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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.
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Hetty Laverman-Berbée, voorzitter

De dichter Papillon schreef: ‘Waar zijn nog 
plekken waar wilde bloemen nog vrijuit 
bloeien, als een ongeplukt boeket verkregen 
uit zuurstof, aarde, zon en regen. Waar pad-
denstoelen tierig groeien.’ Zijn deze plekken 
nog te ontdekken bij ons in het Gooi en om-
geving? Vast en zeker wel, maar je moet er 
wel oog voor hebben en op zoek gaan. Het 
Gooi is natuurlijk al lang geen pure, vanzelf 
ontstane natuur meer. Onze ‘natuur’ is een 
en al cultuurhistorie, waar we wel of niet op 
gesteld zijn, waar u en ik ook onze stempel 
op drukken. Hoewel Het Gooi in de afgelo-
pen 100 jaar is gaan behoren tot een van de 
meest verstedelijkte buitengebieden van Ne-
derland wordt dat vaak toch niet zo ervaren.
Dat komt omdat er onder andere bescherm-
de natuurmonumenten in het Gooi zijn. Ze 
liggen mooi tussen de gemeenten in. Veel be-
trokken mensen hebben in de loop van de af-
gelopen eeuw hun best gedaan om deze ge-
bieden ‘ten eeuwigen dage’ veilig te stellen. 
Daar mogen Erfgooiers en import-Gooiers 
toch terecht trots op zijn! Hiermee alleen 
valt dit alles niet te behouden. Ook in de 
toekomst willen wij fier blijven zijn op ons 
karakteristieke Gooi, met haar illusieland-
schap, in groen verscholen dorpen, een ves-
ting met  schootsvelden, natuurreservaten, 
uitloop- en recreatienatuur. Voor ons en de 
volgende generaties! 
Om dat te realiseren, moeten we eerst 
weer eens kijken waar we het nu eigenlijk 
over hebben. Hebt u nu enig idee wat er 
aan natuur in Het Gooi is? Hoe het land-
schap is ontstaan, wat er in de bodem zit, 
waarom het landschappelijk deel uitmaakt 
van Heel de Heuvelrug? Dat de streek een 

sterke groene long vormt voor de noor-
delijke Randstad? Enig idee ook wat er al-
lemaal leeft, groeit en bloeit? Staat u daar 
wel eens bij stil en denkt: ‘Eigenlijk weet ik 
daar verdraaid weinig van af?’ Ja, het ziet er 
mooi uit. ‘Wat zou ik missen als het er niet 
meer was. Wat voor plezier of last heb ik er 
van gehad of hoop ik er niet van te krijgen?’ 
De Vrienden van het Gooi gaan met des-
kundige, betrokken leden en organisaties 
uit het Gooi in de komende tijd op thema-
avonden informatie geven, op locatie kijken 
en beelden uitwisselen over de Gooise na-
tuur, het landschap en de cultuurhistorie.  
Het idee dat natuur een eenheidsworst is, 
maar ook dat natuur ongerept is, klopt niet. 
Natuur is er, maar wordt bij ons in hoge 
mate gevormd door mensen, zoals die het 
willen gebruiken. Laat daar uw gedachten 
en uw oog eens over gaan. Dan beseffen we 
meer wat het bredere én ons eigen belang 
van natuur is en kunnen we verder praten. 
Van het idee dat natuur er zomaar vanzelf is 
en blijft, daar zijn we van af.
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Carla van Lingen

Ik woon in een wijk uit de jaren twintig van 
de vorige eeuw in Hilversum, waar iedereen 
wil wonen. Ruime huizen met mooie tuinen 
met grote struiken en oude bomen, die vaak 
door de eerste bewoners zijn geplant. Op-
vallend is dat veel nieuwkomers die hier zo 
graag willen neerstrijken hun ‘darlings kil-
len’. Ze halen de tuin leeg en vervangen gras 
en bodembedekkers door ‘onderhoudsarme’ 
bestrating met wat schaamgroen. Weg oude 
bomen en struiken, weg vogels, vleermuizen, 
vlinders en insecten. Vogels nestelen niet in 
loungebanken en vleermuizen hebben een 
broertje dood aan buitenverlichting.
 

Deze ontwikkeling heeft aan de wieg ge-
staan van het project Tuinreservaten. Zondag 
6 maart 2011 ging Tuinreservaten.nl van start: 
als website en wekelijks te horen bij Vroege 
Vogels radio en te zien bij het gelijknamige 
televisieprogramma. Nog geen jaar later 
doen bijna vijfduizend tuinbezitters mee met 
het project. Er gelden wel een aantal voor-
waarden. Om de belangrijkste maar te noe-
men: geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, 
de bestrating tot een minimum beperken, 
niet snoeien in het broedseizoen en in barre 
tijden tuindieren een handje helpen.  

Tuinreservaten is in Frankrijk geboren. Daar 
is de LPO, de Franse vogelbescherming, bijna 
een eeuw geleden begonnen met dit idee. 
Aanvankelijk om hele grote gebieden veilig 

te stellen en de jacht daar uit te bannen. La-
ter zijn  ook de kleinere tuinen er bij betrok-
ken. De Franse Vogelbescherming is streng 
voor haar deelnemers. Er moet een lange 
vragenlijst ingevuld worden met aanbevelin-
gen en verboden: vogels vertroetelen, geen 
gif spuiten, besdragende struiken in de tuin 
planten, niet jagen, niet maaien en snoeien 
in het broedseizoen, een vijver of poeltje 
aanleggen enzovoorts. Enkele malen per jaar 
vult de LPO de brievenbussen van haar deel-
nemers met folders over tuinwetenswaardig-
heden (digitaal loopt La Douce een beetje 
achter).

De natuur in stad en dorp wordt steeds be-
langrijker nu de Ecologische Hoofdstructuur 
de komende jaren niet zal worden uitgebreid. 
Dieren gebruiken ons privé groen steeds meer 
als stapsteen om van de ene groene zone in 
de andere te komen. Vaak zijn tuinen nog 
het enige toevluchtsoord, waar veel minder 
gif gespoten wordt dan op landbouwgrond. 
Soorten varen er wel bij. Neem de merel die 
het bos voor een deel heeft ingeruild voor de 
stadstuin. Ook grote bonte spechten, sper-
wers, zelfs ijsvogels en eekhoorns worden in 
tuinen gesignaleerd. Voor vleermuizen zijn 
tuinen ook een gewilde locatie. Dat geldt 
eveneens voor kikkers, padden, salamanders, 

Foto:
internetsite vroegevogels.vara.nl

Pimpelmees.

Foto:
internetsite vroegevogels.vara.nl

Hier woont iemand met een tuinreservaat.
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libellen en vele insecten. De trends in tuinen-
land staan haaks op de behoefte van de die-
ren. Steen, beton en asfalt winnen het van 
plantenborder en grasveld. Houten schuttin-
gen hebben de plek ingenomen van heester-
hagen en groenverzorgers zijn omgeschoold 
tot stratenmakers. 

Een tuinreservaat hoeft geen grote tuin te 
zijn. Een tuin van honderd vierkante meter 
kan een eldorado zijn voor dier en mens. Tien 
bij tien, of twaalf bij acht: een gemiddelde 
Nederlandse stadstuin. Enig idee hoeveel 
diersoorten daarin samen met mensen kun-
nen leven? 
Vroege Vogels heeft het uitgezocht en dat le-
vert een opmerkelijke soortenlijst op van zo’n 

35 vogels, 12 dagvlinders, 16 nachtvlinders, 8 
zoogdieren, 10 libellen en waterjuffers, 5 am-
fibieën en ontelbare insecten, weekdieren 
en waterbeestjes. Er zouden zomaar 500 ver-
schillende diersoorten kunnen voorkomen in 
een gewone stadstuin. Daarom: weg met de 
naakte aarde, winterklaar gebezemde bor-
ders, te veel steen en lounge banken. Maak 
van de tuin een reservaat waar het goed toe-
ven is voor dieren én mensen. Met een tuinre-
servaat wordt een statement afgegeven: té-
gen grijs en vóór groen. Wekelijks krijg men 
tips en achtergrondinformatie over de dieren 
in de tuin. In het seizoen zijn er regelmatig 
tuinreservaten die te bezichtigen zijn.
Interesse? Aanmelden kan bij www.tuinre-
servaten.nl.

Hetty Laverman-Berbée

Op 2 december 2011 is  op initiatief  van de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) 
in nauwe samenwerking met het Goois Na-
tuurreservaat (GNR) een conferentie belegd. 
Dit overleg met als titel ‘De toekomst van de 
Gooise Natuur’ had als doel aandacht te vra-
gen voor de gevolgen van de decentralisatie 
en bezuinigingen die op de natuur en het 

landschap zwaar zullen doorwerken. Hiervoor 
waren bestuurders uit de regio en de provin-
cies Noord-Holland en Utrecht uitgenodigd.  
De conferentie heeft geresulteerd in een ma-
nifest van negen punten, die in bijgaand ka-
der vermeld zijn. Alle 120 deelnemers, op één 
deelnemer na, hebben zich aan het eind van 
de conferentie vóór dit manifest uitgesproken.

Op de vergadering werd aandachtig geluisterd.

Foto:
Bart Siebelink
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De Toekomst van de Gooise Natuur: een sa-
menvatting
Het symbool van de conferentie is de foto die 
op de kaft van dit blad staat: de klok staat op 
twee voor twaalf. 

De middag bestond uit zes lezingen en dis-
cussies, eerst met de gedeputeerden en later 
met alle aanwezigen.
Wat sprekers en deelnemers meegaven op de 
conferentie ‘De toekomst van de Gooise na-
tuur’ is samen te vatten in de volgende vra-
gen: 

- Waar gaan we voor? 
- Waar zouden we voor kunnen gaan? 
- Wat kunnen we doen? 
- Waar over na te denken?

Hieronder volgt in het kort wat de sprekers 
naar voren hebben gebracht. Een uitgebrei-
der verslag is te vinden op de website van de 
Vrienden (www.vriendenvanhetgooi.nl).

• Hetty Laverman bracht in dat de VVG gaat 
voor betrokkenheid, kwaliteit, Nationaal 
Park insteek en doen wat je afspreekt.
Het bestaan van het Goois Natuurreservaat 
is uniek vanwege de gemeentelijke bestuur-
lijke betrokkenheid en als natuurlijke erfge-
naam van de Erfgooiers. Het is eigenlijk een 
‘familiebedrijf’ dat altijd weer samen door 
moeilijk periodes heen is gekomen. Al bijna 
80 jaar lang leggen in deze organisatievorm 
gemeenten zich grenzen op en gaan niet 
mee met de waan van de dag. Zij gaan voor 
de natuurlijke, landschappelijke en natuur-

Manifest
 

De deelnemers aan de conferentie spreken uit dat:
- de opdracht van de Erfgooiers aan hun rechtsopvolgers (6 Gooise gemeenten, gemeente 

Amsterdam en de Provincie Noord-Holland) om het natuurschoon in het Gooi ten eeuwi-
gen dage ongeschonden als natuurreservaat in stand te houden staat nog steeds overeind,

- zij hebben kennis genomen van het voornemen van de regering om te bezuinigen op de 
verwerving, de inrichting en het beheer van natuurterreinen en van het voornemen om de 
beschermende werking van de Natuurbeschermingswet voor de dertien natuurmonumen-
ten in het Gooi op te heffen, 

- zij hebben kennis genomen van het voornemen van de participanten in het bestuur van 
het Goois Natuurreservaat om te bezuinigen op het beheer van de natuurterreinen en de 
recreatieve voorzieningen, 

- het specifieke karakter van het Gooi met zijn hoge kwaliteit aan natuur en openbare toe-
gankelijkheid tot de natuurterreinen door deze bezuinigingen niet in gevaar mag  komen, 

- de bescherming krachtens de Natuurbeschermingswet van wezenlijk belang is voor het 
duurzaam behoud van alle Gooise natuurgebieden. Bij invoering van een nieuwe Wet Na-
tuur zullen de participanten in het bestuur zich inzetten om de planologische bescherming 
van de natuurgebieden te continueren en zo mogelijk uit te breiden,

- de bestuurders van de 6 Gooise gemeenten, de gemeente Amsterdam en de Provincie 
Noord-Holland financieel en bestuurlijk verantwoordelijk blijven voor de ontwikkeling en 
het beheer van de Gooise natuur en de zorg voor de recreatie in de natuur, 

- het Goois Natuurreservaat als natuurlijke erfgenaam van de Erfgooiers een blijvende en 
centrale rol zal behouden als beheerder dicht bij de inwoners van het Gooi,

- het Gooi landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch een onlosmakelijk geheel vormt 
met de Utrechtse Heuvelrug. De inspanningen van de regio erop gericht dienen te zijn dit 
geheel in deze samenhang te helen en te bewaren, mede door intensievere samenwerking 
met partners op de Utrechtse Heuvelrug,

- het streven is om het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit te breiden tot de gehele 
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.
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historische kwaliteiten die het Gooi zo uniek 
maken.
Met elkaar onderschrijven we de intenties 
van het Nationaal Park Heel de Heuvel-
rug. We maken ons sterk voor de regionale, 
Gooise uitwerking van deze visie. Dat bete-
kent dat je samen natuurdoelen stelt en die 
realiseert. Het zuidelijke deel is al Nationaal 
Park. Trek die status door! Het zijn parels aan 
dezelfde ketting. De Provincie Noord-Holland 
en de Provincie Utrecht moeten samen bereid 
zijn de hele Heuvelrug overeind te houden 
als een bijzonder gebied, om het dezelfde 
bescherming te bieden als onder de Natuur-
beschermingswet. Deze provincies zouden 
koplopers kunnen zijn in deze nieuwe manier 
van bescherming bieden. Dus - aanwezigen, 
overheden, organisaties, inwoners - neem de 
handschoen op.
Er worden te gemakkelijk (bestemmings)
plannen gemaakt die knabbelen aan de na-
tuur en die de randen opschuiven. Als je iets 
afspreekt moet je je daaraan houden. Wan-
neer alles telkens weer op zijn kop staat, ver-
lies je als burger het vertrouwen.
Als er ergens mogelijkheden zijn om de Eco-
logische Hoofdstructuur af te ronden, is het 
wel in het Gooi en op de Heuvelrug. 
Als de provincies minder geld hebben, is het 
beter om meer tijd uit te trekken en de ambi-
ties later af te maken.
 
• Jaap Bond, hier als gedeputeerde van 
Noord-Holland, (tevens voorzitter bestuur 
GNR) dacht in oplossingen: inkomsten gene-
reren uit producten, begunstigers, fondsen, 
door inzet van vrijwilligers en efficiency.
Hij gaf aan dat als het gaat om inkomsten je 
kunt denken aan energie uit biomassa, na-
tuurtoerisme en ideeën als ‘dood voor groen’ 
(natuurbegraafplaatsen). Ook zal natuurbe-
heer moeten verschuiven van overheid naar 
particulier initiatief. Zo is het ook begonnen 
en wel bij agrariërs. De overheid heeft een 
steeds grotere rol genomen. 
Ook kan meer gewerkt worden met vrijwil-
ligers. Daarnaast kan ook de bijdrage van de 
burgers groter worden. De 6.500 begunsti-
gers leveren een bijdrage van gemiddeld 74 
euro per hectare. Bij andere natuurorganisa-

ties, zoals Natuurmonumenten en Landschap 
Noord-Holland, is dat veel meer: respectieve-
lijk 288 en 366 euro per hectare. Dat is appels 
met peren vergelijken, maar toch liggen daar 
kansen. ‘Misschien ligt er nog wat geld onder 
de Gooise matras.’ 
Een ander winstpunt kan er zijn, wanneer 
GNR als organisatie meer met minder zou 
kunnen doen. 

• Bart Krol, gedeputeerde Provincie Utrecht, 
dacht in termen van verbondenheid, planolo-
gie, ruimtelijke ordening en creatief denken 
om te kunnen doen wat je afgesproken hebt.
Betrokken, trots en verantwoordelijkheid. 
Hij zei dat het barre tijden zijn. We moeten 
creatiever zijn om met minder geld toch de 
gehele Heuvelrug te beschermen. Het is één 
prachtig en bijzonder aaneengesloten na-
tuurgebied, midden in de Randstad, waar 
vele miljoenen doorheen crossen, wonen 
en werken. Als je er bent, realiseer je je niet 
dat je midden in de dichtbevolkte Randstad 
staat. Dat is iets om trots op te zijn. Iets waar 
onze voorouders voor gewerkt en geknokt 
hebben, veelal door particulier initiatief. We 
hebben allemaal een zware verantwoorde-
lijkheid om ervoor te blijven zorgen.
Bescherming begint met goede ruimtelijke 
ordening. Zeg als provincie en gemeente in je 

Marco Glastra: werken met elkaar en leren van elkaar, 
investeren (geld) in kwaliteit.

Foto:
Bart Siebelink
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structuurvisies, je provinciale ruimtelijke ver-
ordeningen en je bestemmingplannen: ‘Dit is 
natuur en daar blijven we dus vanaf’. Punt! 
Gewoon doen wat je hebt afgesproken. Het 
is een aaneengesloten natuurgebied, het is 
de moeite waard, en we gaan het dus niet 
verprutsen. Gemeentes hebben zich daaraan 
te houden. Al het andere wat je kunt doen, 
voegt dan niet heel veel toe.
We moeten creatiever worden. We hadden 
ooit stevig geld naast een stevige ruimte-
lijke ordening en dat hebben we niet meer. 
Neem bijvoorbeeld ‘Hart voor de Heuvelrug’, 
een bedenksel van de Stichting Het Utrechts 
Landschap.

• Anton Kos, als historicus gepromoveerd op 
de Erfgooiers, dacht aan de verre toekomst.
Hij denkt duizend jaar verder. Elk stukje dat 
je afhaalt van de natuur ben je kwijt. De Erf-
gooiers wisten dat, maar er waren altijd ook 
bedreigingen. In de jaren ‘50 was er een con-
gres met vergelijkbare vragen als die van nu. 
Echter, weinigen kijken ver in de toekomst. 
De meesten kijken alleen naar de korte ter-
mijn en dan wil je voor natuur niet betalen. 
Het historisch perspectief laat de lange ter-
mijn zien. Dus wat te doen? Bewaar natuur, 
benut cultuur, blijf eigenaar, werk samen, 
word het eens, denk duizend jaar verder. 

• Marco Glastra, rentmeester-directeur Stich-
ting Utrechts Landschap, gaat voor werken 
met elkaar, investeren (geld) in kwaliteit en 
het leren van elkaar.
Het Goois Natuurreservaat en Het Utrechts 
Landschap vormen een twee-eiige tweeling, 
dus ook wij horen een beetje bij het familie-
bedrijf.
Het is erg prettig om wettelijke bescherming 
achter de hand te hebben. Echter, die heeft 
Het Utrechts Landschap niet en toch gaat het 
goed. De politieke factor is groot, maar men 
doet het met elkaar en dat geeft een goed 
gevoel. Per saldo levert het veel goeds op. Of 
dat in het Gooi ook te realiseren is, weet hij 
niet. Het Utrechts Landschap is er een groot 
voorstander van om bestuurlijk naar één 
grote gebiedscommissie te gaan voor de Heu-
velrug, met onder andere grondeigenaren, 

overheden, de recreatiesector en onderne-
mers. Daarnaast moet er beheerdersoverleg 
blijven plaatsvinden per deelgebied en waar 
nodig een stuurgroep voor strategische pro-
jecten ingesteld.
Wat geld betreft zegt hij: blijf investeren in 
de kwaliteit van de Heuvelrug. Daar heeft de 
overheid een rol in. Je kunt dat bijvoorbeeld 
doen in de vorm van gebiedsontwikkeling. 
Waar bestuurders minder naar kijken, maar 
wat misschien nog wel belangrijker is, is het 
reguliere beheer. Hij is er een groot voorstan-
der van om dat als een publieke zaak te zien 
en uit het publieke domein te financieren. 
Van het gesteggel over welke bestuurslaag 
daar dan voor moet zorgen, blijft hij weg. 
Het Rijk heeft het nu over de schutting ge-
gooid, maar het zal ergens opgelost moeten 
worden. Het moet misschien niet per se uit 
de onroerendzaakbelasting komen, maar 
daar wordt veel extra geld uit gehaald, dus 
waarom ook niet?’
Het Goois Natuurreservaat en Het Utrechts 
Landschap zijn bondgenoten op de Heuvel-
rug. Beiden zijn regionaal ingebed en heb-
ben een eigen deskundige beheerorgani-
satie. Het Goois Natuurreservaat heeft als 
kracht de bijzondere publieke financiering, 
waar anderen alleen maar jaloers op kunnen 
zijn. Hij ziet als kracht juist dat zij de overheid 
op afstand hebben en privaat goed geborgd 
zijn. Je zou beide toewensen. Het is goed om 
naar elkaars modellen en krachten te kijken 
en ervan te leren.

• Frieda van Diepen, voormalig voorzitter 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland en voor-
zitter van de Koepel van Nationale Parken, 
benadrukte: ‘Blijf eigenaar! Dat is een kracht 
die we moeten behouden.’
De status van Nationaal Park blijft gewoon 
bestaan; zij wil graag ingaan op de oproep 
‘blijf eigenaar’. Als inwoner van het Gooi 
voelt zij een sterke betrokkenheid. Het is 
een kracht die behouden moet blijven. Het 
Goois Natuurreservaat moet ingebed zijn in 
het bestuur en de organisaties van het Gooi. 
Zij maakt zich zorgen over de status van de 
natuur hier. De mening van de heer Krol 
over de rol van ruimtelijke ordening herkent 



Bomen in het vizier: (boom)hazelaarBomen in het vizier: (boom)hazelaar

10

zij niet in het huidige rijksbeleid, we moe-
ten doen wat is afgesproken. Zo zou het wel 
moeten zijn. Bestuur is grillig en wisselt om 
de zoveel tijd. Als de Natuurbeschermings-
wet wegvalt, zou de status van de natuurge-
bieden moeten worden gegarandeerd door 
de provincies, ingebed bij de gemeentebe-
sturen.

Een inleidend filmpje dat is getoond op de 
conferentie is te zien op: http://www.vrienden-
vanhetgooi.nl/pages/nieuws/natuurbeleid.php 
Op de site van de Gooi- en Eemlander wordt 
verslag gedaan met een filmpje op: http://
www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/
gooivechtstreek/article12753043.ece/Manifest-
tegen-bezuinigingen-op-natuur-in-het-Gooi.

Edwin P. Klomp

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

Boom tussen de struiken
Het plantengeslacht Corylus (hazelaar) kent 
ongeveer 15 soorten die allemaal op het 
noordelijk halfrond voorkomen. Het zijn 
op één na allemaal struiken, soms wel tot 6 
meter hoog. Het bekendst is natuurlijk de 
gewone hazelaar (Corylus avellana), die ook 
in ons land in het wild voorkomt. Hoewel 
boomkwekers soms hoogstamvormen van de 
gewone hazelaar aanbieden (geënt op een 
wilde onderstam) is de enige echte boom uit 
dit geslacht de boomhazelaar of Turkse haze-
laar (Corylus colurna). De soort is inheems in 
Zuidoost-Europa en West-Azië. Hij is al lang 
geleden vanuit Turkije in West-Europa inge-
voerd en in cultuur gebracht.
Het is een fraaie, langzaam groeiende boom, 
die tot 22 meter hoog kan worden. De vorm 
van de dicht vertakte kroon is eerst pirami-
daal en later meer eivormig. De schors van de 
stam is lichtgrijs en kurkachtig. Takken van 
twee jaar en ouder hebben ook een kurk-
achtige schors. Bij oudere bomen brokkelt de 
schors in kleine stukjes wat af.
De boom bloeit in het vroege voorjaar met 
een zee van geelbruine mannelijke katjes. 
Meestal begint de bloei iets later dan die van 
de gewone hazelaar. De vrouwelijke bloemen 

zijn klein en verstopt in dikke knoppen. Ze 
vallen nauwelijks op.
Het blad is 7-12 cm lang, breed eivormig met 
een hartvormige bladvoet. De bladrand is 
dubbelgezaagd. De onderzijde van de nerven 
is licht behaard. Vaak is het blad enigszins ge-
kroesd. In de herfst kleurt het blad eerst geel, 
later bruin.

Boomhazelaar.

Foto:
internet
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De eetbare nootjes zijn veel kleiner dan die 
van de gewone hazelaar (de bekende ha-
zelnoten). Ze staan meestal met drie bijeen 
(soms meer) en zitten keurig verpakt in een 
stekelig gekraagd omhulsel.
De boomhazelaar is een fraaie boom voor 
parken en grote tuinen op lemige, goed 
doorlatende zandgrond. Hij is goed bestand 
tegen luchtverontreiniging en daardoor ook 
zeer geschikt als laan- en straatboom. Wel 
moeten dan geregeld uitlopers op de stam 
en/of wortelopslag worden weggesnoeid. In 
het najaar vallen de nootjes massaal op de 
rijweg en worden dan door auto’s stuk gere-
den. Turkse tortels, eksters en vooral kauw-
tjes zijn hier gek op en dat is in het verkeer 
niet altijd zonder gevaar.
In Hilversum is de boomhazelaar o.a. te vin-
den langs de Van Riebeeckweg; in Bussum 
staat o.a. een fraai exemplaar in het plant-
soen tegenover de ingang van de Algemene 
begraafplaats.
Een mooie wegbeplanting van oudere bo-
men is te vinden langs de Thierensweg te 
Naarden.

Lambertsnoot
Eveneens uit Zuidoost-Europa komt de lam-
bertsnoot of lambertushazelaar (Corylus ma-
xima). Deze soort lijkt sterk op de gewone 
hazelaar, maar zoals de wetenschappelijke 
soortnaam al doet vermoeden is hij in alle 
delen wat forser. 
De soort is in ons land slechts weinig aange-
plant. Wel komen we in tuinen en parken als 
sierheester de roodbladige cultuurvariëteit 
Corylus maxima ‘Purpurea’ tegen. De diep 
rode, grote bladeren blijven gedurende het 
gehele groeiseizoen goed op kleur. Ook de 
mannelijke katjes en de vruchten zijn rood-
achtig. Echter doordat deze heester nogal 
groot wordt en daarom vaak flink wordt ge-
snoeid, komt hij vaak niet goed in bloei, laat 
staan dat er vruchtvorming plaatsvindt.
Er bestaat ook een roodbladige cultuurva-
riëteit van de gewone hazelaar, de Corylus 
avellana ‘Fuscorubra’. Deze heeft veel klei-
ner blad dat ook nog eens in de loop van 
het seizoen naar groen verkleurt. Hij wordt 
maar zelden aangeplant.

Gewone hazelaar
Inheems in vrijwel geheel Europa is de ge-
wone hazelaar (Corylus avellana). Ook in ons 
land komt deze struik in het wild voor, vooral 
in het oosten en zuiden. Hij is vaak aange-
plant in tuinen en parken, maar ook in het 
Gooi is hij in het wild aan te treffen, meestal 
in bosranden. Het is een struik, tot circa 3 me-
ter hoog, die al zeer vroeg in het jaar bloeit. 
Bij zachte winters kunnen de fel gele man-
nelijke katjes zich al massaal begin januari 
laten zien. De vrouwelijke bloemen, die aan 
dezelfde struik voorkomen, zitten verscholen 
in dikke knoppen en tonen alleen hun kleve-
rige helderrode stempels als een soort klein 
penseeltje. De vruchten bevatten de bekende 
hazelnoten, maar voor een goede vruchtzet-
ting is wel kruisbestuiving nodig, d.w.z. dat 
er minstens twee struiken bij elkaar moeten 
staan.

Gewone hazelaar.

Foto:
Dick A. Jonkers
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Er zijn van de gewone hazelaar verscheidene 
cultuurvariëteiten, waarvan wellicht de be-
kendste is de kronkel- of kurkentrekkerhaze-
laar (Corylus avellana ‘Contorta’). Het is een 
meestal kleine struik met merkwaardig ge-
draaide takken, veel aangeplant in tuinen. De 
takken worden vaak verwerkt in bloemstuk-
ken.

Hazelnoten
De bekende hazelnoten, die voor consumptie 
worden geteeld, zijn vooral afkomstig van ras-
sen die zijn ontstaan uit kruisingen van de ge-
wone hazelnoot en de lambertsnoot. De teelt 
vindt vooral in de Zuid-Europa plaats. Ook in 
de Verenigde Staten worden veel hazelnoten 
geteeld.
Hazelnoten zijn rijk aan vitamine E en bevat-
ten ook zeer veel energie.
De noten, al dan niet voor consumptie, zijn 
zeer geliefd bij eekhoorns, muizen en vogels, 
vooral kraaiachtigen.

Systematiek en nomenclatuur
Het geslacht Corylus (hazelaar) werd vroeger 
ingedeeld bij de berkenfamilie (Betulaceae). 
Tegenwoordig zien we steeds meer dat het 
wordt onder gebracht in een eigen familie, de 
hazelaarfamilie (Corylaceae). Beide families 
zijn wel nauw aan elkaar verwant.
De geslachtsnaam Corylus is een Latijnse ver-

bastering uit het Grieks en betekent ‘gehelmd’. 
Het verwijzing naar het harde omhulsel van de 
noten. De soortnaam van de boomhazelaar, 
colurna, is een oude Latijnse benaming voor 
de hazelnoot. De soortnaam van de lamberts-
noot, maxima, spreekt denk ik voor zich.
En de soortnaam van de gewone hazelaar, 
avellana, verwijst naar Avella Vecchio in Zuid-
Italië. Voor de volledigheid: contorta betekent 
‘gedraaid’ en heeft betrekking op de vorm van 
de takken.
De Nederlandse naam hazelaar is afgeleid van 
het Angelsaksische ‘haes’ dat zoiets betekent 
als ‘bevelen’. Een staf van hazelaarhout zou 
een symbool van macht zijn. Er worden wel 
meer magische krachten aan het hout van de 
hazelaar toegeschreven.

Onechte hazelaars
Tenslotte nog even het volgende. Er bestaan 
twee heestergeslachten met ook de naam ha-
zelaar, terwijl zij daarmee niets van doen heb-
ben. Ik bedoel de toverhazelaar (geslacht Ha-
mamelis) en de schijnhazelaar (geslacht Cory-
lopsis). De soorten van beide geslachten heb-
ben bladeren die wel enigszins op die van de 
hazelaar lijken. De toverhazelaar lijkt er zelfs 
in groeivorm nog wel een beetje op, maar zo-
dra ze in bloei komen zijn de verschillen over-
duidelijk. Ondanks hun namen zijn het geen 
hazelaars. Overigens wel heel mooie heesters.

Dick A. Jonkers

Terwijl het afgelopen winter een periode 
vroor dat het kraakte en een laag sneeuw de 
velden bedekte renden de hazen achter el-
kaar door de velden. Het leek erop dat deze 
situatie in de natuur geen invloed had op hun 
conditie paringsdrift.
Vrijwel iedereen kent de haas van naam. Ook 
de Paashaas -de fictieve haas- waarvan aan 
kinderen wordt verteld dat hij paaseieren 
brengt op Pasen, is alom bekend. Wanneer 
het er echter om gaat een haas te onderschei-
den van een konijn moeten heel veel mensen 

afhaken. Onder andere jagers zijn specialisten 
in herkenning van dit middelgrote zoogdier. 
Voor velen van hen is het een gewild jachtob-
ject en de hoofdschotel op het tableau, dat 
op tafel een heerlijk stuk wildbraad oplevert. 

Portret
Hazen zijn bijna anderhalf keer zo groot als 
konijnen en ze wegen ongeveer twee keer 
zo veel. Het vermoeden bestaat dat zij eerst 
alleen voorkwamen op de Midden- en Oost-
Europese steppen en met de komst van de 
landbouw het grootste deel van Europa heb-
ben weten te veroveren. In onze cultuurstep-
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Gespitst op onraad.

Foto:
Dick A. Jonkers

pen met hun weiden en akkers hebben zij 
het best naar hun zin, helemaal als dit klein-
schalige landschappen zijn. Struwelen, bos-
randen, heggen, ruigtezomen en andere ele-
menten daarin worden gebruikt als dekking. 
In grote open polders zijn veel hazen te zien. 
Zij komen in vrijwel alle streken van ons land 
voor en worden door jagers genoemd naar 
hun leefgebieden. Zo zijn er bos-, duin-, hei-, 
klei-, veld- en zandhazen. Gewicht en kleur 
variëren door de aard van het terrein waarin 
zij voorkomen. De pels is aan de bovenzijde 
geel- of grijsbruin, maar kan ook okerkleurig 
zijn. Met de  lange oren (lepels), die eindigen 
in een zwarte vlek, vangen zij ieder verdacht 
geluid op. De omgeving wordt verkend door 
rechtop te gaan  zitten en rond te kijken: zij 
maken een kegel. De grote barnsteen gele 
enigszins uitpuilende ogen (kijkers) zorgen 
voor een goed onderscheidingsvermogen bij 
hun hoofdzakelijk nachtelijke levenswijze. Zij 
staan wat zijdelings en bieden een goed zicht 
naar achteren waaroor predators tijdig gesig-
naleerd kunnen worden. Naar voren toe zien 

zij niet zo scherp. Het dier is schuw en waak-
zaam. Bij gevaar drukt lampe of lepelmans, 
zoals hij ook wel wordt genoemd, zich plat  
in het kuiltje of de begroeiing waar hij rust 
(kast, pot of leger), of slaat op de vlucht. De 
actieradius bedraagt circa 300 hectare rond 
zijn voornaamste leger. Daarbinnen liggen 
ook andere legers, vaste foerageerplaatsen, 
plaatsen om te zonnen en vaste paden, die hij 
markeert met een uitscheiding uit de wang- 
en  geurklieren bij de uitgang van het darm-
kanaal. Met zijn lange poten (lopers) kan hij 
een snelheid van 65 km/uur bereiken en wel 
sprongen maken tot 3,5 meter. In gebied met 
brede waterlopen biedt dit voordelen tegen 
belagers. Onderweg slaat hij haken en als 
langeafstandsloper kan hij bij het vluchten 
grote afstanden afleggen. In nood slaakt hij 
een hoog gegil.
Meestal leven hazen solitair; in de paartijd 
houden zij zich in groepjes op. Mannetjes 
(rammelaars) vechten in zachte winters al 
vanaf het eind van het jaar met elkaar, waar-
bij met de nagels van hun voorpoten plukken 



vacht (wol) uit het lijf worden geslagen. Ach-
tervolgde vrouwtjes - moerhazen of voedsters 
genoemd - die niet van avances gediend zijn 
maken eveneens kickbokserachtige bewe-
gingen. Elk jaar zijn er drie worpen van 1-10 
jongen (lampreien) in een kuiltje. Binnen 24 
uur kunnen ze al lopen. De jongen verplaat-
sen zich dan in de directe omgeving en keren 
bijna een maand lang  na zonsondergang te-
rug om 3-5 minuten gezoogd te worden.

Eten wat de pot schaft
Hazen zijn planteneters, die zich in leven hou-
den met wat het seizoen te bieden heeft. In 
de winter is dat hoofdzakelijk gras. Bij barre 
weersomstandigheden met een sneeuwdek 
eten zij knoppen, jonge loten van struiken en 

14

Foto:
Böhringer Friedrich (Wikipedia)

Sporen van een haas.

schors van jonge bomen. In het laatste geval 
kan schade optreden in de fruitteelt. Er zijn 
ook gevallen bekend van het eten van aas in 
voedselarme seizoenen en zeer strenge win-
ters. Franse biologen namen een keer waar 
dat verscheiden hazen aten van koeienkada-
vers. Na de winter leven hazen vooral van wil-
de kruiden. Die prefereren zij boven cultuur-
gewassen, die echter niet worden versmaad. 
Hiervan worden ondermeer jonge graange-
wassen, luzerne, klaver, jonge maïs, bieten 
en wortels geconsumeerd. Ook zaden en bes-
sen staan wel op het menu. Hazekeutels zijn 
geelbruin van kleur liggen altijd verspreid. In 
het algemeen zijn zij rond en afgeplat; hun 
doorsnede is 15-20 mm. Hazen doen aan her-
gebruik. Hun uitwerpselen zijn of zacht en 
vochtig of hard en vezelrijk. 
Ze eten daarvan de zachte en vochtige uit-
werpselen weer op (coprofagie) en halen op 
die manier de proteïnen en vitaminen uit 
hun voedsel. Voor het zoeken naar voedsel 
(laveien) gebruiken zij vaste wissels. Stropers 
maakten vroeger van dit gedrag gebruik 
door daarop strikken te zetten.

Belagers 
De voornaamste vijanden van de oude dieren 
zijn vossen. Jongen hebben meer te duchten 
van al dan niet verwilderde katten, bunzing, 
hermelijn, wezel. Uilen, roofvogels, jagers 
en verkeer eisen ook hun tol, evenals aller-
lei ziekten. Vooral jonge dieren zijn, zeker als 
het slecht weer is gevoelig voor parasitaire 
ziekten, waaronder coccidiose. Belangrijke 
doodsoorzaken zijn het VHS (Viraal Haemor-
hagisch Syndroom) en EBHS ( European Brown 
Hare Syndrome). Een belangrijke ‘belager’ is 
de moderne landbouw met geïntensiveerde 
grond- en gewasbewerking, schaalvergroting 
en de toepassing van onkruidbestrijdingsmid-
delen en insecticiden. Vermoedelijk door de 
ontwikkelingen in de landbouwsector in de 
afgelopen decennia heeft de hazenstand een 
gevoelige klap gekregen, waarvan deze zich 
sindsdien niet meer heeft hersteld. 

Folklore
In de folklore speelt de haas op diverse plaat-
sen en rol. Een haas ontmoeten op een och-
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tend in mei zou  leiden tot ongeluk. Er was 
hiervoor ook een bezweringsritueel. Men 
moest over de schouder spugen en bezwe-
rende woorden uitspreken. Er zijn diverse 
verhalen waarin dikwijls hazen verschenen 
als spookgestalte. Er wordt onder andere ge-
rept over spookhazen die in Spijk-Buitendijks 
onder de gemeente Bierum en ook Schildwol-
de geraakt werden met zilveren kogels.
Van het gooien van een steentje tegen het 
achterlijf van een haas zou een bezwerende 
werking uitgaan. Diverse kwalen en ziekten 
zouden verdwijnen door het gebruik van as 
van verbrande hazenharen. In de leer van 
de zinnebeelden, kleine afbeeldingen met 
een korte kernachtige spreuk, staat de haas 
hoofdzakelijk in de Romeinse tijd voor geil-
heid en voor de duivel in de christelijke mid-
deleeuwen. Een populair symbool is een haas 
met een geweer die zèlf op jacht gaat en 
hiermee model staat voor ‘de omgekeerde 
wereld’. De haas vormt de basis voor de my-
thische paashaas, de haas die met Pasen ver-
sierde eieren verstopt in tuinen, waarna  deze 
gezocht kunnen worden door kinderen.
In verscheidene fabels speelt de haas de 
hoofdrol, zoals in ‘De haas en de schildpad’. 
Ook komt hij voor in ‘Alice’s Adventures in 
Wonderland’. Een andere haas komt veelvul-
dig in bijgeloof voor.

Spreekwoorden en uitdrukkingen
Er zijn veel spreekwoorden, uitdrukkingen en 
zegswijzen waarin hazen worden genoemd. 
Soms zijn die ontleend aan het gedrag. Een 
selectie daaruit is:
- Als een haas aan het werk gaan - Zeer snel 

een actie uitvoeren, verwijzend naar de 
snelheid van het dier. 

- Angsthaas - Zeer bang uitgevallen per-
soon, lafaard, verwijzend naar de waak-
zaamheid van de haas. 

- Hij heeft hazevlees gegeten - Hij is een laf-
aard.

- Mijn naam is haas - Uitspraak om aan te 
geven dat iemand van niets weet of er-
gens niets mee te maken wilt hebben. 

- Het haasje zijn - Ergens de dupe van zijn 
of betrapt worden. 

- Een hazenslaap - Een lichte of geveinsde 

slaap. De haas slaapt zeer licht en is mak-
kelijk te wekken. 

- Het hazenpad kiezen, of er als een haas 
vandoor gaan - Vluchten.

- Hij loopt als op hazenvoeten - Hij loopt op 
kousen.

- Hazenhart - Bangerd, bang uitgevallen 
persoon. 

- Men kan nooit weten hoe een koe een 
haas vangt - Zelfs onwaarschijnlijke zaken 
kunnen gebeuren. 

- De haas en de slak hebben op dezelfde 
dag oudejaarsavond - Haast je niet. 

- Hij heeft schoenen van hazenleer - Hij kan 
ontzettend hard lopen.

Taalgebruik 
In het taalgebruik komen verscheidene woor-
den waarvan de naam is terug te leiden naar 
de haas. Een hazewindhond is een hond, spe-
ciaal gefokt voor de jacht op hazen. Hazen-
lip slaat in de volksmond op een aangeboren 
aandoening waarbij iemand een gespleten 
bovenlip heeft. Haasje-over is een kinderspel, 
waarbij kinderen over elkaar heen springen. 
Een haas is in de atletiekwereld een persoon 
die tijdens een wedstrijd voorop gaat om het 
tempo te bepalen, zonder zelf te willen win-
nen. Bij de planten komt een klaversoort voor 

Foto:
Internet

Hazepootje.
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die hazepootje heet en daar enige gelijkenis 
mee vertoont. De haasoor, een andere naam 
voor andoorn en haasoren voor pijlkruid zijn 
ook een duidelijke verwijzing naar een li-
chaamsdeel. Onder de sterrenbeelden komt 
is de Haas ook aanwezig. Dit stelsel met die 
naam waarvan de vorm aan een haas doet 
denken, ligt ten zuiden van Orion.
Op topografische kaarten komen nogal wat 

veldnamen voor, die er op wijzen dat daar 
plekken zijn geweest waar zich geregeld 
hazen ophielden. Hazenduinen, -meren, 
-akker, -berg, -donk, -hoek en -kamp zijn 
daar voorbeelden van. Een mooie is Ha-
zenhurk in de gemeente Heeze - Leende in 
Noord-Brabant. Die naam komt al in 1899 
voor. Hurk is daarbij de hoek waar de hazen 
huizen.

Hans Hoes  

Als u dit leest is de zomertijd al weer inge-
gaan en zal de natuur zijn jongste blaadjes 
reeds laten zien.
In een toch vrij zachte winter hebben we 
in februari nog mogen schaatsen en vanaf 
het ijs onze schitterende omgeving kunnen 
bewonderen. Op het Naardermeer, de An-
keveensche Plassen, ja zelfs op de Vecht bij 
Weesp. De Vecht waarover zo’n 100 leden en 
belangstellenden op 27 februari in het Res-
taurant Uit & Meer een lezing volgden over 
de geologische ontwikkeling van de Vecht-
streek. Ingwer Bos, de inleider, vertelde dat 
de loop van de Vecht en het ontwikkelen 
van dat gebied voor een belangrijk deel be-
invloed is door de Gooise stuwwal. Gooi en 
Vechtstreek hebben dus echt iets met elkaar!

Toekomst van de Gooise Natuur
Zoals we in het vorige nummer al schreven 
hebben de Vrienden van het Gooi, zich in-
gezet voor een bestuursconferentie op 2 
december 2011 voor alle lokale en regionale 
bestuurders, zoals raadsleden en colleges van 
B&W die hierbij betrokken zijn. Zo’n 120 be-
stuurders kwamen in ’t Spant te Bussum bij-
een en spraken over het bereikte bestuursak-
koord over de natuur en de gevolgen voor 
het Gooi.
De meeste tijd van het bestuur is de afgelo-
pen periode hieraan besteed. Elders in dit 
nummer en op de jaarvergadering wordt 
hieraan uitgebreid aandacht geschonken. Wij 
bezinnen ons thans op het vervolg.

Regionaal Natuur- en Milieucentrum?
Het Goois Natuurreservaat heeft aan de Naar-
derweg te Hilversum, nabij de natuurbrug een 
zogenaamd informatiecentrum. Vanwege de 
teruglopende budgetten wordt al een paar 
jaar gezocht naar mogelijkheden om dat cen-
trum kostendekkend te exploiteren. In dat 
verband wordt door GNR samengewerkt met 
een aantal natuur- en milieuorganisaties, zo-
als VVG, IVN, NME, Vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken en Nardiclant. Doel is vanaf juli 
2012 een regionale plek te hebben waar na-
tuur- en milieuorganisaties hun activiteiten 
kunnen organiseren. De Vrienden van ‘t Gooi 
doen hieraan mee, omdat we via een geza-
menlijk gebouw de samenwerking tussen de 
verschillende organisaties en werkgroepen 
willen bevorderen en ondersteunen.

Ledenwerving en Communicatie
Een werkgroep van bestuursleden en leden 
van het Kenniscentrum werkt verder aan het 
actieplan om meer inwoners van het Gooi en 
omstreken lid te maken van de vereniging. 
Er is een welkomstpakket voor nieuwe leden 
en er is een ‘geschenkabonnement’. Ook is 
vanaf 2012 onze folder opgenomen in het 
welkomstpakket van elke gemeente voor de 
nieuwe inwoners. Tenslotte wordt hiernaast 
contact gezocht met ondernemers en leden 
om nieuwe cliënten of kennissen een ge-
schenklidmaatschap aan te bieden. De com-
municatie met de leden zal worden versterkt 
door regelmatig een digitale nieuwsbrief uit 
te brengen. Daarom worden de leden uit-
genodigd hun mailadres door te geven aan 
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info@vriendenvanhetgooi.nl onder vermel-
ding van ‘nieuwsbrief’. Zie hiervoor het kader 
achterin dit nummer.

De geologische ontwikkeling van de Vechts-
treek, wat gebeurt er in uw omgeving?
Onder die titel zijn de leden van Vereniging 
van Vrienden van het Gooi en de Vrienden 
van de Vecht uitgenodigd voor een lezing op 
27 februari in het restaurant Uit & Meer. De 
belangstelling was overweldigend. Ruim 180 
personen hebben zich opgegeven. Het pas ge-
opende restaurant, gelegen op de Stelling van 
Amsterdam met een schitterend uitzicht op 
het fort Uitermeer1, heeft niet zoveel ruimte. 
Daarom zijn 80 mensen op de reservelijst ge-
plaatst, die op 20 maart een tweede bijeen-
komst bijwoonden in Muiden.
Het programma bestond uit twee onderdelen. 
Voor de pauze werden de bezoekers meege-
nomen op een reis door de provincie Noord-
Holland. Aan de hand van natuurgebieden 
die de Stichting Landschap Noord-Holland be-
heert, vertelde Johan Stuart over de planten, 
de dieren en het beheer. Uiteraard met veel 
schitterende foto’s. 
Na de pauze maakte Ingwer Bos een geolo-
gische reis waarbij de ontwikkeling van de 
Vechtstreek centraal stond.

Op reis door de provincie Noord-Holland
Johan Stuart - van de Stichting Noord-Hollands 
Landschap - vertelde dat, evenals in het Gooi 
en de  Vechtstreek, de natuur in Noord-Hol-
land vooral aangelegd is, gevormd door men-
sen dus. Vanaf het begin van de vorige eeuw 
zijn er verenigingen en stichtingen opgericht 
om die cultuurhistorie en natuur in stand te 
houden. Het Noord-Hollands Landschap telt 
zo’n 150 medewerkers, die met ruim 6.000 vrij-
willigers daarvoor zorgen. Zij worden onder-
steund door 40.000 donateurs, die 15% van de 
jaarlijkse kosten bijeen brengen. De provincie 
subsidieert met zo’n drie miljoen 30% en de 
rest komt via opdrachten en de Postcodelote-
rij. De Stichting heeft 85 natuurgebieden in 
beheer. Via een powerpointpresentatie wer-
den de aanwezigen meegenomen langs de 
natuurgebieden die Landschap Noord-Holland 
beheert: duinen, droogmakerijen, waddenge-

bieden, veenweidegebieden, eendenkooien 
en landgoederen. De presentatie liet zien 
hoe gevarieerd Noord-Holland is. Speciale 
aandacht kregen de weidevogels zoals kievit, 
grutto en tureluur. Ook bijzondere planten en 
dieren uit de provincie werden getoond.
Kortom: Noord-Holland heeft behalve boven 
Amsterdam ook in de Gooi en Vechtstreek het 
nodige te bieden.

De geologische geschiedenis van de Vechtstreek 
Na de pauze nam de Ingwer Bos het woord. 
Hij is gepromoveerd op de geologische ge-
schiedenis van de Vechtstreek. Deze begint 
ongeveer 250.000 jaar geleden, toen ijskap-
pen de noordelijke helft van Nederland be-
dekten. Aan de voorzijde ervan werd een gro-
te hoeveelheid zandig materiaal opgestuwd. 
Deze kennen we nu als de stuwwallen van de 
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Daarna ge-
beurde er nog veel in de Vechtstreek: er kwam 
nog een ijstijd zo’n 15.000 jaar geleden, de 
zeespiegel steeg dramatisch, er trad veenvor-
ming op, de Vecht en Angstel ontstonden en 
‘verdwenen’ weer. In zijn studie analyseerde 
hij duizenden grondboringen in dit gebied en 
dat levert verrassende nieuwe inzichten op. 
Zo blijken er verschillende oermeren aanwe-
zig in de ondergrond, onder meer bij Breuke-
len, Weesp en Abcoude. De geschiedenis van 
de Angstel en Vecht is relatief jong. Pas 3000 
jaar geleden werden deze riviertjes gevormd 
en hebben maar 800 jaar een functie gehad 
als afwatering van de Rijn. Via de grondborin-
gen is vast te stellen hoe de rivierloop vroeger 
geweest moet zijn, of er sprake was van veel 
of weinig stroming en waar de oermeren ge-
legen moeten hebben. Zo zou bijvoorbeeld 
de Aetsveldsche Polder een oermeer zijn ge-
weest en waarschijnlijk heeft ook het Naar-
dermeer eenzelfde oorsprong. De invloed van 
de Gooise stuwwal en het kwelwater hebben 
er waarschijnlijk voor gezorgd dat de Vecht 
tussen Abcoude en Muiden niet zo bochtig 
door het landschap slingert. Daar zijn vooral 
de sporen van de oermeren te vinden. Het is 
haast onvoorstelbaar hoeveel informatie uit 
een groot aantal grondboringen is te halen. 
Zij vertellen van alles over de oorsprong van 
het gebied waar wij wonen.

1 www.restaurantuitenmeer.nl
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Wat er daarnaast nog gebeurde
De gemeente Wijdemeren heeft de Vrien-
den van ‘t Gooi gevraagd te adviseren over 
de Structuurvisie van die gemeente. Ook in 
Naarden en Bussum wordt meegedacht over 
de ontwikkeling van de structuurvisies. Het 
plan Monnikenberg is door de raad van Hil-
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stuwwalafzetting

dijken

Holoceen
organisch (Nieuwkoop Formatie)
mariene afzettingen (Naaldwijk Formatie)
rivierafzettingen (Echteld Formatie)

Pleistoceen
rivierafzettingen (Vroege en Midden Pleistocene Formaties)
smeltwaterafzettingen (Drente Formatie)
windafzettingen (Boxtel Formatie Laagpakket Wierden)

Bron:
Ingwer Bos

Schematische geologische doorsnede van de Heuvelrug tot in het westelijke veengebied.

versum vastgesteld en de HOV-lijn (Hoog-
waardig Openbaar Vervoer) is nog steeds 
punt van discussie.
De plannen met betrekking tot Anna’s Hoeve 
vorderen en worden door ons gevolgd. Ook 
de jaarvergadering van dinsdag 24 april 2012 
is voorbereid.

Hans Hoes

Zorgpunten
• Wet Natuur
Het is nauwelijks voor te stellen dat één jaar 
na ons vijfenzeventigjarig bestaan het na-
tuurbehoud en natuurbeheer zeer sterk on-
der druk staan. De nieuwe Wet Natuur van 
het kabinet legt de prioriteiten elders.
Het overleg heeft een groot deel van 2011 in 
beslag genomen. Op 22 december 2011 heeft 
staatssecretaris Bleker in een brief aan de 
Tweede Kamer meegedeeld dat het onder-
handelingsakkoord decentralisatie natuur is 
gesloten tussen het rijk en de provincies.

Al met al zal er aan de natuur de komende ja-
ren 70% minder geld besteed worden. De Na-
tuurbeschermingswet -13 natuurgebieden in 
het Gooi vallen daaronder- wordt opgeheven, 
de Natura 2000-gebieden beperkt tot het mi-
nimale en de Ecologische Hoofdstructuur niet 
afgebouwd. De nieuwe Wet Natuur waarin 
e.e.a. geregeld wordt heeft minder met de na-
tuur en meer met economie en landbouw te 
maken. De Flora- en faunawet, Natuurbescher-
mingswet en de Boswet worden opgeheven. 
Dat betekent, als we niet snel ingrijpen en al-
ternatieven bedenken, het einde van het  Gooi 
en Goois Natuurreservaat (GNR), waar een ge-
schiedenis van meer dan 1000 jaar achter zit. 

Belangrijkste zaken van het jaar 2011
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Successen
• Bestuursconferentie
Naar aanleiding van de plannen voor de Wet 
Natuur en de gevolgen daarvan voor het 
Gooi hebben de Vrienden van ’t Gooi zich in-
gezet voor een bestuursconferentie op 2 de-
cember 2011 met als titel ‘De Toekomst van 
de Gooise Natuur’. Deze was speciaal georga-
niseerd voor alle lokale en regionale bestuur-
ders, zoals raadsleden en colleges van B&W 
die betrokken zijn bij de hiervoor geschetste 
plannen. GNR, de steunstichting van het GNR, 
het Gewest Gooi en Vechtstreek en de Stich-
ting Tussen Vecht en Eem (TVE) hebben mee-
gewerkt aan het succes van deze conferentie. 
Bij de voorbereiding ervan is ook gebruik ge-
maakt van de kennis en ervaring opgedaan 
in het zogenaamde Strategisch Overleg (zie 
onder).
De gedeputeerden van Noord-Holland en 
Utrecht zijn geweest en hebben gesproken. 

Op één stem na  hebben de congresbezoekers 
unaniem een manifest aangenomen om, bin-
nen de contouren van het bestuursakkoord, 
toch het eigen karakter van onze regio over-
eind te houden. Het bestuur bezint zich op 
een breed pakket aan activiteiten om het 
manifest als richtsnoer bij de uitwerking van 
het bestuursakkoord geaccepteerd te krijgen. 
Daarbij zal een beroep gedaan worden op 
het Kenniscentrum, aanpalende organisaties 
in de regio en de leden van de Vrienden van 
’t Gooi. 
De bevolking wordt hierbij uitgebreid be-
trokken via de regionale pers en gevraagd 
haar mening te ventileren.

• Schootsvelden
In het vorige nummer konden we melden dat 
de Raad van Naarden unaniem besloten had 
in het kader van het bestemmingsplan Naar-
den Vesting de schootsvelden vrij te houden. 

Zicht op een deel van de schootsvelden rond de vesting Naarden.

Foto:
internet



20

Groot was daarom onze verbazing dat nau-
welijks twee maanden na vaststelling van het 
bestemmingsplan de eerste twee ontheffin-
gen voor woningbouw en erfafscheidingen al 
weer verstrekt werden. We hebben ons hier-
tegen verzet. Inmiddels is Naarden gestart 
met het ontwikkelen van een structuurvisie. 
De Vrienden van ‘t Gooi zijn, in de persoon 
van de voorzitter, uitgenodigd deel te nemen 
aan een informeel tweedaags beraad.
 
• Wandelingen door de Natuurwacht
Het afgelopen jaar verzorgde de Natuur-
wacht 30 wandelingen waaraan 387 perso-
nen deelnamen. Op deze actieve wijze heb-
ben vele inwoners van ’t Gooi - bijna altijd 
leden van onze vereniging - de schoonheid 
en gevarieerdheid ervaren van onze woon- 
en leefomgeving. Uit het voorgaande blijkt 
dat de excursies voorzien in een behoefte. 
Ook dit jaar kunt u weer mee op pad om de 
mooie leefomgeving in Gooi en Vechtstreek 
te bewonderen.

• Vliegveld Hilversum
GS van Noord-Holland hebben een streep ge-
zet onder de activiteiten rondom het Vliegveld 
Hilversum. Medio 2010 heeft GS, als voorberei-
ding op de besluitvorming, diverse belangheb-
benden naar hun mening gevraagd over het 
verleggen en een beetje verharden van de lan-
dingsbanen op  het vliegveld. Tezamen met de 
actiegroep Geen Herrie op de Hei hebben wij 
de Raad van Hilversum ervan overtuigd om al-
leen dan de banen te verleggen als de wijk Ter 
Sype gebouwd wordt én geen enkele andere 
vorm van verharding dan de huidige toe te 
staan. Dit advies is de provincie toegestuurd. 
Eerder adviseerden wij de provincie hetzelfde. 
Verschillende andere belanghebbenden advi-
seerden anders en de provincie heeft daarin 
geen keuze willen maken en besloten het 
vliegveld te laten zoals het is. Dat was eigenlijk 
ons uitgangspunt dat daarmee gehonoreerd 
is. Een opsteker na ons jubileumjaar.

• Lokale structuurvisies 
De provincie Noord-Holland maar ook de pro-
vincie Utrecht hebben hun structuurvisie en de 
Landschap- en Cultuurnota vastgesteld. Deze 

komen in de plaats van de ’oude’ provinciale 
streekplannen. Thans zijn de gemeenten aan 
zet om hun gemeentelijke structuurvisies en 
landschaps- en cultuurnota’s vast te stellen. De 
gemeenten Hilversum, Huizen en Muiden zijn 
inmiddels met hun structuurvisie gestart en 
betrekken daar, ieder op eigen wijze, de be-
volking en belanghebbende organisaties bij. 
De gemeenten Bussum en Naarden zijn be-
gonnen met verkennend overleg en hebben 
onze vereniging uitgenodigd daaraan deel te 
nemen. Gelet op het bestuursakkoord over de 
natuur, de nieuwe Wet Natuur en het manifest 
van 2 december 2011 willen we daaraan zeker 
meedoen.

HIGRO en het Kenniscentrum 
Op 23 mei is door het bestuur een bijeen-
komst georganiseerd met het Kenniscen-
trum. Een paar jaar geleden is namelijk beslo-
ten de expertise van 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 
hier aan deelnemen. Afscheid werd geno-
men van de werkgroep HIGRO (Hilversum in 
’t groen). Deze werkgroep is op verzoek van 
het bestuur in 1996 opgericht en heeft in wis-
selende samenstelling de afgelopen 15 jaar 
in een 85-tal vergaderingen het bestuur ge-
vraagd en ongevraagd geadviseerd over Hil-
versumse ontwikkelingen en de positie van 
natuur en landschap daarbij. De leden van 
HIGRO werden bedankt voor hun inzet en 
zegden toe als lid van het Kenniscentrum hun 
werkzaamheden voort te zetten. Het Kennis-
centrum is het afgelopen jaar uitgebreid tot 
34 personen. Met de komende bezuinigingen 
op de natuur en het wegvallen van de extra 
wettelijke bescherming van 13 gebieden in 
’t Gooi is de inzet van het Kenniscentrum, ook 
bij de lokale structuur- en bestemmingsplan-
ontwikkelingen dringend nodig. Besloten is 
een dergelijke bijeenkomst vaker te organi-
seren om de band tussen de leden onderling 
en de leden en het bestuur te versterken.

Strategisch overleg
Vele organisaties op regionale en provinci-
ale schaal houden zich bezig met natuur en 
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milieu. Met de Vechtplassencommissie, Stich-
ting Groene Hart en de milieufederaties van 
de drie provincies, waaronder Gooi en Vecht-
streek vallen, wordt overleg gevoerd over 
een gezamenlijke strategie. Wat is het ken-
merkende van onze regio, hoe kunnen we 
de economische ontwikkelingen, ruimtelijke 
ordening, natuur, leefomgeving en recreatie 
in samenhang elkaar laten versterken, zijn de 
vragen die daarbij aan de orde komen. Als 
één van de eerste actiepunten zouden najaar 
2011 de nieuwe leden van Provinciale Staten 
van Noord-Holland en Utrecht uitgenodigd 
worden voor een werkbezoek om een aantal 
aansprekende thema’s van de komende ja-
ren te bezichtigen. De werkconferentie ‘Toe-
komst van de Gooise natuur’ heeft dat initia-
tief naar de achtergrond verschoven.

Duurzaamheid en ecologie
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. 

Goede doelen sector
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 in tijden van bezuiniging structureel gaan 
samenwerken met de goede doelen sector,  

waarvan de Vereniging van Vrienden van 
het Gooi deel uitmaakt. Dat betekent moge-
lijkheden scheppen of verruimen, waardoor 
schenkingen en giften vrijgesteld blijven van 
belasting. Daar hebben we allemaal baat bij.

Blaricummer Eng
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 Stich-
ting Blaricum is gepland. 

Website en speerpuntenkaart
Tijdens de jubileumbijeenkomst vorig jaar ok-
tober is de vernieuwde website gelanceerd. 
De webmaster en de redactie van ons tijd-
schrift hebben het afgelopen jaar veel tijd ge-
investeerd in het verbeteren en vullen van de 
nieuwe website. Laatste nieuwtje is het plaat-
sen van een speerpuntenkaart (via Google 
Maps) waarop alle activiteiten van onze ver-
eniging 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 
een en ander eruit ziet. Indien u aanvullingen/
suggesties heeft, aarzel niet en meldt deze bij 
info@vriendenvanhetgooi.nl. 
Gemiddeld telt onze website zo’n 2.500 be-
zoekers per maand. We zijn nog op zoek naar 
versterking van het websiteteam. Indien u 
iemand weet met redactionele vaardigheden 
en enige ICT kennis houden we ons aanbe-
volen. Meldt u aan op de website, of bij de 
secretaris. Ook de redactie van ons vereni-
gingsorgaan kan versterking gebruiken. Zoek 
daarvoor contact met de voorzitter van de 
redactie.

Steunfonds VVG
Tijdens de laatste jaarvergadering is door de 
leden besloten een Steunfonds Vrienden van 
‘t Gooi op te zetten. Het steunfonds moet 
gevuld worden door erfenissen, legaten en 
schenkingen van leden. De aanleiding is de 
erfenis die de vereniging is nagelaten door 
mevrouw Sluijters-Nierstrasz. Deze zomer is 
daarop een voorschot ontvangen. Inmiddels 
is er -zoals besloten in de ledenvergadering- Rustpunt bij één van de engen.

Foto:
internet
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een adviescommissie benoemd, bestaande uit 
de heren Dijkstra, Van Lier en Grasso (onze 
penningmeester). Zij hebben met de voorzit-
ter en secretaris een reglement ontwikkeld 
dat aangeeft hoe het fonds gevormd wordt, 
waaraan uitgaven uit het fonds moeten vol-
doen  en hoe het met de besteding zal gaan. 
Onze vereniging is een zogenaamde ANBI in-
stelling, wat inhoudt, dat over schenkingen 
en giften geen belasting hoeft te worden 
betaald. Wel is het zo dat geld, via schenkin-
gen en giften ontvangen, door de vereniging 
moet worden uitgegeven. Geld oppotten is 
niet de bedoeling. Daarom wordt er door de 
adviescommissie een meerjarig bestedings-
plan opgesteld, dat aan de ledenvergadering 
wordt voorgelegd. Alle leden en andere geïn-
teresseerden worden van harte uitgenodigd 
suggesties te doen en ideeën te leveren die 
zouden kunnen worden opgenomen in het 
bestedingsplan. Het gaat om activiteiten die 
passen in de doelstelling van de vereniging. 
Hierbij kan gedacht worden aan communica-
tie, onderzoek, aankopen, acties, bijzondere 
bijeenkomsten etc. Laat uw stem horen!

Dudokwoontoren
Eind september zijn we geconfronteerd met 
nog een woontoren in Hilversum. Nu is het 
plan een elf verdiepingen tellend bouwwerk 
neer te zetten in de hoek Van Linschotenlaan-
Oostereind in Hilversum. Voor bekenden ter 
plekke, bij het voormalige benzinestation. Het 
bouwwerk ziet er, wegens ruimtegebrek, uit 
als een paddenstoel. Het bestemmingsplan 
moet worden aangepast en de oude visies 
over wel of geen hoogbouw staan weer ter 
discussie. We beramen ons op acties hierte-
gen, in samenwerking met de buurtbewoners 
en anderen. 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
De plannen om een HOV traject (Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer) met onder meer 
aparte busbanen door de natuur tussen Hui-
zen en Hilversum aan te leggen zijn in een 
beslissende fase gekomen. Hoewel er zeker  
kanttekeningen zijn te zetten (zoals de ef-
fectiviteit gelet op de reistijdwinst en de mo-
gelijke aantasting van het leefklimaat in de 

woongebieden langs de busbaan) biedt de 
aanleg ervan ook kansen voor een extra eco-
duct en het lijkt dat ook voor Hilversum ex-
tra middelen vrijgemaakt worden. Inmiddels 
zijn de provincie en de gemeente Hilversum 
voorstander, de gemeente Huizen tegenstan-
der en Blaricum (afhankelijk van het defini-
tieve traject) voor of tegenstander. Het plan 
heeft onder de bevolking ongeveer evenveel 
voor- als tegenstanders. Vooralsnog zijn de 
Vrienden van ’t Gooi niet overtuigd van nut 
en noodzaak van deze investering.  

Ledenbestand 
Op 31 december 2011 was het aantal leden 
en relaties 1483, een afname van 72 leden 
vergeleken met het jaar 2010. Toch hebben 
we in 2011 43 nieuwe leden mogen inschrij-
ven.
Een werkgroep van bestuursleden en leden 
van het Kenniscentrum werkt verder aan een 
actieplan om meer inwoners van het Gooi en 
omstreken lid te maken van de vereniging. In-
middels is de promotiekraam, die in de regio 
bij evenementen gebruikt wordt, aangepast 
en verbeterd. Verder is er een welkomstpak-
ket voor nieuwe leden en ook een geschen-
kabonnement. Ook wordt vanaf 2012 onze 
folder opgenomen in het welkomstpakket 
van elke gemeente voor de nieuwe inwoners. 
Tenslotte wordt ook contact gezocht met on-
dernemers en leden om nieuwe cliënten of 
kennissen een geschenklidmaatschap aan te 
bieden. 

Samenstelling van het bestuur
Tijdens het verslagjaar is de samenstelling van 
het bestuur gewijzigd 
Na 8 jaar te hebben gefunctioneerd als voor-
zitter is op 14 april - tijdens de jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering - afscheid genomen 
van mw. M. Arkesteijn-van Willigen. Vele 
woorden van waardering werden uitgespro-
ken over haar functioneren. Daags na de le-
denvergadering heeft zij als dank voor haar 
inzet de Emil Ludenpenning mogen ontvan-
gen.
Ook heeft het bestuur dit verslagjaar afscheid 
moeten nemen van de penningmeester de 
heer S.T.F.M. Drost en van het bestuurslid me-
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vrouw C.J.M.G. Quispel-Ooms. In de zomer 
heeft het bestuur te Naarden afscheid geno-
men van deze drie bestuurders genomen.
De samenstelling van het bestuur is thans als 
volgt:
Voorzitter: mv. H.M. Laverman-Berbée, be-
stuurslid vanaf 23 april 2009, benoemd tot 
voorzitter op 14 april 2011.
Secretaris: J.L.G. Hoes, vanaf januari 2008.
Penningmeester: J.R. Grasso, vanaf 14 april 
2011.
Vice-voorzitter: mr. J.G. Jorritsma, vanaf 27-
04-2005. 
Lid: de heer H.A. van Steennis, vanaf 23-04-
2008.

Afgevaardigde in de Klankbordgroep Goois 
Natuurreservaat  is de heer D.A. Jonkers.
Afgevaardigde in de Klankbordgroep Na-
tuurmonumenten is de heer E. van Wijland.
Het bestuur wordt verder in haar vergade-
ringen bijgestaan door de secretaris van de 
Gooise Natuurwacht, de heer E.P. Klomp, de 
webmaster de heer F. van Wijland en afwis-
selend één van de leden van de redactie van 
het verenigingsblad.
Erelid en lid van de Raad van Advies is ir. 
J.W.G. Pfeiffer. 
De Raad van Advies bestaat verder uit de le-
den dr. C. Cup, mr. E. Brikkenaar van Dijk, drs. 
H.W.E. Dieperink, drs. H. van Goudoever en ir. 
H.P. Loggere.
Erelid is mw. N. Biersteker. 

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 onderdeel uitmaakte van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie met Fort Werk IV. Het 
is een fantastisch gerestaureerd fortencom-
plex nabij Het Spant. Een aanrader voor een 
bezoekje met familie of vrienden. Kijk maar 
op www.vernissage.nl. Tijdens het huishou-
delijke gedeelte namen we na 8 jaar afscheid 
van onze voorzitter Maud Arkesteijn en werd 
Hetty Laverman-Berbée (onze vicevoorzitter) 
benoemd tot nieuwe voorzitter. Ook werd 
Joost Grasso gekozen als lid van het bestuur 

van de vereniging. Inmiddels heeft hij de ta-
ken van de penningmeester overgenomen. 
Het bestuur is nog op zoek naar aanvulling 
van het bestuur.
Na de pauze was er een themadebat over het 
onderwerp ’t Gooi onderdeel van de Utrecht-
se Heuvelrug. De heren  Marco Glastra (di-
recteur/rentmeester Stichting Het Utrechts 
Landschap) en Bert van der Moolen (direc-
teur/rentmeester Goois Natuurreservaat ga-
ven hun visie op dit thema, waarbij werd 
ingegaan op de bestuurlijke, inhoudelijke en 
financiële aspecten. In een uitgebreide pre-
sentatie gingen beiden in op de wijze waarop 
beide organisaties bestuurlijk georganiseerd 
zijn en inhoudelijk werken aan het bereiken 
van hun doelstelling. De heer Glastra was 
best jaloers over de bestuurlijke inbedding 
van GNR en de heer Van der Moolen zag 
mogelijkheden in de uitruil van gebiedson-
derdelen (met behoud van de natuur) zoals 
die in de Heuvelrug met veel resultaat wordt 
gebezigd. 
Vervolgens ontstond een discussie met de 
zaal onder leiding van de heer  Alexander 
Overdiep.
Door het strikt hanteren van de ‘rode contou-
ren‘ is er veel grip  op het landschap in de 
provincie Utrecht. 
De provincie Utrecht is  daarin sturend in haar 
beleid. Dat is een helder en goed optreden, 
nastrevenswaardig.
In Noord-Holland houdt de provincie zich af-
zijdig, ondanks de getekende Cecilia-overeen-
komst uit 2008 waarin zij zich verbindt aan 
de visie en het plan Heel de Heuvelrug. De 
provincie zou toch geactiveerd moeten zien 
te worden. Dit themadebat liep vooruit op de 
ontwikkelingen verderop in het verslagjaar, 
die elders in dit nummer aan de orde komen. 

Financiën
Door de algemene ledenvergadering zijn de 
jaarstukken over 2011 geaccordeerd De be-
groting voor 2012 is goedgekeurd. De kas-
commissie, bestaande uit de heren Jansen, 
Vorstman en Doyer stemde hiermee in. De 
heer Doyer trad na drie jaar uit de kascom-
missie. De heer Sander Koopman is in zijn 
plaats benoemd.
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Tijdschrift
In 2011 verschenen drie nummers.
Er was weer een ruimschoots aanbod van 
kopij voor ons tijdschrift om dit met lezens-
waardige artikelen te vullen. In het verslag-
jaar was de redactie als volgt samengesteld: 
Voorzitter en redactiesecretaris: D.A. Jonkers, 
Leden: mevrouw C. van Lingen en de heren 
J.H. Bannier, C.J.J. Walet en F. van Wijland.  

Natuurwacht
De Natuurwacht, onderdeel van de Vrienden 
van ‘t Gooi, heeft het afgelopen jaar met ze-
ven vrijwilligers gezorgd voor een veilig be-
heer en behoud van de Gooise natuur. Ook 
heeft een drietal Natuurwachten voor leden 
en andere geïnteresseerden een groot aantal 
wandelingen georganiseerd in de regio. In 
2011 waren dat er 30 (2010: 29). Hieraan heb-
ben zo’n 387 personen deelgenomen (2010: 
381). De laatste tijd wordt de Natuurwacht 
ook uitgenodigd  door derden (bedrijven en 
instellingen) om een rondleiding of excursie 
te organiseren in het Gooi. Voor uitgebreide 
informatie over de werkzaamheden en activi-
teiten van de Natuurwacht, wordt verwezen 
naar het hierover uitgebrachte jaarverslag.

Public relations
- We zijn (veelal via de Natuurwacht) pre-

sent op markten en openingen, zoals het 

Schaapscheerdersfeest van GNR  op 5 juni 
bij de schaapskooi in Blaricum, de Open 
Dag van het Vogelhospitaal in Naarden 
op 20 juni, het Midzomer Natuurfestival 
in Bussum dat op 26 juni plaatsvond, het 
Houthakkersfeest in Lage Vuursche op 21 
augustus en de Cursus- en Vrijetijdsmarkt 
op de Groest in Hilversum op 11 septem-
ber.

- Met het GNR onderhouden de voorzitter 
en vice-voorzitter vanouds periodiek over-
leg.

- Met de Stichting Tussen Vecht en Eem 
(TVE) is intensief contact. De Vrienden van 
‘t Gooi zijn vertegenwoordigd in het be-
stuur van deze stichting.

- Samen met de besturen van de Stad en 
Lande Stichting, TVE, GNR en de Vrien-
den van ‘t Gooi, is in 2009 een commissie 
gevormd die jaarlijks de Emil Ludenpen-
ning uitreikt aan instellingen of personen 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
op het gebied van de regionale geschied-
schrijving en/of het behoud van het cultu-
reel erfgoed.

- Ook zijn diverse symposia en lezingen 
bezocht, onder andere van de Stichting 
Groene Hart en de Milieufederatie Noord-
Holland.

- Op 13 oktober hebben zo’n 35 leden en 
belangstellenden in de infoschuur van 
GNR geluisterd naar dr. ir. Robbert Snep 
van Alterra van de Universiteit Wagenin-
gen. Robbert Snep hield een zeer boeiend 
betoog over het thema  ‘Groen in de stad’. 
Hij liet heel duidelijk zien welk belang na-
tuur in de stad, ja zelfs op industrieterrei-
nen, heeft voor én het welbevinden van 
de mens, maar ook voor het voorbestaan 
en de uitbreiding van plant- en diersoor-
ten.

Plannen voor 2012
De politiek-bestuurlijke hoofdlijn van ons be-
leid voor 2012 en volgende jaren zal zijn het 
vinden van mogelijkheden, binnen de be-
perkte financiële en wettelijke kaders, om de 
afronding van de EHS in onze regio toch te re-
aliseren. Praktisch betekent dat ook bevorde-
ren dat het op 2 december 2011 aangenomen 

Vernissage Bussum.
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vastgelegd, maar in handen gelegd van lokale 
overheden (gemeenten). Daarmee neemt het 
belang van het werk van de VVG alleen maar 
toe: meer dan ooit zullen de gemeenten in ‘t 
Gooi ‘scherp gehouden’ moeten worden om 
de kostbaarheden van deze streek te behou-
den en te versterken.
In het verleden heb ik mij daar als wethouder 
en provinciebestuurder voor ingezet, in beide 
gevallen met natuur in mijn portefeuille. Zo 
heb ik mij actief bezig gehouden met de in-
middels gerealiseerde natuurbrug tussen Hil-
versum en Bussum, Verder ook met de geplan-
de ecoducten bij Crailo/A1, bij Anna’s Hoeve 
en over de provinciale weg 
ten zuiden van Hilversum. 
Graag wil ik via de Vrienden 
van ’t Gooi mijn tijd, energie 
én mijn opgedane kennis en 
bestuurlijke ervaring in blij-
ven zetten voor het behoud 
van de unieke natuur en cul-
tuurhistorie in ’t Gooi.
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manifest wordt gehoord en wordt uitgevoerd. 
Daarbij zal - vooral op lokaal niveau - het Ken-
niscentrum intensief worden benaderd en in-
geschakeld om na te gaan of de lokale struc-
tuur- en bestemmingsplannen aansluiten bij 
het manifest.
Het in 2011 ontwikkelde structurele overleg 
willen wij voortzetten, mede om bovenstaand 
doel te bereiken en te versterken. Inmiddels 
doen de Natuur- en Milieufederaties in Noord- 
en Zuid-Holland en Utrecht, De Stichting Groe-
ne Hart en de Vechtplassencommissie hier aan 
mee. De aanbevelingen uit Te Gooi, Te Grab-
bel en Ten Goede zullen daarbij het speerpunt 
zijn evenals het manifest. Met ons Kennis-
centrum en een aantal lokale instellingen en 
organisaties willen wij ervoor waken dat het 

unieke karakter van ’t Gooi overeind blijft en 
het groen meer ruimte binnen de dorpen en 
steden in onze regio krijgt. Het bestuur van de 
Vrienden van ‘t Gooi - staat vierkant achter het 
gehele manifest.
De plannen van de PR-commissie om gestruc-
tureerd nieuwe leden te werven zijn begin 
2012 van start gegaan. Verdere uitbreiding 
daarvan wordt voorbereid.
Ook onderzoekt het bestuur de mogelijkhe-
den om in het voorjaar van 2012 een cursus  
‘Gooiologie’ te organiseren voor leden en be-
langstellenden. Op een beperkt  aantal dag-
delen   wordt  het ontstaan en de ontwikke-
lingen van onze regio belicht. Al eerder, o.a. in 
1999, organiseerden de Vrienden van ‘t Gooi 
met succes een cursus Gooiologie.

Bart Heller

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering eind 
april zal ik worden voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. Hoewel ik 41 jaar geleden ben 
geboren in Alkmaar, heb ik vrijwel mijn hele 
leven gewoond in ’t Gooi, in Hilversum, op en-
kele jaren Amsterdam na tijdens mijn studie 
politicologie. In al die jaren heb ik vele plan-
nen en discussies langs horen komen die ten 
koste zouden gaan van de natuur in deze re-
gio. Plannen die weliswaar keer op keer wor-
den afgewezen, zoals voor wegen over de 
heide, maar die op de een of andere manier 
om de zoveel jaar toch steeds weer terug lij-
ken te komen. In de tussentijd heb ik al die ja-
ren gelukkig ‘gewoon’ kunnen genieten van 
de prachtige natuur hier  en ik hoop dat ook 
nog vele, vele jaren te kunnen blijven doen.
Dat is in de huidige tijd echter nog minder 
vanzelfsprekend dan in het verleden. De rea-
lisatie van nieuwe natuurgebieden is door het 
kabinet vrijwel stopgezet en met de nieuwe 
natuurwet gaat ook de bescherming van be-
staande natuurgebieden op de helling. Deze 
bescherming wordt niet langer op rijksniveau 
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Edwin P. Klomp

Hart voor natuur
Het jaar 2011 begon met nog een aantal kou-
de dagen, de nasleep van de voorafgaande 
winterse decembermaand van 2010.  Al spoe-
dig werd het voorjaar. Het voorjaar was zacht 
en vooral ook zeer droog. De zomer was ech-
ter zeer nat. Wellicht heeft de combinatie van 
het zachte voorjaar en de natte zomer geleid 
tot een buitengewoon fraaie bloei van de 
heide. Zowel op de Blaricummerheide als op 
de Westerheide werd ook witte struikheide 
aangetroffen. Al in de loop van de zomer wa-
ren er verscheidene paddenstoelen te zien. 
Het najaar was weer zacht en zeer droog.
Vooral de eerste maanden van het jaar ston-
den in het teken van de landelijke actie ’Hart 
voor Natuur’, een actie van meer dan vijftig 
natuurorganisaties tegen de voorgenomen 
bezuinigingen door het huidige kabinet op 
de natuur en het beheer daarvan. Ook wij be-
steedden aandacht aan deze actie door o.a. 
onze traditionele nieuwjaarswandeling van 2 
januari iets aan te passen en aan te haken bij 
de actie door het Goois Natuurreservaat nabij 
de schaapskooi bij Blaricum.
Daarnaast hebben wij in het kader van deze 
actie een extra wandeling ingelast over de 
Zuiderheide op 19 februari. Aan deze wande-
ling werd ook aandacht besteed door o.a. De 
Gooi- en Eemlander, De Laarder Courant De 
BEL en Radio 6FM.

Personele samenstelling
In 2011 bleef de personele samenstelling van 
de Gooise Natuurwacht ongewijzigd. Er wa-
ren zeven leden, waarvan twee uit Huizen, 
twee uit Bussum, twee uit Hilversum en één 
uit Ankeveen.

Toezicht
De leden van de Gooise Natuurwacht hebben 
geen opsporingsbevoegdheid; desondanks 
hebben zij wel weer toezicht gehouden in de 
Gooise natuurgebieden. Vaak was met een 

goed gesprek veel te bereiken. Er werd voor-
al opgetreden tegen mensen met loslopende 
honden op plekken waar dat niet mag, het 
rijden met bromscooters op fiets- en andere 
paden, ruiters buiten de ruiterpaden, het 
verstoren van vee, weggooien van afval en 
vernielingen. Een aantal keer is opgetreden 
tegen mensen die probeerden een vuurtje te 
stoken. Ook werden enkele mensen verwij-
derd uit voor publiek niet vrij toegankelijke 
gebieden.

Excursies
In 2011 werden 30 openbare wandelexcursies 
geleid (2010 - 29), waarvan 17 in het voorjaar 
en 13 in het najaar. In totaal namen hieraan 
387 mensen deel (2010 - 319). Er waren 202 
deelnemers in het voorjaar en 185 in het na-
jaar. Het gemiddeld aantal deel nemers per 
excursie in 2011 was 12,9 (2010 - 11).
De meeste deelnemers (35) trok onze nieuw-
jaarswandeling op 2 januari over de Tafel-
bergheide, door het Bikbergerbos en het 
Crailose Bos. Voor onze extra ingelaste wan-
deling op 19 februari in het kader van de ac-
tie ‘Hart voor Natuur’ meldden zich 21 deel-
nemers.
De openbare wandelexcursies werden in 2011 
geleid door de natuurwachters Randolph Pel-
sink, Roy Sikking en Edwin Klomp.

Naast de openbare wandelexcursies, waaraan 
iedereen kan deelnemen, waren er in 2011 
ook 5 wandelexcursies op verzoek (2010 - 5). 
Het ging om de volgende wandelingen:
-  Hoorneboegsche Heide en Zonneheide 

voor bestuursleden, redactieleden, na-
tuurwachters en andere vrijwilligers van 
de Vrienden van ‘t Gooi (15 januari, 21 
deelnemers).

-  Kasteeltuinwandeling Lage Vuursche voor 
Rotaryclub Breukelen (2 juli, 10 deelne-
mers).

- Stulpwandeling Lage Vuursche voor de 
Rotaryclub Breukelen op (2 juli, 10 deel-
nemers).
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- Vaartocht vestinggrachten Naarden i.s.m. 
Joost Grasso (gids-schipper) n.a.v. afscheid 
van voorzitter Maud Arkesteijn-van Willi-
gen (10 juli, 13 deelnemers).

- Ontbijtwandeling Groeneveld en Hoge 
Vuursche voor gasten Restaurant Vuur te 
Baarn (13 november, 24 deelnemers).

 In totaal 78 deelnemers (2010 - 62).

Ook in 2011 werd weer medewerking ver-
leend als gids voor rondritten door het Gooi 
per touringcar voor een tweetal reisbureaus 
uit Friesland:
- Vliegveld Hilversum naar Jachthaven De 

Wolfrat in Loosdrecht (13 april, 31 passa-
giers).

-  Vliegveld Hilversum naar Jachthaven De 
Wolfrat in Loosdrecht (12 mei, 39 passa-
giers).

-  Vliegveld Hilversum naar Laren, bus daar-
na verder naar Naarden (1 juni, 34 passa-
giers).

-  Vliegveld Hilversum naar Jachthaven De 
Wolfrat in Loosdrecht (10 juni, 32 passa-
giers).

-  Vliegveld Hilversum naar Plataanweg Hil-
versum, bus verder naar Utrecht (6 sep-
tember, 50 passagiers).

-  Vliegveld Hilversum naar Jachthaven De 
Wolfrat in Loosdrecht (25 oktober, 23 pas-
sagiers).

In totaal 6 rondritten per touringcar door het 
Gooi (2010 - 5) met in totaal 209 passagiers ex-
clusief chauffeur (2010 - 257).
In totaal zijn door ons in 2011 maar liefst 674 
mensen rondgeleid door het Gooi (638 in 2010).

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

schaapskooi op de Blaricummerheide op 4 
juni.

-  Midzomer Natuurfestival op het Wilhel-
minaplantsoen te Bussum op 18 juni.

-  Open-Dag Vogelhospitaal Naarden op 19 
juni.

-  Houthakkersfeest Lage Vuursche op 20 
augustus.

Foto:
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Hoornboegsche Heide.
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-  Cursus- en Vrijetijdsmarkt op de Groest in 
Hilversum op 10 september.

-  Educatiemarkt NME bij de Infoschuur van 
het GNR op 5 oktober.

Aan vier van deze evenementen werd ook 
spontaan en enthousiast meegewerkt door 
Clara Campbell waarvoor bij deze onze har-
telijke dank.

Publicaties
In het najaar verscheen een fietsroute die 
loopt langs de houten huizen in de Verboden 
Kringen van Naarden en Bussum. Deze fiets-
route kon worden samengesteld dankzij de 
medewerking en op basis van gegevens van 
M.J.M. Heyne, Jan Schimmel en Hennie van 
Rennes. Allen dank daarvoor!

Contacten
Behalve de reguliere contacten met de be-
stuursleden van de Vrienden van ‘t Gooi wa-
ren er ook contacten met medewerkers van 
het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer en IVN. 
Met name met betrekking tot de actie ‘Hart 
voor Natuur’ waren er contacten met de lo-
kale en regionale pers. Er werden interviews 

gegeven aan De Gooi- en Eemlander en Ra-
dio 6FM. Naar aanleiding van onze wandeling 
door het Boombergpark in Hilversum op 9 ok-
tober was er voorafgaand daaraan een kort 
telefonisch radio-interview met Rti Hilversum.

Waarnemingen
Tijdens onze wandelexcursies werden weer 
leuke en interessante waarnemingen gedaan. 
Zo werden zowel op Cruysbergen als in het 
Laegieskamp gevlekte orchissen gezien; de 
breedbladige wespenorchis werd op diverse 
plaatsen aangetroffen, vooral langs fietspa-
den. Reeën werden vooral gesignaleerd op 
de Wester- en Bussumerheide, maar ook op 
de ‘s-Gravelandse buitenplaatsen. Levendba-
rende hagedissen op de Tafelbergheide en De 
Stulp (Lage Vuursche). De buizerd is overal 
gezien in het Gooi, de havik hoorden wij in 
het Bikbergerbos, de Hoge Vuursche en het 
Spanderswoud. Zwarte spechten in de Hoge 
Vuursche en putters op de Natuurbrug. Daar 
hielden zich ook verscheidene kneuen op.
De goudhoed - een zeldzame paddenstoel - is 
weer gevonden bij Groot-Kievitsdal (Baarn). 
Twee prachtige bosuilen zijn gezien op Groe-
neveld.

Een vallei vol water
Na de verschijning van ‘Amersfoort lag aan 
zee’ Waterschapskroniek Vallei & Eem deel 1,
dat de periode 777-1616 behandelt, is nu
deel 2 ‘Een vallei vol water’ gepubliceerd. Dit 
deel gaat in op de historie van het waterbe-
heer in het gebied dat het tegenwoordige 
waterschap bestreek in de periode 1616-2011. 
Eeuwen achtereen kon in de vallei grote wa-
teroverlast optreden vanuit de Zuiderzee  of 
het achterland door langdurige regenval of 
overstromingen vanaf de Rijn. Een apart over-
zicht is opgenomen als bijlage met bijna 300 
gevallen van stormvloeden, dijkdoorbraken, 
overstromingen en wateroverlast. Het laat 
zien dat die soms plaatselijk optraden, maar 
ook verspreid over grote gebieden. Op een 
van de eerste bladzijden maakt een kaart 

zichtbaar om welk 
gebied het gaat. De 
hoge delen daarbin-
nen aan de zijde van 
de Utrechtse Heuvel-
rug en die aan de 
Veluwe grenzen en 
de vallei omzomen 
zijn daarop goed zichtbaar. Even verder is een 
overzichtkaart afgebeeld, die de stroomge-
bieden van de afwaterende beken op de Eem 
toont en de namen van de gebieden die voor 
de voor de waterberging moeten zorgen. In 
zes hoofdstukken komen in chronologische 
volgorde afgebakende tijdperiodes aan de 
orde  met per tijdvak de namen van plaatsen, 
polders etc. waarin zaken plaatsvonden. Han-
dig voor degenen die niet in alle feiten geïnte-
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resseerd zijn die worden genoemd, of op zoek 
zijn naar wat ergens heeft plaatsgevonden. Er 
waren eeuwen achtereen problemen over de 
afwatering tussen Gelderse grondeigenaren 
en die in het lager liggende Eemland. Hieraan 
kwam een einde na de eenwording van de 
waterschappen. Het boek schetst tot in detail 
alles wat er kijken komt bij waterstaatkundig 
beheer, integraal waterbeheer, regelingen, 
verordeningen etc. Daarnaast biedt het ook 
wel voor ‘elk wat wils’. Bijvoorbeeld hoe en 
waarom palendijken werden aangelegd en de 
problemen die men ondervond met paalwor-
men. Er komen zaken aan het licht die men 
niet zo gauw in een waterstaatskroniek zou 
verwachten. Voor Gooiers is het interessant 
om te zien, dat een deel van de vallei in de 
Middeleeuwen  toebehoorde aan Gooiland. 
Zo had de kerk van Laren vroeger  bij het Klein 
Raboes gronden in bezit waar vee werd inge-
schaard. Uit een tekst blijkt dat het in de 17e 
eeuw aan vogelvangers bij Bunschoten verbo-
den was om tussen 22 februari en 22 novem-
ber hun netten of touwen op de landen te leg-
gen. Reden voor de maatregel was dat zij een 
sluis zouden open zetten en dammen doorste-
ken om het lage land te laten onderlopen, om 
betere vangsten te verkrijgen. Bunschoten en 
wijde omgeving was vroeger het domein van 
veel ganzenvangers. Die waren waarschijnlijk 
echter actief in de polders van november tot in 
februari. Dat is namelijk de periode waarin de 
huidige ganzenflappers vangen voor weten-
schappelijk ringonderzoek. Wetenswaardig is 
dat in Denemarken gefokte ossen in Eemland 
werden vetgemest en doorverkocht naar Am-
sterdam. Verder dat er in het gebied ooit ko-
permolens zijn geweest. Zijstapje zijn gravures 
die wijze op tabaksteelt in Amersfoort en hoe 
de bekende Amersfoortse kei in de stad is ge-
komen.
Een verklarende woordenlijst is opgenomen 
voor hen die niet thuis zijn in de terminolo-
gie. Het boek is rijk geïllustreerd in kleur en 
zwart-wit met oude en recente kaarten, foto’s, 
gravures,etc. Er zijn twee kaarten ingevoegd.  
Een met het gebied dat het waterschap be-
strijkt van Lage Vuursche tot Oosterbeek, 
waarop o.a. de stroomgebieden van de beken 
te vinden zijn. De ander bevat de stamboom 

van de waterschappen. Met haar monniken-
werk heeft de auteur een prestatie van for-
maat geleverd. 

Dick A. Jonkers

Margriet Mijnssen-Dutilh 2011. Een vallei vol 
water. Waterschapskroniek Vallei & Eem 1616-
2011, Utrecht/Leusden, SPOU/Waterschap Val-
lei & Eem. ISBN 978-90-5479-087-7.
Prijs € 37,50.

Eetbare en giftige planten
Iedereen kent wel het beeld 
van de bramenzoekers, die 
in de zomer gewapend met 
een stok en een emmertje op 
zoek zijn naar rijpe bramen, 
die zij oogsten om er jam 
van te kunnen maken. Be-
halve deze vruchten heeft 
de natuur nog veel meer 
eetbare producten te bieden, die 
zelfs kunnen groeien in tuinen, waarvan de 
functie geen moestuin is. De opbrengst aan 
kruiden, vruchten en noten kan een welkome 
en smakelijke aanvulling zijn op wat winkels 
te bieden hebben. Het buiten zijn om te verza-
melen is gezond, we hoeven er niet voor naar 
de biologisch-dynamische winkel en er hangt 
geen prijskaartje aan. Bovendien smaken we 
de voldoening dat we er zelf lekkere en uit-
eenlopende dingen van kunnen maken. 
Met de gids ‘Eetbare & giftige planten’, waarin 
meer dan 200 kruiden, heesters en bomen zijn 
bijeengebracht wordt de lezer duidelijk ge-
maakt welke te gebruiken zijn om iets van te 
bereiden. Het eerste deel behandelt de bessen, 
vruchten en noten het tweede deel de wilde 
kruiden. Er is een  zoeksleutel met de kleuren 
van vruchten en bloesem. Symbolen geven de 
bloeitijd aan, wanneer wat rauw en gekookt 
eetbaar is en wanneer vruchten rijp zijn. Er is 
een apart symbool voor giftige planten. Ba-
sisrecepten helpen de gebruiker op pad. Wat 
geoogst kan worden is afgebeeld op kleuren-
foto’s bij de soortbeschrijvingen. Die bevatten 
ook gegevens over de vindplaats en toepas-
baarheid voor bijvoorbeeld het maken van 
jams, drankjes of als ingrediënt. Op een aantal 
plaatsen staan bij soorten recepten afgebeeld. 



De gids bevat niet alleen beschrijvingen van 
soorten, die in de vrije natuur groeien, maar 
ook van cultivars in tuinen.

Dick A. Jonkers

Bruno P. Kremer 2011. Eetbare & giftige plan-
ten. De Fontein/Tirion UIitgevers, Utrecht. ISBN 
978 90 5210 731 8. Prijs € 16,95.

Bussum, bakermat van de Nederlandse televisie
Dat het in 2011 zestig jaar geleden is dat de 
televisie in Nederland van start ging kan nie-
mand ontgaan zijn. Bussum was de bakermat. 
Daarom heeft de Historisch Kring Bussum een 
boekje uitgegeven, waarin een rondwande-
ling of fietstocht langs de markantste plaatsen 
van de televisiehistorie wordt beschreven. Het 
is een simpele uitgave met veel illustraties van 
zowel het verleden als hoe deze plekken en ge-
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bouwen er tegenwoor-
dig uitzien. Dat het in 
zwart-wit is uitgevoerd 
maakt het nostalgische 
beeld eigenlijk alleen 
maar duidelijker.
De tocht loopt van de 
Studio Irene in de Kapelstraat, over ruim 2½ 
km tot Studio Concordia aan de Graaf Wich-
manlaan.
Zowel voor Bussumers die zich deze periode 
kunnen herinneren als voor anderen  geeft dit 
een mooi beeld over de vroegere verweven-
heid van het dorp met televisie in de periode 
van 1951 tot het midden van de tachtiger jaren.
Meer informatie is te vinden op de site: www.
historischekringbussum.nl. Het boekje kost 
slechts € 2,00.

Jan Hein Bannier

Sander Koopman

Uit een groot aantal signalen blijkt duidelijk 
dat alle seinen voor de Nederlandse natuur op 
rood staan. Op het eerste gezicht staat de ve-
getatie in de beschermde natuurgebieden in 
Nederland er goed bij en nemen de uitstoot 
en depositie van schadelijke en verzurende 
stoffen de laatste tientallen jaren af. Een die-
pere beschouwing geeft een heel ander beeld. 
Meerdere trends, die onderling samenhangen, 
lijken op de langere termijn te convergeren 
naar areaalverlies voor de natuur en een ver-
gaande afname van de kwaliteit van natuur 
èn van het Nederlandse landschap. De meeste 
van deze trends zijn al langere tijd zichtbaar. 
Het nieuwe kabinetsbeleid lost de problemen 
niet op, maar versterkt deze negatieve trends. 
Ik constateer trends en geef aan hoe het kabi-
netsbeleid deze versterkt.

Dichtslibben van het Nederlandse landschap
Vooral in de Randstad en een brede strook 
daar omheen valt een voortdurende uitbrei-
ding van het stedelijk gebied en van bedrij-

venterreinen waar te nemen (1). Ondanks de 
slechte perspectieven voor de bedrijfsvast-
goedsector worden er nog altijd nieuwe be-
drijventerreinen gebouwd midden in de groe-
ne ruimte. Voorbeelden hiervan zijn te vinden 
bij Zwolle, Houten en de gebiedsontwikke-
ling Crailoo in het Gooi. Recent nog pleitten 
economische belangenverenigingen ervoor 
om een deel van dit gebied, gelegen nabij de 
Bussumer- en Westerheide, in te richten als be-
drijventerrein. In Hoogeveen was in het najaar 
van 2011 te zien hoe aan de noordwestrand 
van de bebouwde kom een maagdelijk wei-
land gepland stond om bebouwd te worden 
met bedrijfsruimte, terwijl ruim een kilometer 
verderop op een bestaand bedrijventerrein 
vele duizenden vierkante meters te huur ston-
den. Provincies en gemeenten willen of kun-
nen dergelijke laakbare initiatieven blijkbaar  
niet beteugelen. Enkele jaren geleden is door 
de overheid verdichtingsbeleid geformuleerd, 
waarmee onnodige uitbreiding van bedrijven-
terreinen in het landelijk gebied voorkomen 
moest worden. Uit een evaluatie door het 
Planbureau voor de Leefomgeving is gebleken 
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dat dit beleid niet effectief is geweest. In de 
periode 2002-2008 kwam meer dan 75% van 
de banengroei terecht buiten het stedelijk ge-
bied (2). Het nieuwe kabinet heeft op dit pro-
bleem nog geen antwoord gevonden.
Integendeel, één van de meest succesvolle 
overheidsmaatregelen om de open ruimte 
te behouden was het bufferzonebeleid. He-
laas is de verantwoordelijkheid voor de in-
richting van het landschap overgegaan naar 
lagere overheden. Daarmee zijn een consis-
tente landschapsinrichting en garanties op 
behoud van karakteristieke landschappen en 
relaties tussen fysisch-geografische regio’s de-
finitief naar het rijk der fabelen verbannen. 
Met name gemeenten lijken vooral hun eigen 
plan te trekken bij het plannen en realiseren 
van bedrijventerreinen en niet of nauwelijks 
op regionaal niveau hierover af te stemmen. 
Het gevolg is een overschot aan bedrijventer-
reinen en hierdoor een onnodig groot ruimte-
beslag. De kans is groot dat door decentralisa-
tie van ruimtelijk beleid deze situatie verder 
verslechtert. 

Landschappelijke polarisatie
Zoals hiervoor geschetst breidt het stedelijk 
gebied zich uit. Nieuwe wijken worden veelal 
compact gebouwd met kleine tuinen en wei-
nig openbaar groen. De woonomgeving ver-
steent, het aantal vierkante meters groen per 
woning neemt in de meeste gemeenten af  (3). 
Nieuwe woonwijken worden veelal gebouwd 
op voormalige landbouwgronden. Een ander 

deel van landbouwgronden wordt door na-
tuurontwikkeling toegevoegd aan het areaal 
natuur. De overgebleven landbouwgronden 
worden steeds intensiever gebruikt. De dero-
gatie (toestemming om van regels af te mogen 
wijken) op de EU-Nitraatrichtlijn die de over-
heid enkele jaren geleden aanvroeg, spreekt 
boekdelen. De emissie van ammoniak daalt 
weliswaar gemiddeld over Nederland (2), maar 
is in het algemeen nog te hoog voor gevoe-
lige ecosystemen, zoals hoogveengebieden en 
droge heischrale graslanden (4). Daarnaast is 
er regionaal sprake van toenemende ammoni-
akdepositie, zelfs in Natura 2000-gebieden (5). 
Ook hier belooft de toekomst weinig goeds. 
In het verleden ingezet beleid is kennelijk on-
voldoende effectief en het stopzetten van de 
verwerving van EHS-gronden zorgt ervoor dat 
landbouwbedrijven nabij kwetsbare natuurge-
bieden kunnen blijven bestaan. De vrije markt 
‘dwingt’ landbouwbedrijven in het algemeen 
tot voortdurende intensivering, hetgeen zich 
per definitie moeilijk verhoudt tot een groot-
schalige daling van de nutriëntenemissies. Re-
gelmatig verschijnen er plannen in het nieuws 
voor zogeheten ‘megastallen’ en het aantal 
megalandbouwbedrijven (> 500 Nederlandse 
grootte-eenheden) is de afgelopen jaren in 
alle landbouwsectoren gegroeid (6). Als gevolg 
van de intensivering van de landbouw gaat de 
karakteristieke flora en fauna van akker- en 
weidegebieden achteruit (7). Allemaal indica-
toren voor een toenemende scheiding tussen 
een intensief antropogeen landschap en daar 
tussenin een beperkte oppervlakte natuur, 
waar beheerders nooddruftig trachten hun 
biodiversiteit in stand te houden.

Verder verlies van biodiversiteit
Het lijkt erop dat de Nederlandse biodiversiteit 
niet verder afneemt (2) en wellicht zelfs groeit 
(8). Wat wel duidelijk blijkt is een substitutie 
van specialisten door generalisten. Uit ecolo-
gisch perspectief is dit een zorgwekkende ont-
wikkeling. Juist de soorten die kenmerkend 
zijn voor Atlantische deltanatuur dan wel voor 
extensief beheerde landbouwgebieden ver-
dwijnen. Gezien de sterke afname van de sub-
sidiestroom naar het natuurbeheer is het ten 
zeerste de vraag of het beheer gecontinueerd 

Foto:
Dick A. Jonkers

Grotendeels leegstaand bedrijfsgebouw in de Zuidpolder 
te Veen (Eemnes).



32

wordt dat noodzakelijk is voor behoud en te-
rugkomst van zeldzame soorten.  Wanneer de 
komende jaren bijvoorbeeld maaibeheer, her-
stel van verzuurde vennen, hermeanderings-
projecten (meanderen is het bochtig zijn van 
beken e.d.) en  afgraven van verrijkte topla-
gen achterwege blijft, komen de soorten die 
hiervan afhankelijk zijn in de gevarenzone.

Afbraak van sociaal kapitaal voor natuur 
Na een flinke groei in de jaren ’90 zijn in het 
eerste decennium van de 21e eeuw de le-
denaantallen van natuurorganisaties gesta-
biliseerd of afgenomen (9). Het belang van 
natuur(behoud) als maatschappelijk vraagstuk 
ten opzichte van andere maatschappelijke 
vraagstukken neemt de laatste jaren af (10). 
Daarmee vermindert de maatschappelijke 
invloed van natuurorganisaties. Zo is helaas 
de Bomenstichting ter ziele gegaan en vele 
natuurgerelateerde organisaties moeten be-
zuinigen. Ook wordt het deze organisaties 
steeds lastiger gemaakt om via de rechtspraak 
invloed uit te oefenen op besluitvorming over 
landschap en natuur. Al met al voor de natuur 
ongunstige ontwikkelingen, want de volgen-
de trend leidt er juist toe dat er meer taken op 
het bordje van de particuliere natuurbescher-
ming komen. Dit alles leidt tot een afbraak 
van het sociaal kapitaal voor natuur. 

Beleidsinkrimping naar kerntaken  
Al sinds de jaren ’80 van de 20e eeuw heerst 
er in de Nederlandse landelijke politiek een li-
bertijns dogma van deregulering en liberalise-
ring (11). De nieuwe Wet Natuur past feilloos 
in dit dogma en dreigt het vehikel te worden 

waarmee Nederland uitsluitend voldoet aan 
de Europese eisen voor natuurbescherming. 
Het beleid wordt gericht op inkrimping van 
kerntaken; natuurbehoud gedelegeerd naar 
lagere overheden en het particuliere domein. 
Alleen voor de Natura 2000-gebieden en voor 
soorten van de EU-soortenrichtlijn  is bescher-
ming gegarandeerd op rijksniveau. Natuur 
wordt gezien als hinderlijk voor economische 
belangen, lees intensivering van het ruimtege-
bruik en vervanging van natuur door wonen, 
werken en infrastructuur. Veel  natuurgebie-
den, bijvoorbeeld bezittingen van de Provin-
ciale Landschappen, maar ook gebieden van 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer val-
len straks buiten de bescherming en worden 
hiermee zeer kwetsbaar voor de economische 
belangen. Zo vallen de grote bosgebieden 
en heidevelden van het Gooi en de Utrechtse 
Heuvelrug buiten Natura 2000, terwijl deze 
regio nu voor veel soortgroepen een hoge 
biodiversiteit kent (12). Natura 2000 gaat 
over afzonderlijke gebieden en houdt onvol-
doende rekening met gradiënten en relaties 
op landschapsschaal. Juist de gradiënt tussen 
stuwwallen die geen Natura 2000 -gebied zijn 
en de Vechtplassen, waarbij dit wel het geval 
is, is een belangrijke verklarende factor voor 
de biodiversiteit in deze regio. Extra zorgwek-
kend is het gegeven dat de ruimtelijke druk 
in dit deel van het land groot is. De explo-
sieve uitbreiding van de steden Utrecht en 
Amersfoort de afgelopen 20 jaar is hiervoor 
illustratief. Een tweede voorbeeld is het Reest-
dal in Drente. De Reest is één van de weinige 
niet-genormaliseerde laaglandriviertjes in ons 
land, waarlangs zich meerdere bijzondere 
natuurgebiedjes bevinden, zoals de Havix-
horst, Pieperij en het Meeuwenveen (13). Het 
stroomgebied van de Reest ligt buiten de Na-
tura 2000 -zone en is dus straks onbeschermd 
door rijksbeleid. Omdat de Reest tevens de 
grens vormt tussen de provincies Overijssel en 
Drente, is dit gebied extra gevoelig voor be-
stuurlijke divergentie tussen provincies.

Sterke bezuiniging op financiële middelen 
De financiële kaalslag van de laatste jaren 
heeft niet alleen de cultuursector zwaar ge-
troffen, maar ook de natuur- en milieusector. 
De middelen voor realisatie van de EHS dro-

Afbeelding:
Stefan Verweij
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gen op, maar daarnaast ook tal van subsidies 
voor groene organisaties. Zo zal bijvoorbeeld 
terreinbeheerder Goois Natuurreservaat (GNR) 
de komende jaren te maken krijgen met een 
subsidieafname van zo’n 30% (14). Op lande-
lijk niveau zal het budget voor natuurbeheer 
worden overgeheveld naar de provincies en de  
grootte van het budget zal met 70% afnemen 
(14). Professionele organisaties worden hier-
door gedwongen om in te krimpen en een gro-
ter beroep te doen op vrijwilligers. Vrijwilligers-
organisaties zijn in staat om lokale successen te 
boeken (15), maar kunnen het landelijk tij niet 
keren. De animo van de Nederlander voor vrij-
willigerswerk neemt af, na een piek in de jaren 
’90, (16). Nederland stevent hiermee af op het 
volgende schizofrene gegeven: de vernietiging 
van natuur laten we over aan professionals, het 
behoud ervan slechts aan vrijwilligers. 

Toegepaste wetenschap in plaats van funda-
mentele wetenschap 
Het huidige kabinet zet in op negen econo-
mische topsectoren waarop het Nederlandse 
wetenschappelijke onderzoek zich moet gaan 
concentreren (17). Steeds duidelijker vestigt 
zich een cultuur waarin de overheid het be-
langrijk vindt dat de resultaten van onderzoek 
direct economisch rendement opleveren. Met 
ecologisch relevante kennis is dit zelden het 
geval. Denk aan vakgebieden als de floristiek 
en de taxonomie, die belangrijk zijn voor de 

ecologie en veelal geen directe marktwaarde 
hebben. De lagere prioriteit voor niet direct 
rendabele wetenschapsgebieden vormt op de 
langere termijn een bedreiging voor de ken-
nisinfrastructuur op het gebied van natuur, 
ecologie en milieu.

Tot slot nog enkele overwegingen. Net als 
andere maatschappelijke problemen is de 
achteruitgang van de Nederlandse natuur uit-
eraard ook een normatief probleem en valt 
er niet objectief aan te geven dat dit ‘erg’ is  
Toch voel ik dit wel zo. En daarom roep ik eco-
logen en anderen op om aan te duiden wat 
er precies gebeurt in onze ecosystemen, wat 
de korte en lange termijn gevolgen zijn van 
ecologische degradatie, wat de samenleving 
daarvan gaat merken, wat de baten zijn van 
natuur en natuurbehoud en wat voor beleids-
opties er voorhanden zijn om het tij te keren. 
Natuurlijk vooral: luid en duidelijk communi-
ceren hierover, in de eigen omgeving, in de 
media èn in Den Haag.
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Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap
Vervolg voorjaarswandelingen 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

Einde Gooi, Zwarte Berg, Zwaluwenberg en 
Hengstenberg
Datum: zaterdag 21 april.
Vertrektijd: 14.00 uur
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: NS-station Hollandsche Rading.

Wandeling door een gevarieerd bosgebied ten 
zuiden van Hilversum. Wij gaan ook even een 
kijkje nemen bij de in aanbouw zijnde ecoduc-
ten over de spoorlijn en de A27. Een prachtige 
verbinding van de Heuvelrug met de meer wes-
telijk gelegen natuurgebieden van het Gooi.

Eemland
Datum: zondag 29 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer drie uur.
Vertrekpunt: de carpoolplaats aan de Stichtse-
weg te Blaricum (ook te bereiken met de buslij-
nen 100 en 320, halte Blaricum-Carpoolplaats).

Wandeling door een prachtig weidegebied 
met veel water-, moeras- en weidevogels. De 
wandeling gaat deels over grasdijken die bij of 
kort na nat weer glibberig kunnen zijn.

Laarder Eng, Postiljon en Blukbos
Datum: zondag 6 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: nabij het viaduct over de A1 bij 
de Vredelaan te Laren (ook te bereiken met 
buslijn 108, halte viaduct Vredelaan).

Eeuwenoude akkers, een fraai stuifzand,  
heiderestanten en een bos met o.a. jene-
verbessen. Kortom, een wandeling door een 
prachtig landschap met veel historie.

Laegieskamp
Datum: zaterdag 12 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het einde van de Verlengde 
Fortlaan te Naarden (nabij de brug over de 
Karnemelksloot).

Oude forten, een zeldzaam blauwgrasland, 
restanten van een oud zwembad en een 
bloemrijke weide met o.a. orchideeën en 
zonnedauw.
Een belangrijke ecologische schakel tussen 
het Naardermeer en de droge gronden van 
het Gooi.
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Anna’s Hoeve
Datum: zaterdag 19 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats bij ‘t Laer te Laren 
(Vanuit Hilversum: weg over  Anna’s Hoeve en 
net voor het viaduct met de A27 linksaf. Van-
uit de richting Baarn: Zandheuvelweg en net 
voorbij viaduct A27 rechtsaf; eventueel te be-
reiken met buslijn 109, halte De Heidebloem, 
maar dan wel ca. 15 min. lopen).

Wandeling over een oud landgoed dat in de 
begin jaren van de vorige eeuw in het kader 
van de werkverschaffing compleet is veran-
derd en ook nu nog altijd in beweging is.

Blaricummer Eng, Groeve Oostermeent en de 
Woensberg
Datum: zaterdag 26 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het begin van de Bergweg te Bla-
ricum (tegenover restaurant Bellevue, even-
tueel ook te bereiken met buslijn 108, halte 
Blaricum-Dorp).
Het mooie coulissenlandschap van de Blari-
cummer Eng (tegenwoordig met veel asper-
ges), een zandafgraving die is geworden tot 
een prachtig natuurgebied met natte heide, 
zeldzame flora en een oeverzwaluwkolonie. 
Een heerlijk wandelgebied.

De Vuursche
Datum: zondag 3 juni.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Theehuis ‘t Hooge Erf aan de 
Hoge Vuurscheweg te Baarn (Lage Vuursche), 
ook te bereiken met buslijn 70, halte Hoge 
Vuurscheweg.

Bos, heide, stuifduinen, eeuwenoude grafheu-
vels, schapendriften, een heideven, een oude 
zanderij. Het is hier allemaal te vinden in wellicht 
één van de oudste boswachterijen van ons land.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zondag 10 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.

Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij NS-station 
Bussum-Zuid.

Wandeling door een prachtig heidegebied, 
langs enkele houten huizen uit de Verboden 
Kringen en door een voormalige zanderij 
waarin zich inmiddels mooie natuur ontwik-
kelt met orchideeën, zonnedauw en andere 
zeldzame planten. Deze gebieden zijn zeer 
belangrijk als ecologische schakel tussen de 
natuur van de hoge Gooise zandgronden en 
de natte natuur van het Naardermeer.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt al-
tijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn 
alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of 
consumpties zijn voor eigen rekening. Honden 
kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook 
niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 
recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme (weers-)omstandigheden daar-
toe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gid-
sen 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.klomp11@kpnplanet.nl.
Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900 - 9292 (€ 0,70 per minuut) of www.con-
nexxion.nl.

Foto:
Dick A. Jonkers

Witte struikheide.
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Er op uitEr op uit

Foto:
internetsite Singer Museum

Collectie Hart Nibbrig.

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. tentoonstel-
lingen te zien die een beeld geven van de 
historie van Huizen. Schilderijen, prenten en 
tekeningen completeren deze presentaties. 
Actuele informatie kunt u vinden op de web-
site.

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Museum 
een wandeling door het oude dorp van Hui-
zen. 
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 kosten be-
dragen 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

Schilders aan zee. Van Mondriaan tot Munch
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 Frede-
rik Paulsen. Deze verzamelaar richtte zich ge-
heel op de Noord-Europese schilderkunst uit 
de periode 1830-1930.
‘Schilders aan Zee’ toont de rust en schoon-
heid van de Noordzeekusten van Bergen in 
Noorwegen tot Bergen aan Zee in Noord-Hol-
land. De collectie komt uit het gloednieuwe 
museum Museum Kunst der Westküste op het 
Duitse Waddeneiland Föhr. 

Schenking Groeneveld
T/m 20 mei 2012 
In deze presentatie wordt een dwarsdoor-
snede getoond van de schenking van meer 
dan 200 kunstwerken die het echtpaar Groe-
neveld in 1993 aan Singer Laren deed. Deze 
verzameling omvat schilderijen, beeldhouw-
werken en werken op papier van voorname-
lijk Nederlandse kunstenaars van na 1880. 
Met werken van George Hendrik Breitner, 
Suze Robertson, Floris Verster, Jan Sluijters, 
Wim Oepts, Aat Veldhoen, Eddy Roos en 
Charlotte van Pallandt wordt de oorspron-
kelijke Groeneveldcollectie in haar breedte, 
kwaliteit en samenhang getoond.

Collectie Hart Nibbrig
T/m 28 mei 2012 
Met name dankzij diverse schenkingen en 
nalatenschappen neemt het werk van Ferdi-
nand Hart Nibbrig (1866-1915) binnen de col-
lectie van Singer Laren een prominente plaats 
in. Hart Nibbrig woonde en werkte langere 
tijd in Laren en was de eerste kunstenaar in 
het dorp die een pointillistische schilderstijl 
hanteerde. Hiermee heeft hij vele andere 
schilders beïnvloed, onder wie Co Breman en 
Johan Briedé. In de lijn van de tentoonstel-
ling Schilders aan zee is in deze presentatie 
speciale aandacht voor de Zeeuwse werken 
van Ferdinand Hart Nibbrig. Drie ervan zijn 
op dit moment uitgeleend aan het Museum 
Kunst der Westküste op Föhr.
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Jan des Bouvrie. Art & Design
10 juni t/m 26 augustus 2012
Wat hebben Karel Appel, Joseph Beuys, Her-
man Brood, Jim Dine, Marlène Dumas, Gilbert 
& George, Studio Job, Jeff Koons, Erwin Olaf, 
Pablo Picasso, Wim T. Schippers,  Andy Warhol 
en Zhang Xiaogang  gemeen? Zij behoren al-
len tot de verrassende kunstverzameling van 
Jan des Bouvrie.
Deze onbekende collectie is nooit eerder 
voor het publiek te zien geweest. Nu wel.  
Directe aanleiding is de 70ste verjaardag van 
Nederlands meest toonaangevende interieur-
ontwerper van de afgelopen veertig jaar. Des 
Bouvries ontwerpen - vanaf de befaamde ku-
busbank uit 1969 - vormen de rode draad van 
de tentoonstelling. Samen met de kunstwer-
ken die Jan door de jaren heen verzamelde, 
schetsen zij een intrigerend en vaak herken-
baar tijdsbeeld. Bij de tentoonstelling ver-
schijnt een omvangrijk boek over leven, werk 
en kunstverzameling van Des Bouvrie.

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 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

Kijk voor meer informatie en toegangsprij-
zen 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

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 ontstaan 
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 worden getoond in 
wisselende samenstelling. 

Pavel en Pavel in Naarden
Schilderijen en foto’s van Naarden door de 
Tsjechische ogen van Pavel Filip en Pavel Po-
pelka.
Van 9 april t/m 15 mei 2012
Pavel Filip (1947) is geboren in Moravië en 
leefde vele jaren in de streek waar ook Co-
menius ooit verbleef. Hij volgde de kunst-
academie in Constanz. Steden, zoals Venetië, 
Amsterdam, Zurich, Trento en Praag waar 
hij exposeerde, fascineren hem.  In dit rijtje 
vooraanstaande steden past nu ook Naarden 
dat hij op ruim twintig doeken portretteer-
de. Pavel Popelka (1949) is een regelmatige 
gast in Naarden, wanneer hij als directeur 
van het Comenius Museum in Uherský Brod 
het Comenius Museum in Naarden bezoekt. 
Als etnograaf is hij gewend om onderzoek 
te doen naar mensen en hun leefomgeving. 
Zijn talent als fotograaf blijkt ook in de op-
namen die hij maakte van Naarden en direc-
te omgeving.

Fotofestival. Armando Jongejan; Thuiskomen. 
Een unieke fotoreportage over het klooster-
leven in Egmond
Van 20 mei t/m19 juni 2012 
De Egmondse fotograaf Armando Jongejan 
(1960) heeft tussen 1996 en 2010 geduren-
de drie maal twee jaar het dagelijkse leven 
vastgelegd van drie verschillende klooster-
gemeenschappen. Hij heeft duizenden op-
names gemaakt. Vanzelfsprekend neemt 
het gebed een belangrijke plaats in, maar 
naast deze momenten van bezinning en in-
nerlijke rust moet er ook gewerkt worden. 
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Koken voor soms wel 50 personen, de tuin 
onderhouden, kleding maken en verstellen, 
de was doen of appels plukken. Het zijn de 
dagelijkse dingen die deze zwart-wit repor-
tages zo bijzonder maken.

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.

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
Actuele informatie kunt u vinden op de website.

Dudok Dependance 
Dudokpark 1  
1217 JE Hilversum  
Geopend: woensdag en zondag
12.00-16.30 uur 
Tel: (035) 629 2826  
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 torenbeklim-
ming. U hebt op de toren uitzicht over het 
hele Gooi. Groepen kunnen op afspraak een 
rondleiding boeken, dit kan in diverse ta-
len. 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
Actuele informatie kunt u vinden op de website.

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 
voorkomt (veengebieden met plassen in het 
westen, een stuwwal in het centrale deel en 
de vlakke Eemvallei in het oosten). Het muse-
um is 40 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 geves-
tigd 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 afgezet. Daar overheen zijn 
gedurende één van de ijstijden noordelijke 
zwerfstenen geschoven.

Archeologie in het Gooi/Regionale Archeologie
Nieuw in de tentoonstelling is de collectie re-
gionale archeologische vondsten, waaronder 
artefacten van de vroege Neanderthaler en 
een replica Neanderthalerschedel aangebo-
den door de Gemeente Laren.
Daarnaast is er iedere 3e zondag van de 
maand van 14.00 uur tot 15.00 uur een 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. 
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Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt 
er een wandeling door Naarden Vesting ge-
maakt. Deze tocht staat onder leiding van de 
stadsgidsen van de Werkgroep Vestingstad 
en start om 12.30 uur bij de Utrechtse Poort 
aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 2,50 p.p. 
(kinderen tot 12 jaar gratis). 

Toren beklimmen in Naarden
Van 1 mei tot eind september kan de kerkto-
ren van de Grote of Sint Vituskerk van Naar-
den worden beklommen. Op woensdag, za-
terdag en zondag staat er om 14.00 en 15.00 
uur een gids bij de ingang van de toren die 
deze samen met u beklimt en vertelt over de 
geschiedenis van de kerk en stad. Kosten zijn 
€ 2,50 en kinderen tot 12 jaar € 1,50.

Rondvaarten door Naarden
met Vestingvaart Naarden
Vestingvaart Naarden verzorgt met een groep 
enthousiaste vrijwillige schippers rondvaar-
ten in en rondom de historische vestingstad 
Naarden. Vanuit de oude stadshaven maakt 
u een rondvaart door de vestinggrachten. De 

schipper is tevens uw gids. Tijdens de tocht 
vaart u langs de zojuist gerestaureerde ves-
tingmuren, de ravelijnen, wallen en bastions 
van de stad en wordt u alles verteld over het 
roerige verleden van de stad, de moordende 
Spanjaarden en de roofzuchtige Fransen!
U zult verrast zijn door de prachtige natuur 
net buiten de vesting en ook aan de noord-
zijde ervan, waar zich Fort Ronduit bevindt.
De reguliere rondvaarten starten in de Nieu-
we Haven tegenover Restaurant De Turfloods. 
Een rondvaart duurt ongeveer een uur. Onze 
open boot, de Opwaarts, is geschikt voor 
maximaal 20 personen; de overdekte Rond-
waarts voor maximaal 30 personen.
Ook voor speciale natuurvaarten, een ver-
jaardagsfeestje, bruiloftspartij, jubileum of 
personeelsuitje kunt u bij ons aan boord te-
recht. Voor catering aan boord kan worden 
gezorgd.
Alle informatie kunt u vinden op onze web-
site www.vestingvaart.nl.
Reserveren is wel zo handig. Dan bent u ver-
zekerd van een plaats aan boord.
U kunt ons bellen naar (035) 888 06 77 of mai-
len naar info@vestingvaart.nl.

Foto:
Ed Snel



Wat vinden oude en nieuwe VriendenWat vinden oude en nieuwe Vrienden
Carla van Lingen

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. Deze keer de me-
ning  van Eric Bouwmeester. Hij is voorzitter 
Gooise Atletiek Club in Hilversum en eige-
naar van Hecht! Hecht!, adviseert bedrijven 
en organisaties op het terrein van commu-
nicatie en duurzaamheid. 

Doe u ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
Het is moeilijk om dé mooiste plek te kie-
zen. We zijn zo bevoorrecht met deze 

woonomgeving dat ik mijn favoriete plek-
ken niet op de vingers van een hand kan 
tellen. Ik ben al meer dan tien  jaar lid 
van de Gooise Atletiek Club en onze trai-
ners loodsen ons wekelijks door bos en hei. 
Goed, met het mes op de keel wil ik twee 
plekken noemen: ‘t Bluk en Gooilust. Als ik 
in het voorjaar van St. Janskerkhof het fiets-
pad naar beneden loop richting ‘t Bluk met 
het zicht op de honderden bloeiende witte 
krentenboompjes kan mijn dag niet meer 
stuk. Het lopen bergaf gaat moeiteloos en 
je kijkt van bovenaf op een zee van witte 
bollen, waar het roze van de prille blaadjes 
doorheen schijnt: puur genieten is dat. 
Dicht bij de plek waar ik woon ligt mijn 
andere favoriete plek: de ’s-Gravelandse 
landgoederen. Ik neem het fietstunneltje 

Foto:
Carla van Lingen

Gooilust, één van de twee favoriete plekken.
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onder de Geert van Mesdagweg en sta dan 
midden in de natuur. Dwars door de akker-
tjes loop een pad dat uitkomt op de laan 
naar Gooilust. Ik kwam er al in de jaren 70 
toen ik hier woonde en als directieassistent 
werkte bij de VVV Gooi en Vechtstreek. Het 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten 
lag in die tijd nog in het Corversbos en dat 
was vaak het startpunt van de vele wande-
lingen die we maakten. Toen was het vooral 
door mijn werk dat ik alle fraaie plekken 
van het Gooi heb leren kennen. Ik ben be-
voorrecht, want ik heb de korhoenders nog 
op de hei gezien tussen Laren en Hilversum. 
In 1998 ben ik teruggekeerd in het Gooi. 
Dat was het moment dat ik lid werd van de 
GAC. Doordat ik hardloop zie je meer van 
de omgeving, omdat je gewoon meer kilo-
meters maakt. Het is ook een misverstand 
dat hardlopers met oogkleppen op door de 
natuur lopen. Veel trainers en lopers wij-
zen je op de meest bijzondere dingen in 
het landschap. De looproutes waaieren alle 
kanten uit: via de Lage Vuursche richting 
Maartensdijk, via de Hoge Vuursche naar 
Baarn en over de Hoorneboeg voert de rou-
te voor de geroutineerde lange afstands-
lopers richting Tienhovensche Plassen. Dan 
zijn er ook nog de fraaie landgoederen als 
je richting ’s-Graveland gaat. Ik durf dan 
ook te beweren dat de gemiddelde hardlo-
per bij onze club met oog voor de natuur 
minstens zoveel van de omgeving ziet als de 
doorsnee boswachter. 

Kunt u uitleggen waarom u die gebieden 
zo mooi vindt en ze u zo raken?
Een ervan - Gooilust - vind ik mooi door de 
ligging met de waterpartijen en het park-
achtige landschap. In dit landschap herken 
je de hand van Frans Ernst Blaauw. Hij hield 
van vreemd en exotisch en veel van de ken-
merken zijn bewaard gebleven. Rond 1900 
plantte hij rododendrons op een heuvel, 
azalea’s in de vallei en tal van uitheemse 
bomen en struiken. Ook legde hij een com-
plete dierentuin aan met gnoes, bizons, 
trompetzwanen en blesbokken. Veel na-
men van straten in deze omgeving herinne-
ren hier nog aan. Het is voor mij de combi-

natie van natuur en cultuur die het Gooi zo 
uniek maakt om in te wonen.

Van 1 t/m 5. Welk cijfer zou u het geven?
Ik vind dit gebied een dikke 4+ waard. 

Wat zou u doen als die plekken op de schop 
zouden gaan, of zou worden vernietigd?
Ik zou alles aangrijpen en iedereen mobi-
liseren om dit te voorkomen door de initi-
atiefnemers op andere gedachten te bren-
gen en ik weet zeker dat dit niemand zal 
ontgaan!

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen 
genieten, of moeten wij ze op de natuur 
wijzen  en leren ernaar te kijken?
Dat is nog niet zo simpel. Ik heb mijn kinde-
ren altijd meegenomen naar buiten en heb 
geprobeerd hun te laten kijken en vooral 
ook te genieten van de natuur. Het heeft 
alleen niet geholpen. Ik ben de risee van 
de familie als ik het over de vogels heb die 
ik herken. Ze nemen me niet serieus. Mis-
schien komt het nog. Ik was ook de twintig 
al gepasseerd voor ik de vogels ontdekte.

Wat vindt u het lelijkste plekje (en waar-
om)?
Het Achterom in Hilversum vindt ik foei-
lelijk. Iedereen die door Hilversum komt 
passeert deze lukraak volgebouwde ver-
steende straat, die uiteindelijk leidt naar 
het station, waar gebouwen overheersen 
en het groen ver te zoeken is. 

Hoe zou het mooier kunnen worden?
Ik zou ook niet een twee drie weten hoe je 
hier nog iets moois van kan maken zonder 
driekwart te slopen. Vergroenen is een op-
tie: stoeptegels er uit halen en gevels laten 
begroeien, bomen planten, er zijn zoveel 
mogelijkheden die al volop worden toege-
past. Tja en maak van dat stenen plein bij 
het station een mooi stadsparkje waar reizi-
gers neerstrijken.

Bent u lid van de VVG?
Nee, ik ben geen lid van Vrienden van het 
Gooi, maar wel een hele grote vriend.



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

Wat is je naam?
Karel Troost.

Ben je in het Gooi ge-
boren of daar later 
komen wonen?
Nee, ik ben in Amster-
dam geboren.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?
Ik woon sinds 1971 in het Gooi. Na een paar 
jaar in Bussum gewoond te hebben, wonen we 
nu ruim dertig jaar in de Hilversumse Meent.

Wat is er zo speciaal aan het Gooi?
Het coulissenlandschap. De combinatie van 
woongebieden met goede voorzieningen en 
de nabijheid van de natuurgebieden.

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Ruim 20 jaar.

Wat is de reden dat je lid bent?
Betrokkenheid bij mijn woonomgeving en 
steun aan de doelstellingen van de vereni-
ging. 

Wat trekt je aan in de VVG?
Het is een club van mensen die goed zicht heb-
ben op bestuurlijke processen en de gevolgen 
daarvan voor de (natuurlijke) omgeving.

Voor welk specialisme heb je ben je aan-
spreekbaar voor de VVG?
Verkeer en vervoer. Met name de ruimtelijke 
consequenties van plannen.
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Komt dit specialisme voort uit je professio-
nele achtergrond, opleiding, of hobby?
Het komt van mijn oude professie. Ik heb o.a. 
gewerkt als verkeerskundige bij Rijkswater-
staat.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
De ’s-Gravelandse buitenplaatsen. De manier 
waarop de mensen vroeger het landschap om 
hen heen gevormd hebben naar hun prakti-
sche en esthetische wensen vindt ik boeiend. 
Vooral ook omdat het door de diversiteit aan 
soorten terreinen met een grote natuurwaar-
de heeft opgeleverd. 

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Het lijkt mij interessant om denkbeelden te 
ontwikkelen over hoe het Gooi er over bij-
voorbeeld 30 jaar uit zou moeten zien.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
Nee.

Foto:
Karel Troost

Boekesteyn.
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De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2012-2 is 15 augustus 2012

De ‘Vrienden van ’t Gooi’ hebben grote zorgen over de toekomst van het karakteristieke Gooise landschap.  
Die worden sterk ingegeven door de kabinetbezuiniging van 70% op dit terrein die nu op ons afkomt. 
Over de Gooise natuurmonumenten waakt de Stichting Gooisch Natuurreservaat. Daarin participeren de 
zes Gooise gemeenten, de provincie Noord-Holland en de stad Amsterdam. Deze laatste trekt zich be-
stuurlijk en financieel terug uit deze stichting. Daarmee valt een extra financieel gat van 10%. Dan is er 
nog de nieuwe Wet Natuur op komst, waarmee de werking van de Natuurbeschermingswet over de ons 
omringende  natuurmonumenten komt te vervallen. De VVG schreef indringende brieven naar staatssecre-
taris Bleker en naar de stad Amsterdam om hun voornemens te herzien. Wij vrezen dat de opdracht van 
de Erfgooiers om het natuurschoon in het Gooi ‘ten eeuwigen dage’ ongeschonden als natuurreservaat in 
stand te houden onder zware druk komt te staan. 
Met brieven schrijven alleen kom je er niet. We moeten ook zoeken naar mogelijkheden om met minder 
geld toch een adequaat natuurbeheer neer te zetten en de recreatieve gebruiksmogelijkheden van ons 
fraaie landschap overeind te houden. Het Goois Natuurreservaat als erfgenaam van de Erfgooiers moet 
zijn werk kunnen blijven doen. Betrokkenheid en steun van de bewoners van het Gooi zijn daarbij onont-
beerlijk; samen staan we sterk. 
U die dit tijdschrift leest bent waarschijnlijk al lid van onze vereniging. Wij vragen u onze vriendenkring uit 
te breiden met uw vriendenkring: maak van uw vriend een ‘Vriend’.
Gebruik de folder bij dit tijdschrift om uw vriend een cadeauabonnement te geven. 
Op onze website www.vriendenvanhetgooi.nl vindt u alle informatie over de doelstellingen en activiteiten 
van de ‘Vrienden van ’t Gooi’. Help mee uw mooie Gooise landschap ongeschonden door deze moeilijke 
tijd heen te loodsen.

Gevraagd
Tijdschrift TVE nummer 6 (3) 1988,  Ton Hartog, Tapuitlaan 42, 7905 CX, Hoogeveen.  
Oude jaargangen of nummers van de tijdschriften De Wandelaar en de Wandelaar in Weer en Wind. D.A. 
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Boeken en prenten over het Gooi, met name de oudere uitgaven. Verder boeken van de Gooise schrijver 
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Onlangs is  de online fotocollectie van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek aanzienlijk uitgebreid. Deze 
grote hoeveelheid foto´s is te zien op www.gooienvechthistorisch.nl.* Op de website vond u tot voor kort 
vele beschrijvingen van foto´s zonder het bijbehorende beeld. Nu zijn ze allemaal online te bekijken en 
kosteloos voor privégebruik te downloaden. Het gaat om bijna 4.000 beelden van diverse plaatsen in het 
Gooi en de Vechtstreek, maar vooral om foto´s uit de collecties van de gemeente Hilversum, zoals van  
Publieke Werken, de Stedenbouwkundige Dienst en het politiekorps. Die foto´s laten zien waar de ge-
meente zich zoal mee bezig hield. Zo zijn foto´s te bekijken van huizenbouw, sloop, bestrating, aanleg van 
riolering, plantsoenen en parken, wantoestanden in huisvesting, veel straatbeelden, scholen en winkels. 
U kunt bijvoorbeeld de grootschalige afbraak van het Achterom en omgeving volgen in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw. In totaal kunt zijn nu ruim 17.000 afbeeldingen uit de collecties van het 
Streekarchief op de website bewonderen.
* www.gooienvechthistorisch.nl is de gezamenlijke website van de drie archiefdiensten in de regio. 

Vrienden van ’t Gooi verschijnt drie keer per jaar. De berichtgeving is daardoor vaak niet actueel. De 
website is dat wel;  maar de meest leden raadplegen die niet geregeld. Om de leden toch op de hoogte 
te kunnen houden met recent nieuws uit de vereniging en over het Gooi en omgeving wordt de uitgave 
voorbereid van een digitale Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden door uw mailadres te sturen naar 
info@vriendenvanhetgooi.nl onder vermelding van ‘Nieuwsbrief’. U wordt dan opgenomen in het be-
stand en krijgt de Nieuwsbrief automatisch toegestuurd.
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