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‘Groene’ organisaties versterken elkaar‘Groene’ organisaties versterken elkaar

Hetty Laverman-Berbée, voorzitter

Zeven Gooise organisaties voor natuur, land-
schap en erfgoed, delen voortaan ‘De info-
schuur’ als uitvalsbasis voor hun activiteiten. 
Daarmee is iets wat eerder niet lukte nu wel 
rond gekomen. De tijd was blijkbaar rijp voor 
de organisaties die hun handtekening onder 
een gebruiksovereenkomst hebben gezet. Dat 
zijn het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en 
duurzaamheid), de Vogelwerkgroep Het Gooi 
en Omstreken, de Stichting Omgevingseducatie 
Gooi, Vecht- en Eemstreek, de KNNV (Vereni-
ging voor Veldbiologie), Naerdincklant (Archeo-
logie Gooi en Vechtstreek), het Goois Natuurre-
servaat (GNR) en de Vereniging van Vrienden 
van ’t Gooi (VVG). Voortaan is de ‘Infoschuur’’ 
een gezamenlijke ruimte voor cursussen, lezin-
gen, vergaderingen en kennisuitwisseling op 
het gebied van natuur, landschap, duurzaam-
heid en cultuurhistorisch  erfgoed. Ook zal hij 
fungeren als startpunt voor excursies en als on-
derkomen voor de archieven van de aangeslo-
ten organisaties. 
Voor de inrichting van de infoschuur is oud-ar-
chitect Gijs Vorstman in touw geweest. Hij is lid 
van ons Kenniscentrum en ontwierp achter de 
ontvangstzaal een mooie archiefruimte. Kijk, zo 
gaat dat.
Alle bovengenoemde organisaties bestaan óf 
uit louter vrijwilligers óf werken samen met veel 
vrijwilligers. Vrijwilligers in alle soorten en ma-
ten: onbetaalde professionals, jongeren, oude-
ren, gepensioneerde professionals, hobbyisten. 
Het is goed om daarmee naar buiten te treden 
en meer gezamenlijk op te trekken.

Eerder op de bestuurlijke conferentie ‘De toe-
komst van de Gooise natuur’, georganiseerd op 
2 december 2011 door VVG en GNR, schetste 
de gedeputeerde van Noord-Holland, de heer 
Bond een somber beeld over het aantal vrijwil-
ligers in het Gooi. Echter, vrijwilligers in ’t Gooi 
en tussen Vecht en Eem, zijn er heus wel. Vrijwil-
ligerswerk in het Gooi, dat doe je gewoon, dat 
wordt niet ‘geteld’. Voor het Goois Natuurre-
servaat, maar ook voor Natuurmonumenten in 
onze regio, zijn heel wat vrijwilligers zichtbaar 
of onzichtbaar in touw. Geen verborgen armoe-
de dus op dat vlak, maar verborgen rijkdom.
Ik voorzie een rijke toekomst, met elkaar met 
al die menskracht en interesses. Met een geva-
rieerde inzet: van een enkele klus tot een lang-
lopend meer intensief traject. Van 16 uur in het 
jaar tot wekelijks een aantal uren. Want zoals 
GNR-voorzitter en gedeputeerde van de provin-
cie Noord-Holland Jaap Bond zei  bij de mede-
ondertekening van de gebruiksovereenkomst:  
’Natuur is steeds meer van de mensen zelf en 
steeds minder van de overheden.’ Zo is het maar 
net. Als eerste schreef hij een boodschap in het 
communicatieschrift. Want dat is zeker nodig 
bij het gebruik van de infoschuur in netwerk-
verband: communiceren.

Foto: Bart Siebelink
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Pinetum Blijdenstein,
een prachtige tuin in hartje Hilversum

Pinetum Blijdenstein,
een prachtige tuin in hartje Hilversum

Pieter Hoogenraad*

In de Hilversumse Boombergwijk ligt aan de 
Van der Lindenlaan het Pinetum Blijdenstein, 
een botanische tuin die gespecialiseerd is in 
naaktzadige planten. Daartoe behoren be-
halve coniferen ook cycadeeën en ephedra’s. 
Het pinetum werd honderd jaar geleden ont-
worpen in de Engelse landschapsstijl door de 
tuinarchitecten van Copijn. In de lange peri-
ode van haar bestaan is in de tuin een collec-
tie van internationaal belang opgebouwd. Zo 
staan er meer dan driehonderd verschillende 
soorten coniferen. Dat is bijna de helft van 
alle bestaande soorten. Bezoekers treffen er 
dan ook een keur aan ceders, cipressen, den-
nen, sparren, taxus, juniperussen, lariksen en 
slangedennen. Daarnaast herbergt de sub-
tropische kas een collectie van tachtig soor-
ten cycadeeën. Ook staan er niet minder dan 
zeventien soorten ephedra’s, een primitieve 
plantensoort, die bekend staat om zijn ge-
neeskrachtige werking. Ten slotte zorgt de 
uitgebreide collectie rododendrons in de ro-
dodendronvallei in het voorjaar voor prach-
tige kleuren.

Oorsprong
Het pinetum behoorde oorspronkelijk tot 
het landgoed Vogelenzang van de bankier 
Benjamin Willem Blijdenstein. Uit liefhebbe-
rij verzamelde deze directeur van de Twentse 
Bank hier coniferen vanuit de hele wereld. 
Zijn connecties met de beheerder van de Kew 
Gardens in Londen kwamen daarbij goed van 
pas. Na zijn overlijden werd zijn villa aan de 
’s- Gravelandseweg afgebroken en werd zijn 
landgoed verkaveld. Overeenkomstig zijn 
wens bleef het pinetum echter behouden en 
ging een onderdeel vormen van de Hortus 
Botanicus van de Universiteit van Amsterdam. 
Thans is de tuin eigendom van de Stichting 
Pinetum Blijdenstein die de collectie beheert 
en waar mogelijk uitbreidt. In het bezoekers-
centrum, dat toepasselijk Klein Vogelenzang 
is gedoopt, krijgen de bezoekers van de tuin 

informatie over de vele soorten coniferen 
en hun ontstaansgeschiedenis. Er is een rou-
tebeschrijving beschikbaar die leidt langs de 
verschillende hoogtepunten van de tuin. Veel 
Hilversummers hebben de tuin en het bezoe-
kerscentrum inmiddels ontdekt als een aan-
trekkelijke locatie voor het vieren van een 
jubileum of een andere feestelijke gebeurte-
nis. Ook is het pinetum sinds kort een trouw-
locatie waar jonge paartjes in de echt worden 
verbonden. Voor de traditionele trouwfoto is 
het niet ver lopen, want de lommerrijke vijver 
biedt daarvoor een uitgelezen decor.

Spectaculaire bomen
Tot de meest spectaculaire bomen in het pine-
tum  behoort de mammoetboom (Sequoia-
dendron giganteum). Deze woudreus uit Ca-

Een prachtig decor.  Foto: Imke Ruigrok
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lifornië kan wel honderd meter hoog worden. 
Het Hilversumse exemplaar meet bijna dertig 
meter. Bezoekers worden uitgenodigd voor-
zichtig aan de bast van de boom te voelen, 
die sponsachtig is. De boom heeft daardoor 
een natuurlijke bescherming tegen de gevol-
gen van bosbranden. De mammoetboom is de 
meest volumineuze boom ter wereld. Velen 
kennen het exemplaar in de Verenigde Staten 
waarin een gat is gehakt waardoor een auto 
kan rijden. Inmiddels heeft deze boom echter 
het loodje moeten leggen. Een andere popu-
laire boom in het pinetum is de Ginkgo biloba, 
ook wel de Japanse notenboom of eenden-
pootboom genaamd. De ginkgo met zijn bij-
zonder gevormde bladeren wordt beschouwd 
als de oudste boomsoort. Hij komt niet meer 
voor in de vrije natuur. De gingko’s vormen de 
laatste nog bestaande soort van een groep die 
in het tijdperk van de dinosauriërs veel talrij-
ker was. De boom werd door de eeuwen heen 
gekoesterd door de monniken van de boed-
dhistische tempels in China en Japan. Dat is 
ook de reden dat hij nog steeds bestaat. In 
1690 werd hij ontdekt door Engelbert Kaemp-
fer, een Duitse plantkundige die was verbon-
den aan de Verenigde Oostindische Compag-
nie. Kaempfer nam zaden van de boom mee 
naar Utrecht en plantte die daar in de hortus 
van de universiteit. Daar kan die boom, de 
eerste gingkgo in Europa, nog altijd worden 
bewonderd. Heeft de gingkgo een religieuze 
betekenis voor de boeddhisten, de Libanon-
ceder is een boom die de meeste Christenen 
wel uit de bijbel kennen. Daarin wordt verteld 
hoe koning Salomon in Jeruzalem een tempel 
bouwde. Hij gebruikte daarvoor de mooiste 
houtsoort, het cederhout dat van deze boom 
afkomstig was. Ook van de Libanonceder is 
een exemplaar te vinden in het pinetum. He-
laas staan er weinig ceders meer in het Liba-
nongebergte. In de loop van de geschiedenis 
exploiteerden de Assyriërs, Romeinen en Ot-
tomanen de cederbossen op de hellingen van 
dat gebergte. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
gebruikten de Turken het hout om hun loco-
motieven mee te stoken. Dat leidde tot groot-
schalige ontbossing. Gelukkig voert de huidi-
ge Turkse regering in het Taurusgebergte een 
uitgebreid herplantingsplan uit met ceders.

Zeedruif
Minder opzienbarend maar wel uniek is de 
uitgebreide collectie Ephedra’s naaktzadi-
gen  van het geslacht Zeedruif, die het pine-
tum bezit. Deze omvat bijna de helft van alle 
bestaande soorten. Ephedra’s zijn vooral te 
vinden in droge, rotsachtige en zanderige 
gebieden zoals de woestijnen van Noord- 
en Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Namibië en 
China. De planten staan van oudsher bekend 
om hun geneeskrachtige werking. Vijfdui-
zend jaar geleden gebruikten de Chinezen ze 
al als medicijn tegen verkoudheid. Indianen 
maakten er een geneeskrachtige thee van. 
De plant dankt zijn heilzame eigenschappen 
aan de werkzame stof efedrine. Tegenwoor-
dig wordt die gebruikt in neusdruppels en 
medicijnen tegen allergieën. Daarnaast is hij 
populair in afslankmiddeltjes en energiepre-
paraten. Bodybuilders maken er dankbaar 
gebruik van om hun spieren te verstevigen. 
Het Internationaal Olympisch Comité be-
schouwt het gebruik van efedrine als doping.

Pinetum Blijdenstein. Foto: Imke Ruigrok
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Wie de coniferen en andere planten van het 
Pinetum met eigen ogen wil bewonderen is 
van harte welkom. De tuin is van januari tot 
december op werkdagen open van 9.00 tot 
16.00 uur. Van april tot en met oktober ook 
op zaterdag, zondag en feestdagen van 12.00 
tot 16.30 uur. De toegang bedraagt € 2,50 
per persoon, voor kinderen tot 12 jaar € 1,-. 
Op woensdag is de toegang gratis. Van april 

tot en met oktober is er elke tweede zondag 
van de maand om 14.00 uur een gratis rond-
leiding. Ook geeft het pinetum op aanvraag 
rondleidingen voor groepen. 
Tel. 035 - 623 11 23. Adres: Van der Lindenlaan 125, 
1217 PJ Hilversum.

* Pieter Hoogenraad is bestuurslid van de Stichting 

Pinetum Blijdenstein.

Bomen in het vizier: slangedenBomen in het vizier: slangeden
Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in de gemeente Hilversum, op de ‘s-
Gravelandse buitenplaatsen en in het Bilder-
dijkpark in Bussum, maar ook elders.
In dit artikel aandacht voor de slangeden en 
enkele verwanten.

Apentreiter
Er zijn maar weinig boomsoorten die zo ka-
rakteristiek zijn dat zij niet of nauwelijks met 
een andere zijn te verwarren. Eén daarvan is 
ongetwijfeld de slangeden (Araucaria arauca-
na). Het is een groenblijvende conifeer die tot 
een eigen familie behoort, de Araucariaceae. 
Deze familie kent nog slechts drie geslachten 
die voorkomen in Zuid-Amerika, Zuid-Azië en 
Australië. Het geslacht Araucaria omvat circa 
twintig soorten, maar er is er in ons klimaat 
maar één voldoende winterhard en dat is de 
slangeden.
De boom komt van nature voor in het Andes-
gebergte in Chili. Zowel de wetenschappelij-
ke geslachtsnaam Araucaria als de soortnaam 
araucana verwijst naar de oorspronkelijke 
bevolking van Centraal-Chili, de Araucana-
indianen. In het land van herkomst wordt de 
boom gemakkelijk zestig meter hoog. De stam 
is kaarsrecht en heeft een geschubde schors. 
De takken staan in kransen. De onderste han-
gen wat af, wat hogere takken staan hori-
zontaal, maar steeds krult het uiteinde wat 
omhoog. Het leerachtige, driehoekige blad is 
dakpansgewijs langs de takken gerangschikt. 
De bladen hebben een vlijmscherpe punt. Het 

is dan ook voor apen daardoor vrijwel onmo-
gelijk om in deze bomen te klimmen en van-
daar ook de wel gebruikte naam apentreiter, 
of in het Engels, monkeypuzzle. Aanvankelijk 
is de boom fraai piramidaal, maar later val-
len de onderste takken af en krijgt de boom 
een meer koepelvormige kroon. Na ongeveer 
dertig jaar is de boom volwassen en gaat hij 
of zij bloeien. De boom is tweehuizig en dat 
wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke 
bomen zijn. De mannelijke bloemen (kat-
jes) zijn ongeveer twaalf centimeter lang en 
doen wel wat denken aan kleine banaantjes. 
De vrouwelijke kegels zijn bolvormig en on-
geveer tien tot twaalf cm groot. Het hout is 
stevig en zeer waardevol.
De slangeden is in het Gooi veel aangeplant. 
Mooie exemplaren staan in Pinetum Blijden-
stein in Hilversum, op het landgoed Gooilust, 
voor het voormalige Kantongerecht aan de 
‘s-Gravelandseweg in Hilversum, maar ook 
in veel particuliere tuinen. Helaas ook veel te 
vaak in te kleine tuinen, waardoor de boom 
moet worden gesnoeid. Dat kan wel, maar ik 
spreek dan liever van verminken. Deze boom 
heeft echt de ruimte nodig. Een heel mooi 
vrouwelijk exemplaar trof ik aan in het Bil-
derdijkpark in Bussum.

Bonsai
Ja, bij bonsai denk u wellicht aan die fraai 
gesnoeide kleine boompjes in een kleine pot. 
Vooral de Japanners zijn daar heel goed in. 
Het woord bonsai komt dan ook uit het Ja-
pans, maar betekent eigenlijk niets anders 
dan boom in pot. Zo kennen wij ook een 
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Araucaria in pot. Vroeger een veel verhandel-
de kamerplant, maar nu nogal uit de mode. 
Ik bedoel de kamerden (Araucaria heterop-
hylla).
Je kunt je waarschijnlijk nauwelijks voor-
stellen dat deze kamerplant in het land van 
herkomst, op Norfolkeiland (Australië) een 
hoogte kan bereiken van wel zeventig me-
ter. Als kamerplant kan hij ook nog wel een 
hoogte van anderhalve meter halen. Hij is 
volstrekt niet winterhard, maar kan in de zo-
mer wel in de tuin. Net zoals de slangeden 
vormt hij in de vrije natuur een kaarsrechte 
stam. De takken staan in prachtige kransen. 
Bij jonge exemplaren zijn de naalden vrij 
kort, op oudere leeftijd worden de puntige 
naalden langer. De soortnaam heterophylla 
verwijst daar ook naar, want dat betekent 
verschillend blad.

Ontdekkingsreiziger James Cook deed in 1774 
Norfolkeiland aan en zag die geweldige bo-
men. Hij dacht dat de stammen wel geschikt 
zouden zijn voor het maken van scheepsmas-
ten en hij liet er dan ook veel kappen. Later 
bleek toch dat die geschiktheid niet zo heel 
erg groot was.

Oud en nieuw
De familie van de Araucariaceae bestaat al 
zo’n 200 miljoen jaar. Toen leefden de dino-
sauriërs op aarde. In september 1994 werd 
in een vallei in het Wollemi National Park in 
New-South-Wales (Australië) een nog onbe-
kende boom ontdekt door David Noble. Na 
uitgebreid onderzoek aan o.a. fossiel stuif-
meel van een uitgestorven geslacht Dillwy-
nites van ca. 91 miljoen jaar oud, werd de 
nieuw gevonden boom Willemia nobilis ge-
noemd. Volgens sommige auteurs zou de we-
tenschappelijke soortnaam nobilis verwijzen 
naar de ontdekker, maar in feite betekent 
nobilis niets anders dan edel.
De wollemi pine, zoals hij in het Engels wordt 
genoemd, is een zeer fraaie conifeer met 
mooie, vrij lange naalden. De takken staan 
in horizontale kransen. De mannelijke bloe-
men zijn langwerpig en cica 12 cm lang en 
2 cm breed. De vrouwelijke bloemen zijn 
bolvormig met een afmeting van zo’n 12x10 
cm. In een  natuurlijke omgeving wordt de 
boom ongeveer veertig meter hoog. Hij is 
uiterst zeldzaam. Waarschijnlijk komen er in 
de vrije natuur nog slechts veertig volwassen 
bomen voor en ongeveer tweehonderd jon-
gere exemplaren. Om de boom te bescher-
men wordt de exacte vindplaats angstvallig 
geheim gehouden en staat hij uiteraard op 
de Rode Lijst.
De boom blijkt vrij gemakkelijk te kweken, 
maar dat mag alleen door streng geselec-
teerde licentiehouders. Op 1 juni 2006 vond 
in Australië de eerste verkoop onder licentie 
plaats. De opbrengst van de verkoop komt 
ten goede aan het reservaat waar de bomen 
van nature staan. Later schonk de Australi-
sche ambassadeur enkele jonge exemplaren 
aan Nederlandse botanische tuinen en zo 
kunt u een fraai exemplaar vinden in Pinetum 
Blijdenstein in Hilversum.

Slangeden.  Foto: Edwin P. Klomp
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Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek:
een kijkje in de keuken

Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek:
een kijkje in de keuken

Marja Heinsbroek en Alice Geijsel

Omgevingseducatie staat voor educatie over 
natuur, landschap, duurzaamheid en erfgoed; 
in feite over alles waar je naar kan kijken en 
waar je uit kan leren in je eigen omgeving. 
Onderwerpen bij educatie zijn ondermeer  
bebouwde en de onbebouwde omgeving, de 
biodiversiteit, natuurgebieden, landschaps-
elementen, monumenten, de inrichting van 
een dorp of stad, het omgaan met energie en 
afval, kunst in de openbare ruimte. 
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eem-
streek ontwikkelt al sinds 1994 samen met de 
scholen en de natuur- en erfgoedinstellingen 
in de regio educatieprogramma’s in en over 
onze regio.

Wat wil het onderwijs?
De vraag van de scholen groeit en wordt 
steeds specifieker. Docenten willen hun leer-

lingen graag laten kennismaken met hun ei-
gen omgeving, maar missen daarvoor vaak 
de kennis of de tijd. Met behulp van project-
subsidies en fondsen komen vele projecten 
tot stand, waar de scholen mee werken. Hoe 
werkt het ontwikkelen en uitvoeren van om-
gevingsonderwijs in de praktijk.
Elke school, elke docent wil het liefst een 
project op maat passend bij zijn/haar manier 
van onderwijs en bij de eigen lesmethode. 
Omgevingseducatie is bekend met de diver-
se werkvormen en kan dus altijd een school 
op maat advies en ondersteuning geven. 
Scholen gebruiken de lesprogramma’s in de 
vakken, zoals biologie, aardrijkskunde en 
geschiedenis. Scholen gebruiken omgevings-
onderwijs ook graag in algemeen vormen-
de en vakoverstijgende leergebieden zoals 
Science, Leren in de echte wereld, Burger-
schapsvorming of in het Technasium.
Daarnaast wordt er natuurlijk naar digitaal 

Een tunnel voor dieren.  Foto: Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
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materiaal gevraagd, want elke school heeft 
inmiddels wel digiborden en via de compu-
ter kun je interactief en multimediaal leren. 
Wat is er mooier dan een kaart van het Gooi 
te laten zien met de verschillende landschap-
pen waarop je hotspots kunt aanklikken? Of 
werken met een digitale les met filmpjes 
over de buitenplaatsen in ’s-Graveland of 
over duurzaam ondernemen in Bussum of 
Hilversum?
Behalve aan materiaal voor in de klas, heb-
ben docenten behoefte aan kant en klare 
excursies: een fietstocht, een bezoek aan een 
organisatie, een programma bij een histori-
sche kring of een wandeling door het dorp. 
Die buitenprogramma’s zijn ervaringen die 
kinderen niet snel vergeten. Voel en proef 
de klei uit de polder na een grondboring, 
voel bewust het hoogteverschil tijdens een 
fietstocht van dorp naar eng (pfff!) nadat 
je hebt geleerd hoe dat zo gekomen is. Be-

kijk de oude molen waar je altijd langs fietst 
eens van een andere kant (de binnenkant!) 
of leer de architectuur van Dudok op straat 
herkennen.

Samenwerking met instellingen in de regio
Omgevingseducatie heeft een netwerk be-
staande uit alle natuur- en erfgoedinstel-
lingen in de regio. Voor de inhoud van een 
lesprogramma gaan auteurs bij de instellin-
gen op zoek naar de juiste bronnen, foto’s, 
filmpjes, verhalen of plattegronden.
Zij didactiseren de bronnen, dat wil zeggen 
dat zij geschikt worden gemaakt voor leer-
lingen om te begrijpen en te gebruiken in 
de les. Veel van deze bronnen zijn te zien op 
www.regionalebronnenbank.nl.
Alle informatie bij elkaar wordt tot een ge-
heel gemaakt, waarbij de leerlingen stap 
voor stap kennismaken met een thema. In de 
buitenopdrachten worden diverse werkvor-
men gebruikt om de leerlingen de omgeving 
te laten beleven. Tekenen, fotograferen en 
filmen zijn manieren om de waarneming te 
verfijnen. Door met een gerichte opdracht 
bezig te zijn, wordt je gedwongen op kleine 
details te letten. Ook andere onderzoeks-
vaardigheden komen aan de orde zoals in-
ventariseren, bodem- en wateronderzoek 
doen of een interview houden.

Bij omgevingseducatie gaat het ook om het 
vergelijken van plekken met verschillen en 
overeenkomsten. Wat maakt de ene plek 
verschillend van een andere plek? Hoe is het 
nu en hoe was het hier vroeger? Als hulp-
middel worden dan kijkvragen opgesteld of 
kijkwijzers ontwikkeld voor het bekijken van 
een gebouw, een plek of oude foto’s.
Voor de excursies maken we ook dankbaar 
gebruik van de medewerkers van diverse in-
stellingen. De collecties en de kennis over de 
omgeving liggen bij hen en wij prijzen ons 
gelukkig met zoveel knowhow en medewer-
king. Om er een paar te noemen: het Goois 
Natuurreservaat, IVN afdeling Gooi e.o., Ver-
eniging Natuurmonumenten, Naerdincklant 
archeologie, de lokale musea, alle histori-
sche kringen, de drie archiefdiensten en de 
gemeenten. Wij zijn er van overtuigd dat de 

Op zoek naar leven in het water.
Foto: Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
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nieuwe samenwerking met een deel van die 
organisaties in de Infoschuur ’t Gooi een sti-
mulans zal geven aan meer samenwerking 
en verbinding tussen ieders activiteiten. 

Omgevingseducatie: onderwijs in samenhang.
Educatie over landschap, erfgoed, natuur en 
duurzaamheid wordt in Nederland over het 
algemeen gescheiden uitgevoerd door centra 
voor natuur- en milieu-educatie en organisa-
ties voor cultureel erfgoed. Omgevingseduca-
tie Gooi, Vecht- en Eemstreek neemt wat dat 
betreft een aparte plek in en biedt scholen de 
mogelijkheid om de regio breed te bekijken. 
In samenhang bekijken past natuurlijk goed 
bij de kenmerken van het Gooi, want je kunt 
hier eigenlijk geen grens trekken tussen na-
tuur en cultuur. Waarom zou je de grafheu-
vels overslaan als je over de heidevelden fietst 
om daar de flora en fauna te onderzoeken? 
De voortplantingscyclus van de pad koppe-
len we direct aan de aanleg van ecologische 

verbindingen in de regio. In het lesmateriaal 
over de ruimtelijke inrichting van een gebied, 
zoals als Anna’s Hoeve of de Blaricummer-
meent onderzoeken de leerlingen eerst hoe 
het staat met de natuurwaarden en cultuur-
historie van het gebied.
Zoals genoemd overstijgt educatie de gren-
zen van de verschillende schoolvakken. Het 
is  ook gekoppeld aan handelingsmogelijkhe-
den en perspectieven. Tevens is het een vorm 
van waarderend leren: ‘Wat betekent het na-
tuurgebied of die oude molen voor mij? Vind 
ik het belangrijk dat het er is?’  Samengevat 
kun je ook zeggen dat educatie niet alleen 
’learning for knowing’ is, maar ook ‘learning 
for being’. Dat is de reden dat Omgevings-
educatie zich al zo lang inzet om de scholen 
te ondersteunen en partijen met elkaar te 
verbinden. Want jongeren zijn de beslissers 
van de toekomst en omgevingsonderwijs 
leert hen de eigen omgeving te zien, te be-
grijpen en te waarderen.

Fietsgilde ’t GooiFietsgilde ’t Gooi
Jan Hein Bannier

Het Gilde is een vrijwilligersorganisatie van 
50-plussers die hun kennis en ervaring op 
velerlei gebied in de vorm van advies belan-
geloos en met veel enthousiasme aan ieder-
een beschikbaar stellen. Ook biedt het Gilde 
specifieke cursussen en workshops over ac-
tuele onderwerpen, tegen een zeer geringe 
vergoeding. Het Fietsgilde ‘t Gooi maakt deel 
uit van Gilde Gooi Noord en organiseert fiets-
tochten in het Gooi en voert deze uit.

15 jaar geleden -in 1998- is het Fietsgilde 
’t Gooi opgericht en sindsdien organiseert 
dit gilde fietstochten door alle delen van 
het Gooi. Onder leiding van een gids wordt 
in groepen van maximaal 15 personen een 
tocht gemaakt die langs speciale gebouwen, 
terreinen of gebieden voert.
Ieder jaar wordt een nieuw programma op-
gesteld, waarin een groot aantal tochten is 
opgenomen. In de periode van mei tot en 

met september 2013 staan er 26 in het roos-
ter. Dit zijn ruim twintig verschillende toch-
ten. 
De gidsen die de tocht begeleiden, stoppen 
regelmatig om de fietsers te wijzen op in-
teressante gebouwen of andere aandachts-
punten in de plaatsen of de natuur. Ook ver-
tellen zij historische verhalen.
Naast deze vrije tochten is het mogelijk om 
met een eigen groep een tocht te maken. De 
service van het Fietsgilde gaat daarbij zover, 
dat er zelfs fietsen geregeld kunnen worden 
die, als u dat wilt, voor uw deur afgeleverd 
worden en weer worden opgehaald. Dat 
daar een apart prijskaartje aan hangt is be-
grijpelijk. Voor het overige proberen zij de 
prijzen laag te houden. Dat kan alleen door 
te werken met vrijwilligers.
Ook de Vrienden van ‘t Gooi hebben in de 
afgelopen jaren een aantal fietsroutes ge-
publiceerd. Een groot verschil is dat de VVG 
een route maakt en die ter beschikking stelt 
van de individuele fietser, terwijl het gilde 
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Fietsgilde bij de Bussumerheide.  Foto: E. van de Wetering

daar nog een dimensie aan toevoegt. De 
tochten van het gilde worden kundig bege-
leid en worden altijd in groepen uitgevoerd. 
Hierdoor ontstaat een sociaal aspect.
Een belangrijk statutair doel van de VVG is 
het zich inspannen om zowel het landelijk 
als het stedelijk gebied, het eigen karakter 
van het Gooi en omstreken, zo goed moge-
lijk te bewaren. Het Fietsgilde wil de inwo-
ners van het Gooi, maar ook andere geïn-
teresseerden, hiervan laten profiteren. Het 
is dus begrijpelijk dat de twee organisaties 
elkaar aan het vinden zijn. Ook gaat het 
gilde de nieuwste route van de VVG deze 

zomer fietsen. Dit is de route langs de hou-
tenhuizen in de ‘verboden kringen’ van Bus-
sum en Naarden. Deze tochten vinden plaats 
op woensdag 15 mei en zaterdag 20 juli en 
vertrekken van NS-station Bussum-Zuid om 
13.30 uur.

Ter gelegenheid van het derde lustrum van 
het Fietsgilde wordt op 19 april 2013 een 
speciale lustrumtocht georganiseerd. Het 
belooft een verrassende tocht te worden, 
die begint bij het beroemde raadhuis in Hil-
versum. Voor meer informatie zie www.fiets-
gilde.nl.

Wat ons bezighoudtWat ons bezighoudt
Hetty Laverman-Berbée

Reactie op het regeerakkoord najaar 2012 
Het Regeerakkoord van eind oktober heeft 
ons aanleiding gegeven een aantal zaken on-
der de aandacht te brengen  van het kabinet, 
vooral met betrekking tot de ’natuurpara-
graaf’.
Allereerst hebben wij verheugd gereageerd 

dat deze coalitie zelfs in deze tijden van 
economische crisis weer extra middelen in-
zet voor het natuurbeleid na de exorbitante 
bezuinigingen (70% van het budget) in de 
vorige kabinetsperiode. Wij doelen dan niet 
alleen op de € 200 miljoen uit het Lenteak-
koord die structureel beschikbaar worden 
gesteld via het Provinciefonds, maar ook op 
het voornemen om de geplande Ecologische 
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Hoofdstructuur (EHS) wel af te maken maar 
daarvoor meer tijd te nemen. Wij vinden dat 
in deze tijd van crisis een juiste oplossing. De 
Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) 
bepleit een EHS die voldoende robuust is, 
waarbij de verschillende gebieden onderling 
worden verbonden om goed te kunnen func-
tioneren. Zeker voor het dichtbevolkte Gooi 
is dit van essentieel belang. 
Het Gooi wordt doorkruist door grote infra-
structurele voorzieningen, zoals de A1, A6, 
A27 en spoorlijnen. Voor het herstel van na-
tuurlijke verbindingen zijn dus grote ecoduc-
ten nodig. Een van de laatste rijksinspannin-
gen op dit gebied is het ecoduct over de A1 
nabij Laren. De VVG dringt er op aan dat ook 
dit ecoduct, dat deel uitmaakt van het Meer-
jarenprogramma Ontsnippering, op korte 
termijn en in elk geval in deze kabinetsperi-
ode daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
De EHS van het Gooi is op de verwerving van 
enkele kleinere gebiedjes na vrijwel afge-
rond. Dat betekent echter niet dat er geen 
bedreigingen meer zouden zijn. Onze na-
tuurgebieden (nalatenschap van de erfgooi-
ers) werden tot voor kort beschermd door de 
status van Natuurmonument uit de Natuur-
beschermingswet van 1935. De Natuurwet 
van het vorige kabinet neemt deze status 
niet over en kent alleen extra bescherming 
toe aan Natura-2000 gebieden en daar val-
len de 13 beschermde natuurmonumenten 
van het Gooi niet onder. Alleen planologi-
sche bescherming vindt de VVG absoluut on-
toereikend voor een duurzaam behoud van 
het Gooise landschap. De VVG bepleit dan 
ook voor het behoud van de status van Be-
schermd natuurmonument of het toekennen 
van de status van Natura-2000 gebied.
Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug vormen 
samen het op één na grootste aaneengeslo-
ten natuurgebied van Nederland. De VVG sti-
muleert de samenwerking tussen de gebieds-
beheerders over de provinciegrens heen.

Ontwerp Nieuwe Agenda Groen Provincie 
Noord-Holland
Een ander zorgpunt voor de VVG vormen 
de beschikbare middelen voor beheer en 
onderhoud van de bestaande natuurgebie-

den in beheer bij het Goois Natuurreservaat 
(GNR). De grote bezuinigingen van het vori-
ge kabinet zetten een adequaat beheer van 
de bestaande natuurgebieden onder druk. 
In vrij scherpe bewoordingen hebben de 
voorzitters van de Stichting Tussen Vecht en 
Eem  en van de Vrienden van het Gooi in een 
opiniërend artikel in de Gooi- en Eemlander 
gereageerd op de voorgestelde ingrepen in 
de provinciale Nieuwe Agenda Groen t.a.v. 
het Goois Natuurreservaat.
Onze reactie op dit ontwerp (zie ook tijd-
schrift VVG, jaargang 17(2012-3) heeft er 
aan bijgedragen dat de zes gemeenten die 
het bestuur van het GNR vormen, zich ook 
duidelijk hebben uitgesproken over het be-
lang van GNR als zelfstandige organisatie. 
Bij het verschijnen van dit tijdschrift is de 
Nieuwe Groene Agenda van de provincie in-
middels vastgesteld. U kunt de inbreng van 
de VVG en van de gemeenten en de Nota 
van Beantwoording daarop inzien op  http://
www.noord-holland.nl/web/Actueel/Dos-
siers/Dossier/Nieuwe-Agenda-Groen.htm 
Het standpunt van de VVG over een zelfstan-
dig GNR is als volgt samen te vatten:
- de regionale ge- en verbondenheid moet 

worden benadrukt als een essentiële 
sterkte van het GNR;

- aansluiting van het GNR bij Recreatie 
Noord-Holland nv wordt afgewezen als 
ongewenst;

- de VVG zet in op nauwe samenwerking 
van het GNR met het Utrechts Landschap;

- dit standpunt moet breed onder de aan-
dacht worden gebracht van de provincie, 
van de gemeenten en van de Gooise be-
volking. Hieraan wordt nu gewerkt.

Naarden: vestingwerken, verkoop rijksmonu-
menten
De Vrienden van het Gooi hebben samen met 
andere organisaties een tweetal brieven aan 
de Tweede Kamer gestuurd inzake de drei-
gende verkoop van rijksmonumenten in het 
bijzonder de vestingwerken en het Spaanse 
Huis binnen de vesting. Zie elders in dit tijd-
schriftnummer het artikel van de heer Carlos 
Scheltema, secretaris van de Stichting De Ves-
ting Naarden. 
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Geopark ’t Gooi, natuur en erfgoed tussen 
Vecht en Eem (werktitel)
De ‘sonderings’ronde langs belangrijke sta-
keholders op het gebied van natuurbeheer-
ders, overheden, geotoerisme, onderzoek, 
onderwijs en betrokken inwoners vordert. De 
reacties  tot nu toe zijn, laten we voorzich-
tig blijven, hoopvol. In de komende periode 
wordt duidelijk  of het werken aan een Geo-
parkstatus daadwerkelijk als een zogenaam-
de ‘pilot’ van start kan gaan onder de door 
Unesco gestelde kwalitatieve criteria. Neem 
eens een kijkje op http://www.europeang-
eoparks.org/?page_id=168 om een beeld te 
krijgen wat een Geopark is of kijk op http://
www.geoparkdehondsrug.eu met informatie 
over het mogelijk eerste Geopark in Neder-
land: de Hondsrug.

Leergang Gooi-o-logie 2013
De  Volksuniversiteiten van Laren, Eemnes, 
Blaricum en Naarden-Bussum zullen de leer-
gang Gooi-o-logie opnemen in hun aanbod. 
De leergang wordt weer gegeven door de 
VVG samen met inleiders vanuit TVE (histo-
rische kringen), IVN, St. Omgevingseducatie, 
St. Leefmilieu, GNR, Naerdincklant en Monu-
mentenzorg.   

Structuurvisies, bestemmingsplannen, beleid 
De Structuurvisie Hilversum 2030 is nu vast-
gesteld. De VVG heeft daar geen verdere op-
merkingen over. Het is de moeite waard deze 
in te kijken op http://www.structuurvisiehil-
versum.nl.

Daar leest en ziet u alles over de keuzes die 
de gemeente Hilversum heeft gemaakt. U 
kunt per thema lezen wat op hoofdlijnen de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 
zijn. Deze zijn leidraad bij de ontwikkeling 
van nieuwe of te herziene bestemmingsplan-
nen. Op het voorontwerp bestemmingsplan 
buitenwijken Huizen is gereageerd. Een op 
zich consoliderend ontwerp bevat meer uit-
breiding van bebouwingsmogelijkheden in 
o.a. de vorm van semi open schuren voor die-
ren (schuilplaatsen genoemd) in het weiland. 
Dit vindt VVG te veel verrommeling van het 
landschappelijk gebied.

Het velbeleid in gemeenten
De VVG heeft een zienswijze ingediend op het 
voorstel het vellen van bomen tot een diame-
ter van 30 centimeter vrij te stellen van ver-
gunning. De VVG pleit voor het aanhouden 
van maximaal 20 centimeter.
In meerdere gemeenten lopen discussies over 
verhoging van de stamdiameter, waarboven 
voor kap een vergunning nodig is. Om te 
voorkomen dat de reacties van de VVG daarop 
een ad hoc karakter zullen krijgen, wordt be-
sloten dat een nader inhoudelijk standpunt in 
een artikel zal worden geformuleerd. Daarin 
komt ook het punt ‘boomstructuren’ (lanen, 
etc.) aan de orde. In het volgende tijdschrift-
nummer zal een samenvatting daarvan wor-
den opgenomen met een verwijzing naar een 
uitgebreide meer technisch inhoudelijk artikel 
dat via de website beschikbaar wordt gesteld. 

Baanverharding vliegveld Hilversum
In oktober 2012 bleek opeens, dat de opvat-
ting van B&W van Hilversum over het verleg-
gen en verharden van een landingsbaan op 
vliegveld Hilversum volledig was omgekeerd. 
Het verleggen van die baan moet de nieuw-
bouwwijk Ter Sype in Loosdrecht mogelijk 
maken. Toen wilde men de bewoners van 
Hilversum niet opzadelen met meer geluids-
overlast van het vliegveld die zou ontstaan en 
de grotere verkeersdruk op de Hilversumse 
infrastructuur. Onze standpunten tegen het 
verleggen en verharden van een landings-
baan zijn niet gewijzigd: geen asfaltering 
i.v.m. kwetsbare natuur, vrees voor meer en 
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zwaardere vliegtuigen en extra belemmering 
bij eventuele teruggave aan de natuur van 
het terrein. Aan de gemeenteraad van Hilver-
sum en aan Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland is dit per brief gecommuniceerd. De 
raad van Hilversum bleek bijna unaniem te-
gen verharding, waarop B&W het voorstel 
weer introk. De VVG heeft daarop weer po-
sitief gereageerd.

Gemeente Hilversum heeft in januari het 
bouwplan Anna’s Hoeve aangepast
Het college van B&W van Hilversum heeft 
een nieuw masterplan gepresenteerd voor 
de nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve, waarin 
belangrijke kritiek van de VVG is overgeno-
men. Zo zijn bouwhoogtes aangepast, blijft 
de groenstrook Liebergerweg behouden en 
komt er toch een integraal onderzoek naar 
de effecten op de omliggende natuur van 

Vliegveld Hilversum Foto: GOZC

het bouwplan en andere ontwikkelingen in 
de omgeving. Het Hilversumse college van 
burgemeester en wethouders heeft eind ja-
nuari 2013 het ontwerpbestemmingsplan 
Monnikenberg en de ontwerpbesluiten voor 
het beeldkwaliteitsplan, de kapvergunning 
voor 1473 bomen en de ontheffingen van 
de geluidsnorm gepresenteerd. Hiermee is 
de nieuwe bestemming voor Monnikenberg, 
een Zorgpark samen met woningen en na-
tuur weer een stap dichterbij gekomen. Er 
zijn geen wezenlijke bezwaren meer vanuit 
de VVG. De kapvergunning is gegeven voor 
bomen met een diameter vanaf 20 centime-
ter. Er is een herplantingsplan en een fonds 
voor herplant van bomen die daar niet te-
ruggezet kunnen worden. De VVG zal de uit-
voering van het plan kritisch blijven volgen. 
Rond de zomer van 2013 zal het bestem-
mingsplan definitief worden vastgesteld.
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De vestingwerken van Naarden,
actueel in het nieuws

De vestingwerken van Naarden,
actueel in het nieuws

Carlos Scheltema*

Ruim een jaar geleden schreef Donner, die 
toen nog minister van Binnenlandse Zaken 
was, een brief aan de Tweede Kamer. Daar-
in stond het plan om erfgoedmonumenten 
uit het eigendom van het Rijk af te stoten; 
te ‘vervreemden’ in ambtelijk jargon. In de 
lange brief stond niets concreets. Dat is ook 
de kritiek van de grote fracties in de Tweede 
Kamer op de brief d.d. 21 december 2012 van 
de minister van het nieuwe ministerie van 
Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Ook die brief 
is in de ogen van die fracties nog veel te wei-
nig concreet en financieel niet onderbouwd. 
De minister heeft op 21 februari opnieuw een 
brief naar de Tweede Kamer gezonden; maar 
daarin staat niets nieuws. Hij blijft bij zijn 
voornemen tot afstoting.

De lijst van Blok
Het gaat over 34 monumenten die primair 
een erfgoedfunctie hebben. Op die laatste be-
kend gemaakte lijst staan in Noord-Holland:
- het Willem Witsenhuis in Amsterdam; 
- de Assumburg in Heemskerk;
- de gedenknaald aan het Manpad in Heem-

stede; 
- het Westfries Museum in Hoorn; 
- het kasteel Radboud in Medemblik; 
- Trompenburgh in ’s Graveland; 
- de ruïne van Brederode in Santpoort;
- het Spaanse Huis in Naarden. 

Vesting Naarden in gevaar?
Ook de vestingwerken rond Naarden zijn be-
land in de gevarenzone. Die staan op de lijst 
vermeld als ‘Vesting Naarden’, dat is het ge-
heel van de stad en zijn verdedigingswerken. 
Over de stad heeft de minister gelukkig geen 
zeggenschap.
Bij de afstoting van monumenten door het 
Rijk zullen de Naardense vestingwerken on-
getwijfeld een bijna onoplosbaar probleem 
vormen. Oneindig veel moeilijker dan bij alle 

andere af te stoten monumenten vanwege 
de extreem hoge onderhoudskosten: gemid-
deld 1,1 miljoen euro per jaar. Bij het verschij-
nen van dit nummer van het tijdschrift van de 
VVG zal het laatste woord daarover door de 
minister en de Tweede Kamer vermoedelijk 
nog niet gesproken zijn. 

Wat is het voorwerp van de beraadslagingen?
In het laatste kwart van de 17e eeuw zijn de 
vestingwerken van Naarden gebouwd; de 
beroemde zespuntige stervorm die de stad 
omringt. Zes bastions; de muren daartussen 
heten courtines. Zes eilandjes in de binnen-
ste gracht heten ravelijnen; over drie daar-
van loopt een toegangsweg naar de stad. Er 
is een dubbele grachtengordel, daartussen 
loopt een wandelpad, de zogenaamde Be-
dekte Weg. Bedekt betekent gedekt tegen 
vijandelijke waarneming en vijandelijk vuur. 
Ooit was er aan de zuidzijde nog een derde 
gracht, maar daar is al lang niets meer van te 
zien. Ten tijde van hun ontstaan waren deze 
vestingwerken nauwelijks iets bijzonders: alle 
steden in heel Europa, en zeker in de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlanden, hadden 
soortgelijke vestingwerken. De basisvormen 
waren overal vrijwel identiek, verschillen wer-
den veroorzaakt door de omvang van de stad 
en door de terreingesteldheid. Er waren in 

Het Spaanse Huis.  Foto: internet
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Europa massa’s vestingbouwers; de bekend-
ste zijn Vauban en Menno van Coehoorn. De 
ontwerpers van de Naardense vestingwerken 
waren minder bekende ingenieurs, o.a. Maxi-
miliaan Hangest-Genlis, bijgenaamd d’Yvoij. 
Het bijzondere aan Naarden is dus dat die 
vestingwerken, in tegenstelling tot bijna 
overal elders, altijd volledig aanwezig zijn 
gebleven.

Het stratenpatroon van de stad Naarden bin-
nen de vestingwerken is nog steeds hetzelfde 
als bij de stichting in 1351. Heel rechthoekig, 
overeenkomstig de 14e eeuwse stedenbouw-
kundige mode die vanuit Italië naar het noor-
den oprukte. De enige diagonaal daarin is 
de plattegrond van de Grote Kerk. De straat 
langs de huizen van het Ruysdaelplein lag 
langs de middeleeuwse stadsmuur, die aan de 
zuidoostzijde van de stad in een lange rechte 

lijn liep. Die straat hoort dus vanouds in dit 
rechthoekige stratenpatroon thuis. Er is een 
plan om die bestaande straat te verleggen 
en diagonaal over het Ruysdaelplein te laten 
lopen. Hopelijk zullen de Naardense stadsbe-
stuurders, die zich bewonderenswaardig in-
spannen om de vestingwerken te behoeden 
voor onheil, deze historische blunder niet 
begaan.

In 2014 zal het vijftig jaar geleden zijn dat 
de Rijksgebouwendienst begon met de res-
tauratiewerkzaamheden van de Naardense 
vestingwerken. Een jubileum dat in 2014 niet 
ongemerkt voorbij zal gaan en geheel los zal 
staan van de kwestie afstoting.

* Carlos Scheltema is secretaris van de Stichting De Vesting 

Naarden.

Hetty Laverman Berbée 

Het jaarverslag van de Vereniging van Vrien-
den van het Gooi over 2012 verschijnt deze 
keer niet in het tijdschrift. Er is in verband 
met de omvang van dit verslag voor gekozen 
om het op de website te plaatsen. Degenen 
die niet over internet beschikken kunnen het 
opvragen bij de ledenadministratie. Verder 
zullen exemplaren van dit verslag beschik-
baar zijn in de locatie waar de jaarvergade-
ring wordt gehouden. Het onderstaande is 
het voorwoord van het jaarverslag. 

Voorwoord
Het bestuur, met regelmaat ondersteund 
door de redactie en leden van het kenniscen-
trum en de natuurwacht van de Vereniging 
van Vrienden van het Gooi (VVG), heeft zich 
met veel plezier en daadkracht ingezet voor 
de doelen van de VVG.
Die doelen zijn in categorieën onder te ver-
delen:
- De VVG probeert aantastingen van het 

Gooise landschap tegen te gaan of te 
voorkomen en kansen te benutten voor 
een duurzame toekomst.

- De vereniging wil de flora en fauna van 
het gebied beschermen.

- De VVG wil kennis over de natuur, cultuur-
historie en het landschap breed versprei-
den.

Eind 2011 (op de bestuurlijke conferentie ‘De 
toekomst van de Gooise natuur’) spraken de 
120 aanwezigen zich onder meer uit vóór: 
- De bescherming krachtens de Natuurbe-

schermingswet, die van wezenlijk belang 
is voor het duurzaam behoud van alle 
Gooise natuurgebieden. Bij invoering van 
een nieuwe Wet Natuur zal het bestuur 
van de VVG zich inzetten om de planolo-
gische bescherming van de natuurgebie-
den te continueren en zo mogelijk uit te 
breiden.

- Het behouden van een centrale rol van 
het Goois Natuurreservaat als natuur-
lijke erfgenaam van de Erfgooiers en als 
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beheerder dicht bij de inwoners van het 
Gooi.

- Het vormen van een onlosmakelijk, land-
schappelijk, ecologisch en cultuurhisto-
risch  geheel van het Gooi met de Utrecht-
se Heuvelrug. De inspanningen van de 
regio dienen erop gericht te zijn dit ge-
heel te helen en te bewaren, mede door 
intensievere samenwerking met partners 
op de Utrechtse Heuvelrug.

- Het streven om het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug uit te breiden tot de 
gehele Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.

In 2012 was het zaak dit handen en voeten 
te geven voor het hele Gooi en omstreken. 
Dus behalve voor de beheerorganisatie 
van GNR, ook voor Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer in de regio en bestuurders 
uit het Gooi. De provincies Noord-Holland en 
Utrecht hadden zich weliswaar positief geuit, 
maar de vraag was: hoe dan, hoe verder?

De VVG is in 2012 een meer bestuurlijke ge-
sprekspartner geworden. Zij wordt vaker 
gevraagd mee te denken over, of te reage-

ren op concepten van structuurvisies RO en 
bestemmingsplannen. Zij is het portefeuil-
leoverleg RO van wethouders binnen het 
Gewest Gooi en Vecht meer gaan volgen en 
wordt als toehoorder uitgenodigd bij de ver-
gaderingen van de commissie Investerings-
budget Landelijk Gebied Amstel, Gooi en 
Vecht (ILG-cie. AGV). Zij volgt actief de pro-
vinciale en ook landelijke ontwikkelingen en 
reageert op plannen rond landschappelijke, 
groene zaken. Zij overlegt daarover en stemt 
met enige regelmaat af met collega- burger-
organisaties, zoals de Stichting Vrienden van 
de Vecht, de Vechtplassencommissie, de Stich-
ting Het Groene Hart, provinciale natuur- en 
milieuorganisaties, met lokale werkgroepen 
en belanghebbenden. 
Het VVG–bestuur is gestart met een burger-
initiatief. Samen met initiator hoogleraar fy-
sische geografie Jan Sevink en met een aantal 
andere organisaties wordt onderzocht wat 
de sterke kenmerken van het Gooi zijn en of 
het de status ‘Geopark’ kan krijgen. De opzet 
is om dit landschap, een cultuurhistorisch erf-
goed, op een positieve manier te gebruiken 
voor wetenschap, onderwijs, alle inwoners, 

Geopark De Hondsrug. Foto: website Geopark De Hondsrug
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Voor de Gooise Natuurwacht was het een 
goed jaar met diverse presentaties en veel 
belangstelling voor de wandelexcursies. De 
grote aandacht voor het gebodene geeft 
aan, dat er in een behoefte wordt voorzien. 

Personele samenstelling
Hierin is  geen wijziging opgetreden. De Na-
tuurwacht bestaat uit zeven leden: twee uit 
Huizen, twee uit Bussum, twee uit Hilversum 
en een uit Ankeveen.  

Toezicht
De leden van de Gooise Natuurwacht heb-
ben ook in 2012 weer geregeld toezicht ge-
houden in de Gooise natuurgebieden. Er is 
vooral corrigerend opgetreden tegen over-
tredingen van het aanlijngebod voor hon-
den, het rijden met bromscooters op paden 
waarop dat niet is toegestaan, ruiters die 
zich buiten de ruiterpaden begaven, ver-
nielingen, het weg gooien van afval en het 
stoken van vuurtjes. Twee maal zijn mensen 
verwijderd uit voor hen niet toegankelijke 
terreinen. Natuurwachters hebben geen 
opsporingsbevoegdheid, maar een goed ge-
sprek kan ook heel nuttig zijn en levert be-
grip op voor onze handelswijze.

Presentaties
Leden van de Gooise Natuurwacht waren al 
dan niet samen met andere (bestuurs)leden 
actief in de informatiekraam van de Vrien-

den van ‘t Gooi tijdens de volgende markten 
en evenementen:
- Naarden presenteert in de Grote Kerk van 

Naarden op 10 maart.
- Schaapscheerdersfeest van het Goois Na-

tuurreservaat bij de schaapskooi op de Bla-
ricummerheide op 2 juni. 

- Open Dag van het Vogelhospitaal in Naar-
den op 10  juni.

- Open dag  van de Volkstuindersvereniging 
Naarden op het volkstuincomplex aan de 
Keverdijk in Naarden op 8 juli.

- Houthakkersfeest in de recreatiekuil Dra-
kenstein bij Lage Vuursche op 18 augustus.

- Oogstfeest van de Stichting Oude Land-
bouwgewassen Laren aan de Zevenender-
drift in Laren op 26 augustus.

- Vrijetijdsmarkt op de Groest in Hilversum 
op 8 september.

- Inmarkt op de Brink in Laren op 9 septem-
ber. 

- Oogstfeest van de Hoeve Ravenstein bij 
Groeneveld in Baarn op 15 en 16 septem-
ber.

Bij de meeste van deze presentaties konden 
wij rekenen op de steeds enthousiaste hulp 
van vrijwilligster Clara Campbell, waarvoor 
heel veel dank.

Excursies
In 2012 hebben leden van de Gooise Natuur-
wacht 27 openbare wandelexcursies geleid 
(2011-30). Hiervan vonden er 17 plaats in het 
voorjaar en 10 in het najaar. Het totale aantal 
deelnemers bedroeg 516 (2011-387). Het ge-

voor kwaliteitstoerisme en het bedrijfsleven. 
Het bestuur is trots op de Vereniging van 
Vrienden van het Gooi en vooral op de vrij-
willigers die de werkzaamheden van afgelo-
pen jaar hebben gedaan en daarmee succes-
sen of voortgang hebben geboekt, geheel of 
gedeeltelijk. Zij creëren kansen.
Blij zijn wij met de leden die door hun contri-
butie, donaties en legaten dit werk mogelijk 
maken. Allen veel dank daarvoor.
Lees verder over al onze activiteiten in 2012 

het inhoudelijk verslag op onze website. Het 
jaarverslag 2012 van de secretaris van onze 
natuurwacht treft u separaat.

Op www.vriendenvanhetgooi.nl kunt u ook 
het financieel jaarverslag vinden.

Een geopark is een door de UNESCO gedefinieerd gebied 

met een of meer sites van wetenschappelijk belang, niet 

alleen vanuit geologisch standpunt maar ook door zijn ar-

cheologische, ecologische en culturele waarden.
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middelde aantal deelnemers per wandeling 
was 19,1 (2011-12, 9).
Het populairst was de Nieuwjaarswande-
ling over de Westerheide op 8 januari met 
47 deelnemers, gevolgd door de wandeling 
door het Spanderswoud op 11 november die 
40 deelnemers trok. De wandeling door het 
landgoed Monnikenberg op 20 oktober was 
goed voor 36 deelnemers.
Voor de beide uilenexcursie van 2 maart op 
Gooilust en van 9 maart op Groeneveld werd 
schriftelijke toestemming verleend door res-
pectievelijk Natuurmonumenten en Staats-
bosbeheer. 
Het Goois Natuurreservaat verleende toe-
stemming voor de beide wandelingen door 
het Laarder Waschmeer op 14 april en op 13 
oktober.
Bijzondere wandelingen waren een vroege 
vogelwandeling over de Naarder Eng en 
langs de Gooimeerkust op 7 april, waarbij om 
5.00 uur werd gestart. Ook die over het Voet-
stappenpad rond Hilversum op 27 oktober, 
een wandeling van ruim 26 km. De openbare 
wandelexcursies werden geleid door de na-
tuurwachters Randolph Pelsink, Roy Sikking 
en de auteur van dit verslag.
De wandelingen werden o.a. aangekondigd 
in het tijdschrift van de VVG, op de website, 

in speciale flyers en in de lokale en regionale 
kranten. Van de wandelingen zijn verslagen 
gepubliceerd door Rietje Veltkamp op Dicht-
bij.nl.
Behalve openbare wandelexcursies zijn er 
ook nog vier excursies geleid op verzoek 
(2011-5).  Hieraan namen in totaal 45 mensen 
deel (2011-78). Er werden twee wandelingen 
geleid in het kader van het Maatjesproject 
van Versa Welzijn. De eerste  op 13 april rond 
de vesting Naarden en de tweede op 7 no-
vember door Gooilust.

Contacten
De secretaris van de Gooise Natuurwacht 
woonde ook in 2012 weer alle bestuursver-
gaderingen bij van de VVG. Daarnaast wa-
ren er contacten met medewerkers van het 
Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, de Regiopolitie Gooi- en 
Vechtstreek en Versa Welzijn.
Hij was aanwezig bij de opening van het nieu-
we fietspad langs het Laarder Waschmeer op 
25 april, bij de opening van Speelbos ‘t Laer 
op 15 juni en bij de opening van paviljoen 
Heidezicht te Bussum op 11 juli. Samen met 
Randolph Pelsink bezocht hij op 13 decem-
ber de afscheidsreceptie van GNR boswachter 
René Peters. 

Gooilust te ’s Graveland.  Foto: Internet
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Waarnemingen
Tijdens de wandelingen werden weer veel in-
teressante waarnemingen gedaan. Bosuilen 
werden gehoord op Gooilust en bij de Euken-
berg. 
Haviken vertoonden zich op Larenberg, in 
het Spanderswoud en op Gooilust. Boom-
valken zijn gezien boven de Westerheide en 
de Hoorneboegsche Heide. Buizerds werden 
vrijwel overal gesignaleerd. De zwarte specht 
liet zich horen op de Zwarte Berg. Watersnip-
pen waren aanwezig in de Eempolders en 
het Laarder Waschmeer. Roepende smienten 
werden overvliegend gehoord op 2 maart tij-
dens de uilenexcursie op Gooilust.
Reeën werden op diverse plekken gezien, o.a. 
op de Wester- en Bussumerheide, op de Hoor-
neboegsche Heide en in het Corversbos. Ha-
zen werden gesignaleerd in de Eempolders. 
Eekhoorns in het Blukbos, bij de Blaricummer 

Eng en in het Spanderswoud. Heel mooi was 
de waarneming van een hazelworm op 29 
september op de Hengstenberg. Het is heel 
goed om uit te leggen dat de ecoducten ook 
voor deze dieren worden gebouwd.
Zonnedauw werd aangetroffen op Cruysber-
gen en in het Laegieskamp. In beide gebie-
den ook gevlekte orchissen. 
Brede wespenorchissen zijn op veel plek-
ken aangetroffen, vooral langs fietspaden. 
Verder veel klokjesgentianen in het Laarder 
Waschmeer.
Gekraagde aardsterren werden gevonden in 
het Spanderswoud en langs de Lage Vuur-
scheweg. Nabij Groot-Kievitsdal werd weer 
de zeldzame goudhoed gesignalerd. Op het 
landgoed Monnikenberg ontdekten wij een 
fraaie en zeldzame gelobde pruikzwam. 
Sponszwammen waren te zien op de Heng-
stenberg.

Bosuil.  Foto: Internet
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Even voorstellenEven voorstellen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
25 april stelt het bestuur van de Vereniging 
van Vrienden van het Gooi voor  om  twee 
nieuwe bestuursleden te benoemen.  Het 
gaat om Leen Mak, die kandidaat is voor de 
functie van secretaris en Hans Metz als kan-
didaat voor algemeen bestuurslid. Hieronder 
stellen zij zich voor. 

Leen Mak
De beoogde secre-
taris van de vereni-
ging, Leen Mak, 
is geen geboren 
Gooier, maar woont 
al zo lang in Huizen 
dat hij zich bijna zo 
voelt. In ieder ge-
val heeft hij tijdens 
zijn vele wandel- en 
fietstochten wat 
met het Gooi gekregen. Een korte impressie 
van zijn beleving van de regio: ‘In de nazomer 
vanaf de Eukenberg de zon zien ondergaan, 
wachten tot het bijna helemaal donker is, 
en dan door de snel afkoelende avondlucht 
langs de wegen van de Naardereng, begeleid 
door het roepen van een bosuil, weer naar 
huis’. Hij zet zich graag in om een omgeving 
te helpen bewaren, waar zoiets mogelijk is. 
Met 25+ jaar ervaring als secretaris in vrijwil-
ligersorganisaties staat hij klaar om het be-
stuur en de vereniging enthousiast en con-
structief te gaan ondersteunen.

Hans Metz
In 1982 ben ik in 
Naarden komen 
wonen vanuit Am-
sterdam waar ik 
mijn werkzame 
leven heb doorge-
bracht in de ruimte-
lijke ordening. Mijn 
kinderjaren heb ik 
doorgebracht in 
Middelburg. Daar-
na heb ik grootste 

deel van mijn jeugd in Arnhem gewoond. Het 
terug verlangen naar een omgeving met bos 
en hei maakte een keuze voor wonen in het 
Gooi voor de hand liggend. Het Gooi is meer 
dan alleen bos en hei. Je kunt er met een fiet-
stochtje van niet meer dan veertig kilometer 
zowel genieten van bos en hei als van het lage 
veenplassen- en veenweidengebied genieten. 
En passant is het ook nog mogelijk een reeks 
cultuurhistorische plekken aan te doen, zoals 
de vesting Naarden, de forten en sluizen van 
de waterlinie en het Singermuseum in Laren. 
Geen wonder dat het Gooi populair is om te 
wonen. Als je de kaart van het Gooi goed be-
studeert kom je echter tot de conclusie dat 
zo’n beetje de helft bestaat uit bebouwd 
gebied en dat is een heel hoog percentage. 
De druk op de kwaliteit van het gebied is dus 
groot en dat vraagt om behoedzaamheid en 
zorgvuldig opereren, zowel op het gebied 
van het dagelijks beheer als op dat van de 
ruimtelijke ordening.
Van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
ben ik al tamelijk lang lid. Dat biedt vrije toe-
gang tot tal van natuurgebieden, maar ik 
vind ook dat als je vlak bij het Naardermeer 
woont - het oudste natuurmonument van 
ons land - het lidmaatschap van Natuurmo-
numenten eigenlijk wel een must is. 
Inmiddels ligt mijn werkzame leven achter 
me. Dat geeft mij de gelegenheid om inten-
siever bezig te zijn met het gebied waar ik 
woon. De VVG is een vereniging die zich daar 
specifiek voor inzet en die kennis en erva-
ring op het terrein van ruimtelijke ordening 
en het functioneren van gemeenten goed 
kan gebruiken. Ik hoop met mijn kennis en 
ervaring hiermee als lid van het bestuur een 
welkome bijdrage te kunnen leveren voor de 
VVG.
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Een duurzame watertorenEen duurzame watertoren
Jan Hein Bannier

In 1897 is de watertoren in Bussum gebouwd. 
Een mooi en stijlvol gebouw, ontworpen door 
architect-ingenieur Halbertsma. De tijd van 
de functionele watertoren is al enige decen-
nia geleden geëindigd en omdat het gevaar 
van vallende stukken steen te groot werd, is in 
1967 de bovenkant vervangen door een alu-
minium kap. 1

Op 8 september 2010 is de watertoren op-
nieuw geopend door burgemeester Milo 
Schoenmaker van Bussum. Ditmaal met een 
totaal ander doel. Het is nu een onderdeel van 
één van de meest bijzondere kantoorgebou-
wen van Nederland dat volledig energie en 
CO2 neutraal is.

In het stiltegebied van het Goois Natuurreser-
vaat (GNR), tussen de Bussumergrindweg  en 
de spoorlijn staat al meer dan een eeuw de 
Bussumse watertoren. Nu bevindt zich daar-
naast een kantoor van ca. 3500 m2 bruto vloer-
oppervlak. Het initiatief hiertoe is genomen 
door prof. Dr. Ir. Michiel Haas van het Neder-

lands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie 
en ir. Bob Custers van VOCUS architecten BNA. 
Zij konden de watertoren in bezit krijgen en 
sloten een deal met GNR over de aanpalende 
grond. Hoewel het niet gebruikelijk is om in 
een stiltegebied een kantoor te bouwen heb-
ben zij het toch voor elkaar gekregen, maar 
het is dan ook geen gewoon kantoor.

Meeuwsen Ten Hoopen (MTH), registeraccoun-
tants en belastingadviseurs, was gevestigd aan 
de Brediusweg te Bussum in twee oude pan-
den. Als partner van MTH en accountant van 
een der partijen raakte drs. Sjoerd Riedstra ge-
interesseerd in het project. In 2010 is MTH ver-
huisd naar het kantoor bij de watertoren dat 
is gebouwd met het doel om duurzaam te zijn. 
MTH heeft Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen (MVO), hoog in het vaandel staan!

Wat maakt de watertoren bijzonder?
De watertoren is één van de, zo niet één van 
de duurzaamste kantoren in Nederland. Vanaf 
de weg vallen een paar dingen direct op. De 
originele kop van de toren was al vele jaren 
verdwenen en vervangen door een aluminium 
kap. Nu wordt het oude gebouw gekroond 
met een glazen kop, met daar bovenop een 
windmolen. Vanaf deze trans heb je een 
prachtig zicht over Bussum en omgeving, met 
helder weer tot aan de dom van Utrecht toe. 
Natuurlijk is de hei aan de voet ook heel mooi. 
Ook is het effect van de heuvelrug te merken 
doordat Laren en Huizen niet te zien zijn.
De laatste etages zijn niet met de lift te berei-
ken, maar moeten via een stalen wenteltrap 
beklommen worden. Toch hoef je, om van het 
uitzicht te genieten, niet naar boven te klim-
men. Er staan twee webcams (camera’s) op-
gesteld die via de website van de Historische 
Kring Bussum  te bereiken zijn.

Wat duurzaamheid betreft is het uitzicht niet 
zo belangrijk. Van groter belang is dat het ge-
bouw energieneutraal is. De warmte wordt in 
de winter geleverd door de warmtekoude op-
slag en wanneer dit niet voldoende is, komt er 
in de bodem opgeslagen warmte ter beschik-De duurzame watertoren.
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king. Met hetzelfde systeem kan het gebouw 
in de zomer gekoeld worden. De warmte 
wordt dan weer opgeslagen in de bodem. 
Voor bijwarmen werd eerder ook nog afge-
werkte frituurolie verbrand, maar door de wis-
selende samenstelling van deze olie raakten 
de branders vervuild. Daarom wordt nu ge-
bruikgemaakt van biogas. Zowel de warmte, 
als ’s zomers de koeling, wordt in het gebouw 
verspreid via de betonnen vloeren. 
Bij het bezoek aan het kantoor, op een zon-
nige februarimiddag, viel op dat een aantal 
medewerkers een eigen zonnewering in ge-
bruik hadden. Zij hadden een soort parasol 
tussen hun werkplek en het raam staan die de 
hinder van de laagstaande zon beperkte, maar 
de warmte binnen liet komen.

Elektriciteit 
Natuurlijk wordt er in een modern kantoor 
veel elektriciteit gebruikt. Overal op de bu-
reaus staan computers, maar het geruis van de 
koeling daarvan is afwezig. Door aansluiting 
op een centraal systeem kan worden volstaan 
met een  klein kastje op het bureau , dat niet 
gekoeld hoeft te worden en toch niet warm 
aanvoelt. Het licht in  de kantoren wordt au-
tomatisch in- en uitgeschakeld. Dit gaat zelfs 
zover dat de sterkte van het licht wordt be-
paald door de hoeveelheid invallend zonlicht. 
De windmolen op de toren levert op jaarbasis 
ca. 8.000 kW/h.; een zwaardere molen is niet 
mogelijk vanwege de krachten op de toren. 
Daarnaast wordt ook elektriciteit opgewekt 
met zonnecellen. Deze staan op het sedumdak 
van het kantoor. Het is een onderhoudsvrije 
‘groene’ dakbedekking met  het vetplantje se-
dum,  dat goed bestand  is tegen wind, hitte, 
vorst en uitdroging en een isolerende werking 
heeft.  Voor een uitbreiding van het aantal pa-
nelen wordt overlegd met de gemeente Bus-
sum. Deze komen dan bij het gemeentehuis 
en het Spant te staan, waardoor geen conces-
sie gedaan hoeft te worden aan de beplanting 
op het dak. Als er stroom over is, wordt die 
aan het net terug geleverd.
Bijzonderheid van dit dak is dat er sinds kort 
bijenkasten staan die in de toekomst nog uit-
gebreid worden. ‘Watertoren Honing’ is hier 
het product van.

Water 
Het kantoor is aangesloten op de waterleiding 
voor het drinkwater, maar niet op het riool. 
Tegen de zuidgevel van het kantoor staat een 
eigen waterzuivering, een zgn. helofytenfilter. 
Hiermee wordt niet alleen het water gezuiverd, 
maar ook de fecaliën worden hierdoor afge-
broken. Het water gaat terug naar het kantoor 
als ‘grijs’ water. Dit levert een besparing van 
80% aan waterverbruik. Met dit systeem, dat 
nergens op deze schaal wordt gebruikt, wordt 
aangetoond dat het zuiveren van water biolo-
gisch en ecologisch heel goedmogelijk is.

Nog meer duurzaamheid
Door MTH wordt ook op andere manieren 
duurzaam gewerkt. Zo wordt gebruik ge-
maakt van bamboe-papier. De kopieermachi-
nes maken gebruik van waxkleurenblokjes. 
Beide veel minder energie kostende produc-
ten. Zoals reeds eerder vermeld: MTH heeft 
MVO hoog in het vaandel staan. 
Ook treedt het bedrijf graag naar buiten. Dat 
komt bijvoorbeeld tot uiting in allerlei maat-
schappelijke activiteiten van het bedrijf. Er zijn 
zelfs postzegels met de watertoren daarop 
uitgegeven ter gelegenheid van Bussumfila.
Er komen vaak bezoekers die met groot en-
thousiasme worden ontvangen. Riedstra ver-
telt met zichtbaar plezier het verhaal en laat 
trots zien hoe de plannen voor dit meest duur-
zame kantoor van Nederland zijn verwezen-
lijkt. Daarnaast is hij voortdurend bezig om 
het resultaat nog te verbeteren.

MTH blijft natuurlijk een bedrijf dat zijn geld 
moet verdienen.  Maar op de site van het 
bedrijf staat: MVO 
handelen levert be-
sparingen op van de 
bedrijfskosten, maar 
ook van het milieu. 
Steeds vaker snijdt het 
mes aan twee kanten.

'Watertoren Honing'

1 In het Waternummer van 
dit Blad, 2012 nr. 2, heeft 
een artikel gestaan over de 
Gooise watertorens door 
Chris Walet. Dit artikel kunt 
u terugvinden op de website 
onder 'archief'.
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Met de Natuurwacht op stapMet de Natuurwacht op stap
Voorjaarswandelingen 2013

Edwin P. Klomp 

Laapersheide, Dassenbos, 
Laapersbos en Laapersveld
Datum: zaterdag 27 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Vertrekpunt: NS-station Hilversum-Sportpark. 
Ook te bereiken met de buslijnen 3, 59, 70, 
101 en 320, halte Hilversum Sportpark.
Duur: ongeveer twee uur.
Wandeling langs een ven, over een rustige 
heide, door een avontuurlijk bos, over een 
geaccidenteerd terrein en door een park met 
bijzondere bomen.

Laarder Waschmeer
Datum: zaterdag 4 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij theehuis ‘t 
Bluk aan de rand van de Zuiderheide te Laren
Duur: ongeveer twee uur.
Dit unieke gebied is vanaf zo’n tien jaar gele-
den geheel gesaneerd en ontwikkelt zich in-
middels weer tot een prachtig natuurgebied 
met een zeer interessante flora en fauna. Het 
gebied is alleen toegankelijk o.l.v. boswach-
ters en/of natuurgidsen.

Groeneveld
Datum: zaterdag 11 mei.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij kasteel 
Groeneveld te Baarn.
Duur: ongeveer twee uur.
Een prachtig kasteelbos met mooie waterpar-
tijen en bijzondere bomen. Zo vinden wij hier 
bij de ijskelder een heus tulpenbomenbos. 
Ook is er een ommuurde moestuin.

Spanderswoud en Hilverbeek
Datum: zaterdag 18 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats aan de Oude 
Meentweg in Hilversum. De Oude Meentweg 
is de weg die vanaf de ‘s-Gravelandseweg/

Leeuwenlaan het Spanderswoud in gaat.
Duur: ongeveer twee uur.
Wandeling over twee historische buitenplaat-
sen met veel zware bomen, waterpartijen en 
rododendrons. Op Hilverbeek staat o.a. De 
Zevenprovinciënboom, een Hollandse linde 
met zeven stammen. Ook is hier een biologi-
sche wijngaard.

Blaricummer Eng, Groeve Oostermeent en 
Woensberg
Datum: zaterdag 25 mei.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Vertrekpunt: het begin van de Bergweg in Bla-
ricum, tegenover restaurant Bellevue. Ook te 
bereiken met buslijn 108, halte Blaricum-dorp.
Duur: ongeveer twee uur.
Eeuwenoude akkers (engen), een voormalige 
zandgroeve waar nu een oeverzwaluwwand 
is en zich fraaie natte heide heeft ontwik-
keld, een heuvel op de grens van Huizen en 
Blaricum (met grenspaal), een bijenschans en 
een heemtuin.

Zevenlindenbos, De Stulp en Pluismeer
Datum: zondag 2 juni.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij theehuis 
‘t Hooge Erf aan de Hoge Vuurscheweg in 
Baarn (Lage Vuursche) Ook te bereiken met 
buslijn 70, halte Hoge Vuurscheweg.
Duur: ongeveer twee uur.
Het Hooge Erf is het hoogste punt van de bos-
wachterij De Vuursche. Wij wandelen langs 
oude schapendriften, eeuwenoude grafheu-
vels, over een fraai geaccidenteerd heide ter-
rein en een mooi heideven. Wat is een scha-
pendrift en waar komt de naam Vuursche 
vandaan? U hoort het allemaal.

Boekesteijn, Bantam, Schaep en Burgh
Datum: zaterdag 8 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij het bezoe-
kerscentrum van Natuurmonumenten aan 
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het Noordereinde in ‘s-Graveland. Ook te 
bereiken met buslijn 105, halte Natuurmonu-
menten.
Duur: ongeveer twee uur.
Wandeling over drie aan elkaar grenzende 
historische landgoederen met mooie zichtla-
nen, veel oude bomen, maar ook bijzondere 
bomen. Naast het bezoekerscentrum staat 
boerderij Brambergen, de oudste boerderij 
van ‘s-Graveland uit 1634.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag 15 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Vertrekpunt: de parkeerplaats bij NS-station 
Bussum-zuid. Vanuit de richting Huizen ook 
te bereiken met buslijn 107, halte Bussum-
zuid.
Duur: ongeveer twee uur.
De Fransche Kampheide is de meest weste-
lijke heide van het Gooi. Langs de Nieuwe ‘s-
Gravelandseweg staan nog houten huizen uit 
de Verboden Kringen. Ook was hier vroeger 
Walden, de kolonie van Frederik van Eeden. 
Cruysbergen is een voormalige zanderij waar 
zich nu prachtige natuur ontwikkelt.

Laegieskamp
Datum: zondag 16 juni.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Vertrekpunt: het einde van de Verlengde 
Fortlaan in Naarden, nabij de brug over de 
Karnemelksloot.
Duur: ongeveer twee uur.
Twee oude forten, een blauwgrasland, resten 
van het voormalig zwembad, het koeienbad 
en een prachtig grasland met bijzondere ve-
getatie.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in principe 
open voor iedereen en geschiedt altijd op eigen ri-
sico. Tenzij anders vermeld zijn alle excursies gratis. 
Eventuele reiskosten en/of consumpties zijn voor 
eigen rekening. Honden kunnen absoluut niet wor-
den toegelaten, ook niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht 
voor om excursies af te gelasten wanneer extreme 
(weers-)omstandigheden daartoe aanleiding ge-
ven. Hiertoe kunnen de gidsen ter plaatse zo no-
dig 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.

Laegieskamp.  Foto: Edwin P. Klomp
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Er op uitEr op uit
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 Hui-
zen.

50 Tinten Huizen
T/m 11 mei 2013

KunstZinnig Huizen
17 mei t/m 27 juli 2013
 

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

Cobra tot Dumas. Collectie De Heus-Zomer
T/m 20 mei 2013

Hollands Impressionisme
31 mei t/m 25 augustus 2013

Singer Prijs 2013 
2 juni t/m 7 juli 2013

Kunstenaarsvereniging Laren-Blaricum
12 juli t/m 7 augustus 2013 

Kasteel Groeneveld,
Buitenplaats voor stad en land
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
Tel.: (035) 542 04 46
Geopend op dinsdag t/m zondag van
11.00-17.00 uur.
www.kasteelgroeneveld.nl

Buitenplaats verbeeld, kunst van de Gooise 
kunstkring
T/m 12 mei 2013

Amsterdammers en hun buitenplaatsen
T/m 30 juni 2013

Foto: Huizer Museum Het Schoutenhuis

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

Tessel Schade - een ramp met een Gouden 
randje
30 maart t/m 12 mei 2013

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

Vyšehrad, het mythische hart van Praag
T/m 5 mei 2013

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Tel.: (035) 629 28 26
Geopend op dinsdag t/m zaterdag van
11.00-17.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur.
www.museumhilversum.nl

Elke zondagmiddag is er om 15.00 uur een 
gratis rondleiding op vertoon van het en-
treekaartje. Een curator of samensteller van 
de tentoonstelling leidt rond. Maak kennis 
met de collectie van het museum en kijk mee 
met curator Imke Ruigrok of een van haar 
mede-samenstellers van REFRAMED. Zij helpt 
de bezoeker de blik te verruimen, en de kijk 
op de collectie te ‘reframen’.
Ook leuk met de (klein)kinderen!

Reframed, een nieuw kijk op de collectie
T/m 20 mei 2013

Dudok Dependance
Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum
Geopend op woensdag en zondag van
12.00-16.30 uur
Tel.: (035) 629 28 26 
museumhilversum@hilversum.nl 
www.museumhilversum.nl.

In het Hilversumse raadhuis (1931), het we-
reldberoemde monument van Willem Mari-
nus Dudok (1884-1974), is een tentoonstel-
ling te zien over het werk en het leven van 
deze architect.Foto: Internet

Foto: Museum Hilversum
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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-
15.00 uur een lezing. Voor onderwerpen kijk 
op de website www.geologischmuseumhof-
land.nl onder ‘agenda’.

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

Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27, 1411 ED Naarden
Tel.: (035) 544 7153
Geopend: april t/m september op maandag 
t/m zondag van 11.00-1700 uur, oktober t/m 
maart: zaterdag en zondag van 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 staat 
en start om 12.30 uur vanaf de Utrechtse 
Poort aan het Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 3,- 
p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).

Beeldentuin de Zanderij
Oude Meentweg 2, 1243 JD ‘s-Graveland
Tel.: (035) 624 97 22

Opening vleermuiskelder op vrijdag 17 mei
Burgemeester Drs. M.E. Smit van Wijdemeren 
zal deze kelder om 15.00 uur openen. Op 18, 
19 en 20 mei is de vleermuiskelder van binnen 
te bezichtigen. In de beeldentuin zijn ook 
een ijsvogelwand, bijenschans en een pad-
denpoel aanwezig.

Een grote interactieve wandschildering van een doorsnede 
door de aardkorst toont welke gesteenten waar, in, of op 
de aarde gevormd worden. Foto: Geologisch Museum Hof-
land.

Foto: Stichting Weegschaal Museum
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Verschenen: De dood van een erfgooierVerschenen: De dood van een erfgooier
Honderd plaatsen van herinnering tussen 
Vecht & Eem.
De laatste jaren zijn we dood gegooid met 
kloeke, halfdikke en dunne boeken over de 
couleur locale, de petit histoire en de lieux 
de mémoire. Steller dezes was verantwoor-
delijk voor het nimmer gelanceerde www.
xwashier.nl, een digitaal project van het in 
2011 geliquideerde Nationaal Historisch Mu-
seum. In het begin was daar de heisa over 
de samenstelling en de inzet van de canon, 
daarna werd duidelijk dat het museum niet 
om de plaatselijke geschie-
denissen heen kon. Ofwel 
Canonitis en het verwante 
kleine-geschiedenissen-virus 
heersten volop. Ze manifes-
teerden zich nagenoeg op de-
zelfde wijze: eerst de Big Boys, 
zoals de Canon van Nederland 
(entoen.nu) en de 4-delige se-
rie Plaatsen van herinnering 
(tijdspanne van prehistorie 
tot circa 2000), later was het 
de beurt aan de regionale en 
lokale historische verenigin-
gen, kringen en tijdschriften. 
Aldus geschiedde in het Gooi.
De Stichting Tussen Vecht 
en Eem lanceerde zelfs twee 
Gooise canons, ware het niet dat de tweede 
(gedrukte) uitgave een volledige herhaling 
van zetten was, en vooral was bedoeld voor 
de samenstellers. Die pronkten mijns inziens 
namelijk net iets te veel met andermans ve-
ren. 
Deze aanmerkingen maken ook opgang 
voor de hier te bespreken gidsachtige uit-
gave De dood van een erfgooier. Vrijwel alle 
bijdragen werden eerder gepubliceerd en 
zijn voor de gelegenheid ‘opgepoetst’ door 
de redactie, die zowel in het colofon voorin 
als in de verantwoording achterin genoemd 
wordt. Niets nieuws onder de zon dus, maar 
wel wat ijdel.
De inderdaad ‘leuke’ stukjes zijn bovendien 
schijnbaar gereviseerd, want de meeste zijn 
inhoudelijk niet helemaal up-to-date of 

gaan over sowieso uitgerangeerde onder-
werpen (Juliana- en Bernhardbomen, Alam-
bertskade versus Dirk A. Lambertszkade). Ik 
ben hierin trouwens vergevingsgezind, want 
het is erg lastig om kort en krachtig een ge-
beurtenis in de juiste context te plaatsen en 
dan ook nog eens de laatste stand van za-
ken te verwerken. Laat staan iets regionaals 
dan wel lokaals te kiezen wat tegenwoordig 
aanslaat. Veel erger zijn de nogal particulie-
re verteltrant en de nietszeggende flarden 
(‘kersverse import-gooier’, ‘Mijn grootvader’ 

en ‘Met grote stappen gaan 
we door de historie’). Het al-
lerergst is dat de afbeeldin-
gen in een vrij bedroevende 
vormgeving zijn beland. 
Ook zijn ze vaak slecht van 
compositie, weinig scherp 
en (te) klein van formaat. 
En waarom krijgen de titels 
altijd een malle krul- of sier-
letter?
Ik weet niet goed wat ik 
met dit daarom ‘ietwat’ ou-
bollige boekje aanmoet. De 
titel is prima, vooral omdat 
de Stad en Lande Stichting 
(de rechtsopvolger van de 
erfgooiersorganisatie) de 

geest van de erfgooiers ‘levend’ wil hou-
den. De rubricering is eveneens uitstekend, 
want dan krijgen we nog een beetje het idee 
dat er samenhang is tussen de verschillende 
plaatsen of de daar gebeurde avonturen. 
Een boompje of bankje hier, een schaardag 
of verdriet van een paard daar, een monu-
ment zus of een beroep zo. Ze reduceren 
kleine Gooise geschiedenis tot zeer klein, tot 
minuscuul, tot iets van weinig betekenis. Dat 
was volgens mij niet de bedoeling.

Henk Michielse (red.). De dood van een 
erfgooier. Honderd plaatsen van herin-
nering tussen Vecht & Eem. 2012. ISBN 97 
890.8788.1849. 140 pagina’s. Prijs: € 17,50.
  

Anton Kos
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Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG

Zicht op een zanderijsloot bij de Meentweg in Naarden. Foto: Dolf van Elten

maar ben zeker geen specialist. Het is vooral 
een kwestie van veel vallen en opstaan.

Komt die kennis voort uit je professionele ach-
tergrond, opleiding of hobby? 
In het notariaat heb ik wel een gevoel voor tek-
sten ontwikkeld. De computer is daarbij altijd 
een nuttig instrument geweest.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je hart 
naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
In het gebied waar wij wonen zijn vanaf 1830 
percelen bos gekapt, waarna het zand werd af-
gegraven ten behoeve van de huizenbouw in 
Amsterdam. Als resultaat zijn er nu in de bossen 
veel lager gelegen weilanden met zanderijslo-
ten, die een uitzonderlijk grote landschappelijke 
waarde hebben. Een boeiend voorbeeld van 
projectontwikkeling die -achteraf gezien- unie-
ke schoonheid met zich meebrengt.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor zou 
moeten inzetten? 
Er zijn natuurlijk altijd de grote aandacht vra-
gende zaken. Daarnaast is het ook wenselijk 
dat er alertheid is ten aanzien van de kleine ver-
rommeling. Als een gebied beschermd is, is ieder 
bouwplan per definitie verboden of hoogstens 
een onderwerp van een eventuele uitermate uit-
zonderlijke uitsluiting. Het is ook de taak van de 
vereniging dat wij ons daarvan bewust zijn.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van ’t 
Gooi die naar jouw mening onderbelicht zijn?
Het is een goede zaak veel aspecten onderbe-
licht te laten. We hebben het hier mooi en rustig 
en dat moet vooral zo blijven.

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 ma-
ken hebben. Zulke onderwerpen zijn bij-
voorbeeld ruimtelijke ordening, verkeer etc. 
Deze leden staan het bestuur bij met advies. 
In dit  nummer is het woord aan Dolf van 
Elten.

Wat is je naam? 
Dolf van Elten

Hoe lang woon je al in ’t Gooi 
en in welke plaats? 
Dertien jaar aan de Naarder-
straat te Huizen en daarvoor 
ach jaar in Bussum.

Hoe lang ben je al lid van de Vrienden van 
‘t Gooi? 
Ongeveer twee jaar.

Wat is de reden dat je lid bent? 
Als je houdt van de plek waar je woont is het 
ook goed op de hoogte te zijn van het wel en 
wee van de buurt.

Wat trekt je aan in de VVG? 
De VVG houdt de vinger aan de pols en heeft 
een positieve invloed op de plannenmakers.

Voor welk specialisme heb je ben je aan-
spreekbaar voor de vereniging? 
Ik help met het bijhouden van de website, 
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Wat vinden oude en nieuwe VriendenWat vinden oude en nieuwe Vrienden
Jan Hein Bannier 

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 
daarmee te maken hebben. Deze keer de me-
ning van Maykie Blokhuis. Zij woont met haar 
man 34 jaar in Naarden en krijgt regelmatig 
haar kleinkinderen te logeren. Bij de beant-
woording van de vragen werd zij geholpen 
door haar kleindochter Gees van 10 jaar.

Doe uw ogen dicht en denk aan de voor u 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
Vroeger gingen wij vaak met onze twee zo-
nen naar de Nieuw Bussumerheide langs de 
Naarderstraat. Zij speelden daar in de ’klim-
boom’ Dit blijft voor mijn man en mij een 
prachtige plek.

Kunt u uitleggen waarom u dat gebied zo 
mooi vindt en waarom het u zo raakt?
In mijn jeugd hadden mijn ouders een huisje 
in Vierhouten. 
Daar gingen wij vaak naartoe en daar doet 
deze plek mij aan denken. Deze vergelijking 
met de Veluwe is mede een van de redenen 
waarom wij destijds in 
Naarden zijn gaan wo-
nen, toen mijn man in 
Amsterdam ging wer-
ken. 
Natuurlijk speelt de 
herinnering aan onze 
spelende jongens hier 
ook een rol in. We gaan 
er dan ook nog graag 
met onze kleinkinderen 
heen. 

Met de kleinkinderen op de Nieuw Bussumerheide.  Foto: Maykie Blokhuis
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Wat zou u doen als die plek op de schop zou 
gaan of zou worden vernietigd?
Hoewel ik geen actievoerder ben zou ik mij 
daar toch hevig tegen verzetten. Het zou 
een groot verlies zijn voor hetgeen het Gooi 
uniek maakt.

Welk cijfer zou u het Gooi geven, van 1 tot 5?
Een 4. Ik zou het Gooi een 5 geven wanneer 
er ook nog zee zou zijn. Daar ging ik in mijn 
jeugd, toen ik in Den Haag woonde, vaak heen.

Denkt u dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten, of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en leren ernaar te kijken?
Kinderen kunnen heel veel van de natuur 
genieten, maar het verschilt per kind. Mijn 
kleindochter Gees ziet zelf heel veel. Niet alle 
kinderen hebben dat en dan wijzen wij hen 
daar meer op. Ik vind het belangrijk om kin-
deren te vertellen over de natuur. Daarvoor 
moet je wel met ze erop uit trekken.

Wat vindt u het lelijkste plekje en waarom?
Dat vind ik geen gemakkelijke vraag, maar 
Gees zei meteen wat zij ervan vindt. Haar 
lelijkste plek, en daar sluit ik mij bij aan, is 
het benzinestation op de hoek van de Meer-
straat en de Vaartweg in Naarden. Als je 

over de brug naar de Meerstraat gaat wordt 
de natuur van de vestinggracht verborgen 
achter dit lelijke gebouw.

Hoe zou dat mooier kunnen worden?
Het station kan verplaatst worden naar het 
industrieterrein en de plek kan aan de na-
tuur worden teruggeven.

Bent u lid van de VVG?
Circa acht jaar geleden waren wij met de 
kleinkinderen bij de schaapskooi. Wij von-
den dit zo’n mooie plek voor kinderen om 
van te genieten dat we ons toen als lid heb-
ben opgegeven.

De schaapskooi in Blaricum.  Foto: Bertus van den Brink

Zicht op de vesting Naarden bij 
de hoek Meerstraat-Vaartweg.  Foto: Dick A. Jonkers
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De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2013-2 is 14 augustus 2013

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 lidmaatschap cadeau.

Geef u op! Doe het nu!
Mail naar info@vriendenvanhetgooi.nl, geef u op via www.vriendenvanhetgooi.nl onder lid-
maatschap 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  bezitten 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 kunnen 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!

• Uitreiking van de Emil Ludenpenning aan Jelle Harder.
• Emil Ludenlezing door Piet Calis: Het Gooi: een wereld van legenden en mythes.
• Kort concert met lichte jazzmuziek.

De organisaties: Stad en Lande Stichting, Stichting Tussen Vecht en 
Eem, Vereniging van Vrienden van het Gooi en de Stichting Gooisch 
Natuurreservaat, reiken jaarlijks de Emil Ludenpenning uit. Deze bij-
zondere penning wordt verstrekt aan een persoon die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de regionale geschiedschrijving of 
voor het behoud van landschappelijk erfgoed in de regio. Dit jaar gaat 
de penning naar de heer Jelle Harder.
De uitreiking vindt plaats tijdens een bijeenkomst in de burgerzaal 
van het Stadhuis te Naarden. Aanvang 20.00 uur. Tijdens de bijeen-
komst wordt ook de jaarlijkse Emil Ludenlezing uitgesproken, dit jaar 
is dat door de literatuurhistoricus Piet Calis met als onderwerp ‘Het Gooi: een wereld van legen-
den en mythes’.
Een jazz-trio bestaande uit zangeres Roos Jonker, saxofonist Mischa van der Wekken en gitarist 
Eran Har Even zal een kort muzikaal intermezzo verzorgen.
Zie de website www.vriendenvanhetgooi.nl voor een uitgebreider programma.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris van de Stad en Lande Stichting, 
Schokkinglaan 8, 1272 JS te Huizen. E-mailadres: bertboeters@hetnet.nl



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

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