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Bescherming en beheer van het Gooise land-
schap staan onder zware druk. Zeker is dat 
daarvoor beduidend minder geld van de 
overheden komt en dat we ook moeten af-
wachten wat de toekomst brengt voor het 
Goois Natuurreservaat (GNR). Deze organisa-
tie heeft de zorg voor bijna 2800 ha natuur-
gebied in de regio. Als provinciale bestuur-
ders, met name de gedeputeerde die nu nog 
voorzitter is van het GNR, hun zin krijgen, 
wordt GNR opgeheven.
Het enige wat over mag blijven is de naam 
GNR, ‘de verpakking’ dus.

Natuurlijk ligt het probleem breder. Wat 
moet er worden van ons karakteristieke Gooi, 
het gebied tussen Vecht en Eem, uitloper van 
de Utrechtse Heuvelrug, liggend tussen uit-
dijende metropolen? Wat blijft er over van 
het in de loop van 80 jaar door Gooise be-
stuurders, particulieren en erfgooiers veilige 
gestelde natuurgebied? Van hun tuin, par-
ken, hun landschap?
Er lijkt onvoldoende oog te zijn voor de econo-
mische en welzijnskracht die van onze groene 
omgeving uitgaat. Ook voor onze landschap-
pelijke verbinding met de Utrechtse Heuvel-
rug en de initiatieven voor een nationaal park 
‘Heel de Heuvelrug’.

De provincie moet haar tafelzilver niet willen 
verruilen voor modieuze/schijnbare zakelijk-
heid van schaalvergroting onder de vlag van 
een naamloze vennootschap van de over-
heid, het Recreatieschap Noord-Holland. He-
lemaal niet nu er een regeerakkoord ligt dat 
samengaan van de provincies Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht nastreeft.

Nieuwe ideeën zijn dringend nodig om ons 
erfgoed voor de toekomst te versterken door 

het creëren van een breder draagvlak en 
nieuwe inkomsten.
Het Gooi moet juist oude dynamiek (lees: 
eeuwenoud historisch open gebied tusssen 
dorpskernen) laten aansluiten bij nieuwe 
dynamiek aan de periferie van grote steden, 
aantrekkelijk wonen in het groen en hoog-
waardig vestigingsklimaat voor schone be-
drijven en media.

Jan Sevink, hoogleraar fysische geografie, 
vertelde ons over de Europese netwerkorga-
nisatie European Geoparks Network (EGN). 
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 
archeologische, ecologische en culturele 
waarde in het door UNESCO opgestarte pro-
gramma International Network of Geoparks. 
Ik raad u aan eens op de website onder www.
wikipedia.org/wiki/Geopark te kijken.
Zou het toekennen van de status Geopark aan 
het Gooi een middel zijn om dit erfgoed vei-
lig te stellen? De Vrienden van ’t Gooi willen 
zich daar sterk voor maken. Immers in onze 
statuten staat: ’De Vereniging van Vrienden 
van het Gooi (VVG) stelt zich tot doel zowel 
in het landelijk als in het stedelijk gebied het 
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo 
goed mogelijk te bewaren en een goed na-
tuurbeheer te bevorderen’. En ‘VVG wil ken-
nis over de natuur, cultuur en het landschap 
breed verspreiden’.

De taak die VVG op zich heeft genomen is die 
van initiatiefnemer voor een te verrichten on-
derzoek naar de haalbaarheid van een status 
als Geopark ’t Gooi. Daarnaast wil zij de rol 
spelen van procesbewaker en als (mede)taak 
op zich nemen draagvlak te krijgen voor het 

Initiatief voor Geopark 't Gooi van start
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80 jaar Goois Natuurreservaat: 
wat leert ons de geschiedenis?

Hetty Laverman-Berbée, 
voorzitter

Vandaag de dag zou het iedereen verbazen 
de hele dag auto’s over de heide te zien rij-
den, maar tachtig jaar geleden was dat dood-
normaal. Plaggen, zand, leem; het ging alle-
maal in de laadbakken van vrachtautootjes 
de hei over. Ook recreanten lieten zich niet 
onbetuigd. Vrolijk toerden ze rond over de 
zandpaden en parkeerden hun auto’s waar 
het hen uitkwam.

Bart Siebelink

De start van het reservaat
Het was in die tijd dat de commissaris van de 
koningin in Noord-Holland, A. Röell, de bur-
gemeesters van de Gooise gemeenten per 
brief uitnodigde voor een beraadslaging over 
het behoud van het natuurschoon. Enkele ja-
ren later, op 31 januari 1933, was de Stichting 
Gooisch Natuurreservaat een feit. Met als 
doel: ‘Instandhouding van het natuurschoon 
in het Gooi door verkrijging van aldaar gele-

gen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen 
dage ongeschonden als natuurreservaat te be-
houden’ en deze ‘aan het publiek door vrijen 
toegang tot die terreinen onder eventueel 
te stellen bepalingen, het genot van natuur-
schoon te verzekeren’.
Snel daarna verdween de auto van de heide. 
Er kwamen geulen langs de openbare weg, de 
heidepaden werden afgesloten met afsluitbo-
men en overal verschenen betonnen paaltjes 
met de letters GN (Goois Natuurreservaat). Als 
essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering 
van zowel erfgooiers als anderen dienden bos 
en heide als bron van inkomsten. Door de op-
richting van het Goois Natuurreservaat wer-
den die gebieden daarna actief beschermd.

Steeds meer mensen
Niet geheel onbegrijpelijk, want de bevolking 
van het Gooi groeide van 41.000 huishoudens 
in 1947 naar 51.000 in 1960. Men voorzag 
een groei tot 1980 met nog eens 30.000. De 

Geopark bij inwoners, gebruikers overheden 
etc. Het VVG-bestuur is de boer opgegaan, 
met de heer Sevink als adviseur en praat met 
de initiatiefnemers voor een Geopark op de 
Hondsrug. Er is inmiddels een stuurgroep in-
gesteld met daarin GNR, het Gewest Gooi en 
Vechtstreek, project ITRovator en Nationaal 
Park Utrechtse Heuvelrug/ Heel de Heuvelrug. 

De stuurgroep gaat met hulp van het Land-
bouw Economisch Instituut Wageningen en 
een projectleider 
de haalbaarheid 
verkennen voor 
Geopark ’t Gooi. 
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daarvoor noodzakelijke woningen kon men 
niet kwijt op de resterende engen, zoals de 
akkers in het Gooi werden genoemd. Hilver-
sum was ten einde raad. Wat de zaak nog ver-
ergerde was de groeiende werkgelegenheid, 
die ook mensen van buiten het Gooi aantrok. 
Tekenend voor de ernst van de zaak was de 
brochure ‘Hilversum, ´n benauwde veste’, met 
foto´s van schrijnende woonomstandigheden 
waarin de gemeente pleitte voor uitbreiding.
De provincie besloot in 1960 een streekplan 
te laten ontwerpen waarin de toekomstige 
ontwikkeling van het Gooi zou worden vast-
gelegd.
Alle betrokken partijen, ook de erfgooiers-
vereniging Stad en Lande en Natuurmonu-
menten, kregen het verzoek om mee te den-
ken met het plan. Een van de ingeschakelde 
deskundigen, ingenieur De Ranitz, zag een 
soort kringstad voor zich van aaneen gegroei-
de kernen rondom een open centrumgebied 
van heide en bos. Gorter, de voorzitter van 
Natuurmonumenten, bleef echter hameren 

op het belang van groene stroken van noord 
naar zuid en oost naar west. Uiteindelijk ver-
rees de meeste nieuwbouw in de Huizense 
Oostermeent en de Hilversumse Kerkelanden 
en Hilversumse Meent. In de door Natuur-
monumenten zo gewenste openheid naar 
alle windrichtingen was zo voorzien.

Schapen op de hei 
Op de inmiddels autovrije heide beijverde 
men zich voor de terugkeer van een meer his-
torisch element in het landschap: de schaaps-
kudde. In 1935 werd een eerste poging on-
dernomen. De herder en de schapen – 100 
stuks – wilde de Vereniging Vrienden van 
het Gooireservaat, die tegenwoordig Ver-
eniging van Vrienden van het Gooi heet, zelf 
betalen en onderhouden. Voor de bouw van 
een schaapskooi moest een lening worden 
afgesloten en daarvoor werd een bijdrage 
gevraagd. De voorzitter zag financieel geen 
ruimte in de begroting, maar de rentmeester 
was een groot voorstander van het plan, zo-

Schotse Hooglanders. Foto: Archief Goois Natuurreservaat
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wel ter bestrijding van de vliegden (grove den) 
als van het gevreesde heidekevertje. Schapen 
waren op dat moment goedkoop te verkrij-
gen en een schaapskooi met kudde kon men 
goed gebruiken bij het heidebeheer. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog verdween de kudde.
Na de oorlog probeerde men het nog maar 
eens. Niet ver van het Sint-Janskerkhof, aan de 
rand van de Westerheide, werd een nieuwe 
schaapskooi gebouwd. De kudde kon wor-
den samengesteld door onder andere giften 
van particulieren, hiertoe opgeroepen door 
de actie ‘Adopteer een schaap’. Op 18 decem-
ber 1954 werd de schaapskooi geopend. De 
schapen trokken veel aandacht van het pu-
bliek. De drukte van dagjesmensen en van 
het nabije verkeer vormden echter ook een 
last voor een kudde die rustig moest kunnen 
grazen. Daarnaast moest er te veel geld op de 
exploitatie worden toegelegd. In 1962 werd 
de kudde verkocht. De schaapskooi werd ma-
nege en het schaap leek van de Gooise heide 
verdwenen. Bijna voorgoed, maar hierover 
straks meer.

Runderen uit den vreemde
In april 1987 presenteerde het Goois Natuur-
reservaat verheugd een noviteit: acht gra-
zende runderen die vrij rondliepen bij het 
Hilversums Wasmeer. Na eerdere mislukte ex-
perimenten met schapen probeerde men nu, 
gesteund door adviezen van allerlei deskun-
digen, het rund in te zetten in de strijd tegen 
verbossing. De roomwitte Charolaiskoeien 
afkomstig uit Frankrijk deden het goed op de 
voedselarme heidegrond. Hun aantal groeide 
en door de elkaar opvolgende zachte winters 
hoefden ze niet meer op stal gezet te wor-
den. Door de zoektochten van de runderen 
naar gras, bomen, struiken en riet en ont-
stonden koeienpaadjes. In het algemeen le-
ken zij een goed middel om het bos een open 
en luchtige indruk te geven.
Inmiddels zijn de ‘grote grazers’, deels ruige 
winterbestendige Schotse Hooglanders met 
hun imposante horens en deels nog steeds 
Charolaisrunderen niet meer weg te denken 

uit het Gooi. De koeien treft men nu vrijwel 
overal aan, net als de hekken en wildroosters 
die het weglopen van de dieren verhinderen. 
Op de heide en in de bossen bewijzen ze hun 
nut en het grote publiek is erg gecharmeerd 
van de rode en witte koeien. Het is tegen-
woordig een zondags uitje om naar de koei-
en te gaan kijken.

Uitbreiding van het reservaat
De grootste uitbreiding van het reservaat 
kwam tot stand toen de gemeente Hilversum 
in 1989 besloot het Spanderswoud (200 hec-
tare), een groot deel van Anna’s Hoeve (ruim 
47 hectare), het Hoogt van ’t Kruis (25 hec-
tare), en nog een aantal verspreid gelegen 
percelen en enkele wegen aan het Goois Na-
tuurreservaat over te doen. Dat ging niet van 
harte en ook zat er een angel in het raadsbe-
sluit. Het motief voor de overdracht was niet 
helder geformuleerd. De gemeente wilde wel 
van de terreinen af. Men nam zelfs het verlies 
van een eerder gedane investering voor lief, 
dus financiële redenen lagen er zeker aan ten 
grondslag.
De angel zat in het eerste deel van het besluit 
waarin Hilversum eiste dat de bestuursvorm 
van het reservaat zou worden herzien.
Hilversum droeg de zwaarste lasten in de 
bijdragen die het Goois Natuurreservaat van 
de Gooise gemeenten verkrijgt, omdat het 
grootste deel van de reservaatterreinen op 
grondgebied van Hilversum liggen. Vandaar 
dat men meer zeggenschap wilde hebben 
in het bestuur en daarmee in het beleid. De 
organisatiestructuur van een stichting verhin-
derde, in de ogen van Hilversum, een evenre-
dige vertegenwoordiging. 
Liever zou men het reservaat in een gemeen-
schappelijke regeling onderbrengen. Er kwam 
niets van dit voornemen. De Stichting staat 
nog fier overeind in haar oorspronkelijke 
vorm. En Hilversum? Hilversum heeft als van-
ouds een vertegenwoordiging in het bestuur 
en is dus medeverantwoordelijk voor en kan 
mede trots zijn op een reservaat dat groter is 
dan ooit.
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Oog voor het verleden …
Ook tegenwoordig heeft het Goois Na-
tuurreservaat oog voor het verleden. In 
samenwerking met de Archeologische Mo-
numentenwacht worden de zogenaamde 
‘heidejuwelen’ zichtbaar gemaakt. Daaronder 
verstaat men de overblijfselen van vroeger ge-
bruik van de heide. Op de Westerheide wordt 
zo de oude banscheiding tussen Laren en Hil-
versum weer zichtbaar gemaakt. De oude lage 
wallen en greppels uit 1423 - '28, die in de 
middeleeuwen de grens tussen de twee oude 
rechtsgebieden aangaven, worden ontdaan 
van begroeiing, zodat ze makkelijker te on-
derscheiden zijn. Ook een ander verschijnsel 
is weer beter te herkennen: de twee schapen-
kampen. Dit waren plaatsen omheind met 
wallen van bijna een meter hoog opgetaste 
plaggen, waarbinnen de herders de schapen 
voor de nacht konden onderbrengen. Ook de 
grafheuvels zijn kortgeleden ontdaan van be-
groeiing en liggen nu weer geheel vrij.

Historisch beeld
De gebieden in het Gooi die nu worden be-
heerd door het Goois Natuurreservaat maak-
ten voor de twintigste eeuw onderdeel uit 
van één groot landschap, waarin geen sprake 
was van aaneengroeiende steden, industrie-
terreinen en dichte netwerken van spoorlij-
nen en snelwegen. Natuur was geen begrip 
zoals we dat nu kennen. De mens leefde in 
verspreid liggende kleinschalige bewoning, 
meestal in dorpen of gehuchten en enkele 
steden met scherp afgepaalde grenzen. Fa-
brieken bouwde men binnen die grenzen 
en alles wat de mens daarbuiten ondernam 
– landbouw en veeteelt, ontginningen – liet 
het weidse van het landschap vrijwel onge-
moeid.
Nauwelijks zag men onderbrekingen en voor 
zover die er wel waren, zoals buitenplaatsen, 
polders en landbouwgebieden, zouden die 
tegenwoordig als natuurgebieden worden 
gezien, omdat ze in het landschap opgeno-
men zijn. Buiten de dorpen en steden heerste 
een natuurlijke chaos met hier en daar de 

dunne lijnen van verbindende, maar nau-
welijks verharde wegen. Dat landschap was 
slechts voor enkelen een bron voor rust en 
contemplatie. Het waren de rijke stadbewo-
ners die zich vanaf de zeventiende eeuw bui-
ten vestigden. 

Natuur als remedie
Aan het einde van de negentiende eeuw 
kwam daar een einde aan. De trein en in zijn 
kielzog de tram gaven ieder de mogelijkheid 
vanuit de nabij gelegen steden naar het Gooi 
af te reizen. Men zocht de natuur op en ‘ver-
lustigde’ zich er in. Veel schilders bezochten 
de streek om de ongereptheid van de natuur 
en de daar wonende mens vast te leggen. De 
natuur was een bezienswaardigheid gewor-
den die men kon beleven. Stedelingen leer-
den natuur het meest waarderen, wanneer die 
zich manifesteerde in onbegrensdheid. Mas-
saal wilde men zich vestigen in de buurt van 
die natuur, daarmee tegelijkertijd het groot-
ste gevaar voor die onbegrensdheid vormend. 
Men trok naar het Gooi voor de gezonde 
lucht, om tot rust te komen en om te ontsnap-
pen aan de alles bepalende geordendheid.
Veel ging hierdoor verloren zoals de oude 
engen, grote delen van de heiden en meen-
ten. De erfgooiers profiteerden van die groei-
ende, maar volstrekt andere waardering voor 
hun heiden en bossen. Zij hadden die niet lan-
ger nodig voor hun boerenbedrijf dat lang-
zamerhand verdween. Ook zij verkregen hun 
inkomsten meer en meer uit werk in midden-
stand, industrie of dienstensector. Ze waren 
al langer bereid tot verkopen zodra zich an-
dere gegadigden meldden. Waar zij zich nog 
tegen de aanleg van ’s-Graveland (1625-1636) 
hadden verzet omdat zij hun brood bedreigd 
zagen door rijke, romantiek en buitenlucht 
zoekende Amsterdammers, wilden zij in 1926 
juist ten behoeve van Amsterdammers, die 
zich in een natuurlijke omgeving wilden ves-
tigen of daar wilden recreëren, hun grond 
graag verkopen.
Zo ontstond het Goois Natuurreservaat. Een 
‘reservaat’ was tot dan toe een goede om-
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Schapen op de hei. Foto: Archief Goois Natuurreservaat

schrijving van het gebied waarbinnen de 
natuur, als was het een kudde olifanten in 
een wildpark in Afrika, zoveel mogelijk be-
schermd wordt tegen de gevaren van de om-
liggende wereld.

Verbindingen
Toch raakte de reservaatgedachte toe aan 
herziening. De mensen hadden meer vrije tijd 
en wilden meer kwaliteit. Het Goois Natuur-
reservaat had in 1998 een nieuwe beheervisie 
gepubliceerd, waarin voor het eerst werd 
uitgesproken dat het Gooi geen afgesloten 
gebied is, maar deel uitmaakte van een gro-
ter geheel van natuurgebieden. Het Gooi be-
vond zich op een kruispunt van gebieden, die 
echter van elkaar werden gescheiden door 
allerlei hindernissen, zoals snelwegen en 
spoorlijnen. Ten behoeve van de fauna moes-

ten deze gebieden met elkaar in verbinding 
worden gebracht. De Utrechtse Heuvelrug 
is zo’n gebied, maar ook de Egelshoek, het 
Naardermeer en Eemland.
De eerste grote en zichtbare verbinding werd 
meteen ‘s werelds langste ecoduct: Natuur-
brug Zanderij Crailoo die op 6 mei in 2006 
werd geopend door koningin Beatrix. Tegelij-
kertijd werd bij de bestaande schaapskudde 
van het Goois Natuurreservaat een herder 
opnieuw geïntroduceerd. In 2009 is hier nog 
een tweede kudde bijgekomen. Beide kuddes 
dragen tot op de dag van vandaag bij aan het 
beheer van de heide en spelen een belang-
rijke rol in het contact met het publiek.
Ook de reeën maken dankbaar gebruik van de 
natuurbrug. Bijna 100 jaar nadat De Gooi- en 
Eemlander voor het laatst geregeld sprak over 
reeën die zich dicht bij de dorpen waagden.
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Keerpunt in de geschiedenis
Wat kunnen we leren uit bovenbeschreven 
geschiedenis? Zeker is dat bescherming van 
de Gooise natuurgebieden altijd belangrijk is 
geweest en dat ook blijft. Zeker als we ons 
realiseren dat de Gooise dorpen vroeger ei-
landen waren in een zee van natuur en dat 
dit beeld anno 2012 precies is omgekeerd.
Willen we over 80 jaar nog steeds met trots 
kunnen berichten over het fraaie Gooise 
landschap, dan is dit het moment om in ac-
tie te komen. In dit tijdsgewricht rekent de 
overheid het behoud en het beheer van onze 
natuur helaas steeds minder vanzelfsprekend 
tot haar taken. Daarom is het Goois Natuur-

reservaat aangewezen op draagvlak en steun, 
úw steun.

De tekst van dit artikel, inclusief enkele let-
terlijke passages, is ontleend aan het boek 
Ten Eeuwigen Dage geschreven door Anton 
Kos en Karin Abrahamse in opdracht van het 
Goois Natuurreservaat en gemaakt door Bart 
Siebelink in overleg met Anton Kos en het 
Goois Natuurreservaat. 
Begunstiger kunt u worden door naar de 
website www.gnr.nl/steungnr te gaan, of 
onderaan de homepage te klikken op ’steun 
ons’ en voor €16,50 per jaar begunstiger te 
worden.

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 en-
kele bijzondere Europese eiken.

Eikenblad herkenbaar of misschien toch niet?
De meeste mensen herkennen eiken wel aan 
het voor eiken zo kenmerkende gelobde blad. 
In de vorige aflevering liet ik u al kennisma-
ken met enkele Amerikaanse eiken, waarvan 
het blad in niets aan dat van ‘gewone’ eiken 
doet denken. Echter ook enkele Europese ei-
ken kunnen u op een dwaalspoor brengen. 
Zo is er de kastanjebladige eik (Quercus cas-
taneifolia). Een grote boom, afkomstig uit 
het gebied westelijk van de Kaspische Zee, 
Noord-Iran, de Russische Kaukasus en deels 

Bomen in het vizier: Europese eiken

Voor-Azië. In het gebied van herkomst wordt 
de boom 20-25 meter hoog met een brede 
kroon. Het blad lijkt zeer sterk op dat van de 
tamme kastanje (Castanea sativa), is 7-16 cen-
timeter lang en 3-7 centimeter breed. De boom 
is in 1846 ingevoerd in Engeland en rond 1858 
in Nederland. Er staat een prachtig exemplaar 
uit 1922 in het Cantonspark in Baarn.
Een andere eik waarvan het blad wel wat lijkt 
op dat van de tamme kastanje is de Ponti-
sche eik (Quercus pontica). Deze kleine, vaak 
struikvormige boom – tot maximaal zes me-
ter – is afkomstig uit de Kaukasus, Transkauka-
sus, Armenië en Noord-Oost Anatolië. Het wat 
leerachtige blad is breed ovaal tot omgekeerd 
eivormig, 15-20 centimeter lang en 6-10 centi-
meter breed. De boom is in 1885 in Duitsland 
ingevoerd. U kunt hem vinden in het Dudok-
park tegenover het Raadhuis van Hilversum.
Beide hier genoemde soorten zijn bladverlie-
zend.
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hem o.a. vinden op de Algemene Begraaf-
plaats Zuiderhof in Hilversum en op Gooilust. 
In het gazon van perceel Middenweg 1 in 
Hilversum – destijds één van de VARA-villa's – 
staat een exemplaar dat nog is geplant door 
de auteur van dit artikel. 
Een andere grote eik, afkomstig uit Zuid-Italië, 
de Balkan, Hongarije, Roemenië, Bosnië, Dal-
matië en Turkije, is de Hongaarse eik (Quer-
cus frainetto). Vooral in de bergwouden van 
Hongarije wordt de boom 25-40 meter hoog. 
De kroon is aanvankelijk min of meer rond, 
maar wordt later zeer breed. Het blad is om-
gekeerd eivormig, meestal regelmatig en diep 
gelobd, 10-18 centimeter lang en 7-12 centi-
meter breed. Het hout is van weinig waarde 
en wordt in de landen van herkomst als brand-
hout gebruikt. Officiëel is de soort in 1837 in 

Turner’s eik, Gooilust. Foto: Edwin P. Klomp.

Eiken met wat herkenbaarder eikenblad
Een belangrijke houtsoort uit Midden- en Zuid-
Europa is de Turkse eik of moseik (Quercus  
cerris). Het natuurlijke verspreidingsgebied 
van deze soort loopt oostelijk door tot de 
Karpaten, Turkije, Klein-Azié en Syrië, maar 
de soort ontbreekt in Zuid-Spanje, Sardinië 
en Corsica. Het is een boom van 25-35 meter 
hoog met een meestal goed doorgaande stam 
en zware kroontakken. Het blad is zeer vari-
abel – 6-12 centimeter lang – en ondiep tot 
zeer diep gelobd. De eindknoppen zijn be-
haard, evenals de bladstelen. De eikels staan 
met één tot vier stuks bijeen en worden deels 
omgeven door een mossig behaard napje. De 
wetenschappelijke soortnaam cerris is een 
oude Latijnse naam voor de eik. De Turkse 
eik of moseik is sedert 1735 in cultuur. U kunt 
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Engeland ingevoerd, maar rond 1800 was hij 
al in Nederland in cultuur. De wetenschappe-
lijke soortnaam frainetto is een oude lokale 
naam voor de eik. U kunt de Hongaarse eik 
o.a. vinden op de parkeerplaats van de Alge-
mene Begraafplaats Zuiderhof te Hilversum en 
langs de Beetslaan, eveneens te Hilversum.
Ook deze beide soorten zijn bladverliezend.

Wintergroen of groenblijvend?
Zijn de hiervoor genoemde Europese eiken 
allemaal bladverliezend en dus in de winter 
kaal zijn, maar er zijn ook eiken die winter-
groen of groenblijvend zijn. Wat is het ver-
schil? Wintergroen is een boom als het blad 
groen blijft gedurende de winter. Pas kort 
voordat in het voorjaar het nieuwe blad ver-
schijnt laat de boom het oude blad vallen en 
is dan korte tijd kaal. Groenblijvend is een 
boom (of struik) waarvan slechts jaarlijks een 
deel van het blad afvalt, waardoor de boom 
het hele jaar door groen blijft. Een groenblij-
vende boom laat wel degelijk zijn blad vallen, 
maar nooit alle tegelijk. Meestal hebben de 
bladeren dan een levensduur van 3-5 jaar en 
soms zelfs nog langer. Af en toe vindt er wat 
overlap plaats tussen wintergroen en groen-
blijvend, dat is wat afhankelijk van klimaat 
en groeiplek.
De Spaanse eik (Quercus x hispanica) is een 
natuurlijke hybride (kruising) tussen de mos-
eik (Quercus cerris) en de kurkeik (Quercus 
suber). Het x-teken tussen de wetenschap-
pelijke geslachts- en soortnaam duidt erop 
dat het een kruising betreft. Hij komt voor in 
Zuid-Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en op 
de Balkan. De boom is sedert 1754 in Frank-
rijk ingevoerd en in cultuur. Hij wordt 10-12 
meter hoog, in het wild echter wel tot 30 me-
ter. Het blad lijkt wel wat op dat van de mos-
eik, maar is overigens variabel, de onderzijde 
van het blad is grijsgroen en viltig. Er zijn ver-
scheidene cultuurvariëteiten, maar meestal is 
de Quercus x hispanica 'Lucombeana' aange-
plant. Deze is wintergroen tot half groenblij-
vend. U kunt hem vinden op Gooilust.
Eveneens op Gooilust is de Turners eik of 
Oostenrijkse eik te vinden. Deze Turners eik 

(Quercus x turneri) is een kruising tussen de 
steeneik (Quercus ilex) en de zomereik (Quer-
cus robur). Hij werd gevonden of gewonnen 
in 1780 op een kwekerij in Essex door Spen-
cer Turner. Deze boom bleek groenblijvend. 
In 1870 werd een afwijkende vorm gevonden 
die ook een betere groeier bleek te zijn. Deze 
cultuurvariëteit staat bekend als Quercus x 
turneri 'Pseudoturneri'. Een meestal struik-
vormige boom van 8-10 meter hoog met een 
breed uitstaande kroon. Het blad is wat leer-
achtig, 7-10 centimeter lang en 2,5-4 centime-
ter breed, wat puntig ondiep gelobd met een 
korte spitse top. Deze cultuurvariëteit wordt 
het meest aangeplant en is wintergroen, dus 
in het voorjaar eventjes kaal.
Een echte groenblijvende eik is de Steeneik 
(Quercus ilex). Deze fraaie boom komt oor-
spronkelijk voor in het mediterrane gebied: 
Zuid-Frankrijk, vrijwel heel Italië, Griekenland 
en het kustgebied van Klein-Azië. De boom is 
al voor 1580 in Engeland ingevoerd. Het blad 
is leerachtig, glanzend donkergroen, 3-7 cen-
timeter lang en 2-4 centimeter breed, aan-
vankelijk ietwat getand, maar later gaafran-
dig. Het blad lijk veel op dat van de hulst 
(Ilex), daar verwijst ook de soortnaam naar. 
De onderzijde van het blad is grijsgeelachtig 
en wollig. In ons klimaat is de steeneik nogal 
vorstgevoelig. Er zijn er dan ook verscheidene 
uit het Gooi verdwenen, maar toch kunt u nog 
een fraai exemplaar vinden in het Dudokpark 
tegenover het raadhuis van Hilversum.

Inheemse eiken
Twee eiken zijn inheems in Nederland, de 
zomereik (Quercus robur) en de wintereik 
(Quercus petraea). De eerste komt bijna 
overal voor, de tweede vooral in Oost- en 
Zuid-Nederland. Eerder verscheen over beide 
soorten in dit blad al een artikel in de rubriek 
‘In beeld’. Beide soorten kunnen enorm groot 
worden, maar daar hebben boomkwekers 
wat op gevonden. Zo is er van de zomereik 
een mooie selectie zuilvormige bomen (Quer-
cus robur 'Fastigiata'). Dit zijn smal groeiende 
bomen die zeer goed als laan- of straatboom 
gebruikt kunnen worden. Meestal wordt 
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dan gebruik gemaakt van de selectie Koster, 
die ook op langere termijn compact en smal 
blijft. Ze zijn op diverse plaatsen aan te tref-
fen, o.a. langs de Groot-Hertoginnelaan in 
Bussum, de Vredelaan in Laren en op veel 
plaatsen in Hilversum.

Rariteit
In het Dudokpark in Hilversum staat een jong 
exemplaar van een zomereik met wel zeer 
vreemde bladeren. Het is de Quercus robur 

'Cristata'. Een rariteit van de zomereik met 
kleine, aan de taktwijgen gedrongen, merk-
waardig gevouwen en gekrulde blaadjes. 
Cristata betekent overigens kamvormig.

Er zijn in ons land verscheidene arboreta met 
een mooie verzameling eiken, maar onze na-
tionale eikencollectie bevindt zich in het arbo-
retum Trompenburg aan de Honingerdijk 64 
in Rotterdam. Dat is vlakbij de Erasmus univer-
siteit en het voetbalstadion van Excelsior.

Rens P. Yland-van Veen 

Geologisch Museum Hofland bestaat 40 jaar!
Een museum dat al 40 jaar uitsluitend door 
vrijwilligers draaiende wordt gehouden. Daar 
zijn de ruim 60 medewerkers trots op en te-
recht, want wat houdt dat in? Zes middagen 
per week zijn het museum en het winkeltje 
open. Vaak komen 's morgens schoolklassen 
een speciaal programma volgen. De kinderac-
tiviteiten op de eerste zondag van de maand 
zijn een begrip in het Gooi geworden en de 
lezingen voor volwassenen op de derde zon-
dag trekken een geïnteresseerd publiek. Er 
worden verjaardagpartijtjes georganiseerd 
en groepen volwassenen ontvangen. Het 
gebouw wordt schoon gehouden en ook de 
tuin wordt vakkundig verzorgd. Alles door 
vrijwilligers. En dan nog al het voor de mu-
seumbezoeker onzichtbare werk: het bijhou-
den van de museumcollectie, het overleg 
over wat we in een volgende tentoonstelling 
laten zien. Wie gaan dat aanpakken en welke 
aanschaffingen moeten we daarvoor doen en 
wat gaat dat kosten?

Het motto van het museum voor dit jubileum-
jaar is ‘40 jaar verwondering’. Dat motto is 

Geologisch Museum Hofland bestaat 40 jaar!

niet toevallig gekozen. Het museum vertelt 
het verhaal van de ontwikkeling van het le-
ven op aarde. Over die ontwikkeling kunnen 
we ons steeds weer verwonderen en die ver-
wondering willen we graag overbrengen op 
onze volwassen en jeugdige bezoekers. We 
tonen daarbij de fossielen, stenen en mine-
ralen die de aarde in de miljoenen jaren van 
haar bestaan heeft voortgebracht. De wijze 
van exposeren heeft het museum in de afge-
lopen veertig jaar steeds aangepast aan de 

Geologisch Museum Hofland, Nienhuysvleugel. 
Foto: Archief Museum Hofland.
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mogelijkheden die de moderne tijd biedt. Zo 
zijn er een filmzaaltje, een audiotour bij de 
diorama's, interactieve uitleg bij de gesteen-
tekringloop en powerpointpresentaties. Het 
museum geeft inzicht in onze oeroude aarde, 
maar is nog steeds springlevend.
Passend bij het motto van dit jaar is ook de 
nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'En toen... 
kwam de mens'. Deze bijzondere expositie 
toont de evolutie van de zoogdieren, inclu-
sief de mens, vanaf het moment van uitster-
ven van de dinosaurussen 65 miljoen jaar 
geleden, tot en met de eerste kunstuitingen 
van de ijstijdmens. Ook deze tentoonstelling, 
die zeer lovend werd ontvangen, is geheel 
door de eigen medewerkers uitgedacht en 
uitgevoerd onder de bezielende leiding van 
oud-voorzitter Jan Lambert. De basis van de 
tentoonstelling wordt gevormd door een pa-
noramaposter van 23 meter, die per strekken-
de meter een tijdsbeeld geeft van het leven 
op aarde. De bijbehorende vitrines illustreren 
deze beelden met fossiel materiaal, waaron-
der de nog niet eerder in Nederland tentoon-
gestelde replica van het aapje Ida – officieel 
heet het Darwinius masillae – dat 47 miljoen 
jaar geleden is verdronken in een vulkaan-
meer in Duitsland. 
De tentoonstelling werd in april van dit jaar 
geopend door de heer Roest, burgemeester 
van Laren. In april 1972, precies 40 jaar daar-
voor, werd het museum ook geopend door de 
burgemeester van Laren, toen de heer Elsen. 
De vestigingsplaats is niet het enige dat het 
museum met de gemeente verbindt. Het is al-
lemaal begonnen met de verzameling stenen 
en fossielen van Lucas Hofland (1899-1969), 
een enthousiast amateurgeoloog, die in de 
jaren twintig van de vorige eeuw om gezond-
heidsredenen begon te wandelen. Op zijn 
wandelingen ontdekte hij de bijzondere geo-
logie van het Gooi en dat was de oorsprong 
van zijn belangstelling voor alles wat hier 
letterlijk 'voor het oprapen' ligt. Het was de 
bron voor zijn verzameling.
In 1969 schonk Hofland zijn inmiddels indruk-
wekkende collectie aan de gemeente Laren. 
Die aanvaardde deze in dank, sloeg hem keu-

rig op in de kelder van het gemeentehuis, 
maar wist niet direct wat er verder mee te 
beginnen. Dat veranderde na een initiatief 
van de NIVON-afdeling Laren/Blaricum/Eem-
nes, waar ook Hofland zich bij aangesloten 
had. Tijdens een feestweek in 1971 bleek er 
onverwacht grote belangstelling te zijn voor 
een tentoonstelling van fossielen, stenen en 
mineralen. Hierna is het NIVON (Nederlands 
Instituut voor Volksontwikkeling en Natuur-
vriendenwerk) het overleg met de gemeente 
aangegaan om te komen tot een geologisch 
museum, waarin ook de verzameling van Hof-
land zou worden ondergebracht. Daarna kon 
betrekkelijk snel het eerste onderkomen van 
het museum betrokken worden in het oude 
hart van Laren: een boerderij aan het Zeven-
end. De collectie groeide, de bezoekersaan-
tallen ook, zodat het jasje te krap werd. Het 
museum verhuisde in 1988 – na wederom 
een grotendeels door museummedewerkers 
uitgevoerde verbouwing – naar het oude Tol-
huis aan de Hilversumseweg. Daar is het nog 
steeds gevestigd. In 2006 is het museum uit-
gebreid met de Nienhuysvleugel, vernoemd 
naar nog zo’n bevlogen amateurgeoloog, die 
veel betekend heeft voor het museum.

Voor wie meer wil weten over de geschiede-
nis van het museum, zijn er nog enkele exem-
plaren in het museumwinkeltje te koop van 
de jubileumuitgave ‘GMH 1972-2012. 40 Jaar 
verwondering’. Nu – in 2012 – kijkt het mu-
seum terug op veertig goede jaren. Er staat 
een geologisch museum om trots op te zijn. 
Het bezit een mooie collectie; er worden tal 
van boeiende tentoonstellingen georgani-
seerd en natuurlijk is er een hoek die betrek-
king heeft op het Gooi. Velen zullen zich vast 
nog de tentoonstelling ‘Mammoeten in het 
Gooi’ herinneren en ook die over ‘Het wel en 
wee van CO2. Het museum heeft zich ontwik-
keld tot een volwaardig educatief centrum, 
dat duizenden volwassenen en kinderen, al 
of niet in schoolverband, op een plezierige 
wijze in contact brengt met de geologie in 
het algemeen en die van het Gooi in het bij-
zonder.
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Dick A. Jonkers

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van 
de buitenplaats. Buitenplaatsen waren de zo-
merverblijfplaatsen van de (rijke) stedelingen. 
Het Gooi, niet ver van de stad Amsterdam, was 
voor hen een aantrekkelijke streek, getuige de 
diverse landgoederen in ‘s-Graveland. Rond 
Naarden bevinden zich nog steeds (voorma-
lige) buitenplaatsen met als kern een heren-
huis of hofstede, die merendeels nog in par-
ticulier bezit zijn. Het Goois Natuurreservaat 
(GNR) ontving net voor het 80-jarig bestaan 
een wel heel bijzonder cadeau: een vroegere 
buitenplaats. Een lid van een oude, reeds 

Kommerrust nieuwe aanwinst 
Goois Natuurreservaat

lang in het Gooi wonende familie schonk 
Kommerrust in Naarden aan de stichting. 
Het landgoed ligt verscholen tussen de Gooise 
Noordflank in een voormalig afzandingsge-
bied met zanderijvaarten tussen de A1, Bol-
lelaan, Flevolaan en de Naarderstraat. Ooste-
lijk van Kommerrust bevinden zich nog drie 
kleine en niet toegankelijke landgoederen: 
Berghuis, Flevorama en Zuiderhof. 

Verwerving en ontstaan 
Voor het ontstaan van Kommerrust moe-
ten we een duik terug nemen van bijna vijf 

* Oude Naardense Buitenplaatsen. De geschiedenis van 
Kommerrust en Berghuysen. Verkrijgbaar via www.stich-
tingvijverberg.nl.

Zicht op de vroegere zanderij. Foto: Dick A. Jonkers. 



96

eeuwen. De ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan vanaf het ontstaan in de zeven-
tiende tot in de twintigste eeuw zijn vast-
gelegd door de Naardense historicus Henk 
Schaftenaar*. De historische gegevens over 
de buitenplaats zijn ontleend aan diens pu-
blicatie.
Nadat Joannes Wtenbogaert – ook wel ge-
schreven als Uitenbogaard – in 1644 niet ver 
van Naarden enkele schrale akkers in zijn be-
zit had gekregen, breidde hij dit uit in de erop 
volgende jaren en voegde de bouwlanden sa-
men. Pieter Vinck, een inwoner van Naarden 
werd gemachtigd om bij zijn afwezigheid de 
landerijen bij zijn verblijfplaats te beheren. 
Die taak had vooral als oogmerk te voorko-
men dat vee van anderen gebruik maakte van 
de landerijen van de buitenplaats. Door zijn 
functie als ontvanger van de ‘Gemene lands-
middelen’ was Uitenbogaard een invloedrij-
ke man en die legde hem geen windeieren. 
Ook toen was het adagio al ‘Voor wat hoort 
wat’. Zo gaf de Vroedschap hem in 1650 een 
veldje cadeau en kreeg hij toestemming om 
op erfgooiersgronden, net buiten de dijk van 
zijn buitenplaats, een goed voetpad aan te 
leggen. In 1658 kreeg hij goedkeuring om 
dit eveneens te doen aan de overkant van 
de wegen rondom zijn bezit. Op zijn beurt 
had hij intussen aan de erfgooiersorganisatie 
‘Stad en Lande van Gooiland’ een lening ver-
strekt van het toen aanzienlijke bedrag van 
ƒ 2400,- . 

Artistieke vrienden
Niet alleen zijn netwerk en invloed in het 
landsbestuur waren groot; hij was ook een 
groot kunstliefhebber. In zijn huis en hofste-
de bevonden zich werken van bekende kun-
stenaars uit die tijd, waaronder Rembrandt, 
Rubens en Van Dijck en hij ontving er zijn artis-
tieke vrienden. Het kan haast niet anders met 
zoveel kunstenaars, of er zal over Kommerrust 
het een en ander zijn vastgelegd. Naspeurin-
gen hebben wel enkele vermeldingen opge-
leverd van tekeningen en schilderijen over de 
buitenplaats, al is duidelijk dat ze er niet al-
lemaal betrekking op hebben. 

De dichter Constantijn Huygens was een an-
dere geestverwant. In een sneldicht, dat hier-
onder is geplaatst geeft hij hoog op over wat 
Uijtenbogaard tot stand heeft gebracht en 
noemt Kommerrust een ‘plantagie’.

Op de plantagie van de heer Uijtenbogaard 
bij Naarden
Dees’ hooge, dorr’ en droog’ aerd,
Was quqlick een goed oogh waerd,
En ghij, vernuftigh man,
Treckt en geniet er van,
Wat ick en mijn gelijck van vett’ aerd 
niet en kan.
Gaet aen, Heer Uijtenbogaerd,
Die vreughd en voordeel zoo gaert,
Gaert meer vruchts uyt het Bosch als yemand 
uyt den Bogaerd.

Oase
Hoe Kommerrust er in de eerste helft van de 
17e eeuw zou hebben uit gezien beschrijft 
Jan Vos in een zesentwintig (!) bladzijden 
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tellend gedicht dat hij er aan wijdde. Vos be-
hoorde als bekend dichter tot de artistieke 
vriendenkring. Hij schetst dat de buitenplaats 
in het begin als een oase tussen de graanrijke 
akkers lag en dat deze omgeven was door 
een aarden wal. Een laan en een uitgekiend 
padenplan deelde het op in 38 wijken, wat 
suggereert dat de buitenplaats toen een be-
hoorlijke oppervlakte besloeg. Het zou een 
lustoord zijn met lustprieeltjes, bron, vijver, 
heuvel en aanplant, met een keur aan bomen 
en onder meer druiven en abrikozen. Dichter-
lijke vrijheid kan aan deze poëet niet worden 
ontzegd. Op deze plek vond Uijtenbogaard 
na kommer rust!
Van kaarten uit de eerste helft van de 18e 
eeuw valt af te lezen dat er in ieder geval 
een padenstructuur was die het landgoed 
onderverdeelde in een flink aantal vierkant 
aandoende tuinen. De buitenplaats was om-
ringd door een landweg. Ook het huis in het 
noordelijk deel is aangegeven. Op kaartjes in 
het boekje ‘Oude Naardense buitenplaatsen’ 

is te zien dat Kommerrust zich uitstrekte van 
de Huizerstraatweg tot aan de Bollelaan. Een 
groot deel van het bezit lag toen nog aan 
de andere zijde van waar nu de Rijksweg A1 
loopt. De grootte bedroeg toen circa 70 ha. 

Afzanding
De buitenplaats lag op vrij korte afstand van 
de vesting Naarden en daarmee ook binnen 
de verdedigingslinie. Rond de stad was bui-
ten de vestinggracht een zone van 200 roe-
den (circa 2700 meter) die afgegraven moest 
worden. In andere gebieden was dit al in 
gang gezet of gebeurd. De gedachte hier-
achter was dat men de vijand op afstand kon 
houden door de omgeving te ontzanden en 
de daardoor ontstane lage gebieden in tij-
den van gevaar onder water te zetten. Door 
zijn ligging binnen die zone kwam ook Kom-
merrust in beeld voor afzanding. Rond het 
midden van de 18e eeuw besloten de toen-
malige eigenaren daartoe over te gaan. De 
oppervlakte van de het landgoed was toen al 
geslonken tot 30 morgen, wat overeenkomt 
met ongeveer 24 hectare. De exploitatie had 
ook een commerciële reden. Zand kon wor-
den verkocht. Een groot deel van Amster-
dam is gebouwd op Goois zand. Naar ver-
luidt werd zand, afkomstig van Kommerrust 
verkocht bij de Amstel. Het diende ook als 
ballastzand voor schepen van de Verenigde 
Oostindische Compagnie. Er is in 1718 zelfs 
op initiatief van de Kamer van Amsterdam 
op de VOC-werf een schip gebouwd, dat de 
naam Kommerrust droeg en op Batavia voer. 
Het is niet duidelijk of dit schip enige relatie 
had met de nazaten van Uijtenbogaard. De 
eerste eigenaar was al enkele decennia daar-
voor overleden. 
Het karakter van het gebied en omgeving 
veranderde aanzienlijk. Om het te ontslui-
ten voor de schepen die het zand afvoerden 
moesten zanderijsloten worden verlengd en 
uitgediept. Ook het wegenpatroon rondom 
veranderde. Bomen, hakhout, vruchtbomen 
en tuinen werden voor een groot deel ver-
wijderd en een zandsloot was gegraven. De 
tuinmanswoning, stal en koetshuis zijn niet 

Schans bij Kommerrust. Detail van schilderij van Pieter  
Gerardus van Os 1816. Beeldbank Rijksmuseum Amsterdam.
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lang daarna afgebroken. De boerderij werd 
verplaatst in de richting van de Bollelaan. Uit 
oude kaarten blijkt dat het herenhuis Kom-
merrust in dezelfde tijd verdwenen moet zijn. 
Ofschoon op de kaarten op een niet afge-
zand gedeelte een nieuwe hofstede staat, is 
deze waarschijnlijk eveneens gesloopt in die 
periode. Een leuk detail is dat de schepen die 
hun lading zand hadden afgeleverd, nooit 
leeg terug voeren. Organisch huisvuil werd 
mee terug genomen, zodat dit op de arme 
zandgronden kon worden aangewend als 
mest voor boeren en tuinders. De afzanding 
werd beëindigd rond 1773.

Slinkend eigendom
Na alle werkzaamheden trad een periode van 
relatieve rust in, dit ondanks het feit dat er 
vanaf 1800 tot de overdracht aan GNR twaalf 
eigenaren Kommerrust in bezit hebben ge-
had. De grootte van het landgoed nam door 
verkoop van delen steeds meer af. De opper-
vlakte was in het hiervoor genoemde jaar al 
geslonken tot 28 morgen (23 ha). Het was toen 
nog steeds een lustoord. Uit een koopakte van 

1813 komt naar voren dat behalve de hofste-
de en de boerderij ook nog een menagerie en 
een schuitenhuis aanwezig waren. Verder een 
in de Engelse stijl aangelegde landschapstuin 
en een vijver. In stads- en dorpsbeschrijvingen 
wordt gerept over dreven met linden, eiken, 
iepen en berken en de ‘schelle’ zang van de 
nachtegalen. De boerderij brandde in de win-
ter van 1814 af, maar is later weer herbouwd. 
Zo’n vijftig jaar later was er nog een afzanding 
in het zuidelijk deel van het gebied. Het ei-
kenhakhoutbos met daarin het uit de periode 
van Uijtenbogaard stammende lanenpatroon 
verdween hierdoor. De boerderij echter bleef 
gespaard bij het afgraven en kwam hierdoor 
op een heuvel te staan. In de jaren twintig van 
de vorige eeuw is hij verbouwd tot landhuis. 
Het was samengesteld uit twee delen: een 
deel met het eigenlijke herenhuis en het an-
dere met de zogenaamde boerderij, die niet in 
gebruik was. Er rustte geen zegen op. In 1941 
ging het landhuis, net zoals de boerderij bijna 
140 jaar eerder, verloren door brand. De hui-
dige oppervlakte van Kommerrust bedraagt 
ongeveer 2,7 ha.

Het oorspronkelijke bankje aan de rand van een zanderijsloot. Nu is dit gerestaureerd. Foto: Bart Siebelink.
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Kommerrust anno 2012
Wanneer iemand het gebied 
nu bezoekt, zal hij maar heel 
weinig meer van de oude luis-
ter aantreffen. Opstallen zijn er 
niet meer. Op een bank aan de 
rand van een zanderijsloot met 
uitkijk over de graslandpercelen 
kan gemijmerd worden over de 
vergane glorie. Om op die plek 
te komen moet het lusvormige 
pad gevolgd worden dat het ge-
bied nu ontsluit. Dit jaar heeft 
een vrijwilligersgroep van het 
Goois Natuurreservaat de han-
den uit de mouwen gestoken 
door het pad in ere te herstel-
len. Tegelijkertijd is toen veel 
ongewenste ondergroei verwij-
derd om ruimte te creëren voor 
de groepen rododendrons. Een 
spannend paadje gaat tussen hoge begroei-
ing van bamboe door en eindigt bij moes-
tuintjes met veel achterstallig onderhoud. 
Op een andere plek is de heuvel nog steeds 
zichtbaar, waarop de boerderij zich bevond, 
met daarbij enkele lindebomen. In de heu-
vel bevinden zich de weggewerkte restanten 
van de boerderij. Dichtbij raast het verkeer 
van de zeer drukke rijksweg A1 voorbij. 
Is dit nu alles? Ja, maar zo blijft het niet. 
Kommerrust is met zijn huidige oppervlakte 
van nog geen drie hectare klein maar fijn. 
Kunstenaar Pim Westerweel, die al decen-
nia lang langs het onverharde weggetje 
woont dat naar het landgoed voert, had al 
heel vroeg oog voor de schoonheid van het 
gebied. Hij heeft platenhoezen vervaardigd 
voor bekende artiesten waaronder, André 
Hazes en groepen zoals Ekseption. Kommer-
rust diende daarbij als decor.
Wie oog heeft voor landschap en natuur 
komt nu al ogen tekort.

Flora en fauna
Sinds lange tijd is het gebied niet meer on-
derhouden en heeft het zich tot een min of 
meer natuurlijk geheel kunnen ontwikkelen. 

Hier en daar zijn nog niet inheemse soorten 
te vinden, die zijn geïntroduceerd op de vroe-
gere hofstede. Gegevens over wat er tegen-
woordig leeft en groeit zijn nauwelijks aan-
wezig. Hierna volgt een impressie van wat 
tijdens twee korte bezoeken is aangetroffen 
in de afgelopen herfst. 
Bij de bomen is de beuk overheersend, waar-
van vele exemplaren zeer oud zijn en een 
aantal in de aftakelingsfase verkeren. Ver-
der komen eiken, berken en enkele linden 
voor. Hier en daar zijn bomen begroeid met 
klimop. Struwelen van rododendrons bepa-
len daaronder het beeld. Langs de zanderij-
vaarten zetten elzen de toon. In de struiklaag 
staat soms hoog opgroeiende Amerikaanse 
vogelkers, lijsterbes, hulst, esdoorn en vuil-
boom. Naast een van de moestuinen is een 
ginko gevonden. De vele gaten en spleten 
zijn uitnodigend, niet alleen voor holenbroe-
ders zoals mezen en spechten, maar ook voor 
vleermuizen. Tijdens vleermuisinventarisaties 
is in de periode 1994-2009 in het honderd 
hectare grote inventarisatieblok waarvan 
Kommerrust deel uitmaakt de aanwezigheid 
vastgesteld van vier soorten vleermuizen. 
Drie daarvan behoren tot de boombewonen-

Ligging van Kommerrust.
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de soorten. Dit zijn de ruige dwergvleermuis, 
rosse vleermuis en watervleermuis (schrifte-
lijke mededeling Landschap Noord-Holland). 
Welke andere zoogdieren er nog voorkomen 
is nog niet achterhaald. Van vogels, de best 
onderzochte diergroep in het Gooi, zou men 
verwachten dat er alles van bekend zou zijn. 
Dat is niet zo. Het kleine Kommerrust is nooit 
integraal onderzocht. De bezoeken leverden 
tien soorten op die te verwachten waren. 
Waarschijnlijk zal een broedvogelinventarisa-
tie het driedubbele aantal soorten opleveren 
met daarbij de minder algemene appelvink 
en kleine bonte specht. Ook de glanskop een 
typische soort van bos met oude bomen. Wat 
opviel was de rijkdom aan paddenstoelen. Zo 
huisden er op oude beuken porseleinzwam-
men, terwijl elders in het bos amethistzwam-
men werden aangetroffen. Paddenstoelen-
liefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. 
Om de lacune in kennis over de planten en 
dieren op te heffen zal aan vrijwilligers wor-
den gevraagd inventarisaties uit te voeren. De 
resultaten daarvan kunnen een goed beeld 
geven van de actuele situatie bij de flora en 
fauna. Het beheer kan hier op worden afge-
stemd. Verder kunnen die gegevens gebruikt 
worden voor informatie tijdens excursies en 
bij andere vormen van voorlichting.

Toekomst
Het is de bedoeling dat het landgoed wordt 
open gesteld voor wandelaars. Het lawaai 
van de autosnelweg zal minder zijn door het 
geluidwerende scherm waaraan nu wordt 
gewerkt. Er moet nog wel het nodige be-
heerwerk worden verricht, want er is veel 
achterstallig onderhoud. Het karakter van het 
landgoed mag daardoor niet worden aange-
tast en dat geldt ook voor de aanwezige na-
tuurlijke en historische waarden. Het is niet 
mis wat er moet gebeuren. De vijver moet Hart voor Kommerrust. Foto: Dick A. Jonkers.

worden gebaggerd, een laan hersteld, bomen 
die gevaar opleveren voor wandelaars moeten 
worden gesnoeid. Het is bijna te veel om op te 
noemen. Dit vraagt om maatwerk, waar een 
fors prijskaartje aan hangt. Het benodigde be-
drag is begroot op 16.000 euro. De Stichting 
Steun Goois Natuurreservaat zal zich inspan-
nen het te verwerven. De Vrienden van ’t Gooi 
hebben vast een voorschot genomen. Als ca-
deau voor het 80-jarige Goois Natuurreservaat 
schenken zij 1000 euro als bijdrage voor een 
uit weervast staal (Cortenstaal) te vervaardi-
gen zitbank. Het zou mooi zijn als er nog veel 
meer initiatieven worden genomen door men-
sen met hart voor Kommerrust!  
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Oud Huizen in beeld, omgeving 
Molenberg
Toen de uitgever in 2010 begon met de pu-
blicatie van een fotoboek over hoe Huizen 
er vroeger uitzag, kon hij niet bevroeden, 
dat dit zo’n succes zou worden. Inmiddels is 
het een serie geworden. Deel 
3 over de omgeving van de 
Molenberg verscheen dit jaar. 
Het is inmiddels een traditie 
geworden dat het letterlijk 
jaarlijks, in september, tij-
dens de Huizer Dag op de 
markt wordt gebracht. Het 
merendeel van de foto’s 
is afgedrukt in zwart-wit. 
Sommige zijn, zoals vroe-
ger wel meer gebeurde, 
met de hand ingekleurd. 
Het fotomateriaal en de 
bijdragen voor de teksten zijn afkomstig 
van lezers van de Huizer Courant. De Mo-
lenberg was een plek op een zandrug aan 
de Hellingstraat in het oude dorp. De naam 
Hellingstraat dateert nog uit de tijd dat hier 
de Huizer botters werden gebouwd. Op de 
berg bevond zich van de 17e eeuw tot 1916 
de Huizer korenmolen. De molen is in 1916 
afgebroken, overgebracht naar het Open-
luchtmuseum in Arnhem en daar weer op-
gebouwd. Rondom de nu voor het grootste 
deel afgegraven berg bevindt zich nog steeds 
een karakteristiek deel van Huizen. 
Het boek laat ook zien hoe het karakter van 
het dorp in de afgelopen eeuw is veranderd. 
Gelukkig is er nog hier en daar het een en 
ander bewaard gebleven. Degenen die ge-
interesseerd zijn in de vroegere en huidige 
situatie raad ik aan om eens een wandeling 
door de ruime omgeving van de Molenberg 
te gaan maken. Zij zien dan wat er veranderd 
is en wat nog resteert. Natuurlijk bevat dit 
boek ook weer veel opnamen van de kleder-
dracht, waarbij de beelden van kinderen op-
vallen met Huizer hoedjes op, die al lang niet 
meer te zien zijn. Het geeft ook een indruk 

Verschenen

van de vroegere industrieën die gelieerd wa-
ren met de zee zoals de visconservenfabriek 
Mayonna, die de producten wereldwijd ex-
porteerde. Van 1938 tot 2000 stond die aan 
de Driftweg en verhuisde naar Marokko. Nu 
staat het voormalige fabrieksterrein een ge-
lijknamige woonwijk. Kaas werd, toen het 

slechter ging in de visserij, een na-
der belangrijk exportproduct. 
Huizer kaaskruiers brachten 
de kaas tot ver in Duitsland. 

Anonymus 2012. Oud Huizen 
in beeld, omgeving Molenberg. 
Drukkerij/uitgeverij J. Bout & 
Zn, Huizen. 154 blz. Deze uitga-
ve is alleen verkrijgbaar bij Druk-
kerij J. Bout, Ceintuurbaan 32-34, 
Huizen. Prijs € 34,- (pinnen niet 
mogelijk). 

Dick A. Jonkers

Tuinieren voor (wilde) dieren
De aandacht voor het natuurlijk maken van 
de eigen tuin is de afgelopen jaren stormen-
derhand toegenomen. Voor hen die hun tuin 
een natuurlijker aanzien willen geven en wil-
de planten en dieren een kans willen geven, 
zijn er nogal wat boeken die aangeven wat 
er voor mogelijkheden zijn. Hoe er een ‘bees-
tenboel’ van te maken is ook te lezen in het 
aantrekkelijk vormgegeven bovengenoemde 
boekje. Ieder kan er naar eigen behoefte in-
vulling aan geven aan wat voor de diverse 
soorten of diergroepen kan worden gedaan. 
Om een en ander te kunnen realiseren wor-
den eerst de basiselementen beschreven die 
een tuin aantrekkelijk maken voor dieren. 
De wijze waarop dit wordt ingevuld is maat-
gevend voor de soortenrijkdom die zich er in 
kan ontwikkelen. Een grote tuin, een kleine 
tuin; het maakt niet uit, er is voor elk wat wils 
in te vinden. Ook voor bezitters van een bal-
kon of patio komen aan hun trekken. Verder 
wordt aangestipt hoe men om kan gaan met 
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sommige niet gewenste gasten. Tips worden 
verstrekt over wat men in de maanden van 
het jaar kan doen en wat zich 
dan in de tuin kan manifeste-
ren; daarnaast ook wat men 
niet moet doen. Bij de beschrij-
ving van wespen wordt niet 
aangegeven hoe overlast is te 
vermijden, maar hoe ze enigs-
zins op afstand kunnen worden 
gehouden. 
Bij slakken, die eveneens een 
lastpak kunnen zijn, wordt niet 
beschreven hoe de mogelijke 
vraat aan planten is te voorko-
men. De slogan om vogels het hele jaar door 
te voeren kan niet door uw recensent worden 
ondersteund. In het broedseizoen is het be-

langrijk dat vogels natuurlijke voedingsstof-
fen aan hun jongen kunnen voeren. De infor-

matie is op een aantal plaatsen 
niet correct. Eksters bijvoorbeeld 
maken hun nesten nooit onder 
dakpannen. De indeling van het 
boek is niet erg logisch. 

Rijpkema. B. 2012. Tuinieren 
voor (wilde) dieren. KNNV 
Uitgeverij, Zeist. ISBN 97890 
50114080. 130 blz. Prijs € 14,95. 

Dick A. Jonkers

Hetty Laverman, Erik van Wijland & 
Werkgroep Groen Hilversum 

Het bestuur van de Vrienden met behulp van 
leden van het Kenniscentrum, heeft zich de 
afgelopen maanden weer ingezet om onze 
doelstellingen waar te maken. Met elkaar 
kom je een eind, maar we kunnen nog wel 
meer ondersteuning gebruiken. Vandaar als 
eerste de vraag aan degenen die dat nog niet 
doen om zich actief in te gaan zetten voor de 
Vrienden van ’t Gooi. Kent u mensen in uw 
omgeving die dat goed zouden kunnen, laat 
het ons dan weten. Het wordt met de decen-
tralisatie van verantwoordelijkheden en be-
slissingsbevoegdheden naar de gemeenten 
toe, nog belangrijker vroegtijdig goed geïn-
formeerd en voorbereid te zijn. Steeds vaker 
namelijk wordt aan ‘inwoners’ en in het bij-
zonder onze vereniging gevraagd vroegtijdig 
deel te nemen in denktanks t.b.v. de ontwikke-

Wat ons bezighoudt

ling van gemeentelijke ruimtelijke plannen en 
het daarmee samenhangende milieubeheer. 
De afgelopen maanden bleek dat weer. Een 
paar punten lichten we eruit. Op onze website 
kunt u daar meer informatie over vinden.

Gemeentelijke Structuurvisies ruimtelijke 
ordening
Een aantal gemeenten in ons werkgebied is 
een structuurvisie Ruimtelijke Ordening aan 
het maken. Bussum en Naarden doen dat sa-
men, hoewel onduidelijk is wat de toekomst 
zal brengen. Wijdemeren heeft haar struc-
tuurvisie rond. De VVG heeft daar al in een 
eerder stadium op gereageerd. Wat een punt 
van aandacht is, is de gewenste bouw van wo-
ningen in de wijk Ter Sype. Hiervoor zou een 
grasbaan van het vliegveld Hilversum alsnog 
moeten worden verhard. Wij blijven erbij dat 
verharding landschappelijk en voor natuur en 
milieu niet gewenst is.
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Op het voorontwerp structuurvisie Hilversum 
zijn door de VVG reacties gegeven. Zie voor 
de actuele stand van zaken onze website on-
der speerpunten. Eerder is op het ontwerp 
groenbeleidsplan gereageerd. 
 
Gemeentelijke bestemmingsplannen 
In de afgelopen maanden zijn een aantal ont-
wikkelingen actief gevolgd en is hierop gere-
ageerd. Voorbeelden hiervan zijn die van de 
Monnikenberg, Anna’s Hoeve en het vlieg-
veld Hilversum. De invulling van het gebied 
Crailo (Bussum, Laren en Hilversum) komt in 
procedure. 

Hockeyveld Muiden-Muiderberg toch naast 
Kocherbos
Op 20 september heeft de raad van Muiden 
besloten dat de hockeyclub Muiderberg haar 
accommodatie mag uitbreiden met een twee-
de hockeyveld. De locatie daarvoor ligt naast 
het Kocherbos. De Vrienden van ’t Gooi en 
de Vrienden van de Vecht (VvdV) vinden dit 
onvoorstelbaar, evenals de Stichting Groen 
Muiderberg. Er is niet gekozen voor de ‘land-
schappelijke schoonheid en natuurkracht’ 
van het gebied en evenmin om daarin (op 

termijn) creatieve oplossingen te vinden. De 
VVG en VvdV hadden hier nogmaals toe op-
geroepen in een brief. Hierin was onder meer 
aangegeven dat wellicht in de toekomst in 
Weesp mogelijkheden voor een hockeyveld 
zouden ontstaan in de Bloemendalerpolder. 
De plannen om die te bebouwen lijken nu 
toch echt door te gaan. Het alleen maar noe-
men van het gaan compenseren van verloren 
natuur en landschap is ‘boterzacht’ geformu-
leerd. Bij een goed doordacht plan hoort dit, 
vóór het besluit genomen wordt, vast te staan. 
Nu zal dit bij de benodigde bestemmingsplan-
wijziging een punt zijn. De VVG hoopt dat de 
gemeenteraad en inwoners beseffen dat wat 
eenmaal weg is voor altijd verloren is. En ook 
dat economische ontwikkelingen gebaat zijn 
bij een goed en kwalitatief sterk landschap en 
goed onderhouden natuur. 

Stinsenplanten in het Echobos 
Voorzitter Hetty Laverman en lid van het Ken-
niscentrum Jelle Harder kregen zondag 7 ok-
tober de eer van Stichting Groen Muiderberg 
om de eerste stinsenplanten (vogelmelk) te 
planten in het Echobos te Muiderberg. Het 
Echobos is een restant van een groter land-

Aanplanten van bollen van stinsenplanten in het Echobos. Foto: Frank Steensma. 
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schapspark, dat behoorde bij het verdwenen 
buiten ‘Rustrijk’ in de noordwestelijke hoek 
van Muiderberg.

Agenda Groen van de Provincie: gevaar voor 
het Goois Natuurreservaat (GNR) ?
De Provincie Noord-Holland heeft een nieu-
we Agenda Groen voor consultatie rondge-
stuurd. Gedeputeerde Staten willen de agen-
da in december definitief vast laten stellen. 
Het bestuur heeft een reactie gegeven en 
maakt zich onder meer zorgen over de toe-
komst van het GNR. 
Het GNR is een uniek samenwerkingsverband 
tussen zes Gooise gemeenten, de stad Am-
sterdam en de provincie. Amsterdam heeft al 
besloten zich terug te trekken en de Provincie 
wil nu op haar beurt een stapje terug doen. 
De subsidie wordt onderworpen aan een 
taakstellende bezuiniging en de uitvoerende 
beheerstaken van het GNR zouden moeten 
worden ondergebracht bij een andere grote 
organisatie, het recreatieschap Noord-Hol-
land. De VVG is uitgesproken tegenstander 
van deze oplossing. Daarmee zal niet alleen 
de beoogde kostenvermindering niet worden 
bereikt, maar ook de regionale en historische 
worteling van het GNR bij het uitvoeren van 
het beheer van de natuurgebieden ongedaan 
wordt gemaakt. 
Voor wat betreft het verminderen van de be-
staande subsidie ziet de VVG een grote onge-
lijkheid met het Landschap Noord-Holland. 

Deze organisatie ontvangt voor het terreinbe-
heer van 4350 hectare jaarlijks 2.337.000 euro 
en het GNR met 2800 hectare 458.000 euro. 
De bezuinigingen trekken een zware wissel 
op de betrokkenheid van de deelnemende 
Gooise gemeenten. 
De provincie wijst op de kwetsbaarheid van 
kleine organisaties zoals het GNR voor wat 
betreft het uitvoeren van beheer. Als de wij-
ziging van de beheersstructuur beperkt blijft 
tot gezamenlijke inkoop en vergelijkbare 
schaalvoordelen valt het effect van de bezui-
nigingen wel mee. Wanneer beheerstaken 
elders worden ondergebracht wordt de or-
ganisatie nog kleiner! De mensen die het be-
heer uitvoeren zijn juist de ogen en de oren 
van het GNR en het meest zichtbare deel van 
de organisatie in het Gooi. Het is essentieel 
dat de inzet van dat beheersapparaat speci-
fiek gericht blijft op de wensen van het Gooi. 
De bedrijfseconomische belangen van een 
externe beheersorganisatie kunnen gemak-
kelijk botsen met de belangen van het na-
tuurbeheer in het Gooi. Wanneer het beheer 
op twee plaatsen wordt aangestuurd, is dat 
geen bijdrage aan een effectief en efficiënt 
beheer. De VVG gaat er van uit dat zonder 
gebleken regionaal draagvlak geen principi-
ele ingrepen mogen worden gedaan in de or-
ganisatiestructuur van het natuurbeheer van 
het Gooi. 
Naast complimenten voor de aanpak en de 
wil om de geplande natuurverbindingen in 

Liebergerweg Anna’s Hoeve Hilversum. Deze laan (op de achtergrond te zien) dreigt te verdwijnen bij woningbouw. 
Foto: Dick A. Jonkers.
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het kader van de Ecologische Hoofdstructuur 
af te maken spreekt de VVG ook haar zorg 
uit. Die heeft betrekking op de onzekerheid 
over de bescherming van de 13 natuurmonu-
menten in het Gooi, de inrichting van natuur-
gebieden en vooral de continuïteit van het 
beheer en de beschikbare middelen daarvoor. 
Vragen zijn gesteld over de visie van gedepu-
teerde Staten op de mogelijkheid het Gooi 
als Nationaal Park aan te laten sluiten op het 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Afscheid van onze secretaris
Zoals u al op onze website heeft kunnen lezen 
is onze secretaris de heer Hans Hoes, wegens 
persoonlijke omstandigheden, in de afgelo-
pen zomer gestopt met zijn werkzaamheden. 
Het voltallige bestuur van VVG spijt dit zeer 
en heeft hem van harte bedankt voor zijn 
grote inzet in de afgelopen vier jaar. Zij kijkt 
daar met grote waardering op terug. Wij 
wensen hem veel succes en sluiten ons aan 
bij zijn wens om zich in de toekomst weer in 
te zetten voor een groen en leefbaar Gooi. 
Wij hopen hem in dat verband spoedig weer 
tegen te komen. Het bestuur wenst Hans en 
zijn familie het allerbeste.

Gemeentelijke Groenbeleidsplannen 
De speerpunten door de gemeente Hilversum 
genoemd in haar Ontwerp-Groenbeleidsplan 
willen wij hier als voorbeeld noemen. Dat zijn:
1. Vastleggen groenbeleid en streefbeelden. 
2.  Behoud en versterking natuurgebieden 

in het buitengebied. 
3. Verbeteren samenhang tussen stadsrand 

en buitengebied. 
4. Inzetten op kwaliteit en beleving van 

groen in de stad. 
5. Mensen betrekken bij groen en profile-

ren Hilversum als groene stad. 

Relevante punten voor de Vrienden van ’t 
Gooi bij de nadere invulling daarvan zijn, ui-
teraard hier gerelateerd aan het concept van 
Hilversum: 
•	 Voordat	een	bouwvergunning	met	name	

bij bouwen buiten Bestaand Bebouwd 

Gebied wordt verleend (dus al bij het 
denken over een bouwplan), is hard 
vastgelegd waar de natuurcompensatie 
(elders in buitengebied natuurbescher-
ming creëren) of mitigatie (elders iets 
afbreken) zal plaatsvinden en hoe dat 
wordt gefinancierd. 

•	 Het	is	niet	wenselijk	op	het	beheer	van	
het Goois Natuurreservaat te bezuinigen. 
Wanneer ‘de kwaliteit van de natuur 
op orde is' (zie Vrienden van ’t Gooi 
jaargang 17, nr. 2 blz. 46). Boswachters 
zijn van belang voor het veilig kunnen 
genieten van het groen, (sociale controle, 
opgeruimder gebied, educatieve rol). 

•	 Educatie	van	jeugd	is	van	belang.	Ook	
echter het draagvlak daarvoor en de basis-
kennis over natuur en cultuurhistorie bij 
volwassenen. 

•	 Een	groenbeleidsplan	verankeren	in	de	
gemeentelijke structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening. 

•	 Grote	prioriteit	geven	aan	een	in	te	stel-
len groenfonds bij gebiedsontwikkelin-
gen. Geldt hierbij niet het principe ´rood 
betaalt groen´? 

•	 Benoem	op	welke	manieren	er	naar	
natuur gekeken wordt. Het gaat onder 
meer om vitale, beleefbare, functionele 
en inpasbare natuur en welke verschil-
lende belangen er spelen. 

•	 Een	nulmeting	van	de	aanwezige	natuur-
waarden voor een gehele gemeente is ver 
te prefereren boven een natuurwaarden-
verwachtingskaart. Een stadecoloog voor 
Hilversum én de regio is aan te bevelen.

•	 Het	is	niet	duidelijk	hoe	verstening	van	
het stedelijk gebied kan worden tegenge-
gaan. Denk hierbij ook aan voortuinen.

•	 Bij	het	inrichten	van	het	randstedelijke	
gebied nauw samen werken met aan-
palende beheersorganisaties, met name 
in de regio Goois Natuurreservaat en 
Natuurmonumenten. 

•	 Het	is	van	belang	te	benoemen	hoe	in	de	
randstedelijke zone bestaande en nieuwe 
bebouwing aan te laten sluiten bij haar 
(natuurlijke/landschappelijke) omgeving. 
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Ecoduct Zwaluwenberg in aanbouw. Foto: Edwin P. Klomp.

Met de Natuurwacht op stap

Edwin P. Klomp

Nieuwjaarswandeling 
Hengstenberg, Zwaluwenberg
Datum: zondag 6 januari
Vertrektijd: 14.00 uur
Vertrekpunt: NS-station Hollandsche Rading
Duur: ongeveer twee uur

Een gezellige wandeling in het zuiden van 
het Gooi waarbij wij elkaar de beste wensen 
kunnen geven voor het nieuwe jaar. Een wan-
deling op de rand van de Gooise stuwwallen 
en het Utrechtse veenweidegebied. Natuur-
lijk gaan wij even kijken bij de ecoducten die 
gebouwd zijn over de A27 en de spoorlijn.

Voorjaarswandelingen in 2013
Na het overweldigende succes van 2012 nemen de gidsen van de Gooise 
Natuurwacht u ook komend voorjaar weer graag mee tijdens onze wande-
lingen door de mooie natuur van het Gooi en de directe omgeving daarvan. 
Noteer de data in uw agenda en wandel eens mee.U bent van harte welkom 
en geniet van de mooie natuur.

Uilenexcursie Gooilust
Datum: vrijdag 1 maart
Vertrektijd: 21.00 uur
Vertrekpunt: de oprijlaan van het landgoed 
aan het Zuidereinde te 's-Graveland (parke-
ren is toegestaan langs de oprijlaan)
Duur: ongeveer anderhalf uur

Op zoek naar uilen in een donker bos heeft 
wel iets spannends. Normaal is het niet toe-
gestaan om Gooilust na zonsondergang te 
betreden, maar Natuurmonumenten heeft 
ons hiervoor speciale toestemming verleend, 
waarvoor onze dank. Vanwege beperkte 
deelname is aanmelding voor deze excursie 
verplicht. Dat kan telefonisch via nummer 
(035) 621 16 34 of 06 - 177 63 444 of per e-mail 
aan eklomp1951@kpnmail.nl
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Bikbergerbos en Crailose Bos
Datum: zaterdag 16 maart
Vertrektijd: 14.00 uur
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij restaurant 
De Goede Gooier aan de Crailoseweg te Hui-
zen (ook te bereiken met buslijn 211, halte 
Trappenberg)
Duur: ongeveer twee uur

Wandeling door één van de oudste bosgebie-
den van het Gooi. Oude bomen, fraaie lanen 
en mooie akkers.

Ankeveensche Plassen
Datum: zondag 24 maart
Vertrektijd: 10.00 uur
Vertrekpunt: het begin van de Dammerkade 
in Ankeveen
Duur: ongeveer twee uur 

Aan de westrand van het Gooi liggen enkele 
plasgebieden, ontstaan door turfwinning. Als 
enige zijn de plassen bij Ankeveen goed te 
zien tijdens een wandelexcursie De wande-
ling gaat deels over grasdijken die bij of na 
nat weer glibberig kunnen zijn, houdt hier-
mee dus rekening met uw schoeisel. Vergeet 
vooral uw verrekijker niet.

Landgoed Zonnestraal
Datum: zaterdag 30 maart
Vertrektijd: 10.00 uur
Vertrekpunt: kruising Kolhornseweg/Bosdrift 
in Hilversum, bij de Algemene Begraafplaats 
Zuiderhof (ook te bereiken met buslijn 104, 
halte J.H. Meijerstraat)
Duur: ongeveer twee uur

Wandeling door een fraai landgoed met veel 
natuur en gebouwen van de architecten Dui-
ker en Bijvoet. Op het landgoed staan ook 
nog enkele bunkerwoningen uit de Tweede 
Wereldoorlog.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zondag 7 april
Vertrektijd: 14.00 uur
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het einde van de Havenstraat in 
Huizen (ook te bereiken per bus, ca. 20 minu-
ten lopen vanaf het busstation Huizen)
Duur: ongeveer drie uur

Nog altijd zijn er langs de Gooimeerkust re-
licten te vinden van de vroegere Zuiderzee, 
met zoutminnende planten, zoals zandhaver 
en helm. Wellicht kunnen we ook genieten 
van de vele vogels. Op de Naarder Eng kun-
nen we indrukken opdoen van het fraaie cou-
lissenlandschap en oude landbouwgewassen 
die daar nog verbouwd worden. Verder zien 
we opschietende akkerkruiden. 

Eemland
Datum: zaterdag 13 april
Vertrektijd: 10.00 uur
Vertrekpunt: de Carpoolplaats aan de 
Stichtseweg in Blaricum (ook te bereiken met 
buslijn 320, halte Blaricum Carpoolplaats)
Duur: ongeveer drie uur, maar kan wat uit-
lopen

Wandeling door een prachtig weidegebied 
met uiteraard veel weide-, moeras- en water-
vogels en wellicht nog veel meer. U kunt hier 
bijna niet zonder verrekijker. 
Deze wandeling gaat ook deels over grasdij-
ken die bij of kort na nat weer glibberig kun-
nen zijn, houdt hiermee dus rekening met uw 
schoeisel. Bovendien zal er soms over land-
bouwhekken moeten worden geklommen, 
maar die zijn voorzien van handige opstapjes. 
De gidsen zijn altijd bereid u daarbij even te 
helpen indien dat nodig is.
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Reeënexcursie Westerheide
Datum: woensdag 17 april
Vertrektijd: 19.00 uur
Vertrekpunt: dagcamping Westerheide aan 
de Hilversumseweg te Laren. Net buiten Hil-
versum (ook te bereiken met buslijn 108, hal-
te Hilversum - Orionlaan)
Duur: ongeveer twee uur

Op de Westerheide en de aangrenzende 
Bussumerheide leeft al jaren een mooie ree-
enpopulatie. De dieren laten zich vaak ook 
overdag zien, maar de meeste kans bestaat in 
de vroege ochtend of in de vroege avond. Ga 
met ons mee en laat u het verschil uitleggen 
tussen herten en reeën. Neem uw verrekijker 
mee en probeer niet al te opvallende kleding 
te dragen (geen felle kleuren). 

Naarden-Vesting
Datum: zondag 21 april
Vertrektijd: 14.00 uur
Vertrekpunt: het voormalige VVV-kantoor 
aan het Adriaan Dortsmanplein in Naarden
Duur: ongeveer twee uur

Wandeling rond de Vesting Naarden, een ge-
bied waar natuur en historie hand in hand 

gaan. Mits er voldoende begeleiders zijn is 
deze excursie ook goed te doen voor mensen 
die zich slechts per rolstoel kunnen verplaat-
sen. Neem in dit geval even tijdig contact met 
ons op (zie onderstaande telefoonnummers).

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 (weers-)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 06 177 63 444, of per e-
mail: eklomp1951@kpnmail.nl.

Meer wandelingen volgen later en worden in 
het volgende nummer gepubliceerd.

Ree. Foto: It Fryske Gea
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Samengesteld door Corry Wildeman 

In deze agenda worden actuele exposities 
en andere activiteiten vermeld. Aanvullende 
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.

Kopzorg
T/m 26 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 
Amsterdamse kooplieden en bestuurders 
lieten in de 17e, 18e en 19e eeuw vele bui-
tenplaatsen bouwen langs bijvoorbeeld de 
Vecht, in Kennemerland en op de Utrechtse 
Heuvelrug. Kasteel Groeneveld is een ‘Am-
sterdamse buitenplaats’.

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

MuseumJeugdUniversiteit op het Muiderslot 
en in het Vestingmuseum Naarden 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Wil je meer weten over het Muiderslot en 
wat hier allemaal gebeurd is? Vind 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. Waar gaat het over?
•	 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!

Rond de feestdagen gaat de wensput op het 
slotplein tijdelijk open. Bezoekers kunnen hun 
wens voor het nieuwe jaar in de put gooien. 
Of de waarzegger in de torenkamer bezoeken 
om te horen wat het nieuwe jaar voor hen in 

Er op uit

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

T/m 13 januari 2013:
Erotique. Rodin
Naakt op papier
De Vrouwen van Singer

Cobra tot Dumas. Collectie De Heus-Zomer
Van 24 januari t/m 20 mei 2013



110

petto heeft. In deze periode ademt het Mui-
derslot een sfeer van nostalgie. 

Van 22 december tot en met 6 januari wordt 
het kasteel feeëriek verlicht met kaarsjes en 
in de museumzalen staan sfeervol gedekte 
tafels.

Op 25 en 31 december en 1 januari gesloten.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden
Telefoon (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 28 26
Geopend di t/m za 11.00-17.00 uur; 
zo 12.00-17.00 uur
www.museumhilversum.nl

Grafisch Geluk 
in China
Vanaf 24 november 
2012 

Dudok 
Dependance
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
Geopend: 
wo en zo: 12.00- 16.30 uur
Tel. (035) 629 28 26 
www.museumhilversum.nl

In het Hilversumse raadhuis (1931), het wereld-
beroemde monument van Willem Marinus Du-
dok (1884-1974), is een tentoonstelling te zien 
over het werk en het leven van deze architect.

Rondleiding raadhuis
Elke zondag is er om 14.00 uur een rondlei-
ding door dit bijzondere monument.
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: di t/m zo 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 onderwerpen 
zie op de website www.geologischmuseum-
hofland.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. 

Dudok. Foto: 
www.oneindignoordholland.nl
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Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel: (035) 544 71 53
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 

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 
Werkgroep Vestingstad een wandeling door 
Naarden Vesting gemaakt. Deze tocht start 
om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan 
het Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 3,- p.p. (kin-
deren tot 12 jaar gratis).

Foto: www.pinetum.nl
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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, verkeer etc. Deze 
leden staan het bestuur bij met advies. In dit 
nummer maken wij kennis met Ben de Veth. 

Wat is je naam?
Ben de Veth

Hoe lang woon je al in ’t 
Gooi en in welke plaats?
Ik ben geboren in Bus-
sum in 1948. Na m’n stu-
die in Amsterdam ben ik 
daar weer teruggekeerd. 
M’n vrouw werkt in Am-
sterdam. 

Bussum is met haar eigen station, haar schaal 
en maat en de geweldige omgeving, voor 
ons woonplaats nummer één.

Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Ik houd dat niet zo precies bij, maar het zijn 
al vele jaren! 

Wat is de reden dat je lid bent?
Deze regio verdient voortdurende aandacht 
voor haar culturele en landschappelijke 
waarden.
In het hart van Nederland, vlakbij de grote 
stedelijke agglomeraties, is het een aantrek-
kelijk ontwikkelingsgebied. De opgave is die 
agglomeraties tot in lengte van jaren een ge-
bied te gunnen waar velen van kunnen ge-
nieten. De regio is al enorm ontwikkeld in de 
afgelopen decennia. Woongebieden, bedrij-
venterreinen, infrastructuur, veel waardevol 
gebied ging verloren. Ik steun de VVG van 
harte in haar niet aflatende inspanningen de 
regio niet verder aan te tasten. 

Kenniscentrum VVG

Wat trekt je aan in de VVG?
De onophoudelijke energie om in de bres te 
springen voor de waarden van de regio, de 
strijdlust, de grondige en professionele aan-
pak en de openheid waarmee de VVG haar 
werk verricht.

Voor welk specialisme ben je aanspreekbaar 
voor de VVG?
Ruimtelijke ordening en wonen.

Komt dit specialisme voort uit je professio-
nele achtergrond, opleiding, hobby?
Ik ben planoloog en sociaal geograaf. Tijdens 
mijn eerste baan bij de ontwikkeling van de 
Oostermeent in Huizen heb ik me met vele 
anderen volop ingezet voor een voortijdige 
afronding van de Oostermeent: het niet be-
bouwen van het Vierde kwadrant. Ook voor 
het verkrijgen van een goed eigenvoorzienin-
genniveau in Huizen en Blaricum, ter beper-
king van de verkeersstromen tussen de donor- 
gemeenten en de beide bouwgemeenten. 
Daarnaast heb ik begin jaren ‘80 werkgroe-
pen geleid voor gebruik van duurzame ener-
gie (wind, zon). Daarna ben ik gaan werken 
bij de grootste regionale woningcorporatie 
‘de Alliantie’. Daar heb ik mij ingezet voor 
bebouwing binnen de kernen en het tegen-
gaan van aantasting van de buitengebieden. 
Nu ben ik actief bij de ontwikkeling van het 
centrumplan van de gemeente Bussum. Oog-
merk is dat Bussum zich weet omringd door 
prachtig natuurlijk landschap en dat ook in 
haar ruimtelijke ordening als uitgangspunt 
moet gebruiken. Samen met Kees Flink heb-
ben we een eigen site ontwikkeld die niet 
voor niets de naam draagt: Bussumnatuurlijk-
beter. We werken hierbij samen met de VVG.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daar-
van?
Ik loop veel hard. Het is een genot om dat 
te doen in de bossen, de hei en de weilan-
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den rond mijn eigen woonplaats. Ik voel me 
bevoorrecht en zou willen dat veel mensen 
van deze ervaring kunnen genieten. Het liefst 
loop ik via de Trappenberg naar de Tafelberg, 
maar ook de bossen rond Valkeveen zijn 
prachtig. Het Spanderswoud is mooi, maar 
heel bijzonder is het kleine weidegebied aan 
de Oud Bussumerweg bij Huizen, waar het 
fiets/wandelpad naar de Trappenberg begint. 
Ik kano ook graag. Favoriet is voor mij het na-
tuurgebied bij de Vuntus in Loosdrecht. Daar 
kan ik geen genoeg van krijgen.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
De VVG zet zich breed in. Wat mij betreft 
breed genoeg. Fijn is ook de ondersteuning 
van lokale projecten, zoals bijvoorbeeld de 
participatie bij het Centrumplan voor Bus-
sum. Jammer vind ik de geluidschermen die 
overal opduiken. Ik begrijp het dilemma: ge-
luid versus beleving van het open landschap. 
Heb daarin ook geen advies, maar jammer 
blijft het wel.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
Het Gooi ontleent zijn waarde aan het land-
schap, de historie (onder meer het aloude 
instituut van de erfgooiers), de ontwikke-
ling van de media, de prachtige architectuur 
en stedenbouw, maar ook de rijke culturele 
geschiedenis. Vrijwel iedere plaats heeft of 
had befaamde kunstenaars. Creativiteit vind 
ik een kernwaarde van de Gooise bevolking. 
Dat zit bijna in de genen van de regio. Ik zou 
graag willen dat gemeenten zich bewust zou-
den zijn van het sociale kapitaal van haar be-
volking en dat zouden gebruiken bij de ont-
wikkeling van hun gemeenten. Daar kunnen 
zij profijt van trekken en plezier aan hebben. 
Het zou mooi zijn als planontwikkeling van 
onderop zou plaats vinden en de rol van 
(commerciële) ontwikkelaars volgend is en 
niet leidend. Daarvoor op de bres staan is zo 
langzamerhand m’n levensmotto geworden.

Fiets/wandelpad naar de Trappenberg. Foto: Ben de Veth.
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Het Goois Natuurreservaat (GNR) is eigenaar 
en beheerder van de nalatenschap van de 
erfgooiers. Zij zorgt voor bos en hei van het 
Gooi, waaronder onze 13 Natuurmonumen-
ten en doet dat al 80 jaar lang. De VVG felici-
teert het jarige GNR en biedt een cheque aan 
ter waarde van 1000 euro. 
 
Deze zomer heeft het GNR het landgoed 
Kommerrust verworven. De bijdrage is be-
doeld voor een speciaal bankje op dat land-
goed. Het speciale zit hem in het materiaal 

VVG biedt het 80-jarige Goois Natuurreservaat 
een cheque aan

Bert van der Moolen (directeur-rentmeester GNR) en Hetty Laverman (voorzitter VVG). Foto: Bart Siebelink

waarvan het bankje is gemaakt, namelijk Cor-
tenstaal. Dit is de merknaam van een staalle-
gering die al voor de laatste wereldoorlog is 
ontwikkeld. Cortenstaal heeft een oxidehuid 
die dusdanig afgesloten is dat het staal er on-
der niet verder wordt aangetast. Bovendien 
is het een harde laag die niet afbrokkelt of 
afgeeft. Wanneer er een beschadiging aan het 
oppervlak is sluit de oxidehuid weer af zodat 
verder roesten of oxideren niet zal plaatsvin-
den. De houdbaarheid van een bankje van 
Cortenstaal is daardoor heel groot.



Digitale nieuwsbrief

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2013-1 is 25 februari 2013

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

Eendracht maakt macht. Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem tegen de aantasting 
van het gebied waar we ons wel in voelen. Niet alleen inwoners, maar ook gebruikers 
hebben daar baat bij. Word lid als u dat nog niet bent, werf een lid, of geef een lidmaat-
schap cadeau.

Geef u op! Doe het nu!
Mail naar info@vriendenvanhetgooi.nl, geef u op via www.vriendenvanhetgooi.nl onder 
lidmaatschap of schrijf naar Vereniging van Vrienden van het Gooi. Postbus 5226, 1410 
AE Naarden. Ontvang als welkomstcadeau een herdruk van een kaart van het Gooi uit 
1750.

Oproep voor het Kenniscentrum
Bij het Kenniscentrum bestaat voortdurend behoefte aan leden die expertise  bezit-
ten over een van de uiteenlopende terreinen, waar de Vrienden van ’t Gooi zich 
op beweegt. Welke dit zijn is in ieder nummer van dit tijdschrift te lezen. Het is de 
bedoeling dat leden die zich opgeven voor het Kenniscentrum door het bestuur kun-
nen worden ingezet om zich te verdiepen in onderwerpen waar aan wordt gewerkt. 
Daarnaast kunnen zij ongevraagd een bijdrage leveren, wanneer zij menen dat hun 
inzet gewenst zou kunnen zijn. Schroom niet en geef u op wanneer u denkt dat uw 
specifieke kennis voor belang kan zijn voor de vereniging, op welk gebied dan ook. 
Meld u bij het secretariaat!

Door het aftreden van de secretaris is deze functie vacant in het bestuur. Wij zijn op zoek 
naar kandidaten. Deze functie kan eventueel ook door twee personen worden vervuld 
(gedeeld). Het bestuur treedt graag in gesprek met mogelijk geïnteresseerden, waarbij 
wensen en mogelijkheden uitgangspunt zijn. In gezamenlijk overleg kan worden afge-
sproken welke taken kunnen worden vervuld. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
via voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl.

Samen sterk 
voor een groen en leefbaar Gooi 

Secretaris gezocht



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

Een onafhankelijke 
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het Gooi.
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