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Wetsvoorstel Omgevingswet: zegen of ramp?Wetsvoorstel Omgevingswet: zegen of ramp?
Een omgevingsvisie gaat tegenwoordig niet 
slechts over ruimtelijke ordening, maar ook 
over de vertaling daarvan in beleid op het 
terrein van water (veiligheid), infrastructuur, 
milieu, landschap, natuur, cultuurhistorie en 
stedenbouw. Sociale aspecten en ruimtelijke 
kwaliteit hebben, naast milieu en natuur, meer 
gewicht gekregen.
Daarom worden de regels voor ruimtelijke or-
dening nu gebundeld met een groot aantal 
andere wetten in een nieuw vast te stellen Om-
gevingswet1, die beoogt meer integraal te zijn 
èn eenvoudiger in de uitvoering.
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) 
heeft, gezien haar doelstellingen op ruimtelijke 
ordening- en milieubeheergebied, alle belang 
bij deze nieuwe Omgevingswet. Daarom heb-
ben we eerder dit jaar aan een denksessie mee-
gedaan bij Natuur en Milieu over dit wetsvoor-
stel in wording. Onze totaalindruk was toen 
dat de integrale aanpak een goed idee is.
Het Planbureau voor de Leefomgeving2 noemt 
als reactie op het nieuwe wetsvoorstel vier voor 
ons belangrijke bezwaren op milieu- en natuur-
beschermingsgebied, waarmee we het eens 
zijn. Samen met de tekst uit het wetsontwerp 
worden die  hieronder weergegeven. 
Het wetsontwerp zegt: 
-  ‘Er kan vroegtijdig meegedacht gaan wor-

den bij het opstellen van de omgevingsvisie 
die integraal is en veel meer aspecten om-
vat dan voorheen.’ Bezwaar: het opstellen 
daarvan is voor gemeenten niet verplicht 
en nergens wordt vermeld hoe zo’n omge-
vingsvisie zou moeten worden uitgevoerd. 

-  ‘Er kan opgenomen worden hoe iets uitge-
voerd moet worden.’ En ‘er is de mogelijk-
heid om verschillende activiteiten samen-
hangend te regelen.’ Bezwaar: het bereiken 
van kwaliteitsdoelen in de fysieke leefom-
geving wordt onvoldoende gewaarborgd.

 Bescherming van de leefomgeving vindt 
plaats door algemene regels toe te passen 

in plaats van vergunningsplicht.’ Bezwaar: 
daardoor komt de nadruk op controle en 
handhaving achteraf te liggen. 

-  ‘Bij het realiseren van grote projecten door 
Rijk, provincie en waterschappen vervalt de 
uitgebreide milieueffectrapportage.’ Be-
zwaar: hierdoor wordt het bereiken van bij 
wet bepaalde doelen onvoldoende gewaar-
borgd.

Het lijkt er op dat overheden op alle niveaus 
meer dan voorheen de vrije hand krijgen. 
Het zal, zeker op gemeentelijk niveau, van 
hun goedwillendheid afhangen of zij gebruik 
maken van de expertise van burgers en maat-
schappelijke organisaties. 
Overheden hebben niet meer het gezag om 
een sturende rol te spelen bij het oplossen van 
problemen in de leefomgeving. Burgers en 
maatschappelijke organisaties willen in toene-
mende mate actief meedenken en meebeslis-
sen. Door de mondialisering en door de maat-
schappelijke en technologische ontwikkelingen 
zijn veel zaken dynamischer en complexer ge-
worden. Beseffen overheden dit voldoende? 
Gaan ze werkelijk gebruik maken van de kennis 
van de burgers? Ik heb zo mijn twijfels.
Een andere zwakke schakel is handhaving en 
controle bij de uitvoering van afspraken over 
ruimtelijke ordening- en milieubeheer; dat is las-
tig en duur om uit te voeren door gemeenten.
Het wetsontwerp vaart te veel op blind vertrou-
wen. Juist handhaving bleek in het omgevings-
recht oude stijl vaak het zwakste punt te zijn.
Heel, heel erg jammer zou het ook zijn als niet 
alleen burgers maar ook overheden door vage 
wetgeving gebruik (blijven) maken van hun 
‘hindermacht’ (eindeloos oponthoud veroorza-
ken), omdat openheid, heldere criteria, of een 
gedegen afwegings- en uitvoe-
ringskader ontbreken. 
Ik denk dat de wetgevers nog 
een paar slagen moeten ma-
ken voor er een volgroeid voor-
stel ligt. Het is ook niet eenvou-
dig. De VVG zal een en ander 
nauwlettend volgen.

1 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/ver-
nieuwing-omgevingsrecht

2 Folkert, R. & H. Diederen et al. (2013): Milieueffecten-
toets wetsvoorstel Omgevingswet. PBL, Den Haag Hetty Laverman-Berbée, voorzitter
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Bomen in het vizier: opmerkelijke beukenBomen in het vizier: opmerkelijke beuken
Edwin P. Klomp

In het Gooi staan veel bijzondere bomen. 
Vooral in de gemeente Hilversum, op de ‘s-
Gravelandse buitenplaatsen (Gooilust), in het 
Bilderdijkpark in Bussum, maar ook elders. 
Deze keer aandacht voor een aantal opmer-
kelijke beuken.

Beuken komen alleen voor op het noorde-
lijk halfrond, zowel in Amerika, Europa als in 
Azië. Er zijn tien soorten, maar van één soort 
wordt de juistheid door sommige dendrolo-
gen betwist. Behoudens in botanische tuinen 
en arboreta treffen we in ons land vrijwel 
uitsluitend de gewone beuk (Fagus sylvatica) 
aan. De gewone beuk is gemakkelijk te her-
kennen, zelfs in de winter, aan de (bijna) altijd 
gladde schors en de lange spitse bladknoppen. 
Hij komt bijna overal voor op onze zandgron-
den en als die ook nog eens wat leemhoudend 
zijn kunnen ze enorm groot worden.
Ik zal het hier verder niet over deze soort heb-
ben, maar wel over enkele opmerkelijke cul-
tuurvariëteiten. Om wille van de beschikbare 
ruimte zal ik hierna de wetenschappelijke 
naam Fagus sylvatica verder afkorten als F.s., 
gevolgd door de naam van de cultuurvariëteit. 
Overigens is Fagus een oude Latijnse naam 
voor de beuk en betekent sylvestris bosbewo-
nend.

Verschillen in bladkleur
Gewone beuken hebben min of meer eironde, 
gaafrandige groene bladeren die in de herfst 
prachtig goudgeel kleuren. Iedereen kent ook 
wel de bruine beuken. De verzamelnaam hier-
voor is F.s. cv ‘Atropunicea’. Bruine beuken 
zijn in het wild aangetroffen in de bossen van 
Zwitserland en Zuid-Duitsland. Ze zijn nogal 
variabel in kleur. Vaak komen de zaailingen 
redelijk kleurecht op, maar verkleuren zij la-
ter toch steeds meer naar groen. Boomkwe-
kers zijn er echter in geslaagd om selecties te 
kweken die wel goed op kleur blijven. Deze 
worden dan vrijwel altijd gestekt of geënt. 
Een zeer donkere bruine beuk is de F.s.cv ‘Ri-
versii’, genoemd naar Thomas Rivers. De boom 

is sinds 1900 in cultuur (V.S.) en blijft tot diep 
in de herfst goed op kleur. Vanwege de zeer 
donkere kleur van de grote bladeren wordt hij 
ook wel zwarte beuk genoemd. Er staat een 
fraai exemplaar tegenover het Muziek Cen-
trum van de Omroep (de voormalige VARA-
studio) aan de Heuvellaan in Hilversum, door 
schrijver dezes in 1991 aldaar geplant.
De ‘gewone’ bruine beuken zijn ook wel in de 
Gooise bossen te vinden. Er staat een mooie 
aanplant op de Hoorneboegsche Heide aan de 
rand van Zonnestraal.
Achter het Raadhuis van Hilversum aan de 
zijde van de Koninginneweg bevindt zich een 
forse beuk, die in het voorjaar prachtig geel 
ontluikt. Later wordt het blad meer geel-
groen om daarna weer een mooie goudgele 
herfstkleur te laten zien. Het is de goudbeuk 
of geelbladige beuk (F.s.cv ‘Zlatia’). Deze af-
wijkende vorm werd in 1890 in het wild ont-
dekt in Vranje (Servië) en is sedertdien middels 
entmateriaal in cultuur genomen in Duitsland. 
Zlatia komt van het Servische ’zlato’, wat goud 
betekent.

Zwarte beuk aan de Heuvellaan in Hilversum.

Foto: Edwin P. Klomp
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Een beuk met opmerkelijk bont gekleurd en 
vrij klein blad is de F.s.cv ‘Purpurea Tricolor’. 
Het blad is bruin met vaak witte, bijna door-
schijnende vlekken. Het blad bezit zeker kort 
na het ontluiken een fraaie rose rand. Niet 
voor niets draagt hij die naam Purpurea van-
wege het bruine blad en Tricolor om de kleu-
ren wit en rose. In oudere boeken komen wij 
nog wel de naam van F.s.cv ‘Roseomarginata’ 
tegen en die verouderde naam verwijst uiter-
aard naar de roze randen langs het blad. De 
kleuren zijn het mooist kort na het ontluiken. 
Later vervagen die wat. Er staat een exem-
plaar in de rhododendronvallei op Gooilust. 
Een zeer fraai exemplaar trof ik eerder aan 
iets buiten het Gooi in het Van Boetselaarpark 
in De Bilt.

Verschillen in bladvorm
Het normale beukenblad is min of meer eivor-
mig en gaafrandig. Er zijn echter ook beuken 
met (diep) ingesneden bladeren. De bekendste 
is ongetwijfeld de varenbeuk, F.s.cv ‘Asplenii-
folia’. De naam van deze cultivar verwijst naar 
het varengeslacht Asplenium en dat heeft te 
maken met de bladvorm. De bladeren zijn in 
de regel kleiner dan die van de gewone beuk, 
regelmatig diep ingesneden, soms ook smal 
langwerpig, bijna lancetvormig en fris groen 
van kleur. Het is een fraaie parkboom die se-
dert 1811 (Frankrijk) in cultuur is. Mooie exem-
plaren zijn te vinden op Gooilust (Bizonkamp), 
landgoed De Beek in Naarden, in het kasteel-
park van Groeneveld in Baarn, in het Cantons-
park in Baarn en natuurlijk aan de Beukenlaan 
in Hilversum. Bij het kinderdagverblijf van de 
omroep aan de Jacobus Pennweg te Hilversum 
staat ook een mooi exemplaar, in 1991 geplant 
door de auteur van dit artikel.
Er is nog een andere, oudere varenbeuk, se-
dert 1795 in cultuur (Duitsland) en dat is de 
F.s.cv ‘Laciniata’. Ook deze vorm heeft diep 
ingesneden bladeren (Laciniata betekent ook 
(diep) ingesneden of verdeeld), maar deze 
vorm heeft een sterke neiging om naast de 
ingesneden bladeren ook het ‘normale’ beu-
kenblad te produceren,  dat een merkwaardig 
beeld oproept. Er staat een kenmerkend exem-
plaar nabij de ijskelder in het park van kasteel 
Groeneveld in Baarn. In het Dudokpark in 

Hilversum (tegenover het Raadhuis) staat een 
beuk met zeer merkwaardig gevormd blad, 
ietwat waaiervormig en aan de top vreemd 
gekarteld. Het is de F.s.cv ‘Cristata’. Het is een 
rariteit en slechts zelden aangeplant. Cristata 
betekent overigens ‘gekuifd’.

Verschillen in groeivorm
Vrijwel iedereen kent wel de treurbeuk, maar 
wist u dat er twee vormen bestaan. Eigenlijk 
zijn het er drie, die derde mag u van mij ver-
geten. De bekendste is ongetwijfeld de gewo-
ne treurbeuk, F.s.cv ‘Pendula’, al sedert1836 
in cultuur (Engeland). Het is een forse brede 
boom met breed uitstaande takken en han-
gende zijtakken rondom. Vanwege de vorm 
wordt hij ook wel priëelbeuk genoemd. Het 
is wel een boom die ruimte nodig heeft. De 
boom ziet er veel robuuster uit dan de treur-
wilg. Hij is vaak te vinden bij begraafplaatsen, 
in grote parken en op landgoederen. Pendula 
betekent hangend.
De andere vorm van de treurbeuk is de F.s.cv 
‘Bornyensis’. Deze treurbeuk (in cultuur sinds 
1870, Frankrijk) ziet er totaal anders uit. De 
stam gaat meestal kaarsrecht omhoog. De 

De Fagus sylvatica 'Bornyensis'.

Foto: Edwin P. Klomp
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afhangende takken bevinden zich dichtbij de 
stam en op een enkele uitzondering na alle-
maal aan één zijde van de boom die hierdoor 
een wat zuilvormig indruk maakt. Er staat een 
fraai exemplaar op Gooilust tussen het huis en 
de Gnoeweide.
In 1864 werd in het bos van het landgoed 
Dawijck (Schotland) in het wild een beuk ge-
vonden die smal, dicht opgaand vertakt vanaf 
de grond en zuilvormig groeide. De boom is 
sedertdien ook in cultuur genomen, aanvan-
kelijk onder de naam F.s.cv ‘Fastigiata’ (fasti-
giata betekent: zuilvormig), maar werd later 
bekend onder de naam F.s.cv ‘Dawijck’.
Het is een mooie, smal blijvende park- en laan-
boom, die door leken nog wel eens wordt 
aangezien voor een Italiaanse populier. Wie 
echter goed oplet ziet de verschillen wel. Let 
op de lange spitse bladknoppen (die hebben 
populieren niet) en de eironde bladvorm (bij 
populieren vaak driehoekig met vaak ook nog 
een zijdelings afgeplatte bladsteel). In Hilver-
sum is de zuilvormige beuk o.a. te vinden in 
het brede plantsoen in de Johan Geradsweg, 
op de Algemene begraafplaats Zuiderhof en 
in de groenstrook langs de Kamerlingh Onne-
sweg.

Als u wel eens vanaf de Oude Meentweg in 
Hilversum (Spanderswoud) naar het land-
goed Hilverbeek hebt gewandeld, heeft u 
ongetwijfeld bij de ingang van het landgoed 
wel eens die merkwaardige beuk gezien. Vrij 
laag is er een armdikke tak die enkele tien-
tallen centimeters hoger weer in de stam 
verdwijnt. Het lijkt wel of die boom een 
oortje heeft, zoals een theekopje. Dergelijke 
groeistoornissen komen weinig voor en wor-
den meestal veroorzaakt door een virus of 
een bacterie, maar het kan ook een andere, 
onduidelijke oorzaak hebben. Heel soms 
raakt een boom helemaal in de war en dan 
ontstaat er een wonderlijk beeld. Zo werd er 
in 1845 in Frankrijk een beuk aangetroffen 
met wel zeer wonderlijk gedraaide en kron-
kelige takken. Deze boom werd in cultuur 
genomen en staat bekend onder de naam 
F.s.cv ‘Tortuosa’.
Hij is uitermate zeldzaam en ik ken hem ook 
niet uit het Gooi. Wel zag ik een fraai exem-
plaar in september 2005 in het arboretum 
Belmonte in Wageningen. Tortuosa bete-
kent overigens ‘gedraaid’.

Foto: Edwin P. Klomp

Gewone treurbeuk aan de Zuiderhof in Hilversum.
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Ziet u door de bomen het bos nog wel?Ziet u door de bomen het bos nog wel?
Frank van Norren & Anna Mak-van Waay

Een korte uiteenzetting over wet- en regel-
geving met betrekking tot bomen en tevens 
over het landelijk, provinciaal en gemeente-
lijk beleid over bomen.

Aanleiding 
In de statuten van de VVG staat dat de ver-
eniging zich onder andere ten doel stelt: Het 
zowel in het landelijk als in het stedelijk ge-
bied het eigen karakter van het Gooi en om-
streken zo goed mogelijk te bewaren en een 
goed natuurbeheer te bevorderen. Daarbij 
wordt gestreefd naar een milieubeheer en 
een ruimtelijke ordening die aantasting van 
de waarden van natuur, cultuur en landschap 
tegengaan of voorkomen. 
Dat houdt voor de VVG in dat zij zelf stand-
punten in moet nemen bij, vaak ook door 
haar leden  ‘aangebrachte’ ontwikkelingen.
Lees de krant en tref daarin elke week een 
aantal artikelen over bomen en bomenkap 
aan en de  reacties en boosheid van Gooiers 
hierover. Reacties die soms leiden tot raadple-
ging van de rechtelijke instanties, tot aan de 
Raad van State aan toe.
Een standpunt innemen is pas deel één, de 
vervolgstap; het wel of niet stelling en actie 
nemen, vraagt echter om het maken van een 
juiste analyse. Vandaar dat de VVG, haar le-
den en collega- organisaties erbij gebaat zijn 
om zelf beter beslagen ten ijs te komen. 

Inleiding
Het is verbazingwekkend hoeveel wet- en 
regelgeving en beleid er door alle bestuurs-
lagen is geformuleerd. Deels concreet en al-
leen over bomen (denk aan de Boswet en 
gemeentelijke kapverordeningen), maar ook 
ingebed in de begrippen natuur en natuur-
waarden.
Bij verschillende ruimtelijke activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld aanleg van wandel- en fietspa-
den, zijn verschillende vormen van regelge-
ving van kracht met hun eigen gebruiksvoor-
waarden, vergunningen en/of ontheffingen.
Het blijft echter raadzaam bij voorkomende 
zaken deskundigen in te schakelen. Het is en 
blijft enorm lastig het gehele tableau aan re-
gelgeving en beleid, zeker gezien de regel-
matige wijzigingen, scherp voor de geest te 
houden en/of de kennis daarover up to date 
te houden. 
Denk hierbij aan: de Boswet, de Wet Ruim-
telijke Ordening, de Flora- en faunawet (Ff-
wet), de Gedragscodes Bosbeheer, Natuur-
beheer en de Natuurbeschermingswet 1998 
(NB-wet) met o.a. Natura-2000 gebieden. Bij 
die wetten horen ook vele uitvoeringsrege-
lingen in de vorm van  algemene maatrege-
len van bestuur (AMvB’s) en ministeriële re-
gelingen.
Ook moet rekening worden gehouden met 
de Omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en het beleid inzake de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). 

Waar te beginnen?
Na de voorgaande opsomming is natuurlijk 
de vraag: ‘Allemaal best, maar waar moet ik 
nu beginnen?’
Een goede start is het raadplegen van de 
gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarin 
staat welke ruimtelijke activiteiten onder 
welke voorwaarden zijn toegestaan. Onder-
deel ervan is een plankaart en daarop staat 
aangegeven welk gebied welke bestemming 
heeft. Er kan ook een dubbelbestemming 
zijn, bijvoorbeeld natuur en landschappelijke 
waarden en welke regels daarvoor gelden. Waarschuwing voor boswerkzaamheden.

Foto: Goois Natuurreservaat
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Bosomvorming Anna's Hoeve in 2009.  Foto: Goois Natuurreservaat

Die regels staan dan, als het goed is, in het 
bestemmingsplan. Dat zijn dan niet alleen 
de eigen gemeentelijke regels, maar bijvoor-
beeld ook de regels uit de provinciale ruimte-
lijke verordening en uit de Algemene maatre-
gel van Bestuur (AMvB) Ruimte. Ook behoort 
in het bestemmingsplan de bescherming als 
EHS-gebied en als Natura-2000 opgenomen 
te zijn.
Uiteraard heeft de gemeente zelf ook een 
visie op de ruimtelijke ontwikkelingen in en 
rondom haar grondgebied. Die visie staat in 
de structuurvisie van de gemeente, maar he-
laas hebben, veel gemeenten die structuurvi-
sie nog niet op orde. Goed beschouwd zou 
het dan ook zo moeten zijn, dat alles wat voor 
de bestemming/bescherming van een gebied 
nodig is in het gemeente bestemmingsplan is 
opgenomen, maar niet elk bestemmingsplan 
is helemaal up to date. 
Niet alles staat hier echter in opgenomen.
Begin echter gewoonweg op www.ruimte-
lijkeplannen.nl en klik bij de betreffende 
gemeente de exacte locatie aan. Kijk ook op 
zoek.officielebekendmakingen.nl (een vervolg-

pagina op www.overheid.nl) en blijf op de 
hoogte van de bestemmingsplannen, vergun-
ningen en wetten. U vindt ook informatie 
over de ruimtelijke ordening, actualisering 
van bestemmingsplannen en vergunningen 
op de gemeentelijke webpagina’s.
Let op: niet alles en met name de regelgeving 
en uitvoeringsaspecten rond bijvoorbeeld de 
Ff-wet en de Boswet zult u in het bestem-
mingsplan aantreffen. 
Behalve dat het interessant is wat er thans 
in de bestemmingsplannen staat, is het min-
stens zo interessant wat er in de toekomst in 
komt te staan. Want wat nu natuur is, kan 
‘zomaar' wegbestemd worden voor een par-
keerplaats of iets dergelijks. Juist bij dat soort 
bestemmingsveranderingen worden die vaak 
pas opgemerkt als de zaag in de boom gaat. 
In de ontwerpfase van de procedure, die leidt 
tot die bestemmingsherziening, is er dan niet 
tijdig aan de bel getrokken.
Bovendien is het wel degelijk van belang om 
vanaf de start van een herziening van het be-
stemmingsplan mee te praten. Laat u tijdig 
horen op de inspraakmomenten. U kunt uw 
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zienswijzen indienen en er bestaat eventu-
eel de mogelijkheid tot het indienen van be-
zwaar of beroep.

Meer specifiek het kappen van bomen
Bij het kappen van bomen komt meer kijken 
dan men denkt en dan hebben we het niet 
over de techniek van het kappen! We kennen 
allemaal wel van oudsher de gemeentelijke 
kapverordeningen met de kapvergunning, 
maar zijn we ook hoogte van de Boswet, met 
melding- en herplantplicht en kapverboden?
Bestaat dat allemaal nog? Wanneer hebben 
we eigenlijk met de gemeente en wanneer 
met de Boswet te maken? 
Er is tegenwoordig een omgevingsvergun-
ning in plaats van een kapvergunning. 
In de omgevingsvergunning -geregeld in de 
Wabo- wordt een groot aantal vergunnin-
gen, ontheffingen enzovoort samengevoegd 
tot één besluit, met één bevoegd gezag (col-
lege van B en W) en in één procedure.
Naast de kapvergunning is onder andere de 
aanlegvergunning nu onderdeel van de om-
gevingsvergunning. Daarbij geldt dat als je 
maar één vergunning nodig hebt, bijvoor-
beeld om te kappen, je toch in de procedure 
van de omgevingsvergunning terecht komt. 
In dit artikel hanteren we het begrip kapver-
gunning: Een kapvergunning beschermt bo-
men met bijzondere waarden en/of binnen 
een bebouwde kom met de Boswet. Daarover 
later meer.
In de gemeentelijke bomenverordening (de 
Algemene Plaatselijke Verordening), vaak 
afgekort met APV, staan de specifieke voor-

waarden voor een kapvergunning. Er zijn 
gemeenten die een lijst met beschermde bo-
men hebben opgesteld en alleen daarvoor 
geldt dat een kapvergunning -nu dus  vallend 
onder de omgevingsvergunning- is vereist.  
Heeft een gemeente zo’n lijst niet, dan geldt 
de kapvergunning in principe voor alle bo-
men (vaak vanaf een bepaalde stamomvang).
Van belang is dus ook hier weer om altijd de 
gemeentelijke webpagina’s te raadplegen en 
dan naar de APV te gaan. Uiteraard kunt u 
zich ook tot de afdeling Voorlichting wen-
den. Alle Gooise en omliggende gemeenten 
(Huizen, Naarden, Bussum, Laren samen met 
Eemnes en Blaricum, Hilversum en Muiden, 
Wijdemeren en Weesp) hebben in hun APV 
een hoofdstuk opgenomen over het bewaren 
van houtopstanden respectievelijk het kap-
pen van bomen.
Daarnaast heeft Naarden een Bomenbeleids-
plan vastgesteld met een ‘waardevolle bo-
menkaart’. 
Een ander vaak met kappen van meerdere bo-
men samenhangend fenomeen is , dat er ook 
een tijdelijke ontheffing van bepalingen uit 
het bestemmingsplan nodig is. Bijvoorbeeld 
om bepaalde routes te mogen gebruiken 
voor zwaar houttransport. De aangevraagde 
omgevingsvergunning is dan interessant, hij 
geeft een totaal overzicht van wat er te ge-
beuren staat. 

Let op!
Het kan zijn dat er naast ontheffingen/ver-
gunningen vanwege de Ff-wet en de NB-wet, 
nog andere nodig zijn die niet via de Wabo 
binnen de omgevingsvergunning vallen. 
Meestal wordt dan gekozen voor een eigen-
standige afzonderlijke procedure behorende 
bij de Ff- wet respectievelijk de NB-wet, die 
eerst wordt afgerond voordat een omge-
vingsvergunning wordt aangevraagd. 
De reden daarvoor is, dat er nogal wat bij 
komt kijken om die ontheffingen en vergun-
ningen rond te krijgen. Denk hierbij aan ge-
degen en dus tijdrovend ecologisch onder-
zoek. Men wil vaak niet het risico lopen dat 
andere in de omgevingsvergunning ingebed-
de vergunningen verlopen voordat de Ff-wet 
en NB-wet papieren rond zijn.Het vervoeren van de gezaagde boomstammen.

Foto: Goois Natuurreservaat
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Voor de volledigheid: het bevoegd gezag bij 
de Ff-wet is niet het college van B en W, maar 
de Dienst Regelingen van het ministerie van 
Economische Zaken. Bij de NB-wet zijn dat 
Gedeputeerde Staten van de provincie. 
Alle ontheffingen en vergunningen zijn for-
mele besluiten waartegen, mits aan de ge-
stelde randvoorwaarden wordt voldaan, be-
zwaar en beroep en soms alleen beroep kan 
worden aangetekend. Dit moet gebeuren bij 
de rechtbank, sector bestuursrecht. 

Boswet
Er is vaak onvoldoende duidelijkheid wan-
neer de Boswet of de gemeentelijke kapver-
ordening moeten worden aangewend. Hier-
onder wordt eerst aangegeven wanneer de 
Boswet van toepassing is.
Van bos in de zin van de Boswet is sprake bij 
alle houtopstanden groter dan 10 are (=0,1 
hectare) en alle bomenrijen van meer dan 20 
bomen. In de praktijk wordt van bos gespro-
ken als er sprake is van een kroonbedekking 
van meer dan 60%. 

De Boswet beschermt het areaal bos in Ne-
derland en kent dan ook een stelsel van mel-
dingsplicht (de kapmelding, met de mogelijk-
heid dat een kapverbod wordt opgelegd en 
een herplantplicht). 
Nu zouden in een aantal gevallen houtop-
standen wel onder het begrip bos kunnen 
vallen, maar is het niet logisch ze te laten 
vallen onder de doelstelling van de Boswet, 
zoals het eerder aangegeven behoud van 
het bosareaal in Nederland. Daarom zijn een 
aantal boomsoorten uitgezonderd van de 
werking van de Boswet. Voorbeelden hiervan 
zijn: Italiaanse populier, paardenkastanje, 
linde, treurwilg en opstanden op erven en 
tuinen. Ook kweekgoed en fijnsparren, niet 
ouder dan 12 jaar en bestemd om te dienen 
als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het 
bijzonder bestemde terreinen zijn uitgezon-
derd van de werking van de Boswet.
Let wel: als er sprake is van dunning, oftewel 
een velling die uitsluitend bedoeld is als een 
verzorgingsmaatregel ter bevordering van de 
groei van de overblijvende houtopstanden, is 

Het bos bij Anna's Hoeve.  Foto: Goois Natuurreservaat
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dat een vorm van velling, waarbij geen mel-
ding- en herplantverplichting geldt. Logisch 
ook, want met dunning ben je, hoewel je 
bomen weghaalt, wel bezig met behoud van 
bosareaal! 
Een lastig leesbaar deel is, is dat de Boswet 
niet van toepassing is op ‘andere houtopstan-
den dan op erven en in tuinen binnen een 
bebouwde kom als bedoeld in artikel 1 vijfde 
lid’. 
Zonder in het bestek van dit artikel in detail te 
kunnen treden, betekent die passage dat de 
gemeente naast de bebouwde kom, die we 
allemaal kennen uit de Wegenverkeerswet-
geving, nog een bebouwde kom kan vaststel-
len en wel op basis van de Boswet. Die twee 
bebouwde kommen wijken soms fors af!
Als de gemeente die bebouwde kom Bos-
wet vaststelt (te vinden op de gemeentelijke 
website) treedt in principe de Boswet terug 
en zijn de gemeentelijke bepalingen van toe-
passing. Wel blijft overeind dat de gemeente 
dan nog steeds niets mag/kan bepalen over 
bijvoorbeeld beplantingen op of langs land-
bouwgronden. Een uitzondering geldt voor  
knotwilgen. Ook geldt als hoofdregel dat een 
gemeente geen regels mag stellen ter bewa-
ring van bossen en andere houtopstanden.  
Dan gaat het om opstanden, deel uitmakend 
van bosbouwondernemingen, die als zodanig 
bij het Bosschap staan geregistreerd. Wan-
neer die bossen en opstanden zijn gelegen 
binnen een bebouwde kom is de Boswet wel 
van toepassing!
Daarnaast kan het zonder meer nog steeds zo 
zijn dat bijvoorbeeld nog steeds de Ff-wet en/
of de NB-wet van toepassing is en ook wel-
licht andere gemeentelijke bepalingen zoals 
de eerder vermelde tijdelijke ontheffing in 
verband met zwaar houttransport.

Afsluiting
Het zoeken naar het juiste loket om te weten 
te komen hoe het nu precies zit om de juiste 
ontheffing/vergunning aan te vragen respec-
tievelijk een vergelijkbaar loket te vinden is 
absoluut niet eenvoudig. Het is zaak liefst 
tijdig en ruim te voren in het geweer te ko-
men tegen mogelijke aantastingen. Die kun-
nen optreden in de vorm van niet herstelbare 
kap van (waardevolle) bomen en ongewenste 
planologische ontwikkelingen. Het is een brij 
van wet- en regelgeving en beleid, waar dit 
artikel nog slechts een eerste verkenning in 
biedt.
Er zijn twee  lezenswaardig handige publica-
ties over dit complexe onderwerp, willen die 
aanbevelen. Dat is als eerste het zeer interes-
sante boek ‘Bomen en Wet’ van mr. Bas M. 
Visser. Verder de door het Bosschap uitgege-
ven handleiding voor eigenaren en beheer-
ders ‘Ruimtelijke Ordening en natuurwetge-
ving bij bos en natuurbeheer’ te bestellen via 
www.bosschapwebwinkel.nl.

OverGooiertjes
Gevraagd:
Kleine sprookjesboeken herverteld door A.D. Hildebrand en geïllustreerd door Wim van Nieu-
wenhoven. Uitgever Rutgers, Naarden.
E-mail: chris.wenke@xs4all.nl
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Geopark-initiatief van de VVG
komt van de grond

Hetty Laverman-Berbée
 
Misschien heeft u het op onze website (www.
vriendenvanhetgooi.nl) al gelezen. Het Plan 
van Aanpak om een Geopark in de Gooi en 
de Vechtstreek te realiseren is klaar. Een Geo-
park is een door de Unesco erkend gebied 
met belangrijke geologische, archeologische, 
ecologische en culturele waarden. In Europa 
zijn er circa vijftig. Ruim een jaar geleden 
heeft de VVG samen met het Goois Natuur-
reservaat (GNR) het initiatief genomen om 
in ons gebied een Geopark van de grond te 
trekken. Het stuwwallandschap van het Gooi 
is zo uniek dat de kans groot is, dat het aan 
de criteria van de Unesco voldoet. Na onge-
veer vier jaar voorbereiding wordt de Honds-
rug in Drenthe waarschijnlijk binnenkort het 
eerste Nederlandse Geopark. 
 
De VVG en GNR hebben een haalbaarheids-
studie laten maken en vervolgens een con-
cept voor een Plan van Aanpak geschreven. 
Door een initiatiefstuurgroep is het concept-
plan vervolgens becommentarieerd. Er zijn 
gesprekken gevoerd met belanghebben-
den, zoals Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht en 
Amstelstreek, Agrarische Natuurvereniging 
Vechtvallei, Gewest Gooi en Vechtstreek, 
musea, ITRovator, Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug/Heel de Heuvelrug, Stichting Tus-
sen Vecht en Eem, gemeentebesturen in de 
regio, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 
de Bond Heemschut. Hun reacties waren po-
sitief.
Daarom is er eind augustus een (werk)stich-
ting opgericht, de Stichting ter realisatie van 
Geopark Gooi en Vecht, die uitvoering zal 
geven aan het Plan van Aanpak. Omdat deze 
stichting nu verantwoordelijk is voor het 

verdere ontwikkelingsproces, is die voortaan 
het formele aanspreekpunt; de VVG dus niet 
meer. De VVG is nu van succesvolle initiatief-
nemer een van de actieve netwerkpartners 
van de stichting geworden.
De bestuursleden van de stichting zijn af-
komstig uit de geledingen van belangheb-
benden. Voorzitter is Rob Meerhof, wethou-
der in Muiden, oud-gedeputeerde Noord-
Holland en oud-voorzitter van de Stichting 
Gooisch Natuurreservaat. Secretaris is Hetty 
Laverman-Berbée, voorzitter VVG. Leden zijn 
Karel Loeff, directeur Bond Heemschut, en Jan 
Sevink, emeritus hoogleraar fysische geogra-
fie. Een penningmeester wordt binnenkort 
benoemd.

Procesgang en tijdspad
De stichting gaat bestuurlijk overleg voeren 
met overheden, terrein- en erfgoedbeheer-
ders, en verdere belangen- en vrijwilligersor-
ganisaties. Dit om inzicht te krijgen of er een 
brede instemming over het Plan van Aanpak 
is en over de uitvoering daarvan. De provin-
cie Noord-Holland helpt bij het opstellen van 
een zogeheten beeldverhaal. Het is bedoeld 
om aan iedereen duidelijk te maken wat de 
opzet is en wat de sterke punten van dit ge-
bied zijn. Voorlopig ziet het ernaar uit dat 
het Plan van Aanpak eind 2013 een akkoord 
krijgt. Daarna wordt het plan fasegewijs uit-
gevoerd. Naar verwachting is met de uitvoe-
ring nog wel een jaar of vier gemoeid.

Begrenzing van het park
In het Plan staat uitvoerig beschreven wat de 
begrenzing van het park zou kunnen zijn. In 
ieder geval wordt uitgegaan van de werkge-
bied van het Gewest waarbinnen de aard-
kundige monumenten van respectievelijk het 
Gooi en de Vechtstreek liggen. 
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Haalbaarheidstoetsing via pilots 
Belangrijk is natuurlijk om in de praktijk te 
toetsen of dit Geopark haalbaar is. Haalbaar 
wil zeggen of het aan de voorwaarden van 
de Unesco kan voldoen. Naast een proefop-
stelling van een geosite op de Zuiderheide 
in overleg met Museum Hofland en de ge-
meente Laren worden er daarom projectma-
tig pilots ontwikkeld om zo alle facetten te 
onderzoeken waaraan een Geopark moet 
voldoen. De resultaten van deze pilots zijn 
van doorslaggevend belang bij het formule-
ren van de eindconclusie.

Waar zijn de ontwikkelingen te volgen?
Het Plan van Aanpak en meer is te lezen op 
de website www.geoparkgooienvecht.eu. 
Daar staan ook alle volgende stappen ver-
meld en de namen van betrokken partijen. 
Wilt u per mail op de hoogte gehouden 
worden van de voortgang, heeft u vragen 
of suggesties, mail dan naar info@geopark-
gooienvecht.nl. Postadres: Stichting ter rea-
lisatie van Geopark Gooi en Vecht, Postbus 

Ligging van de circa vijftig Geoparken in Europa.

Kaart: internet

251, 1400 AG Bussum. Telefoon van de secre-
taris: 06 -23 61 8 3 14. Heeft u vragen aan de 
VVG over haar inzet, mail dan naar secreta-
ris@vriendenvanhetgooi.nl.

Wat is een Geopark?
Rond de eeuwwisseling namen vier Euro-
pese gebieden met unieke geologische en 
cultuurhistorische kenmerken het initiatief 
tot het ontwikkelen van een Geopark-net-
werk. Inmiddels zijn er, onder toezichthou-
derschap van Unesco, zo’n vijftig  Europese 
Geoparken. Deze zijn weer onderdeel van 
een mondiaal netwerk van circa tachtig Geo-
parken.
Een Geopark is een landschap van wereld-
niveau met unieke aardkundige, culturele, 
historische en ecologische waarden gecom-
bineerd met Werelderfgoedmonumenten. 
Het is een landschap waarin gewoond, ge-
werkt en gerecreëerd wordt met daarin ste-
den, dorpen en infrastructuur, met heel veel 
landschapsschoon en cultureel erfgoed, dat 
toegankelijk en interessant is. Anders ge-
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zegd: een Geopark is een gebied met een 
sterke regionale identiteit die is afgeleid van 
haar natuurlijke en culturele kenmerken. 
De ontstaansgeschiedenis (geologie en geo-
morfologie) en de natuur, in combinatie met 
culturele en regionale tradities en ontwik-
kelingen vormen de ingrediënten voor een 

duurzame ontwikkeling ervan. Een Geopark 
is een door de Unesco gedefinieerd gebied 
dat bovengenoemde kenmerken heeft, en 
deel uitmaakt van het Unesco-programma 
International Network of Geoparks. Meer 
lezen: http://www.europeangeoparks.org/? 
page_id=6

Jaap Timmers*

Bewust en onbewust houden wij het Gooi 
leefbaar. We bewaken het landschap; helpen 
iemand bij het oversteken, het gras maaien, 
schoonmaken, boodschappen doen. We krij-
gen iets terug, een lach, dank, vertrouwen, 
een vriend. ‘Bermbende’ is een beweging van 
lezers van het dagblad De Gooi- en Eemlander, 
die het Gooi ontdoen van zwerfvuil. Dit stuk 
behandelt de werking en betekenis ervan.

Samen werken
Bermbende, ontstaan in het voorjaar van 
2010, is een ingeburgerd begrip. Januari 2013 
ontving de groep de prijs ‘Samenwerkers van 
het Jaar 2012’ van het Gewest Gooi en Vecht-
streek. Circa 250 lezers behoren tot de kern. 
Honderden scholieren in de hele regio na-
men al deel. Andere organisaties en inwoners 
doen dit werk ook. 
Het motto van de bermvrienden is: niet kla-
gen, maar schoonmaken! Het werkt eenvou-
dig. We sturen uitnodigingen rond, maken 
bermen en natuur schoon, praten met elkaar 
in vriendschap en gaan een uur later veilig 
naar huis.
‘Bendeleden’ komen uit alle windstreken en 
laten zich niet laten afschrikken door kou en 
regen. Een kop thee en een stroopwafel vol-
staan. De beloning schuilt in de ontmoeting 
en de voltooiing van de taak. Of de dankbe-
tuiging: ‘Ik roep je uit tot Bermbendelid voor 
het leven.’ Een ridderslag met een knipoog, 
waarin een eeuwige opdracht besloten ligt. 
Geen verplichtingen, geen kosten. Iedereen 
kan meedoen. Timmerman, burgemeester 

of sociaal werker, we bewaken de intrin-
sieke motivatie van allen. Tijdens de schoon-
maakacties praten we over de herkomst van 
zwerfvuil, lachen we om gekke vondsten, 
fantaseren er verhalen bij en denken na over 
veranderingen. Zonder deze trouwe deel-
nemers is er niets. Zij vormen en dragen de 
beweging, gefaciliteerd door de krant, ge-
meenten, Gewestelijke Afvalstoffendienst en 
een inmiddels onafzienbare rij andere orga-
nisaties, groepen en personen.
Ja, ook wij zijn vrienden van het Gooi. Wie 
niet? Intuïtief treden we met z’n allen in de 
voetsporen van de oude Erfgooiers, die in 
collectief verband grond en bos exploiteer-
den. Deze eigenzinnige boeren hielden eeu-
wenlang het landschap in stand waar we aan 
gehecht zijn geraakt. Het eigendom van die 
gronden was in de jaren dertig overgegaan 
naar het Goois Natuurreservaat (GNR). Een 
prima club en een goed beheerder. 

Foto: Jaap Timmers

Alle lege blikjes op een hoop.
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Nog meer bemoeienis gewenst
Een beetje meer persoonlijke bemoeienis 
van inwoners met de natuur zou wel ge-
wenst zijn, denk ik. Bij de opheffing van de 
Erfgooiersorganisatie Stad en Lande in 1971 
verdwenen de economische impulsen en de 
vanzelfsprekende persoonlijke zorg ervoor 
van de boeren. Overheden helpen het Goois 
Natuurreservaat (GNR) de Gooise natuur te 
beschermen. Ook particulieren begunstigen 
deze natuurbeschermingsorganisatie. De 
Postcodeloterij net zo. Natuurgroepen, Stad 
en Lande en andere organisaties zijn er druk 
mee. In geld, bestudering, toezicht, beheer en 
genieten is dus wel voorzien. Nu nog bouwen 
aan een grotere betrokkenheid van Gooiers.
Behalve instandhouding van het natuur-
schoon is er een ander belang: het handha-
ven van de openbare orde. Als wij bos en hei 
aan hun lot overlaten dreigt daar verloede-
ring en afname van veiligheid. Er is een direct 

verband tussen rondslingerende rommel en 
criminaliteit. 

Discussies
Bermschoonmakers debatteren stevig terwijl 
ze prikken. Standpunten staan loodrecht op 
elkaar. ‘Schoolgaande jongeren zijn de voor-
naamste boosdoeners’, hoor je dan. ‘Nee 
hoor, volwassenen zijn net zo slordig.’ ‘Er 
staan te weinig vuilnisbakken, we kunnen de 
blikjes niet kwijt.’ ‘Nee, je moet blik juist mee 
naar huis nemen. Vuilnisbakken in het park 
trekken alleen maar troep aan.’ ‘De gemeen-
te moet alles opruimen’, klinkt het, ‘maar die 
heeft er te weinig mensen voor.’ ‘Hoofdschul-
dige is de industrie die koekjes verkoopt in 
onzinnige verpakkingen.’ ‘Oké, en wie laat 
het slingeren?’
De veronderstelde onoplosbaarheid van het 
probleem grijpt ons weleens bij de keel. Het 
lukt de -pak hem beet- duizend Gooiers die 

Foto: Jaap Timmers

De oogst van een ochtend.



51

In beeld: processierupsIn beeld: processierups

geregeld schoonmaken niet de hoeveelheid 
rotzooi terug te dringen. Dat speelt ook mon-
diaal. Het leven in de oceanen verstikt in de 
‘plastic soep’: metersdikke drijvende afval-
massa’s, sommige zo groot als Frankrijk en 
Spanje samen. Albatrossen en walvissen ster-
ven in visnetten en met troep in het lijf. Op 
onze eigen, kleinere schaal zien we de vie-
zigheid na schoonmaak alweer aanjongen.  
Slecht nieuws genoeg.

Er zijn ook positieve berichten. Want het 
wordt niet erger in onze regio! De behoefte 
aan een schone woonomgeving neemt toe. 
We ergeren ons steeds massaler aan de troep 
om ons heen. Idealisten en activisten stappen 
gemakkelijker over hun frustraties heen. Op 
een goeie dag zijn we allemaal Bermbendelid 
voor het leven. We blijven zoeken naar effec-
tieve acties.

*Jaap Timmers is journalist bij De Gooi- en Eemlander

Dick A. Jonkers

In bomen en struiken kunnen al dan niet fre-
quent insectenplagen optreden. In wezen is 
dit een natuurlijk verschijnsel. Soms gebeurt 
dit jaarlijks, maar de mate waarin zo’n plaag 
zich dan manifesteert is heel verschillend, van 
licht tot matig naar zwaar. Diverse factoren 
zijn daarbij bepalend. De weersomstandighe-
den moeten gunstig zijn, evenals het voed-
selaanbod. Ook de populatiegrootte van hun 
natuurlijke vijanden speelt een belangrijke 
rol. Daarnaast eveneens de klimaatontwikke-
ling en veranderingen in beheer.
Een van de bij het publiek bekendste plaag-
insecten is de eikenprocessierups. Het is de 
larve van een nachtvlinder -de eikenproces-
sievlinder (Thaumethopea processionea)- die 
in het voorjaar verschijnt. 
Gemeenten maken hun aanwezigheid in ei-
ken kenbaar door aan de bomen waarin zij 
voorkomen weglint te bevestigen met de op-
druk eikenprocessierups. De media maken di-
rect melding van de plekken waar zij zijn ge-
signaleerd. Daar is alle aanleiding toe, want 
sinds enkele decennia leveren de rupsen van 
het voorjaar tot in juli jaarlijks terugkerende 
problemen op in een grote delen van ons 
land. Brandharen die de rups bij duizenden 
verspreidt, kunnen bij mensen en ook wel bij 
dieren aanleiding geven tot gezondheidspro-
blemen, waaronder ernstige irritaties. Bij ei-
ken kan min of meer ernstige schade worden 
aangericht door rupsenvraat.

Biotoop
De eikenprocessierups wordt hoofdzakelijk 
gevonden in zomereiken langs wegen in de 
bebouwing, in erfbeplantingen van kam-
peerterreinen en bij landgoederen in bosrijke 
streken. Ook in bossen wordt hij gesignaleerd; 
daar komt hij in kleinere aantallen voor. Er 
wordt gesuggereerd dat het biologisch even-
wicht daar plaagdichtheden voorkomt.

Levensloop
De eitjes waaruit de rupsen tevoorschijn 
komen, worden begin september door de 
vrouwtjesvlinders van de eikenprocessievlin-
der afgezet op takjes in de toppen van zome-
reiken en ander eikensoorten. Daar worden 
ze onder meer bedekt met haarschubben en 
zijn daardoor op de bast moeilijk te vinden 
voor belagers. De rupsen komen vrijwel uit-

De haren van de eikenprocessierups.

Foto: internet
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sluitend voor op eiken. Het zijn de waard-
planten, die ervoor zorgen dat de rupsjes na 
het uitkomen voldoende geschikte bestand-
delen vinden om te kunnen overleven. Het 
geboorteproces vindt plaats in april of mei, 
wanneer de eerste bladeren van de eiken 
uitlopen. Het eikenblad fungeert als voedsel. 
Het gevolg van de rupsenvraat kan uitmon-
den in kaal gevreten eikenbomen. Bij een te 
hoge rupsendruk en een daardoor optredend 
voedselgebrek gaan zij op zoek naar alter-
natieve voedselbronnen, zoals Amerikaanse 
eik, beuk en berk. Na de geboorte vervellen 
de rupsen zes of zeven keer voordat ze een 
onopvallende nachtvlinder worden. Aan-
vankelijk verblijven zij in een gemeenschap-
pelijk spinsel, maar na de vierde vervelling 
bouwen zij een buidelvormige spinselzak aan 
de boomstam. Deze vormt vanaf dat tijdstip 
een gezamenlijke rustplaats. Nesten zijn te 
herkennen aan de dichte spinsels van vervel-
lingshuidjes, uitwerpselen en brandharen. 
Verplaatsingen naar de eikenbladeren ge-
beuren ‘s nachts. Overdag keren de rupsen 
terug naar hun nesten. Zij kruipen altijd in 

dichte lange rijen, die lijken op een proces-
sie van mensen. In hun eerste levensfase zijn 
rupsen nog oranjeachtig van kleur, later ver-
andert die in grijsgrauw met lichtgekleurde 
zijden. Na de derde vervelling krijgen de 
rupsen de donkere brandharen op de rug. Zij 
kunnen nog aanwezig zijn tot in juli. Droge 
winters en droge, warme zomers stimuleren 
de ontwikkeling van de rups. 
Parasitaire sluipwespen en sluipvliegen zijn 
hun natuurlijke vijanden en dat geldt ook 
voor de koekoek, die geen problemen schijnt 
te hebben met het verorberen van de hari-
ge rupsen. Ook koolmezen hebben ontdekt 
dat de eikenprocessierups een aantrekkelijke 
voedselbron zijn. Voor het vogeltijdschrift het 
Vogeljaar is een melding ingestuurd van een 
paartje koolmezen met jongen in een nest-
kast die aan een eik hing. In die boom hielden 
zich ook processierupsen op en die pikten de 
mezen voortdurend op. Hierna vlogen deze 
vogels naar een tak, veegden er met de rups 
langs, trokken de haartjes eruit, maakten hun 
snavel schoon en voerden daarna de rupsen 
aan de jongen, die alle uit zijn gevlogen.

Overlast
Op de rugzijde van een rups groeien in april/
mei enkele honderdduizenden microscopisch 
kleine pijlvormige brandharen met weer-
haakjes, die gemakkelijk los laten. De haar-
tjes verspreiden zich met de wind en kunnen 
daardoor in aanraking komen met mensen. 
Hun geringe grootte van 0,2-0,3 mm zorgt 
ervoor dat zij zonder al te veel moeite mak-
kelijk de huid, de ogen en de luchtwegen bin-
nendringen. Na jaren kunnen nesten die door 
de rupsen verlaten zijn en op dikke takken en 
stammen zijn achtergebleven bij aanraking 
of door verspreiding van haren nog klachten 
veroorzaken. De stoffen die van de haren vrij 
komen kunnen als gevolg hebben, dat men 
last krijgt van op allergie lijkende huiduit-
slag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Veelal 
hoeft men daar niets aan te doen en zijn 
deze aandoeningen na korte tijd verdwenen. 
Soms komt het voor dat mensen last krijgen 
van duizeligheid, koorts en braken. Bij vee-
houders en fouragehandelaren kunnen aller-
gische reacties optreden wanneer zij contact 

De eikenprocessierups.

Foto: Dick A. Jonkers
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hebben gehad met veevoer waarin brandha-
ren aanwezig waren. Dieren die op een af an-
dere wijze met de brandharen in aanraking 
zij gekomen, kunnen eveneens last hebben 
van negatieve effecten. Er zijn gevallen be-
kend van honden en paarden met kwetsuren 
aan lippen en slijmvliezen van mond en keel, 
met jeuk, speekselvloed en slikklachten ont-
stekingen. Verder kwamen irritatie van de 
slokdarm, diarree en koorts voor en in een 
enkel geval ademhalingsproblemen voor. 

Aanwezigheid sinds de 19e eeuw
Hoe lang de eikenprocessierups al in belang-
rijke aantallen voorkomt in Nederland is niet 
bekend. In een catalogus die door de be-
kende vlinderkundige Lempke is uitgebracht 
staat beschreven, dat de eikenprocessierups 
aanwezig was van 1820 tot 1900 in Neder-
land tot grofweg de lijn Arnhem - Nijmegen - 
Vianen - Dordrecht, met als opmerking bij de 
opgaven onder andere ‘in vrij grooten getale’ 
en ‘talrijk’. In een bewerking van het boek 
‘Het leven der dieren’ van A.E. Brehm merkt 

de bewerker Huizinga op, dat eikenprocessie-
rupsen in de jaren 1874 tot 1878 enkele ke-
ren in grote massa’s optraden in verschillende 
streken van Gelderland en Noord-Brabant. In 
de omstreken van Nijmegen kwamen zij ‘in 
groote menigte’ voor. Zij vraten daar niet al-
leen de eikenbomen, maar ook al het andere 
loofhout en de ooftbomen kaal, maar lieten 
zelfs de gewassen op akkers niet onberoerd. 
Rond 1900 verdween de soort; de oorzaak 
van het ontbreken daarna is onduidelijk. 
De eikenprocessievlinder verscheen voor het 
eerst weer in het zuidoosten van Brabant. In 
de monitoringreeks van insectenplagen die in 
1946 begon, kwam de rups weer in 1990 voor.  
Sinds dat jaar is er sprake van lichte tot zware 
aantasting van bomen door de eikenproces-
sierups. Ook in het Gooi wordt hij geregeld 
waargenomen, zoals dit jaar in Huizen. Hij 
rukt steeds verder op naar het noorden van 
Nederland en heeft inmiddels grote delen 
van Drenthe bereikt. In 2010 zijn de meest 
noordelijke nesten gesignaleerd in de stad 
Groningen. De frequentie waarmee de pla-
gen optreden wordt toegeschreven aan de 
verandering van het klimaat.

Beheersen en bestrijden 
De overheid pakt de beheersing van de pla-
gen en de bestrijding voortvarend aan. Er 
wordt geschat dat in Nederland in de zomer-
maanden jaarlijks ongeveer 80.000 mensen 
gezondheidsklachten hebben door de aan-
wezigheid van  eikenprocessierupsen. De Ne-
derlandse Voedsel- en Warenautoriteit leidt 

Foto: Dick A. Jonkers

Waarschuwing voor de eikenprocessierups.

Foto: internet

Het tweestippelig lieveheersbeestje.
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alles in goede banen. Er zijn een Expertgroep 
Eikenprocessierups en een leidraad voor 
de beheersing. Voorts gaan er, wanneer de 
rupsen zijn gesignaleerd, waarschuwingen 
uit naar gemeenten en terreinbeheerder en 
worden ook tuinbezitters i.v.m. mogelijke 
voorgenomen snoeiwerkzaamheden geat-
tendeerd. Soms wordt de bestrijding van een 
plaag grootschalig aangepakt, zoals in 2007 
waar in de provincie Limburg (Vlaanderen) 
door de Belgische federale regering het leger 
werd ingezet.
Bestrijding wordt uitgevoerd professionele 
bedrijven of diensten. Door vroegtijdig han-
delen kan een plaag worden voorkomen. 
Hiervoor wordt o.a. een bestrijdingsmiddel 
ingezet dat een bacterie bevat en de rupsen 
doodt. Het wordt in de toppen van eiken 
gespoten waarin de nesten van de rups zijn 
aangetroffen. Er is echter inmiddels gecon-
stateerd dat het gebruik van dit middel niet 
soortspecifiek is en onbedoeld nesten met 
jonge vogels als gevolg hiervan verloren zijn 
gegaan, door het voeren met dode rupsen 
van vlinders. 
Een andere manier aanpak is het ter plekke 
verbranden van de rupsen of door ze weg te 
zuigen en ze dan te begraven, verbranden 

of te verdrinken. Hierdoor worden geen an-
dere vlinder- of diersoorten getroffen, die bij 
gebruik van gif wel het slachtoffer worden. 
In de Verenigde Staten is als bestrijder een 
loopkever -de grote poppenrover- uitgezet. 
Deze kever zou als biologisch bestrijdings-
middel kunnen worden gebruikt. Het is een 
natuurlijke vijand van de eikenprocessierups 
en wordt wel grote rupsendoder genoemd. 
Hij kwam tot in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw alleen nog maar op de Veluwe voor. 
Onlangs is vastgesteld de larve van het nog 
volop in ons land voorkomende tweestippe-
lige lieveheerbeestje de rupsen ook eet.

Foto: Dick A. Jonkers

Professionele bestrijding van de eikenprocessierups.

Foto: Barbara Hogendoorn

Grote poppenrover.
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Uit de InfoschuurUit de Infoschuur
Leen Mak

Naamgeving
In dit tijdschrift vond u jarenlang een rubriek 
met de titel ‘Wat ons bezighoudt’. In deze ru-
briek hielden de secretaris -en ad interim de 
voorzitter- u op de hoogte van de zaken waar-
mee het bestuur bezig is. Als  nieuwe secretaris 
is mijn plan om die traditie voort te zetten en 
met u te delen wat er omgaat in het bestuur. 
Want, wat is een bestuur zonder een achterban, 
één die weet wat er speelt. Een achterban die 
kan meedenken en meepraten en in zijn eigen 
omgeving -indien mogelijk- een steentje bij-
draagt aan het doel van de vereniging: 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 natuur-
beheer te bevorderen.
Wat er verandert, is de titel waaronder ik dit 
ga doen. Ik heb intussen de Infoschuur ’t Gooi 
leren kennen als een plek waar het prima ver-
gaderen is. Daar aan de Naarderweg tussen 
Hilversum en Bussum, tussen het Spanderswoud 
en de  Bussumerheide -dichtbij de Natuurbrug 
Crailo- zit je midden in de omgeving waarvoor 
we het allemaal doen. U mag die titel ‘Uit de In-
foschuur’ best ook een beetje overdrachtelijk le-
zen. Ik heb intussen al door, dat er een enorme 
hoeveelheid informatie omgaat in het bestuur. 
In gedachten berg ik die allemaal netjes op en 
pik ik eruit, waarvan ik denk dat het u zal in-
teresseren. Mocht u eens wat missen, laat het 
weten, want ik houd van tweerichtingsverkeer. 

Zaken die aan de orde kwamen
Een groot deel van de bestuursvergaderingen 
is gewijd aan zaken betreffende de ruimtelijke 
ordening. Zo heeft de vereniging in de afgelo-
pen tijd formele standpunten ingenomen ten 
opzichte van ontwerpbestemmingsplannen be-
treffende het centrum van Bussum, de nieuwe 
wijk Anna’s Hoeve in Hilversum, het terrein 
Monnikenberg in Hilversum, de buitenwijken 
van Huizen en het tweede hockeyveld in Mui-
den. Ook was of is de vereniging actief met be-
trekking tot de ontwikkelingen rond het Hilver-
sumse vliegveld, de verkoop door het Rijk van 

een aantal monumenten (waaronder de Naar-
dense vestingwerken) en het voorland van de 
Stichtse Brug in Blaricum. Het doet genoegen te 
constateren dat gemeentebesturen de inbreng 
van de vereniging serieus nemen. We zien re-
gelmatig dat onze bijdragen inderdaad (mede) 
aanleiding geven tot het bijstellen van plannen. 
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de gang van 
zaken rond de verharding van het vliegveld in 
Hilversum. 
Een ander punt dat veel bestuurlijke aandacht 
vroeg en vraagt, is het Geopark-initiatief. Het 
gaat hierbij om een nauwe samenwerking tus-
sen overheden en particulier initiatief en daar-
voor moeten soms onbetreden paden worden 
gegaan. Gelukkig blijkt bij de vele contacten 
die er zijn met overheden en organisaties dat 
men, na enige gewenning aan de ideeën, dit 
initiatief positief tegemoet treedt. Als dit blad 
verschijnt is intussen een belangrijke stap gezet: 
de oprichting van ‘STICHTING ter realisatie van 
GEOPARK GOOI EN VECHT’. Daarmee is een an-
ker- en aanspreekpunt gecreëerd van waaruit 
de ontwikkelingen kunnen worden gecoördi-
neerd.
En dan zijn er de zaken die de vereniging zelf 
betreffen. In de tweede helft van dit jaar gaan 
vooral twee initiatieven op dit gebied aandacht 
krijgen: het PR- en ledenwerfplan en het orga-
niseren van lokale steunpunten. Bij dat laatste 
gaat het om een netwerk van ‘ogen en oren’ 
die het bestuur tijdig kunnen inseinen bij lokale 
ontwikkelingen op de beleidsterreinen waarop 
de vereniging actief is.

Vesting Naarden.

Foto: Dick A. Jonkers
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Verslag van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op 25 april 2013
Verslag van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op 25 april 2013

Leen Mak, secretaris

De algemene ledenvergadering 2013 wordt 
gehouden op 25 april in de Infoschuur ’t 
Gooi in Hilversum. De bijeenkomst staat 
onder leiding van de voorzitter, mw. Hetty 
Laverman-Berbée. Circa 30 leden wonen het 
huishoudelijk deel van de vergadering bij.

Verslagen
Na de vaststelling van de agenda komen de 
verslagen van de secretaris aan de orde. Het 
verslag van de algemene ledenvergadering 
van 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld en 
dat geldt ook voor het jaarverslag over 2012 
van de vereniging. Verder wordt met instem-
ming kennis genomen van het jaarverslag 
van de Gooise Natuurwacht van de hand van 
de heer Edwin Klomp. 

Financiële zaken
Daarna is de beurt aan de financiële zaken. 
De penningmeester, de heer Joost Grasso, 
geeft een korte toelichting op de jaarreke-
ning 2012. Deze laat, bij inkomsten van circa 
€ 36.000,- en uitgaven van circa € 35.200,-, 
een batig exploitatiesaldo zien van circa 
€ 800,-. De financiële commissie verklaart bij 
monde van de heer Marcel Jansen dat de fi-
nanciële administratie in orde is bevonden. 
De commissie stelt voor het bestuur te de-
chargeren van het gevoerde beleid, hetgeen 
vervolgens zonder verdere vragen gebeurt.
De heer Jansen is aftredend als lid van de 
financiële controlecommissie. In zijn plaats 
wordt de heer Harskamp benoemd.
De voorzitter geeft een toelichting bij de 
stand van zaken met betrekking tot het 
Steunfonds VVG. Ze noemt de al vastge-
stelde bestedingsdoelen: de aanloop naar 
het Geopark, PR en ledenwerving en de In-
foschuur ’t Gooi. Vanuit de vergadering zijn 
er lovende woorden voor het initiatief met 
betrekking tot de Infoschuur en de uitwer-
king ervan.
De begroting voor 2013 wordt gepresen-

teerd. Verwacht wordt dat de inkomsten in 
dit jaar de uitgaven van € 36.100,- zullen 
dekken. Ook dit stuk en de onderliggende 
beleidsvoornemens worden door de verga-
dering goedgekeurd.

Benoeming bestuursleden
De voorzitter presenteert de vergadering 
drie kandidaat-bestuursleden: de heren Jo-
han Jorritsma, Hans Metz en Leen Mak. 
De heer Johan Jorritsma is zittend bestuurs-
lid en is na twee perioden verplicht aftre-
dend. De voorzitter stelt de vergadering 
voor gebruik te maken van het artikel in de 
statuten dat stipuleert dat, indien de be-
langen van de vereniging, naar het oordeel 

De Infoschuur.

Foto: Dick A. Jonkers
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

van de algemene vergadering dit wenselijk 
maken, onmiddellijke herbenoeming van 
een bestuurslid voor een derde periode van 
ten hoogste vier jaar is toegestaan. De voor-
dracht tot herbenoeming van de heer Jor-
ritsma is gebaseerd op zijn specifieke inhou-
delijke deskundigheid op het terrein van het 
natuurbeleid.
De rol van de heer Hans Metz in het bestuur 
zal in het bijzonder liggen op het terrein van 
de ruimtelijke ordening en op de coördina-
tie met het kenniscentrum. Schrijver dezes 
wordt geïntroduceerd als beoogd secretaris 
van het bestuur. 
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord 
met de voorgestelde benoemingen.
De voorzitter verwelkomt de benoemden 
achter de bestuurstafel. Er is een bijzonder 
woord van dank voor de heer Bart Heller, die 
zich na het aftreden van de vorige secretaris,  
spontaan beschikbaar heeft gesteld om die 
functie ad interim waar te nemen.

Plannen voor 2013
De voorzitter presenteert het jaarplan 2013. 

Daarbij krijgen onder andere aandacht: 
- de verdere versteviging en toerusting 

van het Kenniscentrum;
-  het organiseren van lokale steunpunten;
-  de nieuwe editie van de cursus Gooi-o-

logie;
-  de verdere uitwerking van het Geopark 

initiatief;
-  het plan om de bekendheid van de VVG 

te vergroten -ook buiten de traditionele 
doelgroepen- door middel van een pro-
fessioneel PR- en ledenwerfplan. 

De vergadering reageert enthousiast en met 
instemming op de plannen.

Lezing Geopark
Het tweede deel van de vergadering is ook 
toegankelijk voor niet-leden. Circa 50 perso-
nen nemen met grote belangstelling kennis 
van de lezing van de heer Vincent Pieters 
van Erfgoedperspectief, die het Plan van 
Aanpak voor de instelling van het Geopark 
Gooi en Vecht presenteert. Elders in dit num-
mer meer informatie over dit bijzondere ini-
tiatief.

Najaarsprogramma 2013

Voor het komend najaar hebben wij weer een 
aantal mooie wandelingen voor u op het pro-
gramma gezet. Noteer de data en wandel ge-
zellig mee.

Fransche Kampheide en Cruysbergen
Datum: zaterdag 28 september 
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: parkeerplaats NS-station Bus-
sum-Zuid.
Openbaar vervoer: trein station Bussum-Zuid, 
buslijn 107 vanuit Hilversum en Huizen (halte 
Bussum-Zuid).

Mooi heidegebied, veel historie, houten hui-
zen uit de Verboden Kringen en prachtige na-
tuurontwikkeling.

Tafelberg, Huizer Eng, Tafelbergheide en Bla-
ricummerheide
Datum: zondag 6 oktober 
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: parkeerplaats bij restaurant De 
Tafelberg aan de Oud-Naarderweg te Blaricum.
Eventueel te bereiken met buslijn 107 (halte 
Huizen Trappenberg, maar dan wel circa 15 
minuten lopen).
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Wandeling over en langs oude engrestanten, 
langs loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, 
over een fraaie heide met zeldzame leem-
kuilen en wellicht nog een bezoekje aan de 
schaapskooi.

Laarder Waschmeer 
Datum: zaterdag12 oktober.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij Theehuis 
‘t Bluk aan de rand van de Zuiderheide te La-
ren.
Geen openbaar vervoer.
Het Laarder Waschmeergebied is sinds 2003 
grondig gesaneerd. Er ontwikkelt zich nu een 
prachtig natuurgebied met een zeer interes-
sante flora en fauna. Het gebied is niet vrij 
toegankelijk, maar onze gidsen mogen u er 
rond leiden.

Boombergwijk en Dudokpark Hilversum
Datum: zaterdag 19 oktober.
Vertrektijd: 14.15 uur.
Duur: ongeveer twee uur.

Vertrekplaats: Schuttersweg in Hilversum bij 
het A. Roland Holst College.
Openbaar vervoer: buslijn 105 (halte Trom-
penbergerweg, wegwijzers volgen richting 
Pinetum en dan nog een klein stukje verder, 
circa 15 minuten lopen).
Wandeling door de oudste villawijk van Hil-
versum met vooral aandacht voor de vele bij-
zondere bomen die hier staan. Natuurlijk is er 
aandacht voor de rijke historie.

Landgoederen De Beek, Oud-Bussem en mis-
schien Kommerrust
Datum: zondag 27 oktober.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de kruising Oud Blaricummer-
weg/Flevolaan te Naarden.
Openbaar vervoer: buslijn 101 (halte Naarden 
Bollelaan, circa 15 minuten lopen).
Prachtige herfstwandeling door twee of drie 
landgoederen met veel oude bomen en een 
boeiende, rijke historie.

Lange wandeling van Bussum-Zuid naar Hil-
versum-Sportpark
Datum: zaterdag 2 november.
Vertrektijd: 9.00 uur.
Duur: ongeveer vijf uur (pauzes niet mee ge-
rekend).
Vertrekplaats: parkeerplaats NS-station Bus-
sum-Zuid.
Openbaar vervoer: trein Bussum-Zuid of bus-
lijn 107 vanuit Hilversum of Huizen (halte 
Bussum-Zuid).
Het is op dit moment nog niet helemaal dui-
delijk hoe de wandeling zal gaan. Mogelijk 
via de ‘s-Gravelandse buitenplaatsen, maar 
daar is weinig horeca te vinden en dus zult 
u zelf voor eten en drinken moeten zorgen. 
Zodra er meer informatie is over deze lange 
wandeling zal deze worden gepubliceerd op 
de website. 

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 9  november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij de Kalkovens 
aan het eind van de Havenstraat in Huizen.

Foto: Edwin P. Klomp

Klokjesgentiaan.
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Openbaar vervoer: buslijnen 101, 107, 108 en 
320, (busstation Huizen, circa 15 minuten lo-
pen).
Wandeling langs de Gooimeerkust waar 
nog altijd relicten zijn te vinden van de 
vroegere Zuiderzee. Dan terug via het 
prachtige coulissen landschap van de eeu-
wenoude engen.

Spanderswoud
Datum: zaterdag 16 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats op de hoek 
van de Bussumergrintweg en de Spanders-
laan te Hilversum, tegenover restaurant Ro-
bert.
Genieten van mooie herfstkleuren en op zoek 
naar paddenstoelen. Kortom, een heerlijke 
wandeling in een prachtig bos. Waar komen 
die herfstkleuren vandaan? En waar leiden 
al die oude wegen naar toe? Wij gaan het u 
uitleggen.

De Vuursche
Datum: zondag 24 november.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij Theehuis 

‘t Hooge Erf aan de Hoge Vuurscheweg te 
Baarn (Lage Vuursche).
Openbaar vervoer: buslijn 70 (halte Hoge 
Vuurscheweg).
Verrassende wandeling door de bossen van 
het Hoge Erf en het Beukenwoud.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt al-
tijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn 
alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/
of consumpties zijn voor eigen rekening.
Honden kunnen absoluut niet worden 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. Neem bij twijfel even 
contact met ons op middels onderstaande 
gegevens. 
U kunt voor nadere informatie terecht bij de 
Gooise Natuurwacht in Hilversum via tele-
foon: 035 - 621 16 34 of mobiel: 06 - 17 76 34 
44 of per e-mail: natuurwacht@vriendenvan-
hetgooi.nl.
Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900-9292 (€ 0,70 per minuut) of www.con-
nexxion.nl.

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.

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

Foto: Druk./Uitg. J. Bout en Zonen
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Singer Museum
Oude Drift 1, 1251 BS Laren 
Tel.: (035) 531 56 56
www.singerlaren.nl

Dwars door Frankrijk met Henri Le Sidaner
6 september 2013 t/m 19 januari 2014

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

Informatie over de huidige tentoonstelling 
kunt u vinden op de website.

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

Oog in oog
21 september t/m 3 november 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

Via Sacra - De hongerdoeken van Zittau
T/m 22 september 2013

Het Labyrint der wereld ...
6 oktober 2013 t/m 30 maart 2014

Foto: Singer Museum

Foto: Kasteel Groeneveld

Het Groeneveld Banquet op 15 september 2013 op Land-
goed Groeneveld.

Foto: Muiderslot

Het labyrint der wereld zoals Comenius dat zag en zelf 
heeft getekend.
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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 
uur tot 15.00 uur een lezing. Voor onderwer-
pen zie op de website www.geologischmuse-
umhofland.nl onder ‘agenda’.

Oertijdwandeling voor kinderen
Op woensdagmiddag kun je een ‘scharrelrug-
zakje’ lenen en een ‘oertijdwandeling’ gaan 
maken. Voor informatie belt u (035)-5382520. 

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

Vanaf zondag 20 januari weer elke zondag-
middag een gratis rondleiding. Een curator 
of samensteller van de tentoonstelling leidt 
rond. Maak kennis met de collectie van het 
Museum, en kijk mee met curator Imke Ruig-
rok of een van haar mede-samenstellers van 
REFRAMED. Zij helpt de bezoeker de blik te 
verruimen, en de kijk op de collectie te ‘refra-
men’. Ook leuk met de (klein)kinderen!

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.

Willem Marinus Dudok aan het werk.

Foto: internet

Foto: internet

Op 15 september is er een lezing over gaatjes in botten. 
(onderkaak grottenleeuw)

Foto: Geologisch Museum Hofland

Het museum beschikt over een enorme collectie minera-
len, gesteenten en fossielen.
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Stichting Weegschaal Museum
Turfpoortstraat 27
1411 ED Naarden
Tel.: (035) 544 7153
Geopend: april t/m september van maandag 
t/m zondag 11.00-1700 uur; oktober t/m maart 
op zaterdag en zondag 11.00-17.00  uur. Geslo-
ten 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).

Jan Hein Bannier

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

Wat is je naam?
Paulus (Paul) Smit

Ben je in het Gooi geboren 
of daar later komen wo-
nen?
Ik woon hier nog niet zo 
lang. Ik ben opgegroeid in 
Daarlerveen, een dorp in 

de buurt van Almelo. Het Gooise landschap 
lijkt soms op dat van Twente: een coulissen-
landschap met stuwwallen en engen of essen. 

Heb je er sindsdien altijd gewoond? 
Ja.

Hoe lang woon je al in ’t Gooi en in welke 
plaats?
Wij, mijn vriendin Laura en ik en onze twee 
kleine dochters, wonen nu ruim twee jaar in 
Hilversum. 

Wat is er zo speciaal aan het Gooi?
Het mooie vind ik de rijkdom aan natuur, 
landschap en cultuurhistorie op loop- of fiets-
afstand. Het nog herkenbare boerenkarak-
ter van Blaricum en Laren en omgeving, de 
molenbuurt in Huizen. Verder de vesting van 
Naarden, wijken zoals de Boomberg in Hilver-
sum, gebouwen van Dudok en het voormalige 
sanatorium Zonnestraal. Het ligt allemaal in of 
vlakbij een afwisselend landschap met hoogte-
verschillen. Er is nog veel meer bijzonders, zo-
als de buitenplaatsen, de brinken, de tv- en ra-
diostudio’s, de openbare tuinen, het Pinetum, 
de Gooise schilders. Voor gezinnen met jonge 
kinderen is de net vernieuwde mysterieuze 
schommel bovenop de Hoorneboegsche Heide 
een leuke verrassing. 

Hoe lang ben je al lid van de VVG? 
Ik ben nog geen lid. Ik wou eerst kennismaken. 
Die periode is nu wel achter de rug, dus bin-
nenkort zal ik me aanmelden.

Wat trekt je aan in de VVG?
De VVG heb ik leren kennen als een vereniging 
van enthousiaste en deskundige liefhebbers 
van de natuur en het landschap in het Gooi. 
Dat geldt zowel voor het bestuur als voor de 
vrijwilligers. Zo heb ik dit voorjaar met de 
wandeling van de VVG in het kader van de 24 
uur van de natuur meegedaan. Die was goed 

Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG
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Foto: internet

verzorgd en de sfeer was prima. Wat ik verder 
belangrijk vind is dat de VVG volgens mij geen 
fanatieke club is, maar een groep mensen die 
goed nadenkt voordat ze aan de slag gaan. 

Voor welk specialisme (heb je) ben je aan-
spreekbaar voor de VVG? 
Ruimtelijke ordening en sociale geografie. 

Komt dit specialisme voort uit je professionele 
achtergrond, opleiding, hobby? 
Ik heb sociale geografie, met als specialisatie 
planologie, gestudeerd in Utrecht. Daarna heb 
ik als beleidsmedewerker gewerkt bij provin-
cies en gemeenten. Genieten van natuur en 
landschap is ook een hobby.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je hart 
naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
Dat is allereerst het gebied waar ik woon, Hil-
versum-Zuid, met de bossen en de heide. Als ik 
het Gooi ruim mag zien kies ik ook de dichtbij 
gelegen plassen van Kortenhoef, de buiten-
plaatsen van ‘s-Graveland en, maar een klein 
stukje verder fietsen, het Naardermeer. Je ziet 
zo heel veel en je bent echt buiten. Alleen al 
de vogels: de roodborsttapuit en de boomvalk 
op de hei, vier soorten spechten in het bos, de 

vele weide- en rietvogels. Om af te ronden kun 
je nog doorfietsen, naar het gebied rond het 
Gooimeer, met de bossen, landerijen en een 
onverwacht uitzicht op het randmeer. 

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor zou 
moeten inzetten? 
Dat kan ik niet goed beoordelen. Ik denk dat 
de VVG vooral door moet gaan met haar huidi-
ge werk: mensen enthousiast maken en goede 
ideeën promoten bij belangrijke partijen. Het 
idee voor het Geopark Gooi en Vecht is een 
voorbeeld. Daarnaast zou ze misschien nog 
meer kunnen samenwerken met overheden, 
andere belangenorganisaties, bedrijven en in-
woners. 

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van ’t 
Gooi die naar jouw mening onderbelicht zijn?
De vele voorzieningen op het gebied van na-
tuur en landschap. Ik denk hierbij aan de 
fietspaden en de terreinen van het Goois Na-
tuurreservaat (een bijzonder samenwerkings-
verband), maar ook aan de bezoekerscentra, 
de musea en de openbare tuinen en landgoe-
deren. Ik hoop dat de gebruikers deze voorzie-
ningen niet voor lief nemen, zodat ze nog lang 
blijven bestaan.

Hoorneboegsche Heide: een plaatje zegt meer dan duizend woorden.
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Koninklijke onderscheiding voor Joost GrassoKoninklijke onderscheiding voor Joost Grasso
Dick A. Jonkers

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de ko-
ninklijke onderscheidingen -in de volksmond 
aangeduid als lintjesregen-, is onze penning-
meester Joost Grasso benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Deze deco-
ratieplechtigheid vond plaats op 26 april 
2013 in de Burgerzaal van het pittoreske uit 
1601 stammende stadhuis van Naarden. De 
loco-burgemeester van Naarden mw. Joyce 
Sylvester gaf in haar toespraak aan dat de 
onderscheiding werd toegekend als blijk 
van waardering voor de inzet en maatschap-
pelijk betrokkenheid met de daarbij beho-
rende activiteiten bij diverse organisaties in 
heden en verleden. Als één van de oprichters 
in 1987 en tijdens zijn langdurig voorzitter-
schap van de Hockeyclub Naarden bijvoor-
beeld was hij niet alleen spil en inspirator. 
Zijn werkzaamheden bij die vereniging ste-

gen uit boven het bestuurlijke en beleidsma-
tige vlak. Ook op tal van andere fronten stak 
hij daadwerkelijk de handen uit de mouwen. 
Organisaties, waaronder ook de Vrienden 
van het Gooi mogen zich gelukkig prijzen 
met een doener zoals de gedecoreerde Joost 
Grasso in hun midden.

Het lintje van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: internet

● Heeft u ook belangstelling voor de geschiedenis van onze regio?
● Vindt u ook dat het cultureel erfgoed in onze regio in stand moet worden gehouden?
● Vindt u het ook belangrijk dat de historische, culturele instellingen in onze regio goed
 samenwerken om gezamenlijk een vuist te kunnen maken?
● Wilt u interessante artikelen lezen over onze regio en op de hoogte blijven van publicaties
 en activiteiten?

Wordt dan donateur van de Stichting Tussen Vecht en Eem, kortweg TVE.
Kennismakingsaanbod voor 2014: € 15, plus de Historische Canon Tussen Vecht en Eem. 
Daarna € 19,50 per jaar.

Donateurs van TVE:
● Ontvangen elk jaar vier nummers van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem, 
 waaronder één extra dik themanummer.
● Ontvangen uitnodigingen voor de jaarlijkse Open Dag, concerten en lezingen. 

Deze evenementen kunnen met korting worden bijgewoond.
● Kunnen korting krijgen op diverse historische publicaties over de regio.

Aanmelden als donateur via www.tussenvechteneem.nl, of schriftelijk naar: Penningmeester TVE, 
Rostocklaan 7, 1404 AD Bussum, of telefonisch via nummer 035-694 7726.

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) stimuleert de historische belangstelling voor het Gooi,
Vechtstreek en Eemland. Binnen TVE werken ca. 40 lokale en regionale organisaties samen.

De plaatselijke historie in een breder perspectief

Tussen Vecht en Eem

TVE 30e jrg. nr. 4, december 2012Tussen Vecht en Eem 
Tijdschrift voor regionale geschiedenis

Balthasar Bekker, een duivelse domineeDe buitenplaats Steevlied in BaarnKatholiek en protestant in Loosdrecht



Eerste Gooise Landschapsdag
op zaterdag 13 oktober 2013
Eerste Gooise Landschapsdag
op zaterdag 13 oktober 2013

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2013-3 is 6 november 2013

Sinds begin 2013 zijn zeven Gooise organisaties de vaste gebruikers van de Infoschuur van het Goois 
Natuurreservaat. Het gaat om: Goois Natuurreservaat (GNR), Vereniging van Vrienden van het Gooi 
(VVG), Archeologische werkgemeenschap Naerdinctlant (AWN), KNNV Vereniging voor Veldbiologie, 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (VWG), Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 
(IVN) en Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (NME). Deze organisaties willen 
meer met elkaar samenwerken en elkaar zo versterken. Om hier meer vorm en inhoud aan te geven 
is een van de eerste gezamenlijke activiteiten de Landschapsdag op 13 oktober.

De Landschapsdag is alleen toegankelijk voor leden en begunstigers van de zeven organisaties. Op 
die dag wordt door elke organisatie een korte lezing gehouden van steeds 7 minuten, waarna nog 
enkele vragen gesteld kunnen worden. De lezingen staan in het teken van een thema: ‘Kennisover-
dracht en Samenwerking’. Tussendoor zijn twee pauzes waarin er ruimte is voor onderling contact.

Informatie plaats en opgeven
De Eerste Gooise Landschapsdag is op 13 oktober.
Plaats: Infoschuur Goois Natuurreservaat, naast de Natuurbrug Zanderij Crailo (halverwege de Naar-
derweg tussen Bussum en Hilversum).
Tijd: Inloop vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur, afsluiting 15.45 uur. Napraten met een drankje.
Lunch: U dient zelf een lunch mee te nemen. Voor koffie, thee en water wordt gezorgd.

Opgeven 
Opgeven kan per mail aan: infoschuur@gmail.com Vermeld in uw mail: voornaam, achternaam, 
e-mailadres. Geef ook aan van welke (s.v.p. alle noteren) hierboven genoemde organisaties u lid/
begunstiger bent (GNR, VVG, AWN, KNNV, VWG, IVN, NME).
Extra: Vermeld s.v.p. ook als u lid bent van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE).
Heeft u geen mail? Geef u dan telefonisch op bij Corry Wildeman (VVG): 06 - 13 61 90 94. Vermeld 
hierbij eveneens de organisaties waarvan u lid/begunstiger bent en  geef uw voor- en achternaam en 
telefoonnummer door.

Let op, er is één voorbehoud!
Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen de mensen die zich opgeven 
én de grootte van elke organisatie. Is de zaal niet vol dan kan iedereen komen. Zijn er teveel opgaven 
dan valt een aantal mensen helaas af. Rond 1 oktober wordt dat bekeken. U ontvangt direct daarna 
een mailbericht of telefoontje met de mededeling of u bent geplaatst. Geef u dus snel op, …. vol is 
vol!

Jelle Harder, Maya Heinsbroek
en Hetty Laverman 
Organisatie eerste 
leden-Landschapsdag
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