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Hetty Laverman-Berbée, voorzitter

Gemeenten beseffen vaak niet dat de natuur 
en landschap bijdragen aan de waarde van 
de regionale economie. Bij concepten voor 
ruimtelijke ordeningsplannen houden ze 
daar nogal eens onvoldoende rekening mee. 
Regelmatig houden ze zich niet aan wet- en 
regelgeving om dat wél te doen.  Aan de Na-
tuurbeschermingswet bijvoorbeeld, aan pro-
vinciale structuurvisies of aan hun eigen ge-
meentelijke visie. Ze onderkennen dat niet, 
vinden het te lastig of te tijdrovend. De Vrien-
den van ‘t Gooi  hebben er veel werk aan om 
daar tegen te hoop te lopen.
In ons boekje Te Gooi, te grabbel en ten goe-
de uit 2010 kon u al lezen dat groen een be-
langrijke drager is van de economie. Dat kunt 
nu ook lezen in het advies van de commissie 
Versnelling en Verbetering Besluitvorming In-
frastructuur uit dit voorjaar. Het is een advies 
over projecten waarbij natuurbescherming, 
infrastructuur, gebiedsontwikkeling en agra-
rische sector samenkomen.  
De commissie vindt de staat waarin onze na-
tuurgebieden zich bevinden slecht. Zij noemt 
vooral Natura 2000-gebieden, maar het geldt 
evenzeer voor veel EHS-natuurgebieden. Die 
staat is zo slecht dat al een kleine economi-
sche ingreep in de buurt van een natuurge-
bied vaak tot nog verdere verslechtering zal 
leiden. Hierdoor dient die ingreep in het ka-
der van de Natuurbeschermingswet geen ver-
gunning te krijgen. 
Ook constateert de commissie dat de besluit-
vorming bij overheden niet loopt. Ze weten 
te vaak niet wat de effecten op de natuur zijn 
van voorgenomen activiteiten. Bovendien 
voeren ze wetten niet goed uit en ontken-
nen dat natuur onderdeel is van de besluit-
vorming waar vanaf het begin rekening mee 
moet worden gehouden. Of ze overschatten 
de manier waarop ze er wel rekening mee 
houden.
Fijn dat deze commissie het met ons eens is, 
maar wat beveelt zij aan? 
De oplossing ligt volgens de commissie vooral 
in het investeren in de kwaliteit van de na-

tuur. Het Rijk moet duidelijkheid verschaf-
fen hoe en op welke termijn het de Natura 
2000-gebieden op orde brengt. Dit om zeker-
heid te bieden dat economische ontwikkelin-
gen mogelijk zijn in de omgeving van natuur-
gebieden en dat de benodigde biodiversiteit 
wordt gehaald. 
Gelijktijdig dient het besluitvormingspro-
ces te verbeteren. Elke bestuurslaag kan de 
zorgplicht voor natuur beter vervullen door 
vroegtijdige en actuele informatie. De com-
missie opperde daarvoor bij de provincies 
kennisbanken in te stellen. MER-onderzoe-
ken bijvoorbeeld zijn voor meer interpreta-
ties vatbaar; daarom moet het Rijk normen 
hanteren en de invulling van begrippen bij 
geautoriseerde onderzoeksmethoden vast-
stellen. 
De staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie vindt het advies 
in lijn met zijn doelstellingen. Dat is goed 
nieuws voor ons streven naar een duurzame 
ruimtelijke ordening en milieubeheer. 
Ik heb nog wel een wens voor een vervolgad-
vies van de commissie. Als dit advies tot een 
besluit van de staatssecretaris is verheven, 
hoe dan te zorgen dat er het beste gehand-
haafd wordt? Burgers en wij als Vrienden van 
’t Gooi willen van iets op aan kunnen.
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Maaike van Lidth de Jeude & Bart Heller

Met de komst van steeds meer lokale initi-
atieven voor de opwekking van duurzame 
energie is duidelijk dat het er bij  het milieu 
al lang niet meer alleen gaat om de strijd om 
schone lucht, bodem en aarde. Er is toene-
mende aandacht voor de aspecten klimaat 
en energie. ‘Think global, act local’ is daar-
bij meer en meer het motto. Een  voorbeeld 
hiervan is dat inwoners van Bussum zelf aan 
de slag gaan voor de productie van duurza-
me energie: Watt Nu, een Bussumse energie-
coöperatie ‘voor en door Bussumers’. Welke 
ondersteuning is beschikbaar voor dergelijke 
initiatieven en welke rol kan en wil de VVG 
hierbij spelen?

Milieu en klimaat
Milieu betreft de leefomgeving van organis-
men. Deze leefomgeving wordt op allerlei 
manieren bedreigd en aangetast. Van ouds-
her gaat het dan om zaken als vermesting en 
verzuring van de bodem, versnippering en 
verdroging van natuurgebieden, lichthinder, 
geluidsoverlast, geurhinder en hinder van 
fijnstof in de lucht. Bronnen worden aan-
gepakt met wet- en regelgeving en de VVG 
denkt en doet voor ‘t Gooi al jaren hard mee.
De grote bedreiging van de leefomgeving 
van de laatste jaren, decennia zelfs, die daar-
bij is gekomen, is de opwarming van de aarde 
als gevolg van o.a. een te grote CO2-uitstoot 
door het gebruik van fossiele brandstoffen. 
De bestrijding daarvan is grofweg te verde-
len in twee aandachtsgebieden: die van de 
energiebesparing en die van de zogenoemde 
energietransitie. Deze transitie behelst een 
overgang van de traditionele, grootschalige 
en centrale fossiele energieproductie naar 
een meer kleinschalige, lokale en regiona-
le opwekking, levering en consumptie van 
(duurzame) energie. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van alternatieve energiebronnen 
zoals zon, wind, biomassa en koude/warmte-
opslag.

Lokale initiatieven
De overheid en 
het bedrijfsleven 
zetten zich op al-
lerlei manieren 
in om de CO2-
uitstoot tot nul te reduceren, ofwel klimaat-
neutraal te worden. Deze inzet gebeurt ook 
op een steeds lokaler niveau. Er zijn mondiaal 
steeds meer lokale initiatieven van enthousi-
aste burgers die mee willen helpen de ontwik-
kelingen te versnellen. Al genoemd is het Bus-
sumse initiatief Watt Nu: een groep inwoners 
van Bussum die gezamenlijk duurzame ener-
gie willen gaan produceren en lokaal laten af-
nemen. Daarbij gaat het in eerste instantie om 
zonnepanelen. De gemeente Bussum steunt 
dit burgerinitiatief onder meer door mee te 
zoeken naar een geschikt dak voor de plaat-
sing van zonnepanelen. Bedoeling is om in de 
loop van 2013 een eerste pilot uit te voeren.
De provinciale milieufederaties proberen zo-
veel mogelijk deze initiatieven voor lokale 
zelfvoorziening te faciliteren met hun project 
‘Hier Opgewekt’. Iedere milieufederatie helpt 
in zijn eigen provincie initiatiefnemers met 
de opzet, met een businessplan, met de ver-
gunningaanvragen, met de collectieve inkoop 
van bijv. zonnepanelen en met het organise-
ren van de afname. Dit doen zij in een groot 
samenwerkingsverband met gespecialiseerde 
partners. Dit betekent dat initiatieven in ‘t 
Gooi door de Milieufederatie Noord-Holland 
kunnen worden begeleid.
Een ander voorbeeld zijn de zogenoemde  
Transition Towns (TT). Dit is een beweging 
die in 2003 is ontstaan in Engeland, die lokale 
economieën stimuleert als antwoord op de 
klimaatproblemen en het zogenoemde ‘peak-
oil’ probleem. In Nederland is de eerste TT in 
2007 in Deventer begonnen en zijn er nu al 
meer dan honderd initiatieven. Vooral de pro-
ductie van lokale duurzame energie en lokaal 
voedsel (het oprichten van moestuinen) ont-
wikkelt zich. Er zijn nog geen TT-initiatieven 
in ‘t Gooi.
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Informatie en ondersteuning
 

Watt Nu Bussum: www.wattnu.org
Lokale duurzame energie van en voor Bussumers. Deze Bussumse energiecoöperatie zoekt nog steun en 
medestanders. Zie de website of neem contact op per e-mail: pv@wattnu.org.

Hier Opgewekt: www.hieropgewekt.nl
Hèt servicepunt en kenniscentrum voor lokale duurzame energie-initiatieven. Voor inhoudelijke en 
procesmatige ondersteuning en doorverwijzing, o.a. op het gebied van ledenwerving, ondernemer-
schap, technieken, wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden. Contactpersoon Milieufedera-
tie Noord-Holland: Jurriaan Jansen, j.jansen@mnh.nl.

Transition Towns: www.transitiontowns.nl
Groepen enthousiaste burgers in steden, dorpen of buurten, die met elkaar aan de slag zijn om hun 
manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. 
Transition Towns dragen  met een overvloed aan praktische, sociale en betaalbare oplossingen bij aan 
de omschakeling naar een volledig duurzame wereld.

De Zonvogel: www.zonvogel.nl
Coöperatieve vereniging die collectieve zonne-energieprojecten helpt realiseren voor mensen die zelf 
geen dak hebben of zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen. Door samenwerking tussen 
mensen en bedrijven die zelf geen zonnesysteem kunnen plaatsen, kan iedereen rechtstreeks, effectief 
en zonder drempels duurzame (zonne)energie produceren.

Zon op Nederland: www.zonopnederland.nl
Zon op Nederland ondersteunt iedereen die zelf stroom met zonnepanelen wil opwekken, maar dat 
om wat voor reden ook niet kan. Dat kunnen particuliere huishoudens zijn, maar ook ondernemers 
(mkb’ers of zzp’ers). De initiatiefnemer van Zon op Nederland, Eric de Lange, is een van de pioniers 
in Nederland op het gebied van collectieve zonneprojecten. Door slimme combinaties van geschikte 
daken, potentiële afnemers en financieringsconstructies zijn al diverse collectieve zonneprojecten met 
succes uitgevoerd. Zon op Nederland biedt ondersteuning om collectieve zonneprojecten te realiseren, 
zelfs zonder overheidssubsidie.

Noord-Hollandse Energie Coöperatie (NHEC): www.nhec.nl
Groene energie van eigen bodem: 100% Noord-Hollandse duurzame elektriciteit. Omdat de NHEC een 
coöperatie is, kunt u naast klant ook lid worden, zodat u als mede-eigenaar ook mee beslist.

Rol Vrienden van ‘t Gooi
De inzet voor een goed milieubeheer is als een 
van de kerntaken opgenomen in de statuten 
van de VVG. In de praktijk houden we ons 
daartoe vooral bezig met milieu voor zo ver er 
sprake is van een component ruimtelijke orde-
ning. Veelal gaat het dan om bouwplannen en 
bestemmingsplannen, zoals de Monnikenberg 
in Hilversum. De VVG bemoeit zich bijvoor-
beeld niet met zaken als milieuvergunningen 
voor bedrijven.
Voor burgers die, zelf of samen, aan de slag 
willen met energiebesparing of de productie 
van duurzame energie, zijn er tal van orga-
nisaties die ondersteuning verlenen. De VVG 
heeft hierin een aanvullende rol: zij kan bij-
voorbeeld zelf geen initiatieven nemen voor 
lokale energiecoöperaties. Wel kan de VVG 
een rol spelen in het informeren over ontwik-

kelingen en ondersteuningsmogelijkheden. 
Ook kan de VVG helpen bij het doorverwijzen 
naar de juiste instantie of organisatie en bij 
het met elkaar in contact brengen van initia-
tiefnemers.

Heeft u een groen hart en zin om met een en-
thousiaste groep te pionieren in de duurzame 
(energie)wereld? Speelt u concreet met de ge-
dachte om aan de slag te gaan met een lokale 
energiecoöperatie en zoekt u medestanders? 
Laat het ons weten en stuur een bericht naar 
info@vriendenvanhetgooi.nl en wij brengen u 
in contact met elkaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opne-
men met Maaike van Lidth, contactpersoon 
duurzame energie van het VVG Kenniscentrum 
(maaikevanlidth@kpnmail.nl), of Bart Heller, 
bestuurslid VVG (bart.heller@versatel.nl).
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Eerste speelbos in het Gooi geopend!Eerste speelbos in het Gooi geopend!
Pappa, mamma, oma, opa, kom, we gaan verdwalen...

Nicole van Gans

15 juni 2012 is het eerste speelbos in het Gooi 
geopend. Het Speelbos ’t Laer is tegenover 
het gelijknamige groepsverblijf ’t Laer van 
het Goois Natuurreservaat (GNR) ten oosten 
van Hilversum. In dit artikel aandacht voor het 
belang van het speelbos voor kinderen en de 
realisatie ervan.

Kinderen spelen steeds minder buiten
Ga eens na, speelde u als kind regelmatig 
buiten in de natuur of in het groen? Vroeger 
was buitenspelen de normaalste zaak van de 
wereld. Ik ben opgegroeid in Veenhuizen, het 
gesloten gevangenisdorp in Noord-Drenthe. 
Achter ons huis was een grote tuin en daar-
achter was de ‘bush-bush’, een stukje woeste 
grond. Als ik over de sloot sprong was ik bin-
nen 10 meter verdwenen in het struikgewas. 
Daar kon ik uren spelen en de tijd helemaal 
vergeten. 150 meter verderop was er een bos 
waar ik met vriendinnetjes hutten bouwde en 
wist waar de reeën zich overdag schuil hiel-
den.
Tegenwoordig is buitenspelen echter hele-
maal niet meer zo vanzelfsprekend! Uit on-
derzoek is gebleken dat kinderen van nu meer 

dan 50% minder buitenspelen dan 25 jaar ge-
leden. Hun angst voor de natuur is in dezelfde 
tijd verdubbeld! Computers, televisie, mobiel-
tjes en verstedelijking zijn de oorzaak. De ver-
wachting is dat deze trend zich nog verder zal 
doorzetten!
Nog meer feiten uit onderzoek die, zoals wij 
in dit artikel zullen zien, een verband heb-
ben met buitenspelen. Twintig procent van 
de kinderen en jongeren in Nederland heeft 
gedrags- of emotionele problemen. Dit per-
centage is stijgende. Kinderen hebben steeds 
vaker te kampen met overgewicht. Nederland 
telt zo’n 400.000 overduidelijk te dikke kin-
deren en dat aantal neemt nog steeds toe. 
Gebrek aan beweging is de hoofdoorzaak. 
Kan de natuur hier verandering in brengen? 

Groen doet goed
Onderzoek naar de invloed van de natuur op 
onze gezondheid is populair. Er zijn de afgelo-
pen 30 jaar honderden onderzoeken gedaan. 
Wat blijkt: de natuur is goed voor ons! Hier 
volgt een korte samenvatting van de belang-
rijkste resultaten die overigens ook groten-
deels op volwassenen van toepassing zijn.
Kinderen met veel groen dicht bij huis blij-
ken minder vaak bij de huisarts te komen dan 
leeftijdgenoten uit minder groene buurten. 
Vooral depressie en psychische stoornissen ko-
men minder vaak voor. Ook hebben ze min-
der last van lichamelijke klachten, zoals aan 
nek en schouders, duizeligheid, darmstoor-
nissen, maaginfecties, verkoudheid, long-
ontsteking, hoofdpijn en blaasontsteking. 
Uit ander onderzoek blijkt dat alleen al uit-
zicht op natuur een positief effect heeft op 
het herstel van ziekte of stress. Door uitzicht 
op groen kunnen kinderen zich ook beter con-
centreren op school.
Verder heeft onderzoek uitgewezen dat kin-
deren die in een omgeving met veel groen 
wonen beter kunnen omgaan met stressvolle 
gebeurtenissen, zoals een scheiding of het ver-
lies van een familielid. 
Onvoldoende contact met de natuur wordt Lekker met water spelen.

Foto:
Nicole van Gans
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Hulp bij het evenwicht zoeken.

Foto:
Nicole van Gans

steeds vaker in direct verband gebracht met 
ADHD, die zich uit in hyperactiviteit en con-
centratieproblemen. Symptomen van ADHD 
nemen af, of verdwijnen zelfs, als kinderen 
(langer) in de natuur zijn. Richard Louv -au-
teur van ‘Het laatste kind in het bos’- heeft een 
aantal jaren geleden ADHD de ‘natuur-tekort-
stoornis’  genoemd! Daarnaast nodigt groen 
uit tot bewegen; in een groene omgeving zijn 
er 15% minder kinderen met overgewicht.  

Natuur is goed voor de 
ontwikkeling van kinderen
Natuur heeft niet alleen een positief effect 
op de gezondheid, het is ook goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. In de natuur blij-
ken kinderen heel anders te spelen dan bij-
voorbeeld in een grote speelhal. De natuur 
daagt uit tot veel gevarieerder spel en dat is 
heel goed voor de ontwikkeling van cogni-
tieve, emotionele en motorische vaardighe-
den. Het draagt bij aan meer zelfvertrouwen 
en eigenwaarde. Kinderen kunnen zich beter 
concentreren, hebben meer zelfdiscipline en 
vertonen op latere leeftijd minder agressief en 
crimineel gedrag. 
Meerdaagse natuurprogramma’s blijken zelfs 

nog meer positieve effecten te hebben: kin-
deren zijn minder angstig, minder verdrietig, 
minder zorgelijk en blijer met zichzelf. Ze 
hebben een positiever zelfconcept en meer 
zelfvertrouwen en zijn weerbaarder, onaf-
hankelijker en meer tevreden met het leven. 
Ze hebben zelfs betere relaties met familie 
en vrienden en vertonen minder agressiviteit, 
meer vriendelijkheid en flexibiliteit. Deze ef-
fecten worden met de tijd nog sterker: na een 
half jaar staan de kinderen nòg sterker in hun 
schoenen. Bovendien blijkt dat deelname aan 
een natuurbelevingsprogramma  kinderen to-
pervaringen geeft waardoor de natuur echt 
een plekje in hun hart krijgt.

Daarom: Speelbos ‘t Laer!
Kinderen spelen tegenwoordig dus steeds min-
der buiten en dit heeft een bewezen negatieve 
invloed op hun gezondheid. Er is nog een an-
der gevolg: hoe kunnen die kinderen een band 
opbouwen met de natuur? Ook… wie gaat er 
later voor onze en hùn natuur zorgen?
Dat is onze grote drijfveer geweest om dit 
speelbos te realiseren. Wij hopen hiermee 
heel veel kinderen uit het Gooi onvergetelijke 
momenten in de natuur te kunnen meegeven. 
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Verder dat zij een band met de natuur opbou-
wen met de bijbehorende positieve invloed op 
hun gezondheid.

Alleen natuurlijke speelelementen
Ze kunnen toch in alle bossen spelen? Klopt, 
let maar eens op als u ergens in de natuur met 
uw kinderen of kleinkinderen gaat picknicken 
en ze hun gang laat gaan. Voor u het weet be-
ginnen ze met takken te slepen en zijn ze uren 
zoet. Speelbos ‘t Laer heeft echter veel extra’s: 
hier zijn alle natuurlijke speelelementen, die 
voor kinderen aantrekkelijk zijn, bijeenge-
bracht. Verder in voldoende mate zitgelegen-
heid voor (groot)ouders.
Het is een speelbos geworden met uitsluitend 
natuurlijke speelelementen. Alle elementen en 
voorwaarden zijn aanwezig waarmee ze zelf 
aan de slag kunnen gaan: zand, water, stenen, 
takken, verschillende soorten klimmogelijkhe-
den, stapstammenpaadjes, boomkronenpad, 
enzovoorts. Het gebied is een aardkundig mo-
nument en we hebben die aardkundige waar-
den heel zichtbaar gemaakt. Zo is er veel na-
tuurlijk reliëf met dekzand uit de laatste ijstijd. 
Dit reliëf is verder versterkt door het afgraven 
van de humuslaag. De hoogten en laagten, 
o.a. twee slenken, maken het spannend en 
er ontstonden nog meer verstopplekken. De 
slenken en twee ingangen zijn met elkaar ver-
bonden door holle wegen. Over de slenken en 
holle wegen liggen boomstammen die ze als 
brede evenwichtsbalk kunnen gebruiken. De 
zwerfkeien die het GNR nog had liggen en die 
ook bij de aardkundige waarden horen, geven 
nog meer klim- en zitmogelijkheden.  
Het grondwater zit hier 2,5 meter diep. Daar-
om is op een heuvel een put geslagen met wa-
terpomp. Het water loopt via een natuurlijk 
ogend beekje met zwerfkeitjes en grind naar 
het zand eronder waar de kinderen een delta 
van stroompjes en dammetjes kunnen creëren. 
Het is een gemengd loofbos met hier en daar 
grove dennen, dat van nature al veel verschil-
lende soorten vogels aantrekt.  Door het hele 
speelbos zijn vogelbosjes aangeplant die het 
gebied nog aantrekkelijker zullen maken voor 
de vogels. Zo is er ook een vogelobservatieplek 
met herkenningspanelen met 23 aquarellen 
van de hier meest voorkomende soorten, ge-

schilderd door vrijwilligers van o.a. IVN en de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Het 
is een heel groot speelbos, dat door booms-
tobben wordt afgescheiden van de rest van 
het bos. Dit om te voorkomen dat het vee, dat 
het omliggende gebied begraast, het speelbos 
inloopt en de kinderen het bos uitlopen. De 
aanwezige natuurlijke speelelementen zijn 
door deskundigen gecheckt op veiligheid.

Realisatie
Naast de initiatiefnemers Christine en Hans 
Tamminga, Johan en Nicole van Gans is het 
project mede mogelijk gemaakt door maar 
liefst 55 vrijwilligers van o.a. IVN afdeling Gooi 
e.o., het GNR, de Vogelwerkgroep, Rabobank 
Noord-Gooiland en de Gooise Atletiek Club, 
die één tot 6 dagen hebben meegeholpen. 
Paul van Eerd van Bureau Buitenruimte heeft 
het ontwerp gemaakt en de uitvoering bege-
leid.
Het project is gedurende twee jaar in een heel 
plezierige samenwerking voorbereid door een 
projectgroep bestaande uit Jaap Vlaanderen, 
Rob Rossel en Bert Widdershoven van het GNR 
en de initiatiefnemers.
Natuurlijk was dit niet mogelijk geweest zon-
der de sponsors: het Coöperatiefonds Rabo-
bank Noord Gooiland, de Lakeland Founda-
tion, Vitens, de Vogelwerkgroep Het Gooi en 
Omstreken, IVN afdeling Gooi e.o., Kringloop-
centrum Eemnes en de initiatiefnemers. Ook 
de Nationale Postcode Loterij heeft een steen-
tje bijgedragen.
Het was een mooi moment toen we een kindje 
in het speelbos naar zijn ouders hoorde roe-
pen: ‘Pappa, mamma, kom, we gaan verdwa-
len’. Ons hart maakte een sprongetje. Daar 
hebben we het nu voor gedaan!!!

Bereikbaarheid
Het Speelbos ’t Laer ligt aan de Oude Postweg 1 
te Laren. Te bereiken via de Weg over Anna’s 
Hoeve.
Ga vanuit Hilversum net voor het viaduct van 
de A27 linksaf. Na 700 meter ligt de parkeer-
plaats van het Speelbos aan de linkerkant.
Ook te bereiken met buslijn 136 (Hilversum-
Baarn), halte Heidebloem/A27. Daar links en 
na  700 meter lopen weer links.
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Dirk van Dijk

Dit jaar is ‘Jaar van de Bij’ en in diverse media 
is daarom  ruim aandacht besteed aan de bijen 
en het imkeren. Die aandacht is terecht, want 
door de verschraling van het Nederlandse 
landschap is het bloemenaanbod sterk terug-
gelopen en zijn veel soorten wilde bijen in de 
gevarenzone terechtgekomen. Honingbijen 
hebben het niet alleen hierdoor moeilijk. Bin-
nen deze groep is sinds een aantal jaren een 
onrustbarende sterfte opgetreden. Bijen be-
stuiven bloemen en onze voedselvoorziening 
is voor een belangrijk deel van hen afhankelijk.   
Speciaal voor de Vrienden van ’t Gooi is deze 
bijdrage geschreven over bijen in het  Gooi.

Economisch belang
Het Gooi kent een rijke geschiedenis over het 
houden van bijen. Reeds in de middeleeuwen 
hielden de mensen in ‘t Gooi bijen. Zij waren 
de leveranciers van honing en waardevolle bij-
enwas. In de ruilhandel was het toen drie zwa-
re korven tegen een koe. Omgerekend naar de 
huidige tijd, een melkkoe kost tegenwoordig 
rond de e 1300,-, terwijl een bijenvolk in de 
lente zo’n e 10,- per bezet raam oplevert. Ver-
taald naar een standaardkast van tien ramen 
is de opbrengst zo’n e 100,-. Richting zomer 
wanneer de bijen gaan zwermen loopt de prijs 
van een volk flink terug; vaak worden dit soort 
volken gratis weggegeven aan startende im-
kers. Een koe is tegenwoordig dus vele malen 
meer waard dan de toenmalige ruilvoet. 
De toenmalige hoge prijs van bijen kwam, door-
dat honing in deze streken eeuwenlang vrijwel 
het enige zoetmiddel was. Bijenwas is de door 
eeuwen heen een luxe artikel geweest. Deze 
werd onder meer gebruikt in zalven, smeersels 
en boenwas, maar de voornaamste toepassing 
vond plaats  in de kaarsenfabricage. 
Voornamelijk door de invoering van de boek-
weitteelt omstreeks 1550 verbeterden de 
voorwaarden voor de imkerij in het Gooi. De 
boeren kregen direct belang bij de imkerij, 
doordat de opbrengst bij goede bestuiving 
verbeterde. Ook trok de boekweitteelt imkers 
van buiten het Gooi aan, die graag overvloedig 

boekweithoning wilden oogsten. Het verhuren 
van stukjes grond om de korven op te plaat-
sen leverde de boeren extra geld op. De imker 
betaalde om op plaatsen te staan met volop 
dracht van bloemen. Die situatie is nu precies 
omgekeerd; tegenwoordig zijn bijen weer 
schaarser, terwijl er behoefte is aan goede be-
stuiving. Het zijn nu niet de imkers die betalen, 
maar fruittelers. Die betalen tegenwoordig 
voor het bestuiven van hun fruitbomen in de 
lente ongeveer € 60,- per volk voor een perio-
de van drie weken; bij verlenging ontvangt de 
imker een toeslag van € 2,50 per volk per dag. 
De imkerij liep vanaf het midden van de 19e 
eeuw terug; de grootschalige productie van 
riet- en later ook bietsuiker zorgde voor alter-
natieve zoetstoffen. Ook de bijenwas boette 
in aan belangrijkheid door de toepassing van 
stearine, patentolie en andere verlichtingsmid-
delen. De bijenteelt raakte hierdoor op de ach-
tergrond. 

Ligging van bijenschansen in 1843 in 't Gooi.

Bron:
dr. A.C.J. de Vrankrijker, Naerdincklant (1947)
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De grijze zandbij.

Bijenschansen
In 1843 werden in het Gooi nog 84 bijenschan-
sen geteld. Een bijenschans bestond toen 
gewoonlijk uit een U-vormige aarden wal. 
Dichte begroeiing op de kruin van de schans 
beschutte de bijen tegen harde wind. Op de 
meeste schansen stonden tussen de 20 en 60 
bijenkorven. Rond 1870 kon een imker nog 
redelijk bestaan van ongeveer 40 bijenkor-
ven, dus van één goed bezette schans. Om-
streeks 1900 was de verhouding tussen kos-
ten en baten al dusdanig veranderd dat voor 
een redelijk inkomen een imker zou moeten 
beschikken over zo’n 200 korven. Zulke grote 
bedrijven waren een uitzondering. 
Kijkend naar bijvoorbeeld Bussum liep het 
aantal bijenschansen terug van veertien  rond 
1850 naar twee nu. De imkervereniging Bus-
sum heeft op dit moment een schans op de 
Huizerweg en een op landgoed Bantam, ten 
zuiden van de Hilversume Meent.  

Tegenwind
We maken een sprong naar het heden; het 
imkeren in het Gooi is vrij populair. We ken-
nen imkerverenigingen in Laren, Blaricum, 

Hilversum en Bussum. Die populariteit is pret-
tig, want de bijen hebben de laatste jaren 
last van tegenwind. Er vindt tegenwoordig 
veel onderzoek plaats naar de oorzaken van 
de verhoogde bijensterfte die we op dit mo-
ment ondervinden. Het Nederlands Centrum 
Bijenonderzoek heeft het sterfterisico per re-
gio geprojecteerd op de kaart van Nederland. 
Een komt groot deel van het Gooi een komt 
daarop naar voren als een gebied met een re-
latief hoog sterfterisico. Belangrijke redenen 
voor de verhoogde sterfte zijn het gebruik 
van sterke soorten gif en monocultures van 
gewassen. Wat het laatste betreft gaat het 
bij bijen net zoals bij mensen. Bijen worden 
niet sterk van alleen maar velden met maïs als 
voedselbron en mensen gedijen niet op een 
dieet van wit brood. Dan is er ook nog de var-
roamijt, een soort van teek voor bijen, die op 
hen parasiteert en vervolgens bijdraagt aan  
een verlaagde weerstand tegen ziekten. 
Dit jaar hebben we ook te maken met weers-
omstandigheden die wat tegen zitten.
Hoewel de maand maart erg warm was, wa-
ren de daaropvolgende maanden relatief 
koud en vochtig. Zo hebben veel imkers deze 
lente de bijen moeten bijvoeren met suiker-
water, terwijl zij voor bestuiving in fruitboom-
gaarden stonden. Normaal is de lentedracht 
van fruitbomen voor bijen één groot feest, 
waarbij volken explosief groeien en veel ho-
ning wordt binnengehaald. Een voorbeeld 
daarvan is de warme lente van 2011; toen 

Foto:
A.J. Loonstra

Foto:
Dirk van Dijk

Imkeren.
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was de groei van de bijen zo explosief dat ze 
zelfs raat bouwden in de korven onderaan de 
ramen. Helaas niet dit jaar; sommige volken 
kwamen zelfs verzwakt terug van de fruit-
boomgaarden. 
Het is nu midden juli en er is net sprake van 
twee weken achter elkaar waarop het vrijwel 
iedere dag regent. Voor bijen is dit niet op-
timaal, omdat veel bloemen een paar droge 
dagen achter elkaar nodig hebben om goed 
nectar te geven. Bijen vliegen niet tijdens ste-
vige regenbuien, wat de tijd verkort om veel 
honing te halen. Op dit moment bloeien de 
lindebomen. Zij zijn de laatste belangrijke 
drachtbron voordat de periode aanbreekt 
waarin er tijdelijk weinig te halen is voor bij-
en. Het is dus van groot belang voor de bijen 
dat ze nu veel honing binnen halen. De kle-
verige smurrie afkomstig van de bloei van de 
lindebomen is geen pretje voor degenen die 
hun auto onder zo’n bloeiende boom parke-
ren. Zelfs de autowasserette heeft daar moei-
te mee. 

Bijen, hommels en wespen
Behalve de honingbij komen er veel andere 
soorten ‘wilde’ bijen, hommels en wespen 
voor in ons land. Behalve door uiterlijke ver-
schillen zijn zij ook te onderscheiden aan hun 
gedrag.
Een hommel en een bij zullen alleen in uiterste 
nood steken. Bijvoorbeeld als ze in het nauw 
komen, wanneer ze in haar verstrikt raken, of 
men er per ongeluk op gaat zitten. Ook bij be-
dreiging van het volk, als een imker de honing 
probeert te oogsten op een ondoordachte 
manier. Een steek van een honingbij bete-
kent voor die individuele bij onherroepelijk de 
dood. Het achterste deel van het achterlijf met 
de angel scheurt eraf en daarna sterft de bij al 
snel. Hij zal dus pas in uiterste nood overgaan 
tot steken. 
Een hommel en een wesp gaan niet dood na 
het steken; beide behouden hun angel. Daar-
bij hebben hommels echter een zachtaardige 
inborst, waardoor ze het steken zo lang mo-
gelijk uitstellen. Het is een van de redenen 

Honingbij Hommel

Wesp

waarom telers van fruit in kassen hommels 
inzetten voor de bestuiving. Immers, je kunt 
niet hebben dat vakantiekrachten of anderen, 
die aardbeien plukken de hele tijd gestoken 
worden, terwijl bijvoorbeeld aardbeien wel 
bevrucht moeten worden. 
Verder zijn hommels en bijen gericht op bloe-
men; daar halen ze hun voedsel vandaan. Wes-
pen hebben interesse in zoetigheid, frisdran-
ken en zelfs vlees en vis van een barbeque. 
Het helpen van bijen kan op vele manieren. 
Bijvoorbeeld door in de  tuin planten en bloe-
men te zetten die -in imkerjargon- ‘een goede 
dracht’ geven. Op internet is een informatieve 
website te vinden op www.drachtplanten.nl. 
Deze site geeft een mooi overzicht met veel 
achtergrondinformatie. Ook verkopen veel 
imkerverenigingen zakjes zaad met een mooie 
mix van drachtplanten. Prachtig voor border 
of bloembak. 

Imkeren als hobby
Het zou zomaar kunnen dat door het lezen 
van dit artikel uw interesse in bijen en het im-
keren als hobby zodanig is gewekt, dat er be-
langstelling is voor een nadere kennismaking. 
Veel imkerverenigingen hebben hiervoor de 
z.g. ‘snuffelcursus’. Dit is een cursus die gratis 
is en tot niets verplicht. In het verlengde daar-
van liggen de echte imkercursussen, zoals de 
basiscursus ‘Natuurlijk bijen houden’ voor be-
ginners die gehouden wordt bij de imkerver-
eniging Bussum en start in november 2012. Zie 
ook www.imkerverenigingbussum.nl. In 2011 
is een gezamenlijke cursus van de imkervereni-
gingen Blaricum en Bussum opgezet, waarvan 
de toenmalige deelnemers inmiddels volop 
genieten van hun hobby. 
Mocht er al kennis aanwezig zijn van het imke-
ren, dan kan deze hobby natuurlijk (weer) wor-
den opgepakt. In het Gooi zijn diverse imker-
verenigingen met bijenstands in de buurt. We 
helpen graag met een mooie standplaats en 
wellicht ook met een volk om mee te starten. 

De auteur Dirk van Dijk is secretaris van de Gooise imker-
vereniging.
Website: http://imkerverenigingbusssum.nl
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Dick A. Jonkers

Eekhoorns kent bijna iedereen. Vraag je inwo-
ners van het Gooi echter of  zij er wel eens een 
hebben gezien, dan is het antwoord meestal 
ontkennend. Toch is dit zoogdier in de regio 
op veel plaatsen aanwezig. Soms worden eek-
hoorns gesignaleerd tijdens een wandeling. 
Je moet er maar net een in het oog krijgen 
als je omhoog kijkt richting boomkruinen of 
wanneer ze tegen een stam klimmen. Aan de 
ene kant zijn zij schuw, maar aan andere kant 
toch weer nieuwsgierig. Hier en daar zijn er 
plekken waar een exemplaar vrij regelmatig 
een weg oversteekt. Bewoners in de regio 
van lommerrijke villawijken of zij die dicht 
bij boomrijke gebieden wonen hebben een 
grotere trefkans om ze te zien, omdat zij zich 
bevinden in of dichtbij leefgebieden van eek-
hoorns.

Naamgeving
De officiële naam is eekhoorn, al wordt hij 
ook wel aangeduid als gewone of rode eek-
hoorn. Minder algemeen zijn pluimstaart en 
schaduwstaart. De wetenschappelijke naam 
is Sciurus vulgaris. Het eerste is afkomstig van 
het Griekse ‘skia’ dat schaduw betekent en 
‘oura’ ofwel staart; vulgaris’ staat voor alge-
meen. Volgens het volksgeloof beschermt de 
staart het dier tegen regen en dient deze als 
parasol bij warm weer met veel zon. 

Karakteristiek
Zij die dit boombewonende dagactieve 
knaagdier zien, dat zich rap als een ware 
acrobaat klimmend en springend door de bo-
men beweegt, weten onmiddellijk wat het is. 
Is de afstand tussen bomen te groot, dan leg-
gen eekhoorns de afstand daartussen via de 
grond af en doen dit in een soort viersprong 
spronggalop. Water hoeft ook geen barrière 
te zijn; zij  kunnen goed zwemmen. De kleur 
van de pels van loopt uiteen van roodachtig- 
of oranjeachtig bruin tot kastanje- of donker-
bruin; de witte buik steekt daar tegen af. ‘s 
Winters is hun kleed wat donkerder en grij-
zer. Mannetjes en vrouwtjes zijn van gelijke 

grootte en niet van elkaar te onderscheiden.
De pluimstaart valt direct op. Hij wordt recht 
gehouden bij het rennen, dient als even-
wichtsorgaan bij het klimmen en springen en  
heeft een belangrijke functie als parachute. 
Opvallend zijn de pluimpjes op de oren. Sa-
men met  de staart functioneren die voor  het 
afgeven naar signalen naar soortgenoten. 
Grote ogen dienen voor het scherp in de ga-
ten houden van de omgeving. De poten zijn  
toegerust met lange scherpe klauwtjes. Die 
heeft hij wel nodig, want hij daalt langs de 
stammen van bomen af met de kop naar be-
neden.
Eekhoorns maken diverse soorten geluiden 
Wanneer zij opgewonden zijn klinkt dat als 
een doordringend ‘tjuk-stuk-tjuk’, met alarm 
als ‘chroe-roe-roe’ en bij begroeting van een 
vertrouwde soortgenoot is het een contact-
roep, lijkend op ‘moek-moek-moek’. Daar-
naast kunnen zij ook, kakelende, grommen-
de en jammergeluiden produceren en laten 
jongen fluitende tonen horen. 

Domein
Eekhoorns leven solitair. Mannetjes en 
vrouwtjes hebben een eigen leefgebied, 
waarbinnen zij voedsel zoeken. Die gebieden 

Eekhoorn.

Foto:
Bertus van den Brink
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kunnen in elkaar overlopen en worden niet 
verdedigd, wat wel bij het slaapnest gebeurt. 
Hun nest bouwen zij in de winter in bomen 
en het bevindt zich minimaal op een hoogte 
van 5 meter. Er is één hoofdnest; daarnaast 
zijn ook wel vijf tot zes kleinere ‘reservenes-
ten’ die worden gebruikt. Een enkele keer 
bevindt een nest zich hoog in de boomkroon. 
Een eekhoornnest is goed te herkennen aan 
de kogelronde vorm, die een diameter  heeft  
van ongeveer 30 tot 50 centimeter en de twij-
gen met bladeren die er later in het seizoen 
in worden verwerkt. Eekhoornnesten in loof-
bomen zijn in de winter eenvoudig te her-
kennen en op te sporen, omdat het blad  aan 
de bomen dan ontbreekt. Andere gebruikte 
nestplekken zijn af en toe boomholten, oude 
kraaien- of eksternesten of grote nestkas-
ten. Alleen in de paartijd slapen mannetje 
en vrouwtje geregeld in hetzelfde nest; wan-
neer de jongen zijn geboren wordt het man-
netje niet meer toegelaten. 

Zorg voor nageslacht
In december-februari en mei-juni planten 
eekhoorns zich voort, maar in jaren met  wei-
nig voedsel gebeurt dat alleen in het voor-
jaar. Diverse mannetjes zitten in de paartijd 
eenzelfde vrouwtje achterna om met haar te 
paren. Het samenzijn duurt maar kort, want 
na de paring gaan ze weer hun eigen weg. 
Het duurt 5-6 weken voordat de jongen wor-
den geboren. In de tussenliggende tijd bouwt 
het vrouwtje aan het uitverkoren kraamnest, 
maakt dit robuuster en draagt binnenin zorg 
voor een gespreid bedje. Dit  bestaat uit een 
dikke bekleding, zacht materiaal, gras, mos, 
wol en bast. Hierin worden de twee tot vijf 
kale en blind geboren jongen grootgebracht. 
Drie weken later zijn ze behaard; pas na vier 
weken gaan de ogen open. Tot een leeftijd 
van ongeveer tien weken worden zij ge-
zoogd en zijn daarna vrij snel zelfstandig. Als 
er gevaar dreigt, pakt het vrouwtje de jongen 
bij hun buikvel en transporteert ze naar een 
veilige plek. Na zo’n negentig dagen jaagt de 
moeder ze uit haar leefgebied. Een maand 
later zijn de jongen al in staat om zich voort 
te planten.
Al na het eerste jaar is nog maar een kwart 

van de jongen in leven; niet meer dan 1% 
van alle eekhoorns haalt een leeftijd van vijf 
jaar of ouder. In het wild levende eekhoorns 
kunnen 7 jaar oud worden. Van in gevangen-
schap gehouden eekhoorns zijn leeftijden be-
kend van minsten tien jaar.

Verspreiding in het Gooi
Eekhoorns leven in deze regio in loofbos, 
naaldbos of gemengd bos, maar ook in tui-
nen, parken en houtwallen in de omgeving 
daarvan. Ze zijn ook wel te vinden in be-
bouwd gebied, waar soms meer voedsel en 
nestgelegenheid is. Hun voorkeur gaat uit 
naar begroeiing die al enigszins op leeftijd is. 
Zij houden zich daarom vooral op bij plekken 
met naaldbomen die ouder zijn 20 jaar en 
loofbomen ouder dan 40-80 jaar. 
Dr. J.F. van Hengel maakt in 1875 in zijn Ge-
neeskundige plaatsbeschrijving van Gooiland 
melding van het feit dat de eekhoorn daar 
talrijk gevonden wordt. 
In de jaren dertig van de vorige eeuw waren 
zij overal in ons land, dus ook in het Gooi zeer 
talrijk. Tussen 1960 en 1970 waren er weinig 
eekhoorns. Er was een virusziekte uitgebro-
ken, waardoor de eekhoorn zeldzaam was 
geworden. Na 1970 heeft de stand zich weer 
voorzichtig hersteld.
Tegenwoordig komt hij weer op veel plaatsen 
in de regio voor. Een geïsoleerd liggend leef-
gebied is Muiderberg. Om welke aantallen 
het gaat in het Gooi is moeilijk aan te geven.
Zowel in 1996 als in 1997 is door bijna 200 
leerlingen van vijf basisscholen in enkele vil-
lawijken in Hilversum en Laren/Blaricum een 
enquête uitgevoerd naar de verspreiding van 
de soort. Hun onderzoek alleen al leverde en-
kele tientallen territoria op. 

Eten en gegeten worden
Voedsel wordt zowel gezocht in bomen als  
op de grond, maar het menu omvat overwe-
gend ‘boomzaden’. Afhankelijk van de sa-
menstelling van het leefgebied zijn dat zaden 
uit sparren- en dennenappels en vruchten van 
houtgewas, waaronder eikels, wal- en hazel-
noten. Hazelnoten worden graag verorberd. 
Door het jaar heen vullen eekhoorns de spijs-
kaart aan met op dat moment beschikbare 
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knoppen, bladeren en bessen. Een geliefde 
soort paddenstoel is eekhoorntjesbrood. 
Vroeger, toen er nog werd gedacht in termen 
van nuts- en prutsdieren beschouwde men 
eekhoorns als schadelijk door hun gewoonte 
om twijgen van (naald)bomen af te bijten 
knoppen en jonge knoppen te bemachtigen. 
Kiemplanten van jonge aanplant van beuk 
en eik zijn niet veilig voor hen. Rupsen, gal-
len, appel- en perenpitten worden ook ge-
geten en eekhoorns schromen niet om vo-
geleieren en jonge vogels te  nuttigen. In de 
herfst wordt een vetreserve aangemaakt om 
het hoofd te bieden aan de periode waarin 
schraalhans keukenmeester is. Ook worden 
voedselvoorraden aangelegd om de winter-
maanden te overbruggen. De bergplaatsen, 
kunnen zich zowel in de grond bevinden als 
in boomholtes of de oksel van een boom. 
Hun goed ontwikkelde reukvermogen zorgt 
ervoor, dat zij die plekken weer terugvinden. 
Dat gebeurt niet overal en hierdoor leve-
ren ze een bijdrage aan de verspreiding van 
sommige boomsoorten. Tot de natuurlijke 
vijanden behoren roofvogels, waarvan de 
havik een belangrijke belager is. Ook uilen, 
waaronder andere de bosuil en boommarters 
behoren tot de vijanden. Op de grond lopen 
eekhoorns het risico gegrepen te worden 
door een verwilderde kat, vos of hermelijn. 
In overblijfselen van neolithorale nederzet-
tingen zijn restanten van eekhoorns aange-
troffen. Het malse witte vlees schijnt goed te 
smaken, al kan het ook zijn dat hun aanwe-
zigheid  een andere doel heeft gediend.

Sporen
Zonder een eekhoorn te zien is het vaak mo-
gelijk om aan de hand van achtergelaten spo-
ren vast te stellen waar hij zich heeft opge-
houden. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand 
van loopsporen -ook wel prenten genoemd- 
in modder of  sneeuw. 
Eekhoorns maken het eenvoudig door  vraat-
sporen achter te laten. Met hun lange smalle 
knaagtanden bijten zij de schubben van den-
nen- of sparrenappels af om de zaden te be-
machtigen. Na de maaltijd blijven de schub-
ben en de afgekloven kern onder de boom  
of eetplek op de bodem achter.

Handel
Er was in vorige eeuwen een welige handel in 
eekhoornbont. De Evenken, een inheems volk 
in het noorden van Siberië, voorheen Toen-
goezen genoemd, waren pelsjagers. Voor 
hen was de jacht op eekhoorns een bestaans-
middel. Ze plaatsten vallenen, schoten ze met 
stompe pijlen en buksen met een nauwe loop 
en kogels die de grootte van een erwt had-
den. Het ging erom de dieren in de kop te 
treffen en de pels zo min mogelijk te bescha-

Afgekloven sparrenappels.

Foto:
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Schilderij van Jan van Eyck met het portret van Margaretha 
van Eyck gesierd met eekhoornbont.
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digen. Het bont werd ‘petit gris’, ‘grauwerk’ 
of ‘feh’ genoemd. Jaarlijks werden zo’n 6-7 
miljoen pelzen t.w.v. 1.800.000 gulden geëx-
porteerd. Er werden ‘boa’s’ gemaakt van de 
staarten, maar ook penselen van de staartha-
ren. Op een door Jan van Eyck in 1439 geschil-
derd portret van Margareta van Eyck, staat 
zij afgebeeld met een door eekhoornbont 
gevoerd rood overkleed.

Jonge eekhoorns werden vroeger in gevan-
genschap gehouden. Die werden uit hun 
nesten geroofd en met melk en wittebrood 
grootgebracht tot het tijdstip waarop ze met 
noten en zaden konden worden gevoerd. 
Ook achtervolgden rappe klimmers ze in bo-
men en schudden ze uit de takken. Menige 
behendige klimmer verdiende zo een zak-
centje bij.

Bedreiging en bescherming 
Veel eekhoorns komen om in het verkeer. Ook 
in het Gooi worden jaarlijks diverse slachtof-
fers gevonden. De oorzaak  is dat die bij het 
naderen van een auto nogal eens stil op de 

weg gaan zitten en vervolgens worden over-
reden. Een ‘boommarterbrug’ zou een oplos-
sing kunnen zijn. In zijn eenvoudigste vorm is 
dit een wegportaal met daarin een verlengde 
houten loopgoot die een bos insteekt. Dikke 
touwen zorgen voor de verbinding met één 
of meer bomen. Zo’n boommarterportaal 
over de provinciale weg Utrecht-Zeist (N237) 
bij het landgoed Vollenhove heeft aange-
toond dat een eekhoorn daar gebruik van 
maakte. 
De eekhoorn is een beschermde diersoort. Het 
is verboden eekhoorns te vangen, te doden, in 
gevangenschap te houden. De handel in eek-
hoorns of delen ervan is niet toegestaan. Het 
zelfde geldt voor verontrusten, het nest be-
schadigen en het bemachtigen van de soort.
Voor zieke eekhoorns of in de steek gelaten 
jongen is er de Stichting Eekhoornopvang in 
Naarden. Het is enige gespecialiseerde op-
vangcentrum waar eekhoorns die niet meer 
voor zichzelf kunnen zorgen kunnen worden 
ondergebracht. Zodra dit weer het geval is 
worden zij teruggezet in de vrije natuur. Per 
provincie zijn er opvangpunten.

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 enkele 
soorten Amerikaanse eiken.

Soortenrijk geslacht
Het plantengeslacht Quercus (eik) is zeer 
soortenrijk. De meeste dendrologen (boom-
kundigen) houden het op ca. 450 soorten, 
maar er worden ook wel aantallen genoemd 
van 600 soorten. De moeilijkheid is dat som-
mige soorten zo sterk op elkaar lijken dat 
men zich kan afvragen, of het wel verschil-
lende soorten zijn.
Alle eiken zijn houtige gewassen, van struik-
achtige bomen tot zeer grote bomen. Het 

geslacht Quercus behoort tot de familie van 
de beukachtigen (Fagaceae). De bladstand is 
gespreid, de bladeren zijn vaak gelobd. De 
bloemen van de eik (katjes) zijn eenslach-
tig; er zijn dus mannelijke en vrouwelijke 
bloemen die overigens aan dezelfde boom 
voorkomen. Om deze eigenschap wordt zo’n 
boom eenhuizig genoemd. De vruchten (ei-
kels) worden voor een deel omgeven door 
een napje.
De geslachtsnaam Quercus zou zijn afgeleid 
van het oud-germaans en zoiets betekenen 
als ‘de machtige’. De eik wordt ook wel eens 
de koning van het woud genoemd (de beuk 
de koningin en de berk de prinses).
Eiken zijn op verschillende manieren in te de-
len. Zo zijn er bladverliezende eiken, winter-
groene eiken en groenblijvende eiken. Het is 
ook mogelijk een indeling te maken n.a.v. de 
herkomst. Dan is er sprake van eiken van het 
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noordelijk halfrond en van het zuidelijk half-
rond. De laatste groep, vooral voorkomend in 
tropisch Zuid-Amerika, mag u wat mij betreft 
direct vergeten, want deze soorten zijn bij 
ons volstrekt niet winterhard. Er hebben er 
enkele gestaan in Kew Gardens in Engeland, 
maar die hebben het niet overleefd.
De eiken van het noordelijk halfrond zijn te 
verdelen in Amerikaanse, Europese en Azia-
tische eiken. Veel soorten van het noordelijk 
halfrond komen voor in Noord-Amerika.
De Amerikaanse eiken zijn weer onder te 
verdelen in de White Oaks (bladeren met 
niet puntige lobben), de Black of Red Oaks 
(vaak diep ingesneden bladeren met puntige 
lobben) en de Willow Oaks (bladeren niet of 
nauwelijks gelobd).

Gewone Amerikaanse eik
Dit is een boom die de meeste mensen wel 
kennen. Hij komt vrijwel overal in onze bos-
sen voor en is ook veel aangeplant in parken, 
grote tuinen en als laanboom. De gewone 
Amerikaanse eik (Quercus rubra) behoort 
tot de Black of Red Oaks. De soort komt van 
nature voor in het oostelijk en middendeel 
van Noord-Amerika tot het zuidoosten van 
Canada. In het land van herkomst is het de 
belangrijkste houtproducent. Vanaf ca. 1825 
is de soort ook massaal in ons land gebruikt 
in de bosbouw.
Het blad van de gewone Amerikaanse eik is 
nogal variabel in grootte (12 tot 25 cm), het 
heeft aan beide kanten min of meer drie-
hoekige, scherp gepunte lobben. In de herfst 
kleurt het blad mooi oranje-rood. De soort-
naam rubra verwijst daar ook naar, want dat 
betekent: rood. Het blad wordt in het najaar 
in de bloemisterij veel gebruikt in herfstboe-
ketten.
Dat kan ook probleemloos, doordat de boom 
zich zeer gemakkelijk laat snoeien. Zelfs knot-
ten of terug zetten een stobbe is mogelijk.
Opmerkelijk bij de gewone Amerikaanse eik 
is de gladde, bijna beukachtige schors. De ei-
kels zijn klein en hebben een venijnig scherp 
puntje. De eikensoort is op veel plaatsen in 
het Gooi aan te treffen in tuinen, parken, als 
laanboom en in onze bossen. Een mooi per-
ceel van deze soort is te vinden in het Smit-

huyserbosbos, zuidoostelijk van het Hilver-
sumsch Wasmeer.

Moeraseik en scharlakeneik
Deze twee soorten lijken sterk op elkaar. De 
moeraseik (Quercus palustris) heeft van na-
ture ongeveer hetzelfde verspreidingsgebied 
als de gewone Amerikaanse eik, zij het dat hij 
wat meer op vochtiger grond is aan te tref-
fen. Het worden forse bomen, maar het hout 
is van minder economische waarde. Ook de 
moeraseik behoort tot de groep van de Black 
of Red Oaks. Het blad is kleiner dan dat van 
de gewone Amerikaanse eik en diep ingesne-
den met puntige lobben. In de herfst kleurt 
het prachtig diep rood.
Anders dan de soortnaam palustris (moeras 
bewonend) doet vermoeden, groeit de moe-
raseik prima op droge gronden, al heeft hij 
net als zijn neefjes een hekel aan kalk. Lucht-
vervuiling verdragen ze echter goed.
De moeraseik is op veel plekken in het Gooi 
aan te treffen, o.a. op de parkeerplaats van 

Foto:
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Amerikaanse eik.
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NS-station Bussum-Zuid, op de parkeerplaats 
bij de Wolfskamer in Huizen en in het sterren-
bos op Gooilust. Verder staan zware exem-
plaren aan de Hilvertsweg en de Bosdrift in 
Hilversum.
Sterk op de moeraseik lijkt de scharlakeneik 
(Quercus coccinea). Waar de moeraseik de 
neiging heeft een wat meer piramidale kroon 
te vormen, groeit de kroon van de scharlaken-
eik doorgaans wat breder uit. Dit biedt geen 
enkele garantie om beide soorten uit elkaar 
te houden. Ook het blad van beide soorten 
verschilt nauwelijks van elkaar. In zo’n geval 
moet de loep er maar even bij komen. Aan de 
onderzijde van het blad heeft de scharlaken-
eik in de nerfoksels haartoefjes. Bij de moe-
ras-eik ontbreken die.
Net zoals de moeraseik bewoont de scharla-
keneik in het land van herkomst ongeveer 
hetzelfde gebied als de gewone Amerikaanse 
eik. De soortnaam coccinea betekent ove-
rigens scharlaken en duidt op de prachtige 
herfstkleur.
De scharlakeneik is te vinden langs de Ver-
meerlaan in Hilversum, op de Noorder Be-
graafplaats en op het Laapersveld in Hilver-
sum.  Een heel mooi, oud exemplaar staat op 
de hoek van de Bothalaan en de Heuvellaan 
in Hilversum.

Wilgbladige eik
Veel mensen kunnen eiken nog wel herken-
nen aan het gelobde blad, maar nu neem ik u 
mee langs een aantal eiken die er heel anders 
uitzien. Om te beginnen de wilg van de Wil-
low Oaks.
De soort komt voor in een beperkt deel van 
de zuidoostelijke Verenigde Staten van Ame-
rika. Daar wordt het nog wel een forse boom. 
Bij ons blijft hij wat kleiner. De boom maakt 
een brede, dik vertakte kroon. Maar het 
meest opvallend is het blad. Dat doet in niets 
aan ‘normale’ eiken denken. Het blad is lang 
en smal, gaafrandig en niet gelobd. Het blad 
lijkt wel wat op dat van een schietwilg. In de 
herfst kleurt het prachtig goudgeel. 
Op latere leeftijd krijgt de boom een wat 
kurkachtige bast. De soortnaam phellos ver-
wijst daar ook naar, want dat komt uit het 
Grieks en betekent kurk.
De wilgbladige eik is in Hilversum te vinden 
in het Dudokpark (tegenover het Raadhuis) 
en in de siertuin van het landgoed Gooilust 
te ‘s-Graveland.

Dakspaaneik
Deze boom (Quercus imbricaria), van nature 
voorkomend in het oosten, zuidoosten en 
midden van de Verenigde Staten, behoort ook 

Bladeren van de dakspaaneik.
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tot de Willow Oaks. Het blad is lang en ovaal 
tot lancetvormig en volledig gaafrandig en 
dus ook niet gelobd. De vruchten staan vaak 
met twee bij elkaar, maar in ons land komt het 
vaak nauwelijks tot vruchtzetting. De soort is 
op diverse plekken in Nederland aangeplant, 
maar Hilversum mag trots zijn. Op de parkeer-
plaats van de Algemene Begraafplaats Zuider-
hof -aan de zijde van de Bosdrift- staat een 
unieke groep van zeven fraaie exemplaren. 
Niet alleen uniek in Nederland, maar zelfs in 
Europa. De soortnaam imbricaria betekent: 
dakspaansgewijs bedekkend.

Bartram’s eik
Tja, nu moet ik even wat uitleggen, want de 
Nederlandse naam van deze boom heb ik 
zelf bedacht. Een officiële Nederlandse naam 
heeft de boom namelijk niet. In Amerika 
wordt hij Bartram’s Oak genoemd. Het gaat 
om een boom die in de achttiende eeuw werd 
gevonden op Bartram’s Gardens in Philadel-
phia (USA). Het is een natuurlijke hybride van 
de gewone Amerikaanse eik (Quercus rubra) 
en de wilgbladige eik (Quercus phellos). De 
wetenschappelijke naam is Quercus x heterop-
hylla. Het x-teken tussen de geslachts- en de 
soortnaam duidt erop dat dit een kruising is. 
De boom wordt tot de Willow Oaks gerekend. 
Het blad is nogal variabel, echter meestal lang-
werpig, lancetvormig en nauwelijks of iets ge-
lobd, de wetenschappelijke soortnaam hete-
rophylla (verschillend blad) duidt daar ook op.

U kunt hem vinden in het Dudokpark tegen-
over het Raadhuis van Hilversum. Een fraai 
oud exemplaar staat aan de Noorderweg in 
Hilversum, ongeveer tegenover nummer 210.

Herkennen van eiken
Alle eiken hebben rond de eindknop een 
cluster van zijknoppen. Dat komt bij geen 
enkele andere boomsoort voor. Met hulp van 
een bomengids zijn de meest bekende soor-
ten eiken al snel te herkennen. Het wordt 
lastig als het om zeldzamere soorten gaat. 
Daarvoor zijn meer gespecialiseerde boeken 
nodig.

Op zoek naar eiken
In Hilversum is een groot aantal eiken te vin-
den onder andere in het Dudokpark. Ook 
op Gooilust staat een aantal soorten. Wilt u 
echt een groot aantal eikensoorten zien, ga 
dan naar het Arboretum Trompenburg in 
Rotterdam. Het arboretum bevindt zich aan 
Honingerdijk 64, vlakbij het stadion van de 
voetbalclub Excelsior. Hier bevindt zich de 
nationale eikencollectie met meer dan 130 
soorten, variëteiten en cultuurvariëteiten. 
Overigens is daar ook een grote beukencol-
lectie te vinden.
Ook het Von Gimborn Arboretum in Doorn 
heeft een mooie eikencollectie. Dichter bij 
het Gooi bevindt zich het Cantonspark in 
Baarn, waarin ook verscheiden soorten voor-
komen.

Foto:
internet
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Hans Hoes

De zeer wisselvallige en natte zomer lijkt de 
verandering van het klimaat die we thans 
doormaken te bevestigen. U denkt misschien 
‘Het zal onze tijd nog wel duren’ voordat 
ernstige gevolgen zichtbaar worden. Voor 
de Vrienden van ’t Gooi is dat geen optie. Als 
onze voorouders er zo over dachten, was ’t 
Gooi al lang verdwenen. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering liet Jan Sevink, emeritus 
hoogleraar fysische geografie, ons zien dat 
er nog vele verborgen schatten in het Gooise 
landschap zichtbaar te maken zijn. Elders in 
dit nummer wordt daarover verslag gedaan. 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden 
die schatten internationaal beschermd te krij-
gen. Ondertussen kunnen we zelf een heel 
klein beetje bijdragen aan het beperken van 
de klimaatsverandering. Bij voorbeeld door 
duurzamer om te gaan met onze energie. Dat 
zijn enkele van de onderwerpen waarmee het 
bestuur de afgelopen maanden bezig was.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening (RO)
De Ruimtelijke Ordening in de gemeenten, ge-
regeld in structuurvisies en bestemmingsplan-
nen is hèt thema om invloed te kunnen uitoe-
fenen op het ruimtelijk beleid en het daaraan 
gekoppelde milieubeleid. Hier worden keuzes 
gemaakt voor wonen, werken, verkeer en 
vervoer, recreatie en groen. Die keuzes lig-
gen dan voor jaren vast. Daarom heeft ons 
bestuurslid Henk van Steennis de coördinatie 
op zich genomen van een RO-adviesgroepje. 
Dit bestaat naast de initiatiefnemer uit Jos 
Oude Elferink en Cypriaan Hendrikse. Het 
doel is informatie te verzamelen van door het 
bestuur geachte relevante onderwerpen en 
daarover een schriftelijk advies uit te brengen 
aan het VVG-bestuur. Daarnaast zijn er deels 
al RO-signaleringsgroepjes samengesteld per 
gemeente. Mocht u hiervoor interesse heb-
ben laat dit dan even  weten. Het doel van 
de laatstgenoemde groepjes is het aandragen 
van digitale, c.q. analoge informatie t.b.v. het 
bestuur met een globaal standpunt rond RO- 
ontwikkelingen. Mogelijk dat leden van deze 

groepjes per onderwerp mee kunnen werken 
aan het voorbereiden van een advies voor het 
bestuur. 
Veel gemeenten in het Gooi zijn bezig met de 
voorbereidingen voor het ontwikkelen van 
hun structuurvisie RO en actualiseren hun be-
stemmingsplannen. De adviesgroep bereidt 
een reactie voor, aan de hand van onder an-
dere het beleid van de VVG, zoals onder meer 
neergelegd in haar manifesten en in Te Gooi, 
te grabbel en ten goede uit 2010. Door het 
bestuur overgenomen standpunten worden 
vervolgens naar buiten gebracht. De gemeen-
ten Hilversum, Wijdemeren en Naarden-Bus-
sum maken op dit moment hun structuurvisie. 
Naarden-Bussum heeft de VVG verzocht haar 
inbreng te leveren via de zo genaamde ‘denk-
tank’.

Leergang Gooi-o-logie najaar 2012
Om het Gooi niet te grabbel te gooien, maar 
het te behouden en liefst nog mooier te ma-
ken dan het al is, heeft de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi het initiatief genomen 
voor een Leergang Gooi-o-logie. Meer infor-
matie over de cursussen is verder op te vinden 
in dit tijdschrift.

Regionaal Natuur- en Milieucentrum
Het overleg van een aantal natuur- en mi-
lieuorganisaties, zoals de VVG, IVN, MNE, 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken en 
Naerdincklant met het GNR heeft resultaat 
gehad. Vanaf januari 2013 is er een regionale 
plek, waar Natuur- en milieuorganisaties hun 
activiteiten kunnen organiseren. De Vrienden 
van ‘t Gooi doen hieraan mee, omdat zij via 
een gezamenlijk gebouw de samenwerking 
tussen de verschillende organisaties en werk-
groepen willen bevorderen en ondersteunen. 
Op 26 september zal de samenwerkingsover-
eenkomst door alle deelnemende partners 
worden  ondertekend.

Geopark
Tijdens de jaarvergadering is door Jan Sevink 
(zie het verslag) de suggestie gedaan om 
internationale steun te zoeken voor de be-
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scherming van de Gooise natuur en het land-
schap. Dit onder andere omdat de huidige 
bescherming van 13 gebieden via de Natuur-
beschermingswet vervalt. Hij adviseerde te 
onderzoeken of ’t Gooi zou kunnen worden 
aangemerkt als Geopark.
Een Geopark is een door de UNESCO gede-
finieerd gebied met één of meer sites van 
wetenschappelijk belang, niet alleen vanuit 
geologisch standpunt maar ook door zijn ar-
cheologische, ecologische en culturele waar-
de. Bij de ontwikkeling van een Geopark 
staat de identiteit van het gebied centraal. 
Die wordt bepaald door de geologische ge-
schiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaag-
se cultuur èn de natuur van het gebied. Het 
identiteitsverhaal wordt zichtbaar gemaakt 
in samenwerking met onderzoekinstituten, 
inwoners, ondernemers, organisaties en on-
derwijsinstanties van het gebied. De identi-
teit van het gebied krijgt daardoor op een 
concrete manier vorm. 
Een mooi gevolg daarvan is dat mensen meer 
van de oorsprong, afweten en naar verwach-
ting duurzamer met hun omgeving zullen 
omgaan. Het uiteindelijke doel van een Geo-
park is het identiteitsverhaal te gebruiken als 
inspiratiebron voor de toekomst, door het 
te vertalen naar een duurzame economische 
ontwikkeling. Een en ander kan gerealiseerd 
worden door zich in te zetten voor de geo-
logische kenmerken die er toe doen, het 
organiseren van educatieve activiteiten om 
geowetenschappelijke kennis en omgevings-
concepten over te dragen aan een breed pu-
bliek èn daarmee geotoerisme en -recreatie 
te bevorderen. Er zijn inmiddels in Europa al 

50 regio’s aangemerkt als Geopark. Meer in-
formatie is te vinden op www.europeangeo-
parks.org. en in Nederland op www.geopark-
dehondsrug.eu. 
De VVG verkent de mogelijkheden en zoekt  
hiervoor draagvlak. Mede op deze wijze zoe-
ken hopen we invulling te geven aan het ma-
nifest over de toekomst van de Gooise natuur 
dat op 2 december 2011 is vastgesteld. Tege-
lijkertijd ook aan het in ‘Te Gooi, te grabbel 
en ten goede’ gestelde economisch belang 
van ons Goois landschappelijk en cultureel 
historisch erfgoed.

Verder
24 april vond in Theater de Boerderij te Hui-
zen de jaarlijks Algemene Ledenvergadering 
plaats. Ruim 50 leden namen eraan deel. El-
ders in het tijdschrift treft u het verslag van 
deze bijeenkomst. Daarnaast vragen de ont-

Foto:
Erik van Wijland

Uitreiking van de Emil Ludenpenning.

Bodemprofiel in Geopark De Hondsrug.

Foto:
internet
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wikkelingen rondom Crailo (op de grens van 
Bussum, Laren en Hilversum) aandacht, zijn 
er nieuwe bouwontwikkelingen in de Bloe-
mendalerpolder (gemeenten Weesp en Mui-
den) en is er in Muiden besloten, om nabij, in 
plaats van in het Kocherbos, de uitbreiding 
van de lokale hockeyclub te willen gaan rea-
liseren. Compensatie van verloren gaand be-
schermd waardevol landschap, flora en fauna 
dient te worden gecompenseerd.

Hans Hoes

Er zijn circa 50 leden en vertegenwoordigers 
van diverse organisaties aanwezig. Van enke-
le leden en meerdere bestuurders en organi-
saties is bericht van verhindering ontvangen.

Huishoudelijk gedeelte
1. Opening
Tegen 19.35 uur opent de voorzitter de ver-
gadering. 

2. Verslag van de ledenvergadering gehou-
den op 14 april 2011 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslag over 2011 van de VVG en van 
de Gooise Natuurwacht 
De voorzitter Hetty Laverman memoreert dat 
de Gooise Natuurwacht ook het afgelopen 
jaar weer een groot aantal wandelingen en 
excursies heeft georganiseerd, waaraan veel 
mensen hebben deelgenomen. Dat is toch één 
van de meest zichtbare activiteiten die duide-
lijk maken, wat de recreatieve waarde van het 
Gooi is. Het jaarverslag van de VVG geeft aan 
welke activiteiten door het bestuur en de le-
den -vooral het Kenniscentrum- het afgelopen 
jaar zijn ondernomen om ’t Gooi en omgeving 
wat betreft het natuurbehoud verder te ver-
sterken. Beide verslagen worden ongewijzigd 
vastgesteld.

4. Rekening en verantwoording over 2011 
door de penningmeester
De voorzitter geeft de penningmeester het 
woord voor een toelichting. De heer Joost 
Grasso geeft aan dat de financiële positie van 
de vereniging er gezond uitziet. Van de erfenis 
van mevrouw Sluijters is inmiddels een voor-
schot van € 150.000,- ontvangen; er is daarvoor 
een steunfonds opgericht. Voor de boekhou-
ding is inmiddels een extern bureau ingescha-
keld. De uitgaven zijn niet (meer) hoger dan de 
inkomsten. Per 2012 is de jaarlijkse contributie 
aangepast en inmiddels is het grootste deel 
daarvan ontvangen. De overzichten zijn terug 
te vinden op de website en er zijn nog een 
aantal exemplaren van het overzicht in de zaal 
beschikbaar. Er zijn geen vragen van de leden 
over de rekening en verantwoording  van 2011.

Verslag van de kascommissie
De voorzitter geeft het woord aan de heer 
Gijs Vorstman van de financiële commissie. Op 
de website en achterin de zaal is het verslag 
van de financiële commissie over 2011 gepre-
senteerd. Hij geeft aan dat de boekhouding 
thans geheel op orde is. Het inschakelen van 
het boekhoudbureau heeft gewerkt. Alle aan-
sluitingen zijn eenvoudig terug te vinden. Dat 
is in het verleden wel anders geweest. Bij ac-
clamatie worden de penningmeester en het 
bestuur door de ALV gedechargeerd over het 
geldelijk beleid van 2011.

Op 20 april vond de uitreiking van de Emil Lu-
denpenning plaats. Vier organisaties (Stad en 
Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en Eem, 
VVG en GNR) reiken jaarlijks de Emil Luden-
penning uit aan personen die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de regio-
nale geschiedschrijving of voor het behoud van 
landschappelijk erfgoed in de regio. Dit jaar is 
de penning uitgereikt aan de heer J.V.M. (Jan) 
Out. Het juryrapport staat op onze website.
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Vaststelling van de begroting 2012, inclusief 
contributie/ledenbijdrage
Voorgesteld wordt de begroting 2012 -die op 
de website ter inzage heeft gelegen en die 
achterin de zaal beschikbaar is- vast te stel-
len. De Ledenvergadering stemt hiermee in.

5.  Benoeming van de kascommissie 2012 
Na drie jaar is de heer G. Vorstman aftredend. 
Ons lid mevr. Inke Logtenberg, die ook deel 
uitmaakt van het Kenniscentrum van de VVG 
is bereid gevonden de komende drie jaar lid 
te worden van de kascommissie. De Alge-
mene Ledenvergadering stemt hiermee in. 
Vervolgens wordt, de kascommissie bedankt 
voor haar werkzaamheden over 2011 met 
een fles Gooise Kruidenbitter.

6. Benoeming leden van het bestuur
De voorzitter leidt dit onderwerp in. De he-
ren van Steennis en Hoes zijn, volgens artikel 
14 lid 1 van de statuten aftredend. Zij stel-
len zich herkiesbaar. De ALV stemt hiermee 
in. Daarnaast stelt het bestuur voor het lid 
de heer Bart Heller te benoemen tot lid van 
het bestuur. De heer Heller geeft een korte 
toelichting op zijn motivatie om lid van het 
bestuur te worden. Het grootste deel van 
zijn leven is hij inwoner van ’t Gooi en een 
behoorlijke tijd politiek en bestuurlijk (van-
uit de gemeente Hilversum en de Provincie 
Noord-Holland) betrokken bij de regio. Dat 
wil hij na zijn bestuurlijke loopbaan graag 
voort zetten bij de VVG. Bij acclamatie wordt 
hij benoemd.

7. Benoeming erelid
Het bestuur stelt voor de heer Henk Korten, 
voormalig rentmeester van het Goois Natuur-
reservaat te benoemen tot erelid van onze 
vereniging. Hij heeft dat voorstel aanvaard 
en is samen met zijn echtgenote bij deze ver-
gadering aanwezig. Hij was en is een trouw 
bezoeker van onze jaarvergaderingen. De 
voorzitter licht het besluit van het bestuur toe: 
‘Henk Korten is iemand die bijna iedereen in 
het Gooi kent. Je kon ook niet om hem heen. 
Hij heeft zijn actieve loopbaan in de natuurbe-
scherming inmiddels beëindigd en hij heeft de 
natuur in het Gooi een eigen gezicht gegeven. 

In de afgelopen 25 jaar is er heel wat gepas-
seerd met hem als rentmeester van het Goois 
Natuurreservaat. Niet alleen voor hem maar 
ook voor het Gooi en de bestuurders en ie-
dereen daar omheen. Daar waren ook ener-
verende periodes bij, maar dat kan ook niet 
anders als je 25 jaar met hart en ziel een der-
gelijke functie en positie bekleedt èn je bent 
wie je bent. Er is veel gebeurd en vooral ver-
anderd. De VVG kan niet anders dan vaststel-
len dat hij met niet aflatende inzet zich sterk 
heeft gemaakt voor het behoud en beheer 
van het karakteristieke Gooise landschap.
Dat deed je niet alleen vanuit je functie, je 
werk als rentmeester, maar vooral ook vanuit 
je eigen persoonlijkheid. De Vrienden hebben 
daarin steeds een goede en constructieve, 
maar vooral ook inspirerende samenwerking 
ervaren. Kort en krachtig samengevat door 
enkele (oud-)voorzitters en beaamd door an-
deren: groot hart voor de natuur, voor het 
Gooise landschap en de Heuvelrug en natuur-
lijk voor GNR als organisatie waarvan jij zo-
lang het gezicht was.

Foto:
Erik van Wijland

Henk Korten wordt benoemd tot erelid.
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Overleggend, netwerkend, inventief, volhar-
dend, als het niet rechtsom ging dan maar 
linksom, altijd het doel voor ogen houdend, 
overtuigend.  Soms ook lastig naar de politiek 
toe, maar ook handig opererend en manoeu-
vrerend om het voor elkaar te krijgen. 
Voor het GNR is dat heel belangrijk geweest: 
partijen die strijdig lijken te zijn laten zien dat 
het behoud van het Gooi ook hun belang is 
en ze dan over de streep te trekken. Absoluut 
niet formeel, maar altijd jezelf. Vooral ook: 
staan voor je zaak. Soms onvermurwbaar als 
het nodig was. Kortom een man van stavast’.  
De leden stemmen in met het voorstel van het 
bestuur. Vervolgens wordt aan Henk Korten 
een oorkonde uitgereikt, waarin de motivatie 
voor de benoeming is opgenomen. Vervolgens 
wordt met een Gooise Kruidenbitter geproost 
op deze benoeming.

8. Bespiegelingen door de voorzitter
Vervolgens deelt de voorzitter haar ervarin-
gen van één jaar voorzitter van de VVG met 
de vergadering. De gehele tekst is terug te vin-
den op de website van de VVG. Onderstaand 
een korte impressie.

Samen bedreigingen stoppen, kansen grijpen 
en creëren!
Daar zijn we druk mee bezig geweest. Met als 
ondersteuning, ons boekje ’Te Gooi, te grab-
bel en ten goede’. Over welvaart, welzijn en 
welbevinden in het Gooi, waarin we ervoor 
pleiten koste wat het kost te voorkomen,  dat 
de (groene, economische) kwaliteiten van het 
Gooi en omstreken verloren gaan. Verder ook 
dat het investeren in kwaliteit de regio alleen 
maar ten goede komt! 
Verwerving, inrichting, beheer en wetgeving 
op het gebied van natuur en landschap zijn 
onderhevig aan ingrijpende veranderingen. 
Decentralisatie, bezuinigingen, de noodwet;  
allemaal verschuivingen van verantwoorde-
lijkheden naar de regio, de gemeenten en bur-
gers zelf. Langzamerhand kristalliseert zich dit 
verder uit.
Concreet worden bijvoorbeeld de dertien be-
schermde Gooise natuurgebieden bedreigd, 
die nu een beschermde status als natuurmo-
nument hebben. Daarnaast zijn versoepelin-

gen van bouwmogelijkheden buiten het be-
bouwd gebied, in de buitengebieden gaande, 
dus in het groen.
In ons gebied, ongeveer het dichtstbevolk-
te landelijk gebied van Nederland, is er door 
GNR, Natuurmonumenten alsook door Staats-
bosbeheer, de Agrarische Stichting Blaricum 
en door inzet van particulieren desondanks 
veel groen, natuur en mooi landschap be-
waard gebleven. Je waant je daardoor op 
diverse heidegebieden in een groots groen 
natuurgebied. Naast zorgvuldig omgaan met 
beheer wordt nu meer aandacht besteed aan 
recreatie in en educatie over de natuurgebie-
den, ons cultureel erfgoed. 
Ook in het bebouwde gebied is veel te doen: 
het karakteristieke van de dorpen en stad 
versterken en aan goed milieubeheer doen. 
Bijvoorbeeld in Bussum is een gedragen cen-
trumvisie geschreven middels een viertal 
sessies met inwoners, groeperingen in alle 
soorten en maten, ambtenaren, wethouder, 
raadsleden en deskundigen. Chapeau!
Daarover wordt ook door de VVG meege-
dacht. Wij omarmen bewegingen om de stad-
secologie te versterken. 
Het Planbureau voor de leefomgeving geeft 
in haar natuurverkenningen 2010-2040 aan 
dat er grofweg vier soorten kijkrichtingen zijn 
te onderscheiden, waarachter zich vier ver-
schillende mensbeelden bevinden. Wij willen 
daarover dit najaar met u in discussie gaan. 
Onze drijfveren zijn samen bedreigingen 
stoppen en kansen creëren en grijpen; die ge-
ven handvaten voor beleid. 
U weet vast al dat betrokkenheid moedig 
maakt!
VVG wil nog meer met haar leden en rele-
vante partijen tot uitwisseling van beelden 
komen en horen welke problemen zij erva-
ren. Dit om van daaruit aan onze toekomst te 
kunnen blijven werken. Natuurlijk binnen het 
kader van onze doelstellingen. Daarbij is en 
blijft het van groot belang bedreigingen om 
te buigen naar kansen en voor kansen ruimte 
creëren.

9. Een beeldende lezing met gesprek over 
‘Het lezen van het Gooise landschap’, door 
Jan Sevink, emeritus hoogleraar fysische geo-
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grafie van de Universiteit van Amsterdam 
en ook een geïnteresseerde en kenner van ‘t 
Gooi. Dit in het kader van onze zorg over de 
toekomst van de Gooise natuur.

De heer Sevink besteedt aandacht aan onder 
andere de volgende punten:
•	 De	geologische	geschiedenis	van	het	Gooi	

en vroege menselijke invloeden (prehisto-
rie).

•		 De	ontwikkelingen	in	de	laatste	paar	dui-
zend jaar onder invloed van de mens.

•		 Het	 huidige	 Gooi:	 een	 lappendeken	 van	
landschappen.

•		 Voorbeelden	van	het	 lezen	van	die	 land-
schappen. 

•		 De	toekomst	van	dit	landschap.
 
De heer Sevink houdt -met vele afbeeldingen- 
een boeiend verhaal over het ontstaan van 
’t Gooi en de ontwikkelingen op een aantal 
deelgebieden. Hij laat zeer duidelijk zien dat 
door gebruik van de huidige technieken het 
middeleeuws gebruik van de grond, het ont-

staan van wegen en paden e.d. nog terug te 
vinden is in de (geringe) niveauverschillen in 
het landschap. Dat is uniek voor Nederland.
’t Gooi is, anders dan de rest van Nederland, 
nimmer ‘verkaveld’. Door de van oudsher toe-
gepaste bescherming van het landschap in 
’t Gooi, kan met de huidige technieken het 
‘oude’ landschap nog worden gelezen. Via 
de digitale fotografie en hoogtebeelden is te 
herkennen waar de wegen, paadjes e.d. zijn 
geweest. ’t Gooi is in zo’n 150.000 jaar ge-
vormd, is jarenlang een eiland in het veenge-
bied geweest en was zo’n 100 jaar vóór Chris-
tus een redelijk dichtbevolkt gebied. Hij licht 
het bovenstaande toe aan de hand van een 
viertal deelgebieden. Hij bepleit om vanwege 
deze unieke geologische (nog) bestaande si-
tuatie internationale bescherming voor het 
behoud aan te vragen. 
Dat zou sterker zijn dan de bescherming via 
de zogenaamde Nationale Landschappen. De 
voorzitter bedankt hem voor zijn lezing en 
zegt dat het bestuur zijn suggestie zal onder-
zoeken.

Vloeiweidenstelsels in Nederland
Nederland is eigenlijk één grote delta. Hier-
uit moeten rivieren, beken, sloten en an-
dere waterstelsels voortdurend het vanuit 
het achterland aangevoerde water en het 
op eigen grondgebied gevallen hemelwa-
ter afvoeren.  Niets is wat het lijkt, want uit 
onderzoek is gebleken, dat veel natuurlijk 
ogende waterlopen zijn aangelegd, of zijn 
veranderd door menselijk handelen. Daar-
naast zijn er nog vele andere waterstelsels 
tot stand gekomen. Hierdoor wordt er zorg 
voor gedragen dat we droge voeten houden. 
Verder zijn er wateren, die een aanvoerfunc-
tie kregen, of een ander doel moesten die-
nen. Zij voerden water naar plekken waar 
men dit ontbeerde, maar wel nodig had. 
Daarover verhaalt het hier besproken boek. 
Zoals de ondertitel al aangeeft, wordt er 
vooral ingegaan op vloeiweidenstelsels. Tot 
de komst van de kunstmest hebben boeren 

namelijk op bijna ¾ 
van de dekzandgron-
den gebruik gemaakt 
van beken en bron-
nen om de weide-
gronden in de win-
ter onder water te 
zetten. Dit water 
was warm en ba-
senrijk, voorkwam 
dat de graszode in 
de winter bevroor en stimuleerde 
de grasgroei in het voorjaar. Tegelijkertijd 
werd dit wel gecombineerd met het op een 
natuurlijke manier laten bemesten door slib 
of humus. Varianten op dit systeem om er-
gens water te krijgen, zijn onder meer de 
aanwezigheid van overlaten, spaarbekkens, 
drinkpoelen en brandvijvers. Sprengen zorg-
den voor de aanvoer van water naar bas-
sins bij papierfabrieken. Lange tijd was het 
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trouwens ook de gewoonte om industrieel 
afvalwater te laten bezinken op vloeivelden, 
die zuivering als functie hadden. Denk hier-
bij aan de aardappelmeelfabrieken in Gro-
ningen. Dichter bij huis hebben we gemerkt 
met het Laarder Waschmeer waar dit soort 
zuiveringen toe kunnen leiden. Een nieuwe 
toepassing zijn vloeiweiden, waar rietvelden 
(helofytenfilters) water zuiveren. Historische 
elementen in landschappen, die wijzen op 
het gebruik van water voor diverse doelein-
den zijn soms nog herkenbaar. Gebieds- en 
veldkenmerken ervan zijn in het boek opge-
nomen, evenals een stappenplan voor veld-

werk om ze te kunnen ontdekken. Zo kan 
men het landschap beter leren lezen. 
Wellicht valt er ook in en langs de randen 
van het Gooi  nog het een en ander te ont-
dekken  over het in het boek beschreven 
stromend landschap. Voor geïnteresseerden 
is meer informatie te vinden op www.stro-
mendlandschap.nl. 

Baaijens, G.J., Brinckman, E., Dauvellier, P.L. 
E. & Van der Molen, P.C.E. Stromend land-
schap.2011. Vloeiweidenstelsels in Nederland. 
KNNV Uitgeverij, Zeist. ISBN 90 5011.3982. 
224 p. € 29,95.

Dick A. Jonkers

Hetty Laverman

Verheugd, dat ben ik, omdat de Vrienden 
van ‘t Gooi en de deelnemende organisaties 
aan onze leden kunnen melden dat de eer-
ste Leergang Gooi-o-logie in het najaar 2012 
gegeven wordt. 
In de nieuwsrubriek van onze website heeft 
u dit al kunnen lezen. 
De Vereniging van Vrienden van het Gooi 
heeft het initiatief genomen tot deze leer-
gang. Het behoort immers tot haar hoofd-
doelstellingen om de kennis van en de be-
langstelling voor het Gooi en omstreken te 
bevorderen. 
De nieuwe leergang is het resultaat van de 
interdisciplinaire samenwerking tussen land-
schaps- en erfgoedorganisaties. Naast de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi zijn 
dat het Goois Natuurreservaat, het Steun-
punt Natuur- en Milieueducatie Gooi en 
Vechtstreek, de Stichting Tussen Vecht en 
Eem, de IVN-afdeling Gooi en omstreken, de 
Vereniging Leefmilieu Gooi, Vechtstreek en 
omstreken en de Archeologische Werkge-
meenschap Naerdincklant. Zij dragen allen 
vanuit hun eigen expertise bij aan de opzet 
en uitvoering van deze leergang. 

Periode
De leergang wordt gegeven op zeven avon-
den in de periode eind september 2012-half 
november 2012 en begint op 26 september. 
Verder worden er op twee zaterdagen bui-
tenexcursies gehouden.

Doelgroep 
De leergang is opgezet voor alle inwoners, 
gebruikers en genieters van het gebied tus-
sen Vecht en Eem. Er is geen specifieke voor-
kennis vereist.

Het doel van de leergang is dat deelnemers 
(meer):
•	 inzicht	 krijgen	 in	 de	 historische	 ontwik-

keling van het regionale erfgoed èn de 
zichtbaarheid ervan in de directe woon-
omgeving. Hierbij staat de voortdurende 
interactie tussen mens en omgeving cen-
traal;

•	 deelgenoot	 worden	 van	 het	 bijzondere	
karakter van het cultuurhistorische land-
schap van het gebied tussen Vecht en 
Eem, de typerende kenmerken hiervan 
en van mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen die hierop ingrijpen;

•	 aandacht	krijgen	voor	de	karakteristieke	
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bebouwing van de dorpen en steden in 
de streek tussen Vecht en Eem;

•	 zicht	krijgen	op	de	veelzijdigheid	van	dit	
gebied als uitgangspunt voor keuzes in 
de toekomst. 

Onderwerpen:
•	 de	 historische	 ontwikkeling	 in	 de	 regio	

tussen Vecht en Eem van het erfgoed 
(geologie, archeologie, landschap, ruim-
te, milieu) en de zichtbaarheid in de di-
recte woonomgeving;

•	 het	 bijzondere	 karakter	 van	 de	 cultuur-
historische ontwikkeling (erfgooiers), ker-
stening, (het historische bekeren van niet-
christelijke volkeren tot het christendom).

•	 de	karakteristieke	bebouwing	van	woon-
plaatsen tussen Vecht en Eem;

•	 mogelijke	 toekomstige	 ontwikkelingen	
die ingrijpen in het cultuurhistorisch land-
schap, milieu en natuur.  

Een achttal enthousiaste inwoners zijn uw 
docent. Zij verzorgen een onderdeel van 
het programma, ieder op het vlak waarin zij 
door studie en werk deskundigheid hebben 
verworven.

Nadere informatie
Op de Nieuwspagina van onze website (www.
vriendenvanhetgooi.nl) vindt u een nadere 
toelichting, het programma en een inschrijf-
formulier.
Voor (meer) informatie over de leergang 
kunt u een e-mail sturen naar info@vrienden-
vanhetgooi.nl o.v.v. Gooi-o-logie of bel naar 
06 - 13 61 90 94. 
De Volksuniversiteit Huizen heeft de leer-
gang in haar programma 2012-2013 opge-
nomen onder nummer 115. Via hun website 
(www.vu-huizen.nl) kunt u zich ook opge-
ven.
Andere volksuniversiteiten in de regio heb-
ben toegezegd er aandacht aan te geven en 
zijn geïnteresseerd voor 2013.
De leergang kan worden aangepast aan spe-
ciale doelgroepen. Informeer naar de moge-
lijkheden bij de voorzitter of secretaris via 
e-mail: voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl (of  
bel (035) 699 80 00) respectievelijk secretaris@
vriendenvanhetgooi.nl.

Als u dit leest is er mogelijk nog plaats. Wilt 
u zich opgeven, haast u dan. Wanneer u inte-
resse heeft, laat dat dan in ieder geval weten 
via info@vriendenvanhetgooi.nl. Het is de be-
doeling de cursus in 2013 opnieuw te geven. 
U krijgt daarover dan als eerste bericht.

Vereniging Leefmilieu het Gooi, 
de Vechtstreek en omstreken
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Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap
Programma najaarswandelingen 2012
De gidsen van de Gooise Natuurwacht leiden u ook dit najaar weer graag 
rond door de natuurgebieden van het Gooi en de directe omgeving daarvan.

Edwin P. Klomp

Laegieskamp
Datum: zaterdag 22 september.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het einde van de Verlengde 
Fortlaan in Naarden (bij de brug over de Kar-
nemelksloot).

Wandeling door een prachtig natuurgebied, 
ingeklemd tussen de bebouwing van Bus-
sum, Naarden en de Hilversumse Meent. Een 
belangrijke ecologische schakel tussen het 
Naardermeer en de overige Gooise natuurge-
bieden.

Hengstenberg, Bosberg, Dassenbos 
en Zwaluwenberg
Datum: zaterdag 29 september.
Vertrektijd: 14.15 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: het NS-station van Hollandsche 
Rading.

Een prachtig heuvelachtig gebied op de 
grens van de hoge Gooise zandgrond en het 
Utrechtse veenweidegebied. Er zijn hier veel 
nesten van de rode bosmier. Ook wordt hier 
gewerkt aan een tweetal ecoducten over de 
A27 en de spoorlijn.

Foto:
internet

Larenberg.
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Blaricummerheide, landgoed Larenberg 
en Noorderheide
Datum: zondag 7 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
De Tafelberg aan de Oud-Naarderweg te Bla-
ricum.

Wandeling langs de enige groeiplek van 
kraaihei in het Gooi, door een prachtig land-
goed met een mammoetboom, langs een res-
tant van de Laarder Eng en een bezoekje aan 
de schaapskooi.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 13 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: Theehuis ‘t Bluk op de Zuider-
heide te Laren.

Sinds 2003 is dit gebied grondig gesaneerd 
nadat het ernstig was vervuild. Er ontwikkelt 
zich nu prachtige natuur, zoals die hier ook 
vroeger was. Het gebied is alleen toeganke-
lijk o.l.v. natuurgidsen. Wij zijn het Goois Na-
tuurreservaat dan ook dankbaar dat het ons 
hiervoor toestemming heeft verleend. Ove-
rigens is het Laarder Waschmeer ook iedere 
derde zondag van de maand te bezoeken 
o.l.v. gidsen van het IVN.

Landgoed Monnikenberg
Datum: zaterdag 20 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de ingang van het landgoed 
aan de Soestdijkerstraatweg te Hilversum. 
Ook te bereiken met de buslijnen 59 en 70 
(halte Stad Gods/Monnikenberg). Let op: 
buslijn 320 stopt hier niet. Vanwege weg-
werkzaamheden kunnen er omleidingen 
zijn.

Een prachtig kloosterbos waar nogal wat 
gaat veranderen: zorgwoningen, een HOV-
lijn en een ecoduct. De gidsen vertellen u hier 
graag meer over,  maar geniet vooral van de 
natuur.

Voetstappenpad Hilversum
Datum: zaterdag 27 oktober.
Vertrektijd: 9.15 uur.
Duur: ongeveer zes uur (inclusief pauze).
Vertrekpunt: NS-station Hollandsche Rading.

Een wandeling van ongeveer 26 km, een excur-
sie voor volhouders dus. Onderweg wordt een 
koffiepauze ingelast. Mocht u deze tocht niet 
kunnen volhouden dan is er een aantal plek-
ken waar u kunt afhaken en met openbaar ver-
voer terug kunt naar de startplaats. De gidsen 
kunnen u daarover nader uitleg geven.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zondag 4 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer drie uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat in 
Huizen (ca. 20 minuten lopen vanaf het bus-
station van Huizen.

Heerlijk wandelen langs de relicten van de 
vroegere Zuiderzee en de restanten van de 
ooit zo uitgestrekte Gooise akkers.

Spanderswoud
Datum: zondag 11 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats op de hoek van 
de Bussumergrintweg en de Spanderslaan te 
Hilversum (tegenover restaurant Robert).

Wandeling door een prachtig herfstbos met 
hopelijk fraaie herfstkleuren en mooie pad-
denstoelen.

Hilversums Wasmeer, 
Cronebos, Smithuyserbos
Datum: zaterdag 17 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekpunt: de kruising Huydecopersweg/
Soestdijkerstraatweg Hilversum.

Een oud landgoed, een fraai heideven, een 
bijzondere toren; kortom een heerlijke wan-
deling.
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Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt 
altijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld 
zijn alle excursies gratis. Eventuele reiskosten 
en/of consumpties zijn voor eigen rekening. 
Honden kunnen absoluut niet worden toege-
laten, ook niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het 

recht voor om excursies af te gelasten wan-
neer extreme (weer-)omstandigheden daar-
toe aanleiding geven. Hiertoe kunnen de gid-
sen ter plaatse zo nodig besluiten. Neem bij 
twijfel even contact met ons op.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de 
Gooise Natuurwacht in Hilversum, telefoon: 
(035) 621 16 34 of 06 - 17 76 34 44, of per e-
mail: eklomp1951@kpnmail.nl

Jan Hein Bannier

In de oude gasthuiskerk in Naarden, die in-
middels als stadhuis in gebruik was, werden 
in 1572 ruim 700 mannelijke inwoners van 
deze stad vermoord door de Spanjaarden. 
Het gebouw was hierdoor dusdanig bezoe-
deld en vernield dat het niet meer als stadhuis 
gebruikt kon worden.
Vanaf 1615 werd het gebouw, na de wederop-
bouw in gebruik genomen als Waag. Daarna 
heeft het ook nog gediend als militaire bak-
kerij en het laatst was het Comeniusmuseum 
erin gevestigd.
Sinds juni 2012 is de cirkel min of meer geslo-
ten en is in dit historische gebouw het eerste 
Nederlandse weegschaalmuseum gevestigd.

Initiatiefnemer is René Pas, een geboren en 
getogen Naarder die al meer dan 30 jaar in 
de vesting woont. Zijn binding met weegscha-
len gaat bijna 40 jaar terug. Eerst met de pro-
ductie hiervan en tegenwoordig voornamelijk 
met de handel. Bij de verkoop van nieuwe 
producten kreeg hij soms oude weeginstru-
menten ingeruild of aangeboden.
Hoewel deze instrumenten geen economi-
sche waarde vertegenwoordigden kreeg hij 
hierdoor belangstelling voor de historische 
waarde. Het gevolg was dat hij langzamer-
hand een mooie collectie opbouwde.
Zijn plan om deze verzameling open te stel-
len voor het publiek is al 25 jaar oud. In 1991 
werd hij benaderd door de heer Buter uit Bus-
sum die een soortgelijke verzameling had. 

Foto:
Weegschaalmuseum

Eén van de vitrines.
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Deze heeft René Pas later in bezit gekregen. 
Ook heeft hij de inventaris van de IJkkamer in 
Amsterdam kunnen overnemen. Zo gaat dat 
wanneer in de kleine wereld van weegscha-
len en aanverwante artikelen bekend is dat je 
een bijzondere collectie hebt. Bovendien is hij 
lid van de Vereniging van Verzamelaars van 
Maten en Gewichten, een vereniging die een 
mooi tijdschrift uitbrengt.
Het verwezenlijken van een museum was 
moeilijker dan Pas dacht. Bij het leeg komen 
van het Spaanse Huis leek dat een mooie gele-
genheid. Er moest echter aan veel formalitei-
ten worden voldaan. Ook moest het gebouw 
worden opgeknapt en aangepast. Gelukkig 
is daarbij niet de andere historie van het ge-
bouw verdwenen. Zo zijn de gevelstenen nog 
altijd zichtbaar in de Turfpoortstraat; ook de 
oude bakkersovens zijn nog aanwezig. Na-
tuurlijk zijn ook de schoorstenen van deze 
ovens gespaard gebleven en voor hen die 
de moed hebben om de toren van de Oude 
Kerk in Naarden te beklimmen zijn deze goed 
zichtbaar.

Het museum is gevuld met veel mooie weeg-
schalen en balansen: van precisie instrumen-
ten voor laboratoria tot een oude, manshoge 
balans, waaop in het verleden waarschijnlijk 
ook heksen op zijn gewogen. Hierop werd 
met grote gewichten bepaald of de verden-
king hekserij terecht was of niet. Het con-
troleren van deze gewichten gebeurde in de 
ijkkamers waarvan de inventaris ook te be-
zichtigen is. Goedgekeurde gewichten wer-
den voorzien van een keurmerk.
In dit kleine museum is, door de inzet van vrij-
willigers en doordat sponsoren het financieel 
mogelijk maken, een prachtige collectie voor 
een groot publiek ontsloten. Er is een educa-
tief programma ontwikkeld voor de jeugd. 
Door met de gewichten te werken kunnen 
kinderen het belang van goed rekenen aan 
den lijve ondervinden. Daarnaast is er een 
speurtocht door het museum. Naarden heeft 
hiermee een nieuwe attractie die past in de 
historie van de oude vestingstad. Meer infor-
matie is te vinden in de rubriek Er op uit en op 
de website www.weegschaalmuseum.nl.

Foto:
Weegschaalmuseum

Het weegschaalmuseum.
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Er op uitEr op uit
Samengesteld door Corry Wildeman 

In deze agenda worden actuele regionale ex-
posities en andere activiteiten vermeld. Aanvul-
lende en achtergrondinformatie is te vinden op 
de respectievelijke websites. Dat geldt ook voor 
vaste exposities, rondleidingen en dergelijke.

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

Wandeling door Huizen
Maandelijks organiseert het Huizer Museum 
een wandeling door het oude dorp van Huizen.

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

Erotique Rodin
Van 12 september t/m 13 januari 2013

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

Amsterdammers en hun buitenplaatsen
In het kader van het jaar van de buitenplaats 
is vanaf 3 juli de tentoonstelling ‘Amsterdam-

mers en hun buitenplaatsen’ te zien. Rijke Am-
sterdamse kooplieden en bestuurders lieten in 
de 17e, 18e en 19e eeuw vele buitenplaatsen 
bouwen langs bijvoorbeeld de Vecht, in Ken-
nemerland en op de Utrechtse Heuvelrug. 
Kasteel Groeneveld is een ‘Amsterdamse bui-
tenplaats’.

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

MuseumJeugdUniversiteit op het Muiderslot 
en in het Vestingmuseum Naarden voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar
Wil je meer weten over het Muiderslot en wat 
hier allemaal is gebeurd? Vindt je het Ves-
tingmuseum ook spannend? Meld je dan aan 
voor de MuseumJeugdUniversiteit. Tijdens de 
colleges (lessen) vertellen echte wetenschap-
pers je allerlei spannende en interessante din-
gen die je nog niet wist. Er zijn twee colleges 

Foto:
Singer Laren

Foto:
Kasteel Groeneveld
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op het Muiderslot en twee in het Vestingmu-
seum Naarden.
Waar gaat het over?
-  Zwemmen er haaien in de slotgracht? 

Prof. dr. Herman Pleij (Muiderslot).
 4 november 2012.
-  Wat sleept een soldaat mee en wat kan 

hij kwijtraken onderweg? prof. dr. Arjen 
Bosman. (Vestingmuseum).

 11 november 2012.
-  Wat deden soldaten vroeger als er geen 

oorlog was? Drs. Corstiaan Prince (Ves-
tingmuseum).

 16 december 2012.
-  Was iedereen rijk in de Gouden Eeuw? 

Prof. dr. Maarten Prak (Muiderslot)
 13 januari 2013.
Aanmelden bij de MuseumJeugdUniversiteit. 
Wees er snel bij, want er is beperkte ruimte!

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

‘Tot meerder kennis en klaerheit’
Leerling van Comenius zette Noord- en Oost-
Azië op de kaart
T/m 13 januari 2013

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

Figuurlijk; de menselijke figuur in de beel-
dende kunst
T/m 28 oktober 2012

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

Muiderslot.

Foto:
Marijke de Graaf

Foto:
Museum Hilversum

Affiche van de 
expositie Figuurlijk.
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In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Marinus 
Dudok (1884-1974), is een tentoonstelling te 
zien over het werk en het leven van deze ar-
chitect.

Rondleiding raadhuis
Elke zondag is er om 14.00 uur een rondlei-
ding door dit bijzondere monument.
Groepen kunnen op afspraak een rondleiding 
boeken; dit kan in diverse talen. Ook zijn er 
educatieve projecten voor scholen, zoals: 
Duik in Dudok en Dudok Binnenstebuiten. 

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 Koninginne-
dag gesloten. Groepen en scholen op afspraak.
www.geologischmuseumhofland.nl

Lezingen
Iedere 3e zondag van de maand van 14.00 
uur tot 15.00 uur een lezing. Voor onderwer-
pen zie op de website www.geologischmuse-
umhofland.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. 

Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel: (035) 544 7153
Geopend april t/m september: 
maandag t/m zondag: 11.00-1700 uur.
Geopend oktober t/m maart: 
zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. 
Gesloten op 1 januari, 30 april, 
25 en 31 december. 
info@weegschaalmuseum.nl
www.weegschaalmuseum.nl 

Foto:
internet

Foto:
Geologisch Museum Hofland

Raadhuis Hilversum Dudok.

Versteend hout.
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Wat vinden oude en nieuwe VriendenWat vinden oude en nieuwe Vrienden
Erik van Wijland

Voor deze rubriek worden vragen gesteld aan 
leden en niet-leden van de Vrienden van het 
Gooi. De vragen gaan over de beleving van 
natuur en landschap in het Gooi en zaken die 
daar mee te maken hebben. Deze keer de me-
ning van Richard Schoonhoven. Geboren in 
Utrecht, als journalist in Rotterdam gewerkt, 
maar vooral bekend als oud-mediadirecteur 
van de KRO en voormalig hoofdredacteur van 
de legendarische KRO-actualiteitenrubriek 
Brandpunt van 1962 tot 1970 en sindsdien ook 
woonachtig in Hilversum.

Doe u ogen dicht en denk aan de voor u mooi-
ste plek in het Gooi. Wat verschijnt er dan?
Het bevroren water van de Kortenhoefsche 
Plassen vroeg in de morgen. De zon stuurt 
zijn koele licht over het de ijsvlakte. Als mijn 
schaatsen voorzichtig de weg zoeken tussen 
de rietkragen onderga ik een ultieme schoon-
heidsbeleving. Schoonheid in de natuur is voor 
mij geen geïsoleerd object, dat genoeg heeft 
aan zichzelf. Zij heeft binding met ervaringen, 
met gezamenlijke wandelingen over het dijkje 
van Kortenhoef tussen de plassen, vervenin-
gen en polders, mooi in elk jaargetij. Of zoals 
met de kinderen, die rondom het Wasmeer 
spelend de natuur ontdekken en er in de win-
ter hun eerste krassen in het ijs maken.

Kunt u uitleggen waarom u het Gooi zo mooi 
vindt en het u zo raakt?
Jawel, in de vijftig jaar dat ik in het Gooi woon 
en werk en het Hilversumse laantje trouw ben  
gebleven, hebben mijn vrouw en ik een paar 
maal onze grootstedelijke oerdrift moeten be-
teugelen. Twee keer hebben we gespeeld met 
een verhuizing. Naar Rotterdam, in de stad die 
ons bindt, stond verleidelijk een appartement 
aan de oever van de Maas, aan de Willemska-
de en later nog eens in de hoogbouw op het 
terrein van de voormalige Rotterdamse Lloyd. 
We hebben in gesprekken nooit kunnen ach-

Pinetum Blijdenstein
Op de website www.pinetum.nl kunt u een 
overzicht vinden van een aantal rondleidin-
gen die het Pinetum Blijdenstein dit seizoen 
weer organiseert.

Historische wandeling
door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt er 
onder leiding van de stadsgidsen van de Werk-
groep Vestingstad een wandeling door Naar-
den Vesting gemaakt. Deze tocht start om 
12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan het 
Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 2,50 p.p. (kinde-
ren tot 12 jaar gratis). Raadhuis Naarden.

Foto:
www.tgooi.info

Foto:
Erik van Wijland
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terhalen of het luiheid is geweest of een lang-
zaam opgebouwde binding met het duizend-
schoon van ‘t Gooi, met ons eigen bostuintje 
en de vogels die ons wakker fluiten. De span-
ning gaat niet weg. Ik loop met genoegen op 
de Binnenweg in Rotterdam en mijn uurtjes 
op de fiets door de Gooise heerlijkheden zou 
ik niet willen missen. 

Wat zou u doen als een plek die hoog bij u 
staat aangeschreven op de schop zou gaan, of 
zou worden vernietigd?
Voor het behoud van het Pinetum zou ik wel 
op de barricade gaan. Ik reken er op dat de 
VVG intussen voor het geheel van het Gooi 
achter me staat.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten of moeten wij ze op de natuur wijzen  
en leren ernaar te kijken?
Twee lanen lopen van thuis is het Pinetum, 
waar ik mijn kleinkinderen leer dat er heel 
veel verschillende bomen op deze wereld 
zijn. 

Hebt u ook een lelijkste plek?
Lelijks is er te over in mijn woonplaats. Het 
stadbestuur zal, hoop ik, de oorzaak analyse-
ren van de duik die Hilversum gemaakt heeft 
op de lijst van geliefde woonoorden. Omdat 
er zo veel mooi groen buiten ons stadse dorp 
staat, hoeven we er binnen de gemeente 
niks aan te doen, lijkt uitgangspunt voor het 
beleid. Het stationsplein, zowel van voren 
als van achteren, is voor de bezoekers geen 
plek voor een hartelijk en warm welkom. Het 
stukje vierbaans weg, waarmee ‘brekepoten’ 
de relatie met het centrum hebben verbro-
ken, vervolmaakt de ijzigheid.
Van eenzelfde miezerigheid is de verkeers-
gleuf aan de achterkant van de Kerkbrink. 
Het pleintje is zelf nog in redelijke staat en 
het huidige museum werd voorzien van een 
fraaie uitbouw aan de achterkant. Maar aan 
de overkant alleen maar lelijkheid. Van het 
voormalige kantoor van de ING tot en met 
het postkantoor, inclusief de donkerbruine 
gevel van de nieuwbouw; zo als geheel ver-
plaatsbaar naar een industrieterrein. De fi-

Foto:
internet

Westhof Centraal Station Hilversum.



Jan Hein Bannier

Het Kenniscentrum is een onderdeel van de 
vereniging dat bestaat uit een aantal leden 
die veel kennis bezitten van onderwerpen 
waar de Vrienden regelmatig mee te maken 
hebben. Zulke onderwerpen zijn bijvoor-
beeld ruimtelijke ordening en verkeer etc. 
Deze leden staan het bestuur bij met advies. 
Zij stellen zich in deze rubriek voor.

Wat is je naam?
Inke Logtenberg-
Steenman

Ben je in het Gooi ge-
boren of daar later 
komen wonen?
In 2003 ben ik in Hil-
versum gaan wonen.

Heb je er sindsdien al-
tijd gewoond?
Ja, binnen Hilversum ben ik twee keer ver-
huisd van Zuid naar Oost en weer naar Zuid.

Hoe lang woon je al in het Gooi en in welke 
plaats?
Bijna 10 jaar in Hilversum. 

Wat is er zo speciaal aan het Gooi?
De combinatie van natuur, groen en bijzon-
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Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG
dere architectuur in het midden van Neder-
land. 

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Volgens mij twee jaar. 

Wat is de reden dat je lid bent?
Ik vind het belangrijk dat er mensen zijn c.q. 
een vereniging is die zich inzet voor het be-
houd van dit bijzondere stukje Nederland. 

Wat trekt je aan in de VVG?
In 2009 maakte ik voor het eerst kennis met 
de VVG. In Hilversum had het college het on-
zalige plan opgevat om een enorme stations-
toren te gaan bouwen. De betrokkenheid en 
de inzet van de VVG maakte toen indruk op 
mij. De inzet van een vereniging die geen po-
litieke belangen heeft en zich wel inzet voor 
maatschappelijke doeleinden vond ik heel 
positief. 

Welk specialisme heb je en ben je daarvoor 
aanspreekbaar voor de VVG?
Fietstochten door het Gooi.

Komt dit specialisme voort uit je professio-
nele achtergrond, opleiding of hobby?
Eigenlijk via een Zweedse (inmiddels vrien-
din). Zij kwam vorig jaar in Hilversum wonen 
en ik heb haar fietsend het Gooi leren ken-
nen. Zij vond het bijzonder leuk en bij haar 

nanciële instellingen die daar staan, hebben 
er hun gebrek aan fantasie in combinatie 
met een ongekende zuinigheid botgevierd. 
Maar wie weet? Als we nu eens het advies 
van de Amsterdamse stadsecoloog ter harte 
nemen en het nu leegstaande pand van de 
ING-bank afbreken en inclusief de parkeer-
plaats vergroenen. Dan kan daar aan de voet 
van de ‘s-Gravelandseweg een begin worden 
gemaakt met een doorbraak van de gleuf, 
krijgt het pleintje rond de Kei wat meer al-
lure en raakt de er achter gelegen begraaf-
plaats wat uit zijn isolement.

Hoe zou het mooier kunnen worden? 
Ik voel mee met de Amsterdamse stadseco-
loog, die het als zijn taak ziet om die tegen-
stelling op te heffen. 
In de NRC van 1 augustus 2012 schrijft hij: ‘Ik 
zou een stad zo willen inrichten, dat de mens 
niet meer naar buiten wil, maar in de stad 
zijn groene vervulling vindt’.

Bent u lid van de VVG?
Neen, ik ben geen lid van VVG. Wel van 
Natuurmonumenten en ik steun het Pine-
tum.



spronkelijk gebruikt voor de t.b.c-patiënten 
van Zonnestraal. Na een opknapbeurt wordt 
het nu gebruikt voor een vermenging van na-
tuur en cultuur. 

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
het Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
De mogelijkheden die er zijn en worden 
gecreëerd door de natuurbruggen c.q. eco-
ducten mogen meer aandacht. Zowel de re-
alisatie hiervan middels bijvoorbeeld rondlei-
dingen, informatieborden bij de ecoducten 
en na de realisatie met wandelingen en fiets-
tochten. 
Een heel ander punt dat aandacht behoeft 
is het verwijderen van afval in de Gooise na-
tuur. De VVG kan actief de Bermbende on-
dersteunen. De Bermbende ontdoet jaarlijks 
een week lang verschillende plekken in het 
Gooi van zwerfafval. Tevens zou de VVG zich 
in kunnen zetten voor meer prullenbakken 
ter voorkoming van zwerfafval. Behoud van 
het Gooise groen begint bij het verdwijnen 
van afval. 

vertrek terug naar Zweden adviseerde ze mij 
dit voor meer mensen te gaan doen. 

Zijn er speciale gebieden in het Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
De heide rondom Hilversum. Zeker nu in au-
gustus is het alsof je door een schilderij loopt. 
Het plassengebied in de winter om te schaat-
sen op de bevroren plassen, dat biedt dan een 
heel andere kijk op ’t Gooi. Verder vind ik de 
afwisseling van groen en prachtige architec-
tuur speciaal in het Gooi. 

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
Voor verbinding van cultuur met natuur. In 
mijn ogen moet de natuur een onderdeel 
worden van de cultuur in het Gooi. Cultuur 
in de breedste zin van het woord. Een mooi 
voorbeeld is Het Bosjesfestival. Ooit begon-
nen als feestje, is dat in zeven jaar uitgegroeid 
tot een festival: het enige gratis cabaretfesti-
val in de open lucht. Het festival vindt plaats 
in het amfitheater op Landgoed Zonnestraal, 
vlakbij Hilversum. Het amfitheater werd oor-
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Zuiderheide.
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Werf leden voor de Vrienden van ‘t GooiWerf leden voor de Vrienden van ‘t Gooi

Digitale nieuwsbrief

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2012-3 is 1 november 2012

Vrienden van ’t Gooi verschijnt drie keer per jaar. De berichtgeving is daardoor vaak niet 
actueel. De website is dat wel; maar de meeste leden raadplegen die niet regelmatig. Om de 
leden toch op de hoogte te kunnen houden van recent nieuws uit de vereniging, 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 bestand en krijgt de Nieuwsbrief automa-
tisch toegestuurd.

De Vrienden van ’t Gooi hebben grote zorgen over de toekomst van het karakteristieke Gooise 
landschap. Die zorgen worden sterk ingegeven door de beoogde 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 is van plan zich bestuurlijk en financieel terug te trekken uit 
deze stichting. Dan is er nog de nieuwe Wet Natuur op komst, waarmee de beschermende wer-
king van de Natuurbeschermingswet over de ons omringende natuurmonumenten komt te ver-
vallen. De VVG schreef indringende brieven naar staatssecretaris Bleker en naar de stad Amster-
dam met de vraag om hun voornemens te herzien. 
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 gebruiksmoge-
lijkheden van ons fraaie landschap overeind te houden. Betrokkenheid en steun van de inwoners 
van het Gooi zijn daarbij onontbeerlijk. 
Met uw lidmaatschap en inzet zijn we al heel blij. Zullen we samen proberen nieuwe Vrienden te 
werven? Bijvoorbeeld uw vrienden, ‘uitgevlogen’ kinderen, andere familie, buren en bekenden. 
Lid worden kan men vanaf € 20,00 per jaar, omgerekend is dat ongeveer € 1,70 per maand.
Op onze website www.vriendenvanhetgooi.nl is alle informatie te vinden over de doelstellingen 
en activiteiten te vinden van de Vrienden van ’t Gooi. Help mee het mooie Gooise landschap on-
geschonden door deze moeilijke tijd heen te loodsen en over te dragen aan volgende generaties.

Zowel voor onze tijdschriftredactie als voor de nieuwsbriefredactie zoeken wij versterking.
Van een redactielid wordt het volgende gevraagd:
- Verricht acquisitie en geeft tips voor auteurs.
- Is in staat teksten, samen met andere redacteuren, inhoudelijk te beoordelen.
- Redigeert en corrigeert.
- Is bereid roulerend met andere leden van de redactie de bestuursvergaderingen van VVG bij de 

wonen.
- Schrijft indien nodig zelf artikelen.
Er zijn drie redactievergaderingen per jaar.
De Nieuwsbriefredacteur verzorgt, in samenwerking met de webmaster, de digitale Nieuwsbrief 
die zal worden toegestuurd aan alle leden.
Hiervoor is het gewenst dat de redacteur zich regelmatig op de hoogte stelt van de activiteiten 
van de vereniging en verstand heeft van de digitale verwerking hiervan in een document.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot of informatie vragen bij de voorzitter van de redactie: 
dickjonkers@tiscali.nl of (035) 52 604 56.



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

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

www.vriendenvanhetgooi.nl

op de bres
voor een groen

en leefbaar
Gooi


