. Vanuit de ge-
dachte dat ‘brandende’ planten een gunstige 
werking zouden hebben bij brandende aan-
doeningen, benutte men brandnetels in me-
dicijnen en zalfjes tegen eczemen, netelroos 
en brandwonden. Dodonaeus (1554) verhaalt 
in zijn Cruydt-Boeck over de toepassingen bij 
een slechte stoelgang, als vochtafdrijvend 
middel en het tegengaan van slijmvorming: 
‘De bladeren van Netelen met Mosselen ghe-
soden ende gedronknen maken eenen sach-
ten kamerganck ende doen ghemackelijk 
water maken…… ’T Saet suyvert de borst van 
alle taye fluymen…. ‘. Ook met uiteenlopen-
de kwalen, zoals long- en galaandoeningen, 
epilepsie, ischias en tandvleesontstekingen, 
bood de brandnetel een helpende hand. In-
dien men door een hond gebeten was, zou 
een combinatie met zout de wond helen. Het 
is een greep uit de doos van de (vermeende) 
werkingen. Het kruid zou opgewassen zijn 
tegen zeer veel kwalen. Er zijn  echter ook 
gebruiksvormen waarbij op zijn minst vraag-

tekens te plaatsen zijn. Wat te denken van 
de bewering dat de giftige werking van pad-
denstoelen en kwikzilver er mee onschadelijk 
zou worden gemaakt. Of van de wonderlijke 
uitspraak van Apollodorus van Athene, een 
Griekse all round geleerde, die aangaf dat 
het samenvoegen met een saus van gekookte 
schildpad helpt bij vergiftiging door bilzen-
kruid en beten van slangen en schorpioenen.  
Een niet zo plezierige toepassing was het in-
wrijven of slaan van ledematen met de sten-
gels. Deze behandeling zou verlichting van 
de pijn brengen wanneer men last had van 
artritis of reuma.
 
Plaats in de keuken
Hoe gek het ook klinkt, brandnetels zijn vita-
minerijk in de keuken goed te gebruiken. De 
brandende werking kan worden opgeheven 
door de plant te laten verwelken, of de kook 
er even over te laten gaan. In de hongerwin-
ter van de Tweede Wereldoorlog werd brand-
netel bij gebrek aan beter gegeten als groen-
te. Ook kan er soep en salade van worden 

Brantnetel.
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bereid. De toevoeging als 
smaakmaker  bij stoofpa-
ling wordt  aanbevolen.
Thuiskok Janneke Vreug-
denhil van NRC Handels-
blad publiceerde onlangs 
een recept voor brandne-
telpesto en noemde ook 
nog  brandnetelquiche 
en -gnochi. Onverwachte 
mogelijkheden waar men zo gauw niet aan 
zal denken.

Andere toepassingen
Voor het op smaak brengen van bier werd 
brandnetel toegevoegd. De oude Egypte-
naren schenen er olie uit te bereiden, maar 
waarvoor die gebruikt werd is onduidelijk. 
Gedroogde planten werden vroeger wel  ge-
oogst om als veevoer te dienen. In de bio-
logisch-dynamische landbouw worden de 
planten rond poot- en zaaibedden aange-
bracht, waardoor vliegen en mieren worden 
geweerd. De mogelijkheid om er neteldoek 
van te weven is al heel lang bekend. Hiervoor 
worden de stengels net zoals bij vlas gere-
peld. Een slimme ondernemer is hierdoor op 
het idee gekomen om er kleding van te gaan 
fabriceren. In het kader van duurzaam en la-
ter composteerbaar zijn ook meubelontwer-
pers aan de slag gegaan. Als combinatie van 
high-tech en low tech is een designstoel ont-
worpen waarvan het frame in 3D is gefraisd  
met een bekleding van duurzame brandne-
telstof.

Tradities en symboliek
In de tijd van Germanen was het kruid  op-
gedragen aan de god Donar, die ook wel 
Thor werd  genoemd. Heilige perioden in het 
jaar zouden al heel lang volgens het volks-
geloof geprefereerd moeten worden om 
brandnetels te plukken. In de winterperiode 
waren dat het Germaanse joelfeest, gevolgd 
door de lentefeesten met Pasen en Pinkste-
ren, het midzomerfeest (Sint-Jan op 24 juni) 
en het oogstfeest op Maria Hemelvaart (15 
augustus). Aan het eind van de 19e eeuw 
sprongen kinderen rond Novgorod in Rus-
land tijdens Sint-Jan nog over brandnetels. 

Dit doet denken aan een 
soort zuiveringsritueel, 
wellicht overeenkomend 
met het over een vuur 
springen dat in vroeger 
tijden in ons land gebrui-
kelijk was en eenzelfde 
doel had. Van een heel 
andere orde was eertijds 
dat mensen zich geselden 
als boetedoening door 
met urine besprenkelde 
brandnetels. Monniken 
in de middeleeuwen ken-
den eenzelfde rituele 
zelfkastijding, waarbij zij 
eigengemaakte uit de stengels vervaardigde 
zweepjes hanteerden. Die geselaars werden  
flagellanten genoemd. Op oogstfeesten bij 
onze zuiderburen werden soms uit negen 
kruiden samengestelde bundels gemaakt. De 
brandnetel maakte daar steevast deel van uit. 
In de Bijbel staat een tekst bij Jesaja 34: 13: 
‘De paleizen zitten onder de doornstruiken; 
netels en distels overwoekeren de burch-
ten’. Deze beschrijving symboliseert de on-
deugd. Liefdestrouw wordt bezongen in een 
Duits volkslied. Als zinnebeeld  van de haat 
is brandnetel opgenomen in de 19e eeuwse 
bloementaal.

Ecologische relaties
Ondanks de pijn die aanraking met blade-
ren veroorzaakt, wordt de brandnetel toch 
wel gegeten door dieren. Bij konijnen en 
schapen is geconstateerd, dat zij schrikken 
wanneer zij ermee in contact komen. Toch 
weerhoudt dit hen niet om de plant te con-
sumeren. De behoefte aan het voedzame en 
voor hen smakelijke kruid is kennelijk groter 
dan het ongemak. Ook naaktslakken laten 
zich niet tegenhouden om ervan te eten. Als 
de dichtheid aan konijnen te hoog is gewor-
den -en er weinig planten over zijn- gaan zij 
ook over tot eten van worteldelen.
Men hoeft geen vlinderliefhebber te zijn om 
waar te kunnen nemen dat de brandnetel 
geliefd is bij deze insecten. Van de inheem-
se planten is het de soort die het grootste 
aantal vlindersoorten aantrekt en daarvoor  
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Van brandnetels wordt 
ook brandnetelsham-
poo gemaakt.
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dient als belangrijkste of exclusieve voedsel-
plant (waardplant). Er zijn enkele tientallen 
soorten bekend waarvoor hij deze functie 
vervult. In juli kunnen brandnetels zwart zien 
van de rupsen van de dagpauwoog. Het lijkt 
erop dat rupsen geen hinder ondervinden 
van de brandharen en om die te voorkomen 
een strategie hebben ontwikkeld. Hoe deze 
werkt is te zien bij de rupsen van de kleine 
vos in een glazen potje met brandnetelbla-
deren. De rupsen bijten de haren af en na 
enige tijd verschijnt  een dun laagje ervan op 
de bodem. De atalanta, die ook wel admiraal 
wordt genoemd om zijn rode banden op de 
zwarte vleugels, is ook een frequente bezoe-
ker. Andere talrijke gasten zijn distelvlinder, 
landkaartje en gehakkelde aurelia. Een an-
dere benaming voor de atalanta is nummer-
vlinder, die heeft hij te danken aan het cijfer 

98, dat te lezen is op de rechter ondervleugel 
als de vlinder zijn vleugels gevouwen heeft.                                                                                 
Voedselspecialisten ontlenen vaak hun naam 
aan de organismen waarvan zijn voor overle-
ving grotendeels afhankelijk zijn. Zo zijn er 
onder de insecten van de motten het brand-
netelmotje, van de kevers de gladde brand-
netelkever en bij de snuitkevers de gekamde 
brandnetelsnuittor. Verder leven diverse 
soorten sapzuigende wantsen, cicaden en 
bladluizen op de planten. Zelfs galletjes van 
galmuggen en schimmels zijn erop te vinden, 
waaronder het aan plaatjeszwammen ver-
wante brandnetelklokje. Kleine zangvogels, 
die hun nest graag bouwen tussen stengels, 
nestelen graag in brandnetelbosjes, wan-
neer die aanwezig zijn in hun leefgebieden. 
De vermaarde nachtegaal is er daar een van, 
evenals de bosrietzanger en tuinfluiter.
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Gehakkelde aurelia.



Twee, drie of vier soorten?
Het bomengeslacht Cedrus kent vier soorten, 
althans volgens de meeste dendrologen (bo-
mendeskundigen): de atlasceder (Cedrus at-
lantica), de Libanonceder (Cedrus libani), de 
Cyprusceder (Cedrus brevifolia) en de Himala-
yaceder (Cedrus deodara). Er zijn echter ook 
dendrologen die menen dat de atlasceder 
en/of de Cyprusceder botanische variëteiten 
zijn van de Libanonceder en dan zouden ze 
respectievelijk Cedrus libani var. atlantica en 
Cedrus libani var. brevifolia moeten heten. Ik 
ga er maar van uit dat er vier soorten zijn.

Atlasceder
Verreweg het meest bij ons aangeplant is 
de atlasceder (Cedrus atlantica). Deze boom 
komt van nature voor in het Atlasgebergte 
van Marokko en Algerije. Daar wordt hij tot 
36 m hoog; in Nederland blijft hij meestal wat 
lager. De bast is eerst glad en dof grijs, maar 
krijgt later smalle groeven en afschilferende 
platen. De onderste takken staan schuin om-
hoog, naar de top toe worden die steeds ho-
rizontaler. Hierdoor lijkt de kroon wat afge-
plat. De boom groeit breed uit.
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Cyprusceder in Pinetum Blijdenstein.

Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. Voor-
al in de gemeente Hilversum, op de ‘s-Grave-
landse buitenplaatsen (Gooilust), in het Bilder-
dijkplantsoen in Bussum, maar ook elders. In 
dit artikel aandacht voor de ceders.

Ceders zijn groenblijvende naaldbomen, be-
horend tot de familie van de denachtigen 
(Pinaceae). De naalden staan verspreid bijeen 
in toefjes aan zgn. kortloten en aan jonge 
scheuten. Oppervlakkig gezien lijken ceders 
misschien wat op lorken (geslacht Larix) of de 
goudlork (geslacht Pseudolarix), maar de groei-
vorm is duidelijk anders. Bovendien zijn lorken 
en de goudlork naaldverliezend, terwijl hun 
kegels niet uiteen vallen, zoals bij de ceders.

Sierboom of bosboom?
Ceders zijn niet inheems in ons land. Ze zijn 
hier heen gehaald als sierboom en aangeplant 
in parken, in grote tuinen, op landgoederen 
en natuurlijk in vele bomencollecties.
Deze bomencollecties worden wel arboreta 
genoemd, die zowel loof- als naaldbomen be-
vatten, maar ook wel pineta. Die bestonden 
oorspronkelijk uitsluitend uit naaldbomen 
en coniferen. Vaak zijn deze bomencollec-
ties aangelegd als verzameling, al dan niet 
voor wetenschappelijk onderzoek. Sedert 
het begin van de heideontginningen, globaal 
zo rond 1850, zijn er ook vooral pineta aan-
gelegd om te onderzoeken welk naaldhout 
geschikt zou kunnen zijn voor de bosbouw 
in ons land. Sommige van die pineta bestaan 
nog, zoals Schovenhorst in Putten; een restant 
van zo’n pinetum is nog aanwezig in Birkho-
ven bij Amersfoort. Ongetwijfeld zal men ook 
de ceders hebben getest op hun geschiktheid 
voor de bosbouw. Tot aanplant is het nooit ge-
komen, want ceders komen van origine niet 
in onze bossen voor. Mocht u toch ergens een 
ceder in het bos tegenkomen, dan loont het 
de moeite om eens een oude kaart van dat bos 
ter hand te nemen. Mogelijk heeft dan op die 
plek vroeger een huis of een herberg gestaan.
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De naalden, in toefjes aan de kortloten, zijn 
tot 2 cm lang, glanzend donkergroen en ste-
kelig. De mannelijke bloemen lijken wel wat 
op katjes. Ze staan massaal aan het uiteinde 
van de kortloten en worden zo’n 2,5 tot 5 cm 
lang. Na de bestuiving aan het eind van sep-
tember vallen ze af. De vrouwelijke bloemen 
zijn klein en kogelrond en ook deze staan aan 
het eind van de kortloten. Hieruit worden de 
kegels gevormd. Na twee jaar zijn deze rijp. 
Ze zijn dan cilindrisch met een platte top en 
ca. 8 cm lang. Na rijping vallen de staande ke-
gels geheel uiteen.
Hoewel de soort bij ons vrij veel is aangeplant 
ziet men hier toch vooral de blauwe atlasce-
der (Cedrus atlantica ‘Glauca’). Het is met zijn 
heldere blauwgrijze naalden een prachtige 
boom voor parken en grote tuinen. Helaas 
worden deze breed uitgroeiende bomen 
nogal eens geplant in veel te kleine tuintjes. 
Al spoedig moet er dan worden gesnoeid. 
Dat gaat een tijdje goed, maar als de bomen 
echt groter worden moet er drastisch worden 

ingegrepen. Dan is er geen sprake meer van 
snoeien en is er sprake van verminking van de 
boom. Er is wel een cultuurvariëteit die smal 
blijft, de Cedrus atlantica ‘Fastigiata’; die is 
nogal zeldzaam.
Van de blauwe atlasceder bestaat ook een 
zeer fraaie treurvorm, waarvan de takken 
als een gordijn hangen, de Cedrus atlantica 
‘Glauca Pendula’. Hiervan staat een fraai 
exemplaar in Pinetum Blijdenstein* in Hil-
versum. Naast de blauwe atlasceder is er een 
zeldzame goudkleurige cultuurvariëteit, de 
Cedrus atlantica ‘Aurea’. Vroeger stond er 
één bij een van de VARA-villa’s aan de Heuvel-
laan in Hilversum; helaas is die door sloop en 
nieuwbouw verloren gegaan. De atlasceder is 
in 1839 geïntroduceerd in Europa (Frankrijk). 
In de Provence bevindt zich een (aangeplant) 
bos van deze soort.

Libanonceder
In het zuidoosten van Turkije, in Syrië en Li-
banon komt de Libanonceder (Cedrus libani) 
voor. Ook deze boom kan 36 m hoog worden. 
Oppervlakkig gezien lijkt hij wel wat op de 
atlasceder. De onderste takken hangen wat 
af en raken soms de grond, terwijl de boven-
ste takken meer horizontaal afstaan, waar-
door de boom een afgeplatte, tafelvormige 
top heeft. De naalden aan de kortloten zijn 
ca. 2 cm lang en donkergroen, stekelig. De 
talrijk aanwezige mannelijke bloemen wor-
den ca. 5 cm lang. De bestuiving vindt in no-
vember plaats, waarna de bloemen afvallen. 
Ook de vrouwelijke bloemen lijken op die 
van de atlasceder. De kegels van de Libanon-
ceder echter zijn met 9 tot 15 cm aanzienlijk 
groter.  Deze ceder wordt in het Oude Testa-
ment diverse keren genoemd. Koning Salomo 
bouwde de tempel en zijn paleis met o.a. het 
hout van de ceders van de Libanon.
Van de oorspronkelijke wouden resteert nog 
maar een klein deel. Wellicht zijn er nog on-
geveer 400 exemplaren, waarvan de oudste 
ca. 2500 jaar oud is. Vooral in Oost-Turkije 
wordt de soort op vrij grote schaal opnieuw 
aangeplant. De boom is het nationale sym-
bool van Libanon.
In 1646 werd de eerste Libanonceder in Eu-
ropa geplant in het Engelse Childrey. Later 

Foto:
Edwin P. Klomp

Blauwe atlasceder aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum.
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is deze cedersoort in Engeland tamelijk veel 
aangeplant in parken en op landgoederen. 
De boom vormde een belangrijk ornament 
in de Engelse landschapsarchitectuur. In ons 
land is de Libanonceder nogal zeldzaam. Na-
tuurlijk is hij te vinden in Pinetum Blijden-
stein in Hilversum.
Er bestaat van de Libanonceder een kleine 
cultuurvariëteit, een dwergvorm, de Cedrus 
libani ‘Nana’. U zult flink moeten zoeken om 
deze te vinden op een boomkwekerij of in 
een tuincentrum.

Cyprusceder
Een boom met een klein verspreidingsgebied 
is de Cyprusceder (Cedrus brevifolia). De soort 
komt uitsluitend in het wild voor in de ber-
gen van Cyprus en bereikt daar een hoogte 
van ca. 12 m. Gekweekte exemplaren kun-
nen hoger worden. De smalle kegelvormige 
boom heeft horizontale takken, waarvan de 
uiteinden wat afhangen. Opvallend zijn de 
zeer korte, helder groene tot blauwgroene 
naalden aan de kortloten (ca. 0,7 tot 1,2 cm). 

De wetenschappelijke soortnaam ‘brevifolia’ 
betekent dan ook: kortbladig. Een kwijnende 
Libanonceder heeft ook vaak korte naalden, 
maar nooit zo kort als die van de Cyprusce-
der. De mannelijke bloemen groeien uit tot 
ca. 6 cm. De bestuiving vindt begin novem-
ber plaats en  de kegels worden ca. 12,5 cm 
lang. De Cyprusceder is in ons land uiterst 
zeldzaam en eigenlijk alleen in collecties te 
vinden. In Pinetum Blijdenstein staat achter 
het woonhuis een zeer mooi jong exemplaar.

Himalayaceder
De Himalayaceder (Cedrus deodara) komt 
van nature voor in de westelijke Himalaya 
en Afghanistan. Het is een breed kegelvor-
mige boom met wat afhangende takken. De 
bovenste ervan staan horizontaal. Vooral bij 
jonge bomen is de centrale topscheut afhan-
gend. De donkergroene naalden zijn veel lan-
ger dan die van andere cedersoorten, 3 tot 
3,5 cm, aan jonge scheuten zelfs tot 5 cm en 
niet stekelig.
De mannelijke bloemen verschijnen in de 
zomer en groeien later uit tot wel 8 cm. De 
bestuiving vindt begin november plaats. De 
kegels zijn ca. 10 cm lang. Het zijn sierlijke 
bomen die hier en daar wel in parken en 
grote tuinen zijn aangeplant. Er bestaan ook 
enkele klein blijvende cultuurvariëteiten. Een 
zeer fraai exemplaar staat in het Dudokpark 
in Hilversum, tegenover het Raadhuis.
De wetenschappelijke soortnaam ‘deodara’ is 
afgeleid van de inheemse Indiase naam van 
deze boom ‘deodar’, wat ‘boom van de go-
den’ betekent. De boom is het nationale sym-
bool van de Islamitische Republiek Pakistan.

Duurzaam en geurend hout
Het hout van de ceder is fraai van structuur. 
Het is duurzaam en heerlijk geurend. Het 
bevat nogal veel hars. Cederhout wordt wel 
gebruikt in de bouw, dit vooral vanwege de 
geur voor binnenbetimmeringen en meubels. 
Het ‘cederhout’ dat wel wordt gebruikt voor 
sigarenkistjes of potloden, het zgn. ‘red ce-
dar’, is overigens niet afkomstig van de echte 
ceders, maar komt van de westerse levens-
boom (Thuja occidentalis), of van de reuzen-
levensboom (Thuja plicata). Door het stomen 

Foto:
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Libanonceder.
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van cederhout -vooral van de Himalayaceder- 
komt een olieachtige stof vrij, die vroeger 
wel in de geneeskunde werd gebruikt.
Ceders zijn weinig gevoelig voor ziektes of 
aantastingen. Soms treedt wolluis op. Wel 
zijn ceders gevoelig voor takbreuk bij zware 
stormen en door hun vaak horizontale tak-
stand ook bij hevige sneeuwval.
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* Pinetum Blijdensteijn is te vinden aan de Van der Linden-
laan 125 te Hilversum.
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Mannelijke bloeiwijze Himalayaceder.

Hans Hoes

Na een veel te natte zomer toch nog een ‘zo-
mers’ najaar in oktober. Kortere dagen, koude 
nachten, maar overdag een stralende zon. De 
herfst heeft zijn intrede gedaan, de bomen 
verliezen hun verkleurde bladeren. Zal het 
deze winter weer schaatsen worden op het 
Naardermeer of de Ankeveensche Plassen?
Ook voor de natuur in het land dreigt een 
koude winter. Eind september is uiteindelijk 
het onderhandelingsakkoord decentralisatie 
natuur gesloten tussen het rijk en de provin-
cies. Nederland beperkt zich tot het interna-
tionaal verplichte; de natuur gaat terug naar 
de landbouw(?) en het beheer wordt fors 
beperkt. Deze ‘bedreiging’ in zicht heeft ons 
de afgelopen periode het meest bezig gehou-
den en een groot deel van onze bestuursca-
paciteit gevraagd. Hoe houden we ook in de 
toekomst de bereikte resultaten van een schit-

terende natuurlijke woonomgeving, waarvan 
de oorsprong meer dan duizend jaar terug 
gaat overeind ? Daar is een stevige Vereniging 
van Vrienden van het Gooi voor nodig. Nodig 
daarom uw kinderen, kleinkinderen, buren en 
familie uit om ook lid te worden van onze ver-
eniging. 

Schootsvelden
De vorige maal konden we melden dat de 
raad van Naarden unaniem besloten had in 
het kader van het bestemmingsplan Naarden 
Vesting de schootsvelden vrij te houden. Groot 
was daarom onze verbazing dat nauwelijks 
twee maanden na vaststelling van het be-
stemmingsplan de eerste twee ontheffingen 
(woningbouw en erfafscheidingen) al weer 
verstrekt worden. We hebben ons hiertegen 
verzet. Inmiddels is Naarden gestart met het 
ontwikkelen van een structuurvisie. De Vrien-
den zijn -in de persoon van de voorzitter- uit-
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genodigd aan een informeel tweedaags be-
raad deel te nemen. 

Website-speerpuntenkaart
Tijdens de jubileumbijeenkomst vorig jaar ok-
tober is de vernieuwde website gelanceerd. De 
webmaster en de redactie van ons tijdschrift 
hebben het afgelopen jaar veel tijd geïnves-
teerd in het verbeteren en vullen van de nieu-
we website. Laatste nieuwtje is het plaatsen 
van een speerpuntenkaart (via Google maps) 
waarop alle activiteiten van onze vereniging 
in en om het Gooi zichtbaar gemaakt kunnen 
worden. Nu zijn we druk bezig met de verdere 
invulling van de speerpuntenkaart. Kijk eens 
op www.vriendenvanhetgooi.nl hoe e.e.a. er-
uit ziet. Indien u aanvullingen of suggesties 
heeft, aarzel niet en geef deze door aan info@
vriendenvanhetgooi.nl. Gemiddeld telt onze 
website zo’n 2.500 bezoekers per maand. Ove-
rigens, we zijn nog op zoek naar versterking 
van het website team. Indien u iemand weet 
met redactionele vaardigheden en enige ICT 
kennis (het hoeft niet veel te zijn) houden we 
ons aanbevolen. Meldt u aan op de website, of 
bij de secretaris.

Steunfonds VVG
Tijdens de laatste jaarvergadering is door de 
leden besloten een steunfonds VVG op te zet-
ten. Dat steunfonds wordt gevuld door erfe-
nissen, legaten en schenkingen van leden. De 
aanleiding is de erfenis die de vereniging is 
nagelaten door mevrouw Sluijters-Nierstrasz. 
Deze zomer is een voorschot daarop ont-
vangen. Inmiddels is er -zoals besloten in de 
ledenvergadering- een adviescommissie be-
noemd, bestaande uit de heren Dijkstra, Van 
Lier en Grasso (onze penningmeester). Zij 
hebben met de voorzitter en secretaris een 
reglement ontwikkeld, dat aangeeft hoe het 
fonds gevormd wordt, waaraan uitgaven uit 
het fonds moeten voldoen en hoe het met de 
besteding zal gaan. Onze vereniging is een 
zo genaamde ANBI vereniging. Dat betekent 
dat over schenkingen en giften geen belasting 
hoeft te worden betaald. Wel is het zo dat het 
geld dat via schenkingen en giften ontvangen 
wordt, door de vereniging moet worden uit-
gegeven. Geld ‘oppotten’ is niet de bedoeling. 

Daarom wordt er door de adviescommissie 
een meerjarig bestedingsplan opgesteld, dat 
aan de ledenvergadering wordt voorgelegd. 
Alle leden en andere geïnteresseerden wor-
den van harte uitgenodigd suggesties te doen 
en ideeën door te geven, die zouden kunnen 
worden opgenomen in het bestedingsplan. 
Het gaat om activiteiten die passen in de doel-
stelling van de vereniging. Hierbij kan gedacht 
worden aan communicatie, onderzoek, aan-
kopen, acties, bijzondere bijeenkomsten etc.  
Laat uw stem horen.

Bestuursakkoord
Het heeft de hele zomer geduurd, is over de 
vakantie heen getild, maar uiteindelijk is op 20 
september toch het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie natuur gesloten tussen het rijk 
en de provincies. Al met al zal er aan de natuur 
de komende jaren 70% minder besteed wor-
den. De natuurbeschermingswet (13 gebieden 
in ’t Gooi vallen daaronder) wordt opgeheven, 
de Natura-2000 gebieden beperkt tot het mi-
nimale en de Ecologische Hoofdstructuur niet 
afgebouwd. Dat betekent -als we niet snel in-
grijpen en alternatieven bedenken- het einde 
van ’t Gooi en GNR, waar een geschiedenis van 
meer dan 1000 jaar achter zit. Daarom zetten 
de Vrienden van ’t Gooi zich in voor een be-
stuursconferentie op 2 december a.s. voor alle 
lokale en regionale bestuurders, zoals raadsle-
den en colleges van B&W die hierbij betrokken 
zijn. De gedeputeerden van Noord-Holland en 

Foto:
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Zicht op Flevoland vanaf Natura-2000 gebied Eemmeer.
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Utrecht hebben hun medewerking toegezegd. 
GNR, het Gewest Gooi en Vechtstreek en de 
stichting TVE werken eraan mee. Bedoeling is 
op 2 december  een uitweg te vinden om, bin-
nen de contouren van het bestuursakkoord, 
toch het eigen karakter van onze regio over-
eind te houden. De bevolking en de leden van 
onze vereniging worden hierbij via de regio-
nale pers uitgebreid betrokken en gevraagd 
hun mening te geven.

Wat er daarnaast nog gebeurde
Bovenstaande heeft de afgelopen periode de 
meeste tijd van het bestuur gevraagd. Daar-
naast wordt het strategisch overleg met een 
aantal aanpalende organisaties voortgezet. 
Bedacht was najaar 2011 een bezoek voor de 
statenleden te organiseren. Dat is -mede van-
wege het bestuursakkoord over de natuur- 
doorgeschoven naar 2012. De Statenleden 
van Noord-Holland en Utrecht hebben aange-
geven hiervoor veel belangstelling te hebben.
Op 13 oktober hebben zo’n 35 leden en be-
langstellenden in de infoschuur van GNR 
geluisterd naar de dr. ir. Robbert Snep van 

Alterra van de Wageningse Universiteit. Rob-
bert Snep hield een zeer boeiend betoog over 
het thema ‘Groen in de stad‘. Hij liet heel dui-
delijk zien welk belang natuur in de stad, ja 
zelfs op industrieterreinen heeft voor én het 
welbevinden van de mens, maar ook voor het 
voorbestaan en de uitbreiding van plant- en 
diersoorten. 
Ook onderzoekt het bestuur de mogelijkhe-
den om voorjaar 2012 een cursus ‘Gooiologie’ 
te organiseren voor leden en belangstellen-
den. Op een aantal dagdelen verdiepen we 
ons over het ontstaan en de ontwikkelingen 
van onze regio. We komen hierop terug.
Verder zijn we eind september geconfron-
teerd met nog een woontoren in Hilversum. 
Nu is het plan een elf verdiepingen tellend 
bouwwerk neer te zetten in de hoek Van 
Linschotenlaan-Oostereind. Voor bekenden 
ter plekke, bij het voormalige benzinestation. 
Het bouwwerk ziet er (wegens ruimtegebrek) 
uit als een paddenstoel. Het bestemmingsplan 
moet hiervoor worden aangepast. We bera-
den ons op actie hiertegenin samenwerking 
met de buurtbewoners en anderen.

Dick A. Jonkers

Oud Huizen in beeld
Aangemoedigd door het succes van het in 2010 
verschenen fotoboek Oud Huizen in beeld heeft 
de uitgever het aangedurfd een tweede deel 
met dezelfde titel letterlijk op de markt te bren-
gen. Beide keren gebeurde dat op de Huizer 
Dag. De ondertitel Omgeving Oude Kerk heeft 
betrekking op dit gebouw en de Kerkstraat, 
waarna de omliggende straten in beeld verschij-
nen. Hiermee is iets meer dan de helft gevuld 
van dit boek. De overige pagina’s bevatten meer 
algemene foto’s. In korte begeleidende tek-
sten wordt informatie gegeven over feiten en 
personen. Vooral voor de oudere Huizers moet 
deze publicatie een feest van herkenning zijn. 
Op diverse plaatsen zijn de Huizer vrouwen en 
hun klederdracht prominent aanwezig. Hui-
zen was er al vroeg bij met de deelname aan 
de Boomplantdag (tegenwoordig Nationale 

Boomfeestdag). Bij een foto van omstreeks 1925 
wordt melding gemaakt van schoolkinderen die 
daaraan deelnamen bij de Nieuw-Bussumerweg/
hoek Crailoseweg.
De afbeelding van een paard en wagen met een 
vracht knolletjes verwijst naar een bijna geheel 
verdwenen groente. Knolletjes werden gebruikt 
als veevoer, maar ook gegeten. Liefhebbers sche-
nen verzot te zijn op een maaltje knolletjes met 
een ‘stukkie’ spek. Kostelijk zijn de groepsfoto’s 
met daarbij de namen van nu nog veel voorko-
mende Huizer families. Prachtig is ook de prent 
van vier vrouwen met hun mooie mutsen, in het 
dialect: ‘Huizer minsies aan een slukkie’ (borrel-
tje). De prent van de gemeenteveldwachter, de 
voorloper van de tegenwoordige  politionele or-
dehandhaver, is een fraai staatsieportret. Verder 
wordt aandacht geschonken aan beroepen, het 
boerenleven en dorpsfeesten. De uitgever is er 
in geslaagd een sfeerbeeld te schetsen van het 
dorp in de vorige eeuw.
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Anonymus 2011. Oud Huizen in beeld. Omge-
ving Oude Kerk. Drukkerij/uitgeverij J. Bout en 
Zonen, Huizen. 154 blz. Deze uitgave is alleen 
verkrijgbaar bij Drukkerij/uitgeverij J. Bout en 
Zonen, Ceintuurbaan 32-34, Huizen. 
Prijs € 34,00 (pinnen niet mogelijk). 

Handboek Natuurfotografie
Vrijwel tegelijk met de 
oproep ‘Het Gooi in beeld’ 
in het vorige nummer om 
foto’s voor een beeldar-
chief op te sturen over 
landschappen, natuur en 
(cultuur)historie verscheen 
dit handboek.
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 hanteren zij dat natuurfotogra-
fen 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 bie-
den heeft. Op de praktijk van het fotograferen 
buiten wordt uitgebreid ingegaan met tal van 
tips. De ethische aspecten worden niet verge-
ten. Een belangrijk punt na het fotograferen is 
het verwerken, nabewerken, 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 andere vorm aan de buiten-
wereld 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. 

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. 

Natuur & landschap van de Vechtstreek
Aan de westzijde van het hoge en droge Gooi 
ligt een lage en natte streek: het Vechtplassen-
gebied. Tot voor kort waren er alleen nog maar 

deelpublicaties verschenen over natuur en land-
schap van deze regio. Door het uitbrengen van 
‘Natuur & landschap van de Vechtstreek’  is daar 
in één klap en eind aan gekomen. De titel geeft 
meteen de volledigheid van dit boek weer, want 
vrijwel alle onderwerpen  die te maken hebben 
met natuur en landschap in het gebied komen 
aan de orde. We gaan op stap met de auteur, 
die ons samen met enkele specialisten als het 
ware aan de hand meevoert. Het geheel heeft 
een logische opbouw en de wisselwerking tus-
sen mens en natuur is een lijn die door het hele 
boek loopt. Het hoeft geen betoog dat de na-
tuurlijke ontwikkelingen en ingrepen voortdu-
rend  geleid hebben tot landschappelijke veran-
deringen. Welk onderwerpen het ook zijn, stuk 
voor stuk zijn ze boeiend om te lezen. Hierdoor 
ontstaat er een beeld over wat er heeft plaats-
gevonden,  daardoor tot stand is gekomen  en 
welke ontwikkelingen nog gaande zijn. Er 
wordt ingegaan op de geologie, de ontginnin-
gen en het waterbeheer dat noodzakelijk is om 
droge voeten te houden. Ook de turfwinning, 
die gezorgd heeft voor het tot stand komen van 
plassen voor recreatie en natuurgebieden ont-
breekt niet.  Evenmin de relatie met vanuit het 
Gooi afkomstig hemelwater dat via grondwater-
stromen naar de Vechtstreek weg zijgt. Aan de 
rijke bron van leven die in de  vele wateren aan-
wezig is wordt veel aandacht geschonken. Dit 
geldt ook de successie die daarin optreedt met 
het proces van verlanding naar moerassen en als 
eindstadium bos. De daarbij horende  levensge-
meenschappen worden beschreven en over veel 
van de daarin voorkomende soorten wordt in-
formatie gegeven. Het boek bevat leuke details, 
zoals die over een van de laatste beroepskrui-
denzoekers, die de wortels verzamelde van kal-
moes. Met de informatie  over forten, grasland 
en sloten en de rol die de agrariërs in het cul-
tuurlandschap spelen is het beeld al behoorlijk 
compleet. Het boek besluit met de aantasting 
van de natuur door de mens en als positief ge-
geven daar tegenover het op gang gekomen na-
tuurherstel en natuurontwikkeling. Deze publi-
catie kan door de hoeveelheid informatie bijna 
geschaard worden onder de categorie van een 
encyclopedie over natuur en landschap voor de 
Vechtstreek. In positieve zin, dat wel. Niet een 
verzameling feiten op rij. De auteur is er name-
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lijk in geslaagd de aanzien-
lijke hoeveelheid infor-
matie op onderhoudende 
wijze te verwoorden. Bo-
vendien bevat dit werk zeer 
veel illustraties, waarvan het 
overgrote deel in kleur en 
verhelderende figuren, tabel-
len etc. Een ander belangrijk 
pluspunt is ook de aantrekke-

lijke vormgeving. Het boek toont aan hoe groot 
de verscheidenheid aan natuur en landschap in 
de Vechtstreek is en ook hoe waardevol.

Wim Wijs 2011. Natuur & landschap van de 
Vechtstreek. KNNV Uitgeverij Natuur en land-
schap van de Vechtstreek’. 364 p. 21x28 cm. Ge-
naaid gebonden. ISBN: 978 90 5011 3922. Prijs: 
€ 39,95. Verkrijgbaar in de boekhandel en via 
www.knnvuitgeverij.nl.

Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap
Wandelexcursies voorjaar 2012
Wij hebben voor u weer een mooi programma samengesteld met wandelin-
gen, die geleid worden door de ervaren gidsen van de Gooise Natuurwacht. 
Deze gidsen vertellen u van alles over de natuur, de cultuur, de historie en 
het beheer van de Gooise natuurgebieden. Wandel gerust eens met ons mee.

Edwin P. Klomp

Nieuwjaarswandeling Westerheide
Datum: zondag 8 januari.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij het Sint-Jans-
kerkhof/Museum Hofland aan de Hilversumse-
weg te Laren. Ook te bereiken met buslijn 108, 
halte Sint-Janskerkhof.
Gezellige wandeling over een fraai heideterrein, 
waarbij  wij elkaar de beste wensen kunnen ge-
ven voor het nieuwe jaar.

Avondwandeling op Gooilust
Datum: vrijdag 2 maart.
Vertrektijd: 21.00 uur.
Duur: ongeveer anderhalf uur.
Vertrekpunt: de oprijlaan van het landgoed aan 
het Zuidereinde in ‘s-Graveland.
Op zoek naar de geluiden van het nachtelijke 
bos. Wellicht krijgen wij de bosuilen te horen. 
Voor deze excursie geldt een beperkte deelna-
me, dus vooraf telefonisch aanmelden.

Avondwandeling op Groeneveld
Datum: vrijdag 9 maart.
Vertrektijd: 21.00 uur.
Duur: ongeveer anderhalf uur.

Vertrekpunt: de parkeerplaats van kasteel Groe-
neveld te Baarn (ook te bereiken met buslijn 
109, halte Oude Amsterdamsestraatweg, ca. 15 
min. lopen).
Ook voor deze excursie geldt een beperkte deel-
name, dus vooraf telefonisch aanmelden.

Lentewandeling Hoorneboegsche Heide
Datum: zaterdag 17 maart.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: kruising Bosdrift/Kolhornseweg, 
naast begraafpaats Zuiderhof. Ook te bereiken 
met buslijn 104, halte J.H. Meijerweg.
Wandeling over een mooi heidegebied met eeu-
wenoude grafheuvels, een heideven, een stuif-
zand en natuurlijk het landgoed Hoorneboeg.

Foto:
Dick A. Jonkers

Driest op Oud-Naarden.
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Voorjaarswandeling Spanderswoud
Datum: zaterdag 24 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats op de hoek van 
de Bussumergrintweg/Spanderslaan. Tegenover 
restaurant Robert. Genieten van de ontluikende 
bomen, de vogelzang en nog veel meer.

Naarden-vesting
Datum: zondag 1 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: bij het voormalige VVV-kantoor 
aan het Adriaan Dortsmanplein te Naarden. 
Wandeling over de prachtige vestingwallen van 
Naarden. Hier gaan natuur en historie hand in 
hand.

Vroege vogelwandeling
Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 7 april.
Vertrektijd: 5.00 uur.
Duur: ongeveer drie uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalkovens 
aan het einde van de Havenstraat in Huizen.
We gaan het, op speciaal verzoek, eens probe-
ren. Een zeer vroege wandeling, waarbij wij 
vooral gaan letten op het ontwaken van de vo-
gels.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 14 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij Theehuis ‘t 
Bluk te Laren.
Voor het eerst na de sanering van het Laarder 
Waschmeer mogen wij het gebied weer in. Ge-
niet van de prachtige natuurontwikkeling die 
hier weer plaatsvindt na de sanering.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: woensdag 18 april.
Vertrektijd: 19.00 uur,
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de dagcamping Westerheide aan 
de Hilversumseweg te Laren, net buiten Hil-
versum. Ook te bereiken met buslijn 108, halte 
Hilversum-Orionlaan.

We gaan in een prachtig heidegebied op zoek 
naar reeën die hier veel voorkomen. Neem uw 
verrekijker mee en draag zoveel mogelijk onop-
vallende kleding (geen felle kleuren).

Meer wandelingen in het volgende nummer.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in prin-
cipe open voor iedereen en geschiedt altijd op 
eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn alle ex-
cursies gratis. Eventuele reiskosten en/of con-
sumpties zijn voor eigen rekening. Honden kun-
nen absoluut niet worden toegelaten, ook niet 
aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht 
voor om excursies af te gelasten wanneer ex-
treme (weers-) omstandigheden daartoe aan-
leiding geven. Hiertoe kunnen de gidsen ter 
plaatse  zo nodig besluiten.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
Gooise Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 
035 - 621 16 34 of 06 - 177 63 444 of per e-mail: 
e.klomp11kpnplanet.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden voor de avondwandeling op Gooi-
lust van 2 maart en die op Groeneveld van 9 
maart..

Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900-9292 (€ 0,70 per minuut) of www.con-
nexxion.nl.

Fietstocht IVN / VVG
Landschappen en de bewoningsgeschiedenis 
van het Gooi
Datum: zaterdag 21 april.
Vertrektijd: 13.00 uur,
Duur: ongeveer vier uur.
Lengte: 25 km.

Vertrekpunt: Hoek Eemnesserweg-Kamerlingh 
Onnesweg (bij Planetenstraat) te Hilversum.
De tocht sluit af bij ‘t Bluk op de Zuiderheide.
De fietstocht gaat langs de landschapsstijlen van 
het Gooi (bos, heide, plassen, Gooimeerkust, 
buitenplaatsen). Daarbij wordt door de IVN-gids 



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.

Schilders aan zee. Van Mondriaan tot Munch
Van 2 februari t/m 28 mei 2012
Singer Laren kijkt een paar maanden uit op 
zee. We zien prachtige strand- en zeege-
zichten van Max Beckmann, Johan Bartold 
Jongkind, Max Liebermann, Emil Nolde, Piet 
Mondriaan, Edvard Munch en vele anderen. 
De werken komen uit de collectie van Fre-
derik Paulsen. Deze verzamelaar richtte zich 
geheel op de Noord-Europese schilderkunst 
uit de periode 1830-1930. ‘Schilders aan Zee’ 
toont de rust en schoonheid van de Noord-
zeekusten van Bergen in Noorwegen tot Ber-
gen aan Zee in Noord-Holland. De collectie 
komt uit het gloednieuwe museum Museum 
Kunst der Westküste op het Duitse Wadden-
eiland Föhr. 

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
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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
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 

Foto:
internet

Schilders aan zee. Van Mondriaan tot Munch.

en lid van het kenniscentrum VVG, Sander Koop-
man, ingegaan op het ontstaan en de bewo-
ningsgeschiedenis. Georganiseerd door het IVN 
natuur- en milieueducatie, afdeling het Gooi, in 

samenwerking met de VVG. Kosten: een vrijwil-
lige bijdrage. 
Meer informatie via www.vriendenvanhetgooi 
en http://www.ivn.nl/gooi
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Vanaf 1 maart 2011 is het Kasteel wegens reno-
vatie gesloten voor publiek met uitzondering 
van enkele activiteiten die expliciet worden ge-
noemd. Kijk op de website voor meer informatie.

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

Dwalen door het Muiderslot in 17e eeuwse 
wintersfeer
Kaarslicht en sfeervol versierde zalen waar je 
vrij doorheen kunt dwalen. Van 26 december 
tot en met 30 december en van 2 januari tot 
en met 8 januari is het Muiderslot geopend 
voor het publiek. Alle museumzalen zijn zon-
der rondleiding te bezoeken. Hoogtepunt is 
de desserttafel in de Bisschopskamer die is 
opgemaakt als ‘suikertuin’.
In de Kazemat zijn boeiende voorstellingen 
van de Muidense kunstenaar Bart Reindersma 
met zijn verteltheater. Speciaal voor deze ge-
legenheid schreef hij een spannend verhaal 
over de Zeemeermin van Muiden.
In de sfeervolle Taveerne kunnen bezoekers te-
recht voor warme chocolademelk en glühwein 
naast lekkere, biologische broodjes en pan-
nenkoeken met rozijn en appel voor de kids 
en een heerlijke soep.
Op 26 december is er een speciale Kerstborrel 
in de Taveerne met regionale tapas.

Openingstijden
Kijk voor meer informatie en toegangsprijzen 
op www.muiderslot.nl

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

Beschermheiligen
Hedendaagse kunstwerken geïnspireerd op 
en gecombineerd met heiligenbeelden uit 
kerken en de volkscultuur
Verlengd t/m 15 januari 2012
In de tijd van de beroemde Tsjechische theo-

loog, pedagoog en filosoof Jan Amos Come-
nius zijn fenomenen als dood en leven, liefde 
en haat, ziekte en gezondheid, rampspoed 
en geluk of regen en droogte moeilijk te 
verklaren. Is het de wil van God? In de volks-
cultuur zoekt men bescherming bij mensen 
waarin de goddelijke vlam zichtbaar is; de 
beschermheilige tegen specifieke angsten of 
gebeurtenissen. Deze heiligen worden tot 
op de dag van vandaag beschouwd als ‘rol-
model’, bemiddelaar of houvast in het leven. 
We herkennen de heiligen in de naamgeving 
van kerken en persoonsnamen, maar ook als 
degenen wiens hulp ingeroepen kan wor-
den bij tegenslag in het leven. Een thema 
dat bij iedereen verhalen losmaakt en herin-
neringen oproept. Projectbureau Elganan & 
Schultheiss heeft hedendaagse kunstenaars 
laten reflecteren op het fenomeen ‘Be-
schermheilige’. Het resultaat met werken uit 
diverse disciplines wordt gecombineerd met 
heiligenbeelden, zoals we die kennen uit de 
kerkelijke en de volkscultuur. De verlenging 
van de tentoonstelling heeft tot gevolg dat 
een deel van de gepresenteerde werken niet 
langer beschikbaar kon blijven. Ter vervan-
ging is nu een collectie van 160 kleine heili-
genbeelden ingebracht met ‘hun eigen ver-
haal’.

De Comeniuscollectie; verrassingen uit het 
eigen museumdepot
Vanaf februari 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 geformeerd 
van allerlei voorwerpen die direct of indi-
rect betrekking hebben op het leven en de 
geestelijke nalatenschap van Comenius. Ge-
durende de tentoonstellingsperiode zullen 
verschillende stukken in wisselende samen-
stelling worden getoond.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Tel: (035) 629 2826
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
11.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur
www.museumhilversum.nl
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Grafisch Geluk
T/m 5 februari 2012
Museum Hilversum brengt dit najaar in sa-
menwerking met Premsela, Nederlands In-
stituut voor Design en Mode en Beeld & Ge-
luid een overzicht van 100 jaar Nederlandse 
grafische vormgeving. Met politieke en re-
clameaffiches, verpakkingen tot en met de 
Kwadraat-Bladen en bijzondere affiches uit 
de hoogtijdagen van het Nederlandse ont-
werp met onder meer Wim Crouwel, Dick 
Bruna, Otto Treumann, Mart Kempers en 
Dick Elffers. Verder grafische vormgeving bij 
de omroepen en een overzicht van heden-
daagse ontwerpers, onder wie Hansje van 
Halem, René Knip, Harmen Liemburg, Michiel 
Schuurman, Job Wouters en Richard Niessen. 

Steendrukkerij De Jong
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 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 hebt op de toren uitzicht over 
het hele Gooi. Groepen kunnen op afspraak 
een rondleiding boeken; dit kan in diverse 
talen. Ook zijn er educatieve projecten voor 
scholen, zoals Duik in Dudok en Dudok Bin-
nenstebuiten. 

Geologisch Museum Hofland
Hilversumseweg 51 (t.o. La Place), 
1251 EW Laren
Tel: (035) 538 25 20
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 
13.00-16.30 uur. 
1e Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningin-
nedag gesloten. Groepen en scholen op af-
spraak.
www.geologischmuseumhofland.nl

Museum Hofland 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 
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-
teurgeoloog 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, staat bekend om zijn zand en grind dat door 
de grote rivieren zowel vanuit het zuiden (Rijn, 
Maas) als vanuit het Oosten (Eridanus) werd af-
gezet. Daar overheen zijn gedurende één van 
de ijstijden noordelijke zwerfstenen geschoven.
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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 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 dat het Pinetum Blijdenstein dit seizoen 
weer organiseert.

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt 
er een wandeling door Naarden Vesting ge-
maakt. Deze tocht staat onder leiding van 
de stadsgidsen van de Werkgroep 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). 

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, etc.
Deze leden staan het bestuur bij met advies. 
Zij stellen zich in deze rubriek voor.

Wat is je naam? 
Maaike van Lidth de Jeude-Jonkers

Ben je in het Gooi geboren of daar later ko-
men wonen?
Later komen wonen.

Heb je er sindsdien altijd gewoond?
Ja

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?
Vanaf 1977, in Huizen

Wat is er zo speciaal aan het Gooi?
Er zijn natuurlijk vele redenen te noemen, 
maar ik heb mijn hele leven op de Utrecht-
se Heuvelrug gewoond, het gebied waar ’t 
Gooi deel van uitmaakt. Ik ben opgegroeid in 

Maarn, woonde tegenover het bos en fietste 
er doorheen naar de middelbare school in 
Zeist. Nu woon ik toevallig in Huizen weer 
tussen de dennen en herken dus veel. Het is 
puur jeugdsentiment. 

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Al zeker 15 jaar.

Wat is de reden dat je lid bent?
Uit interesse voor mijn omgeving en als 
steunbetuiging. Ik lees altijd graag het tijd-
schrift. 
 
Wat trekt je aan in de VVG?
Zie hierboven

Voor welk specialisme heb je ben je aan-
spreekbaar voor de VVG?
Voor de ruimtelijke 
ordening. Ik ben nog 
maar kort geleden ge-
vraagd voor het kennis-
centrum en vond dat ik 
dat niet kon weigeren, 
vanwege mijn profes-
sionele achtergrond. Ik 
hoop dat ik wat kan be-
tekenen.  
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Komt dit specialisme voort uit je professionele 
achtergrond, opleiding, of hobby?
Ik ben planoloog en werk bij de Natuur- en Mi-
lieufederatie Utrecht. Eerst als beleidsmedewer-
ker ruimtelijke ordening en sinds een paar jaar 
als projectleider van uiteenlopende projecten. 
Hierdoor ben ik de laatste jaren wel wat minder 
inhoudelijk bezig. 

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan?                                                                                                                                  
Omdat ik wat meer wilde weten van de natuur 
achter mijn huis wilde ik meedoen met de mo-
nitoring van een faunapassage voor de zandha-
gedis die voor mijn deur langs loopt. Dat kon 
helaas niet, maar ik mocht wel meedoen met 
de vlindermonitoring. Ik loop daarom nu al een 
paar jaar een route aan de rand van de Limiti-
sche Heide, op nog geen 500 m afstand van mijn 
huis. Ik vond het al een prachtig gebied, maar nu 
ik wat meer weet van het leven van die kleine 
beestjes, is het helemaal fascinerend daar.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor zou 
moeten inzetten?
Ik heb daar nog niet zo goed over nagedacht. 

Wat ik door mijn werk wel zie is, dat de uit-
voering van de  ‘Gebiedsvisie Heel de Heuvel-
rug’, opgesteld in 2009, die ook over ’t Gooi 
gaat, beter uit de verf komt in de provincie 
Utrecht. Daar zijn voor het deel Midden en 
Zuid twee goed functionerende gebiedscom-
missies. Zo’n commissie ontbreekt voor het 
deel Noord waartoe ‘t Gooi behoort, maar ik 
besef dat het bestuur van de VVG daar ook 
alles van weet.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
Ik ben me aan het verdiepen in ‘Transition 
Towns’. Dat zijn lokale gemeenschappen die 
een lokale duurzame economie hebben ge-
organiseerd wat betreft bijvoorbeeld ener-
gie- en voedselvoorziening. Ook om zicht te 
hebben op de productieprocessen. Transition 
Towns zijn 5 à 6 jaar geleden ontstaan in En-
geland en mondiaal hard groeiend. Er zijn in 
Nederland inmiddels over de honderd initia-
tieven. Ik zou best de kansen in ‘t Gooi willen 
verkennen. Het zou een mooie aanvullende 
activiteit naast die van de VVG zijn.

Foto:
Maaike van Lidth de Jeude-Jonkers

Limitische Heide, leefgebied van de zandhagedis.
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Bussumerheide.

Wat vinden de oude en nieuwe vriendenWat vinden de oude en nieuwe Vrienden
Dick A. Jonkers

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
leden en niet-leden van de Vrienden van het 
Gooi. De vragen hebben betrekking op natuur 
en landschap en zaken die daar mee te maken 
hebben. Hierbij de antwoorden van Ko Wel-
ling uit Blaricum. Hij woonde jarenlang aan de 
Lange Heul in Bussum en doorkruist samen met 
zijn vrouw geregeld de Gooise dreven.   

Doe u ogen dicht en denk aan het voor u mooi-
ste plek in het Gooi. Wat verschijnt er dan?
De Bussumerheide bij de Lange Heul. 

Kunt u uitleggen waarom u die zo mooi vindt 
en het u zo raakt?
Je hebt een prachtig vrijwel ongestoord uit-
zicht van Bussum naar Hilversum en Laren,  aan 
het eind onderbroken door de randbegroeiing. 
Het beeld van de heide verandert voortdurend. 
Het is door de afwisseling in de jaargetijden net 
een levend schilderij. 

Welk cijfer zou u het geven? 
Ik geef een nu  een 7. Vroeger was het er nog 
mooier. Je kon toen kijken tot aan de Wereld-
omroep in Hilversum.   

Wat zou u doen als die plek op de schop zou 
gaan, of zou worden vernietigd?
Het zou verschrikkelijk zijn en we zouden pro-
testeren.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen genie-
ten, of moeten wij ze op de natuur wijzen  en 
leren ernaar te kijken?
Het is er niet meer zo mooi als vroeger, maar 
we moeten ze bijbrengen dat natuur en land-
schap nog steeds de moeite waard zijn.

Hebt u ook een lelijkste plek?
Nou en of, de Blaricummerweg, de kaarsrechte 
verbindingsweg tussen het oude dorp en de Bij-
vanck, die langs de Groeve Oostermeent loopt. 
Door nogal wat dorpelingen wordt hij de lan-
dingsbaan genoemd.  

Hoe zou het daar mooier kunnen worden? 
Door de kronkelige weg die er was weer in ere 
te herstellen. 
  
Bent u lid van de VVG?
Nee dat ben ik niet.

Foto:
Dick A. Jonkers

Blaricummerweg in Blaricum.

Foto:
Dick A. Jonkers



Leden werven ledenLeden werven leden

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2012-1 is 25 februari 2012.

Zuiderheide bij Hilversum.

Bij dit tijdschrift is onze vernieuwde folder gevoegd. De tekst is bijgewerkt en er is een foto van 
prachtig bloeiende heide voorop geplaatst. Als beeld, om te laten zien dat het werkt wanneer 
men zich ergens gezamenlijk voor inspant. Een aantrekkelijk heidelandschap, dat samen met 
andere waardevolle elementen in het Gooi -onder andere mede door u- behouden kan blijven! 
Door uw lidmaatschap, heeft u er namelijk aan bijgedragen dat de Vereniging van Vrienden 
van het Gooi op de bres kan staan voor een groen en leefbaar Gooi. 

Om dat nog beter te kunnen doen zijn meer leden van belang, zowel jong als oud. Ja, ook voor 
jongere generaties is een lidmaatschap van belang! Het draagt bij aan de inspanning voor het 
behoud en versterken van het waardevolle natuurlijke en cultuurhistorische landschap van het 
Gooi en directe omgeving. Ook al is men niet hier opgegroeid en/of woonachtig in deze streek, 
velen willen wel dat de attractiviteit ervan behouden blijft. Daarvoor is en blijft de inzet van de 
Vrienden van het Gooi van groot belang. Met elkaar kunnen we de schouders er onder zetten.  
Beter, meer overwogen en voor de lange termijn. Vandaar de oproep aan al onze leden, dus 
ook aan u: werf tenminste één lid!
                                                                       
Is dat geen mooi doel, als ieder lid een nieuw lid werft? Door deze gezamenlijke inspanning 
creëren we nog meer draagvlak voor onze inzet op ruimtelijk en landschappelijk gebied. Zeker 
in deze zware tijden zijn weloverwogen beslissingen over hoe we omgaan met ruimte, natuur 
en het milieu van nog meer belang dan voorheen voor ons welzijn.

De feestdagen staan weer voor de deur. De donkere dagen voor kerst, waarbij we genieten van 
het winterse landschap en de natuur in huis halen. Een mooi moment om ons te steunen door 
één of meer leden te werven. De ingesloten folder kan dienen als ruggensteun. Ieder nieuw lid 
ontvangt een welkomstcadeau! Foto:

Erik van Wijland



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.
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