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Toekomst voor ons erfgoedToekomst voor ons erfgoed
Over een maand of drie, op 5 maart 2014 om 
precies te zijn, vinden weer gemeentelijke 
verkiezingen plaats. Tijd dus om na te den-
ken wat we de komende vier jaar willen met 
onze cultuurhistorie, monumenten, religieus 
of industrieel erfgoed, musea, archeologie en 
groen.
Landelijke erfgoedorganisaties, verenigd in 
het Erfgoedplatform van Kunsten ’92*, heb-
ben daartoe een Gemeentelijke Erfgoed-
agenda opgesteld. Zij willen ons vrijwilligers, 
maar vooral ook (aanstaande) wethouders, 
raadsleden en erfgoedambtenaren inspire-
ren met concrete voorbeelden en handige 
tips hoe optimaal gebruik te maken van het 
aanwezige erfgoed. 
Landschappelijk en cultureel erfgoed is veel 
mensen dierbaar. In een dierbare en ver-
zorgde omgeving is het prettig wonen en 
werken. Onderzoek toont de positieve uit-
werking hiervan op de gezondheid aan. An-
der onderzoek laat de economische waarde 
van erfgoed zien; erfgoed stimuleert de lo-
kale economie. Het heeft dus zin om daarin 
te investeren. Een mooi verzorgd gebied, een 
gebied met een sterk historisch verhaal - met 
identiteit dus - is de trots van de inwoners en 
geeft een gemeente smoel.
Ook de Vrienden maken zich sterk voor het 
landschappelijk en cultureel erfgoed. Wij voe-
len ons thuis in een rijke cultuurhistorische 
omgeving en velen met ons. Kijk maar als de 

Vesting Naarden met zijn schootsvelden ten 
onder dreigt te gaan aan versnipperende be-
langen, of als dat dreigt te gebeuren met een 
karakteristieke villa, een weidelandschap met 
een mooie steilrand, een natuurterrein. Dan 
komen veel mensen in actie of dragen hun 
steentje bij aan het behoud of herstel daar-
van. Dat is fijn.
Fijn ook, die Gemeentelijke Erfgoedagenda, 
maar als u een handje wilt helpen: graag! 
Gemeentebestuurders en raadsleden zijn nog 
lang niet altijd doordrongen van het belang 
van het landschap en het erfgoed. Vertel 
daarom, net als ik, overal het verhaal daar-
van, van de plekken die van betekenis zijn in 
uw gemeente. Help uw gemeente voelhoorns 
te ontwikkelen en kansen te creëren. Betrek 
uw buren, betrek het bedrijfsleven. Laat van 
u horen! Zet uw kennis en uw kunde (nog-
maals) in voor iets dat u bezighoudt in uw 
gemeente of regio. Interesseer uw vrienden 
en familie voor wat groene en andere erf-
goedorganisaties doen. Hoe klein uw bijdra-
ge ook moge zijn, hij is welkom. U geeft uw 
belangstelling daarmee een gezicht. Prettige 
bijkomstigheid: voor het bestuur, redactie 
en kenniscentrum VVG zijn 
uw acties een waardering en 
stimulans om zich te blijven 
inzetten. Voor een mooie toe-
komst voor deze generatie en 
de volgende!

* www.kunsten92.nl/publicaties/overig/gemeentelijke-
 erfgoedagenda-goud-handen/ Hetty Laverman-Berbée, voorzitter
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Wandelexcursie Boombergwijk en DudokparkWandelexcursie Boombergwijk en Dudokpark
Edwin P. Klomp

Mede namens mijn collega-natuurgids Ran-
dolph Pelsink. Het is droog, rustig en aange-
naam herfstweer als wij op 19 oktober met 
twintig deelnemers onder leiding van twee 
natuurgidsen vertrekken voor een unieke 
wandeling, die deze keer eens niet door de 
natuur gaat. Onder de deelnemers ook een 
journalist van De Gooi- en Eemlander. We ver-
trekken op de Schuttersweg bij het A. Roland 
Holst College, de voormalige HBS. De school 
is genoemd naar haar wellicht bekendste leer-
ling, de dichter Adriaan Roland Holst (1888-
1976).

Zwerversliefde.

Laten wij zacht zijn voor elkander, kind
want, o de maatloze verlatenheden,
die over onze moegezworven leden
onder de sterren waaie’ín de oude wind.

O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet
het trotse hoge woord van liefde spreken,
want hoeveel harten moesten daarom 
breken
onder den wind in hulpeloos verdriet.

Wij zijn maar als blaren in den wind
ritselend langs de zoom van oude wouden,
en alles is onzeker, en hoe zouden
wij weten wat alleen de wind weet, kind.

En laten wij omdat wij eenzaam zijn
nu onze hoofden bij elkander neigen,
en wijl wij same’in ‘t oude waaien zwijgen
binnen een laatste droom gemeenzaam zijn.

Veel liefde ging verloren in den wind,
en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom - voor wij elkander weer verge-
ten - laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

Adriaan Roland Holst

Voor het prachtige schoolgebouw staat 
een tulpenboom (Liriodendron tulipifera). 
De boom is wat buiten model, maar ziet er 
wel vitaal uit. Via de Jonkerweg met fraaie 
Hollandse linden lopen wij achter langs het 
Pinetum naar de Botanische Tuin Dr. Coste-
rus. De bioloog Jan Costerus stichtte in 1920 
een botanische tuin naast de bibliotheek aan 
de Herenstraat te Hilversum. Toen de biblio-
theek is 1929 verhuisde, moest ook deze tuin 
wijken. In 1930 werd de huidige tuin aan de 
Zonnelaan aangelegd. Ook hier zien we een 
mooie tulpenboom en een Japanse noten-
boom (Ginkgo biloba). Verder een fraaie eu-
odia en een kornoelje (Cornus kousa). Er staat 
ook nog het één en ander in bloei, zoals salie, 
engelen trompet en zegenkruid. Beide laatst 
genoemde planten zijn dodelijk giftig, maar 
hoe komen ze toch aan die mooie namen.
Wij wandelen verder door de oudste villawijk 
van Hilversum, ontstaan aan het eind van de 
negentiende eeuw en genieten van de vele 
fraaie huizen en tuinen. Bij de Burgemeester 
Gülcherlaan meldt zich een fotografe van De 
Gooi- en Eemlander. In het Boombergpark 
maakt zij wat foto’s van de groep. Toch weer 
een stukje pr voor de Vrienden van het Gooi. 
Gepensioneerd bioloog Piet Bakker van Na-
tuurmonumenten (ik ken hem nog uit de tijd 
dat ik bij Natuurmonumenten werkte) wijst 

Foto: Erik van Wijland

Het silhouet van deze bladeren lijkt op een tulp. Het is dan 
ook de tulpenboom (Liriodendron tulipifera) in de Costerus 
Tuin aan de Zonnelaan.
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Foto: Erik van Wijland

Kantongerecht aan de ’s-Gravelandseweg. Op deze afbeelding zijn zes boomsoorten te zien. Links een apentreiter of 
slangeden (Araucaria araucana), dan een groepje bomen bestaande uit bruine beuk, paardenkastanje, tamme kastanje en 
esdoorn en rechts de kruin van een gewone beuk.

mij op een prachtige smalbladige es (Fraxinus 
angustifolia). Ook zien wij een witte esdoorn 
(Acer saccharum). Even verderop, vlakbij de 
Boomberglaan staat een zeldzame oosterse 
plataan (Platanus oriëntalis). Hij verschilt van 
de gewone plataan door onder andere de 
bladvorm en het aantal vruchtjes. Bij de oos-
terse plataan zijn dat er drie bij elkaar, bij de 
gewone plataan meestal twee.
Langs de Boomberglaan staan enkele Ame-
rikaanse linden en in het Rosarium zien wij 
een mooie hemelboom (Ailanthus altissima), 
verder aan de Vondellaan enkele prachtige 
westerse levensbomen (Thuja occidentalis). 
Deze forse coniferen mogen met recht monu-
mentaal worden genoemd.
Via de Valkhoflaan en de Torenlaan komen 
wij bij de oudste begraafplaats van Hilver-
sum: De Hof. Hier staan veel oude bomen. 
Mooi dat er midden in het toch wel drukke 
Hilversum zo’n oase van rust is. Wij verlaten 
de begraafplaats weer bij de Burgemeester 

Andriessenstraat en wandelen verder richting 
Dudokpark. In een tuin op de hoek van de 
Albertus Perkstraat en de ‘s-Gravelandseweg 
staat een forse zwarte berk (Betula nigra). 
Berken zijn vaak gemakkelijk te herkennen 
aan de witte stam, maar bij deze soort is maar 
weinig wit te zien.
We lopen langs de voormalige AVRO-studio 
van architect Merckelbach. De concertzaal 
van deze studio wordt wel de vioolkist ge-
noemd en met enige fantasie is dat ook wel 
te zien. Onder het Melkpad door loopt een 
tunnel die beide studiogebouwen met elkaar 
verbindt.
We bereiken het Dudokpark. De eerste boom 
die we daar tegenkomen roept al gelijk ver-
bazing op. Hij lijkt een beetje op een laurier, 
maar daaraan groeien geen eikels en aan 
deze boom wel. Het is dan ook geen laurier, 
maar een groenblijvende steeneik (Quercus 
ilex). Er staat nog een merkwaardige eik, je 
zou hem de gekuifde zomereik kunnen noe-
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men, maar die naam bestaat niet. Het is een 
rare cultuurvariëteit van de zomereik met 
wel heel merkwaardig blad. Voor de goede 
orde hier even zijn echte naam: (Quercus ro-
bur ‘Cristata’ ). Nog meer eiken, zoals de mos-
eik (Quercus cerris). Waarom moseik? Nou, de 
napjes van de eikels van deze soort zijn wat 
mosachtig behaard. Vooruit, nog maar een 
eik dan, de Pontische eik (Quercus pontica). 
De bladeren van deze soort lijken nauwelijks 
op de bekende eikenbladeren. Er staat een 
prachtige ceder, maar niet zo maar een. Het 
is een schitterende Himalayaceder (Cedrus 
deodara). Een heel mooie Japanse esdoorn 
(Acer palmatum). Waarschijnlijk het oudste 
exemplaar in Noord-Holland.
We genieten even van het prachtige Raadhuis 
van Hilversum van de bekende architect Wil-
lem Marinus Dudok, gereedgekomen in 1931. 
Naar men zegt hangt in de 45 meter hoge to-
ren het zuiverste klokkenspel van Nederland. 
Vroeger, ik kan mij dat nog herinneren, ieder 
uur op de radio zenders Hilversum 1 en 2 te 
horen vlak voor de nieuwsuitzendingen.
Geheimpje! Het Raadhuis van Hilversum 
is een prachtig gebouw en ook wereldbe-
roemd. Willem Marinus Dudok was echter 
helemaal geen architect. Hij was Officier der 
Genie te Land bij de Koninklijke Landmacht. 
Niet verder vertellen!
Naast het Raadhuis dat Dudok daar toch maar 
even heeft neergezet (waarvoor dank) staat 
een Noorse esdoorn prachtig te pronken met 
haar goudgele herfstkleur.
Wij gaan verder via de Hoge Naarderweg en 
de Heuvellaan en zien dan alweer een eik op 
de hoek van de Bothalaan. Dit is de scharla-
keneik (Quercus coccinea). Eigenlijk zijn wij 
iets te vroeg, want even verder in de herfst 
kleurt deze boom prachtig rood. Het is één 
van de vele Amerikaanse eikensoorten.
Het begint het bij mij wat te kriebelen. Ik 
kom op bekend terrein! In deze omgeving 
heb ik zo’n beetje twintig jaar als hovenier 
gewerkt. Voornamelijk in de tuinen van en 
rond de voormalige VARA-studio. Ik heb daar 
vele bomen gesnoeid, maar zelfs ook om-
gezaagd. De VARA heeft inmiddels al haar 
oude panden verlaten en is naar het Media-
park verhuisd. Leuk om te vertellen is, dat het 

kleine witte studiogebouwtje met die zes-
kantige kap onder aan het torentje het eerst 
gebouwde echte studiootje was.
Weet iemand nog waar de letters VARA voor 
staan? Bij de VARA zullen het wellicht niet 
graag horen, maar het staat voor Vereniging 
van Arbeiders Radio Amateurs.
In de loop der jaren heb ik niet alleen daar 
de nodige bomen omgezaagd, maar er ook 
diverse geplant, samen met mijn collegae.
Dan kom ik bij de tuin van het perceel Mid-
denweg 1, destijds één van de dertien VARA-
villa’s. Daar staat een fraaie moseik. Die boom 
is door mij en mijn collega Sandrina ten Veen 
geplant in 1984.

In 1984 bestond de VARA 60 jaar en dat 
werd uitgebreid gevierd bij en rond de stu-
dio. Het bekendste VARA-programma is na-
tuurlijk Vroege Vogels, een programma dat 
nog steeds succesvol is op radio en televisie 
en ooit is voortgekomen uit het programma 
‘Weer of geen weer’ met Bert Garthoff en Leo 
de Beer, Gerrit Eerenberg als wekelijkse weer-
man en de onvergetelijke dr. Fop. I. Brouwer 
als wekelijkse wetenschappelijk columnist 
met als thema ’Alles wat groeit en bloeit en 
ons steeds weer boeit’.
De moseik is destijds in het kader van het jubi-
leum van de VARA aangeboden door Staats-
bosbeheer. Hoe gaat dat planten van zo’n 
boom nu eigenlijk in zijn werk? Om te be-
ginnen mag de tuinman het plantgat graven 
en de boom naar de plek vervoeren en dat is 
best nog wel zwaar werk met een kruiwagen. 

De sfeer op de Minister Hartsenlaan ligt in handen van de 
amberbomen (Liquidamber styraciflua).

Foto: Erik van Wijland
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Ongerustheid over nieuw plan
woningbouw MOB-complex

Ongerustheid over nieuw plan
woningbouw MOB-complex

Dat lukt allemaal best. Dan wordt de boom in 
het plantgat gezet en mogen allerlei bobo’s, 
in dit geval van de VARA en van Staatsbos-
beheer, met een spade wat aarde op de kluit 
gooien. Eén en ander gebeurde allemaal 
voor het weekend. Het is natuurlijk allemaal 
broddelwerk. Na het weekend hebben mijn 
collega Sandrina en ik de boom weer uit het 
plantgat gehaald, een boompaal geplaatst, 
wat extra bomengrond toegevoegd en hem 
definitief geplant. Kijk, hij staat er nu bijna 
dertig jaar en doet het perfect.
Wij wandelen even verder en komen dan bij 
een zwarte beuk (Fagus sylvatica ‘Riversii’), 
ook door mij geplant in 1990. Als we nog iets 
verder lopen zien wij een aantal mooie pad-
denstoeltjes. Het zijn gewone zwavelkopjes 
en die groeien op boomstronken, maar hier 
is geen boomstronk te bekennen. Maar ook 
daar heb ik wel een verklaring voor. Hier 
stond ooit een mooie amberboom (Liquidam-
bar styraciflua) en die is (niet door mij) ver-
wijderd en wellicht zit de stronk nog in de 
grond.
Jacobus Pennweg, Villa Kakelbont, het kin-
derdagverblijf van de omroep. Hier staat een 
fraaie varenbeuk (Fagus sylvatica ‘Aspleni-
folia’). Ik wil niet vervelend doen, maar ook 
deze boom is door mij in 1990 geplant. Ik 
heb hier duidelijk mijn sporen achter gelaten, 
maar het zijn wel mooie sporen.
Wij wandelen verder via de Steynlaan naar 
de ‘s-Gravelandseweg, één van de eerste 
met klinkers bestrate wegen in de regio. Op 
de Costeruslaan vindt één van de deelneem-

sters een eikeltje met een wat vreemde ver-
groeiing. Het is een eikel van een zomereik 
waarop zich een gal bevindt, in dit geval een 
knoppergal.
Nog even kijken aan de Laan van Vogelen-
zang, een restant van het vroegere land-
goed Vogelenzang van Willem Blijdenstein. 
Hier staan o.a. twee fraaie mammoetbomen, 
ten onrechte vaak aangeduid als Sequoa. 
De juiste wetenschappelijke naam van de 
Mammoetboom is (Sequoadendron gigan-
teum). De echte Sequoia is de redwood, de 
hoogste boom ter wereld (Sequoia semper-
virens). Verschil: de redwood heeft naalden, 
de mammoetboom heeft schubben. Als wij 
de wandeling afsluiten via de Van der Lin-
denlaan (weet u nog wie Pieter Cort van der 
Linden was?) zien wij binnen de muren van 
het Pinetum zowel de mammoetboom als de 
redwood staan. Op de muur van het Pinetum 
zien wij nog een zeer zeldzame tongvaren.
Wij zijn dan weer terug op de Schuttersweg 
en dan denk je, wij hebben een mooie wan-
deling gehad met onderweg veel bijzondere 
bomen, mooie huizen. Opeens steekt er op 
de Schuttersweg een heel fraai rupsje over 
met gevaar voor eigen leven. Het is de rups 
van het bont schaapje, een tamelijk zeldzaam 
nachtvlindertje. En inderdaad een pijlstaart-
rups.
Dan is na twee uur de wandeling afgelopen. 
Nou ja, toch niet helemaal. Er komt een me-
vrouw aan gefietst en die mevrouw ken ik. 
Het is de oud-burgemeester van Hilversum. 
We hebben een leuk gesprek.

Omwonenden richten Cruysbergen Natuurlijk op

Pieter Schut

De nieuwe woningbouwplannen van de ge-
meente voor het MOB-complex in Bussum 
(tussen de Nieuwe ’s-Gravelandseweg, de 
Franse Kampweg en de Hilversumse Meent) 
hebben bij de omwonenden tot verbazing en 
ongerustheid geleid. Om die reden hebben 

ze onlangs de stichting Cruysbergen Natuur-
lijk opgericht. Initiatiefnemer Marc Radema-
ker: “We zijn niet tegen woningbouw op die 
plek, maar wel tegen het grote bouwvolume 
dat de gemeente Bussum nu lijkt na te stre-
ven. Dat gaat ten koste van de natuur in dit 
gebied.  En daar was dit juist allemaal om be-
gonnen”.
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Hoe zat het ook alweer? Het MOB-complex 
was in het verleden een mobilisatiecomplex 
van defensie. Het gaat om een gebied van 
25.000 vierkante meter, waarop nog zestien 
gebouwen staan en veel asfalt en ander afval 
in de grond zit. Het MOB-complex ligt naast 
het natuurgebied Cruysbergen en alom be-
staat consensus dat geprobeerd moet wor-
den om zoveel mogelijk van dit gebied toe 
te voegen aan Cruysbergen om het te behou-
den als natuurgebied. Het terrein vormt een 
onmisbare schakel tussen bos en heide (Span-
derswoud) van het Goois Natuurreservaat en 
het Naardermeer.

Om het MOB-complex terug te geven aan 
de natuur heeft de gemeente Bussum een 
aantal miljoenen nodig om het terrein aan 
te kunnen kopen van de eigenaar, de Dienst 
Domeinen en om de grond schoon te maken. 
De gemeente wil dit financieren door op een 
klein deel aan de oostkant in dit gebied wo-

ningen te laten bouwen. Er zouden maximaal 
vijf villas of 25 appartementen komen, mooi 
weggestopt in het groen en er leek een op-
lossing te zijn gevonden waar iedereen tevre-
den mee was. Ook de omwonenden konden 
er mee leven.

De economische crisis gooide echter roet in 
het eten. Het kleinschalige plan bleek vol-
gens de gemeente om meerdere reden niet 
meer haalbaar. Dit voorjaar kwam wethou-
der Paul Barneveld met een nieuw plan dat 
in juni op een inspraakavond is toegelicht. 
Nu ziet het er naar uit dat er vijftig tot zestig 
woningen komen in de vorm van apparte-
mentengebouwen en losse woningen. Daar-
door wordt het kleine gebied dus intensief 
bebouwd en juist daar zit nu de zorg van de 
direct omwonenden.”Dat past niet in de klei-
ne ruimte. Kleiner dan twee hectare, aan een 
zorgvuldig ontwikkeld natuurgebied”, aldus 
Marc Rademaker.

De situering van het MOB-complex. Rechtsonder in het gebied is de locatie waar woningbouw gepland staat.

Bron: Spiegelschrift
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Bebouwing Stork-terrein beïnvloedt
het zicht op Naarden

Bebouwing Stork-terrein beïnvloedt
het zicht op Naarden

De voormalige entree van het MOB-complex aan de Nieu-
we 's-Gravelandseweg in Bussum.

Foto: Peter VincentRademaker, zelf woonachtig aan de Nieuwe 
’s-Gravelandseweg: “Niemand heeft tot nu 
toe helemaal scherp wat er echt gaat gebeu-
ren. Dat willen wij als stichting transparanter 
krijgen. In het eerste plan zouden de auto’s 
bijvoorbeeld onder de grond naar de appar-
tementen worden geleid. Mooi natuurlijk, 
maar nu komen er twee keer zoveel wonin-
gen, dus ook twee keer zoveel auto’s. Alles 
moet goedkoper en er moet ook hoger ge-
bouwd worden. Dus wordt de druk op het 
natuurgebied ineens veel groter”.

Een snelle realisering van woningbouw lijkt 
onzeker, te meer omdat mede door de hui-
zencrisis de vraag naar woningen in de prijs-
klassen boven de 350.000 euro, waar het hier 
om gaat, momenteel in Bussum niet erg hoog 
is. Rademaker: “Wij willen als buurt nu vanaf 
het begin bij de nieuwe plannen betrokken 
zijn. Dus daarom hebben we binnenkort een 
afspraak met wethouder Barneveld en heb-
ben we ook de Vrienden van het Gooi, de 
Spiegelvrienden en het Goois Natuurreser-

vaat benaderd. We gaan dus actief aan de 
slag, waarbij we heus niet overal tegen zijn, 
maar mee willen zoeken naar goeie oplossin-
gen”.
www.cruijsbergennatuurlijk.nl

* Dit artikel is ongewijzigd met toestemming overgeno-
men uit “Spiegelschrift” Magazine van de Vereniging 
Vrienden van het Spiegel in Bussum.

Hans Andringa

Het college van B&W van Naarden toont zich 
een slecht beheerder van het  Werelderfgoed 
binnen zijn grenzen. Door ondoordachte 
plannen voor een flatgebouw aan een van de 
toegangswegen, dreigt Naarden-vesting let-
terlijk uit het zicht te verdwijnen. 
De voorstellen van wethouder Marcel Adriani 
zijn het resultaat van een politiek spel in het 
college van B&W. Raadsleden en burgers wis-
ten van niets. 

Begin oktober 2013 kregen bewoners aan de 
Amersfoortse- en Huizerstraatweg in Naar-
den een brief van de gemeente. Het was 
een uitnodiging of ze wilden kijken naar de 
bouwplannen op het zogenoemde Stork-
terrein. Hier stond vroeger het hoofdkantoor 
van Stork. Bij het zien van de plannen streden 

schrik, verontwaardiging en boosheid om 
voorrang. Het gaat namelijk niet alleen over 
het Stork-terrein. Tot ieders verrassing zijn er 
grote gevolgen voor de bewoners rond de 
Amersfoortse- en Huizerstraatweg, het com-
ponistenkwartier en voor de visuele kwalitei-
ten van Naarden-vesting. 
Op het Storkterrein in het Rembrandtkwar-
tier, krijgen twee scholen, het Wellandcollege 
en de Godelindeschool een nieuw gebouw. 
Verder komen er zo’n veertig koopwonin-
gen, (2- en 3-onder éénkappers). Die stonden 
niet in de oorspronkelijke plannen. Echter 
na maandenlang touwtrekken en bekvech-
ten met de Bewonersvereniging Mooi Rem-
brandt, ging de gemeente Naarden -tot grote 
tevredenheid van de bewoners van het Rem-
brandtkwartier- door de knieën. 
Door de komst van dure koopwoningen was 
er geen ruimte meer voor de geplande  soci-
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ale huurwoningen. Daarom moest er aan de 
Amersfoortsestraatweg een flatgebouw ko-
men van  vijf  etages van 18 meter hoog. Die 
flat moet komen op een klein terreintje waar 
nu nog tijdelijke klaslokalen staan van de Go-
delindeschool. (Op deze plek stond tot ver in 
de tachtiger jaren het Naardense zwemstadi-
on. De schoorsteen is toen blijven staan om-
dat daar vleermuizen in huisden. red.) 
Op 16 oktober was er een gemeenteraads-
vergadering, waar raadsleden voor de eerste 
keer over de plannen konden spreken. Hier 
grepen bewoners van de inderhaast opge-
richte Bewoners- en Belangenvereniging 
Mooi Naarden hun kans om te protesteren. 
De woningbouwplannen kunnen procedu-
reel niet door de beugel. Zonder inspraak 
geen bouwactiviteiten, was de eis van ‘Mooi 
Naarden’. 

Gevolgen van de bebouwing
Een groot bezwaar van bewoners is dat het 
gebouw op minder dan 100 meter van hun 
achtertuinen staat gepland. 
Wie straks Naarden-vesting binnenrijdt via de 
Amersfoortsestraatweg ziet niet meer de ves-
tingwerken en de kerktoren, maar een flat. 
Het gebouw moet namelijk haaks op de rooi-
lijn komen te staan, midden op een zichtlijn. 
Toekomstige bewoners van de flat moeten 
ook het ergste vrezen. Hun woning staat op 
een parkeerplaats, pal naast sportvelden die 
zeven dagen in de week druk worden be-
speeld. ’s Avonds tot een uur of tien worden 
die fel verlicht door hoge lichtmasten. 
Áls er die avond na de inbreng van Mooi 

Naarden nog raadsleden waren die geen 
besef hadden van de povere kwaliteit van 
de voorstellen van wethouder Marcel Adri-
ani, dan waren ze dat wel na de inbreng van 
Henk van Steennis. 
Hij fileerde de plannen namens de Vereni-
ging van Vrienden van het Gooi. Niet alleen 
de bouwplannen voor de Amersfoortsestraat-
weg, maar ook voor het Stork-terrein, von-
den weinig genade in zijn ogen. 

Betere stedenbouwkundige kwaliteit 
Het begon bij de Bewoners- en Belangen-
vereniging Mooi Naarden als verzet tegen 
hoogbouw, maar al snel groeide het  besef 
dat dit een goede kans was om tot een betere 
stedenbouwkundige  kwaliteit te komen. De 
Amersfoortsestraatweg is al jaren een doorn 
in het oog van omwonenden. Het is een rom-
melig gebied met lintbebouwing zonder veel 
structuur of visie. Keer op keer probeerde de 
gemeente aan weerszijden van de weg nood-
oplossingen te dumpen voor tal van proble-
men. De laatste jaren betrof dat o.a. extra 
parkeerplaatsen, noodgebouwen voor een 
school, opvang voor asielzoekers of een com-
pleet nieuwe woonwijk. 
Nu was de maat vol. Bewoners en Van Steen-
nis vroegen de raadsleden om een samen-
hangende structuurvisie voor de hele Amers-
foortsestraatweg, vanaf hotel Jan Tabak tot 
aan de toegang van de vesting. De belang-
rijkste toeristische attractie van Naarden ver-
dient die aandacht. De bewoners verdienen 
die aandacht ook. De sportvelden met de grote lichtmasten.

Foto: Hans Andringa

Foto: internet

Het Naardense zwemstadion.
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Succesvolle Eerste Gooise LandschapsdagSuccesvolle Eerste Gooise Landschapsdag

Eerste succesje
Een eerste succesje was binnen op de eerder 
genoemde 16e oktober. De raadsleden wil-
den toen nog geen besluit nemen over de 
plannen van Adriani. In de recent aangeno-
men woonvisie staat immers niets over wo-
ningbouw op die plek en hoogbouw moet er 
zeker niet komen, vindt de raad. 
De Bewoners- en Belangenvereniging Mooi 
Naarden ging daarna in volle vaart door. Er 
kwam een petitie tegen de bouwplannen die 
in amper 48 uur door ruim 200 mensen werd 
getekend en dat was nog maar het begin. 
Er volgden gesprekken met wethouder Adri-
ani en met de fracties van alle politieke par-
tijen. Oppositiepartijen CDA en PvdA wezen 
de Stork-plannen af, maar collegepartijen 
D66 en VVD stonden er in grote lijnen nog 
steeds achter. 
De derde collegepartij Groen Links, was ver-
deeld. Fractievoorzitter Wim Verest vond de 
achterkamertjespolitiek en het gebrek aan 
politieke transparantie zó verwerpelijk, dat 
hij aftrad. De rest van de fractie bleef zit-
ten. Een breuk met het college, kort voor de 
gemeenteraadverkiezingen, vond zij een te 
hoge prijs. 

Vesting voorlopig gered?
De afloop is nog onduidelijk. 13 november 
deed Adriani een nieuwe poging om politieke 
steun te verwerven. Hij wil de bouw van vil-

Bron: www.storklocatie.nl

Het Stork-terrein vanaf boven gezien.

la’s, het Wellandcollege en Godelindeschool 
door laten gaan. Los daarvan moet er in een 
participatieproces alsnog gesproken worden 
over de toekomst van de Amersfoortsestraat-
weg met o.a. Mooi Naarden en de Vrienden 
van het Gooi. Ook deze keer kreeg Adriani 
opnieuw (nog) onvoldoende steun. 
Het aanzien van de vesting is voorlopig ge-
red,  maar het college van B&W wil door met 
het Stork-dossier  en dit afhandelen vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 
De strijd van Mooi Naarden is nog maar net 
begonnen.

Hetty Laverman-Berbée

Op zondag 13 oktober 2013 is de Eerste Gooi-
se Landschapsdag gehouden. Deze Land-
schapsdag werd, door de natuur gekenmerkt 
als een dag waarop het voortdurend hard re-
gende en koud was. Binnen, in de Infoschuur 
‘t Gooi, was het tegenovergestelde het geval. 
Niet alleen de temperatuur was aangenaam, 
de gezellige en enthousiaste sfeer was dat 
zeker ook.

Een mijlpaal
Met de Gooise Landschapsdag was het de 

eerste keer in de geschiedenis dat de zeven 
organisaties, gehuisvest onder één dak, bij-
een kwamen. Dat mag best als een mijlpaal 
gezien worden. De VVG heeft zich hiervoor 
extra ingespannen samen met andere poten-
tiële gebruikers om dit van de grond te krij-
gen en dat is gelukt. 
Een belangrijke doelstelling van het geza-
menlijke gebruik van de Infoschuur is om 
waar mogelijk met elkaar te gaan samenwer-
ken en op die manier elkaar te versterken. 
De Eerste Gooise Landschapsdag was daarom 
alleen bedoeld voor de leden en vrijwilligers 
van deze zeven organisaties. 
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Wie waren er aanwezig?
De aanwezigen waren leden en vrijwilligers 
van de sinds begin 2013 zeven ‘vaste gebrui-
kers’ van de Infoschuur. Dat zijn de volgende 
organisaties:
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 
(VWG), Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid (IVN), Archeologische Werk-
gemeenschap Naerdincklant (AWN), Stichting 
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eem-
streek (OGVE), Vereniging voor Veldbiologie 
(KNNV), Goois Natuurreservaat (GNR) en de 
Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG).

Programmaverloop
De aanwezigen kregen in sneltreinvaart en in 
een notendop informatie voorgeschoteld van 
de zeven vaste gebruikers van de Infoschuur 
‘t Gooi. Leidend daarbij was het thema: ‘Ken-
nisoverdracht en samenwerking op het ge-
bied van natuur, cultuur, landschap en erf-
goed’. Dat is een breed spectrum! Natuurlijk 
hangt dat samen met met de diversiteit aan 
kennis en activiteiten binnen de organisaties.
De sprekers hielden allen boeiende beto-
gen. Dat moest ook wel want de presentatie 
moest binnen zeven minuten klaar zijn, waar-
na er ruimte was voor vragen. Het was duide-
lijk dat de zaal intensief luisterde, wat daarna 

veel interessante vragen opleverde. 
Wie niet aan bod kwam of later een vraag 
bedacht kon dat op een plakbriefje schrijven 
en op een flap-over plakken. Na afloop ston-
den daar interessante vragen, opmerkingen 
en ideeën genoteerd.

De lunch-, theepauze en de tijd na afloop 
werden zeer goed benut door elkaar (aan) te 
spreken. 

Een korte bloemlezing wat er uit de lezingen 
naar voren kwam:
- VWG: Het Dineke Sluijters Vogelfonds 

staat ook open voor andere organisaties, 
mits de aanvraag duidelijk te maken heeft 
met de vogels in het werkgebied van de 
VWG.

- IVN: Wij zijn erg blij met de Infoschuur, 
maar onze kosten ervoor zijn nu al hoger 
dan we aan contributies van de leden ont-
vangen. 

- AWN: Op de open gezaagde en geplagde 
bospercelen in het Spanderswoud heb-
ben we Franse kogels gevonden. De naam 
van de naastgelegen Fransche Kampheide 
klopt dus echt wel. 

- OGVE: Zie ons als de spin in het web van 

Foto: Erik van Wijland

De Infoschuur ‘t Gooi.
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In beeld: houtsnipIn beeld: houtsnip

de natuur- en milieueducatie. Wij willen 
graag samen met anderen meer voor de 
jeugd doen.

- KNNV: De aandacht die natuureducatie in 
Nederland krijgt is om te janken!

- GNR: Behalve de natuurbrug Zanderij 
Crailo zijn er straks nog vijf andere na-
tuurbruggen in de regio. Reactie uit de 
zaal: “Je raakt het spoor bijster. Zet op 
elke natuurbrug de naam ervan, voeg 
eventueel een paar afbeeldingen toe van 
dieren die passeren. Dat is ook goede PR 
voor het GNR“.

- VVG: Het Geopark is een initiatief dat, om 
te kunnen slagen, afhankelijk is van een 
brede inzet. Hierbij zijn veel kansen voor 
vrijwilligers om aan bij te dragen, bijvoor-
beeld bij een eerste pilot aan de oude klif-
kust bij Huizen.

Resultaat van de dag
Uit de vele reacties is op te maken dat deze 
kennismaking dag goed is bevallen: een dui-
delijk merkbaar goede sfeer, interessante 
gesprekken, prima die uitwisseling van ken-
nis en activiteiten. Er zijn verwachtingen en 
hoop  dat door elkaar en elkaars organisaties 
beter te kennen dat  makkelijker  kan leiden 
tot meer afstemming en samenwerking.
 
Een goed voorbeeld wat al loopt is de leer-
gang Gooi-o-logie, waaraan bijna alle gebrui-
kers van de Infoschuur een bijdrage hebben 

geleverd. (Noot: Tussen Vecht en Eem is geen 
gebruiker van de Infoschuur, maar wel een 
belangrijke partner voor de VVG).

 Als punt van gezamenlijk aandacht werd ‘de 
jeugd’ vaak genoemd. Sommige organisaties 
zijn actief met en voor de jeugd, anderen wil-
len dit graag doen, maar het ontbreekt aan 
vrijwilligers om ermee aan de slag te gaan. 
Het zou goed zijn dit gezamenlijk te inven-
tariseren wat er is, wat voor vragen en zorg-
punten en wensen er zijn en wat er vervol-
gens voor mogelijkheden zijn (te creëren). De 
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en 
Eemstreek kan hier wellicht op educatiege-
bied een eerste aanzet geven.

Met dank aan Jelle Harder en Maya Heins-
broek.

Foto: Erik van Wijland

De organisatoren van de Eerste Gooise Landschapsdag 
v.l.n.r. Hetty Laverman, Jelle Harder, Maya Heinsbroek.

Dick A. Jonkers

Houtsnippen zijn geheimzinnig levende vo-
gels. Er zijn maar weinig mensen die er ooit 
een hebben gezien. Als dat wel zo is zal het 
meestal een exemplaar zijn geweest dat op de 
een of andere wijze om het leven is gekomen, 
gewond is geraakt, of verschrikt opvloog van 
de bodem toen men naderde. Een geluksvogel 
kan ook wandelaar zijn geweest, die zich in de 
avondschemering in het broedgebied bevond 
van een houtsnip en ze door de paden of over 
de boomtoppen zag vliegen. 

Broedvogel
De houtsnip is een vrij forse in bossen levende 
vogel, die ongeveer de grootte heeft van een 
houtduif en een lange rechte snavel bezit. 
Hij behoort tot de steltloperfamilie, waarvan 
ook de watersnip en de kievit deel uitmaken. 
De meeste soorten daarvan houden zich ech-
ter op in min of meer uitgestrekte, al dan 
niet  vochtige open gebieden met een lage 
begroeiing van onder meer grassen en en an-
dere niet te hoge vegetatie.
Een houtsnip die zich op de grond bevindt 
valt bijna niet op door zijn camouflagepak 
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Foto: Wikipedia

Houtsnippen zijn geheimzinnig levende vogels.

met  bruine en beige banden. Zijn broedge-
bied strekt zich, behalve in het uiterste zui-
den en noorden, over heel Europa uit  tot 
ver in Rusland toe. Verspreid  over Nederland 
broeden maximaal enkele  duizenden paren, 
die zich overwegend ophouden in bossen 
en zich daar  vestigen op plekken met een 
enigszins vochtige ondergrond en een dikke 
strooisellaag. In het Gooi en de Vechtstreek 
is het een schaarse broedvogel, waarvan het 
aantal broedparen tussen de zes en vijfen-
twintig ligt. In  de Eempolders met hun uit-
gestrekte graslandareaal ontbreekt de soort.
De broedtijd loopt van maart tot in juli en in 
die tijd maken de mannetjes in de avondsche-
mering baltsvluchten om hun territorium af te 
bakenen. Tijdens die vluchten maken zij knor-
rende geluiden en laten een schrille klank ho-
ren die als ‘stjick’ overkomt. Hun nest, waarin 
meestal vier eieren worden gelegd, maken zij 
op de bodem in een kuiltje van dood blad. Na  
ongeveer drie weken worden de jongen ge-
boren. Bij gevaar simuleert het vrouwtje ver-
lammingsverschijnselen om de vijand weg te 
lokken. Ook komt het na verstoring wel voor 
dat een van de ouders met een jong tussen 
poten wegvliegt naar een rustiger plaats. 
Het voedsel van de houtsnip bestaat overwe-
gend uit insecten en wormen, die zij met hun 
lange snavel bemachtigen door in de grond 

te boren. Wanneer de gevoelige zenuwuit-
einden van de snavel een prooi bespeuren 
drukt het roterende vierkantsbeen in de kop 
aan de achterzijde tegen de boog van het 
jukbeen, waarop het uiteinde van de be-
weeglijke bovensnavel opengaat en er kan 
worden toegehapt.

Trekvogel uit Noord- en Oosteuropese 
broedgebieden
Wanneer in het hoge noorden en de ver naar 
het oosten liggende broedgebieden vorst 
en sneeuw invallen, begeven grote aantal-
len zich voor de vorstgrens uit naar landen 
waar zij nog wel met hun lange snavel kun-
nen peuren naar voedsel in de bodem. Dit 
verschijnsel wordt een ‘vorstrush’ genoemd. 
Het zijn nachttrekkers, die tijdens hun vlucht 
nogal eens worden aangetrokken door ver-
lichting en dan tegen transparante objecten 
vliegen. Ook komt het voor dat zij pardoes 
aan het eind van de nacht net voordat het 
licht wordt midden tussen de bebouwing in 
tuinen landen en in aanvaring komen met 
glazen schermen en ruiten. Dat gebeurt ook 
jaarlijks in het gebied tussen de Vecht en de 
Eem. Zo zijn er afgelopen herfst binnen de 
bebouwing van onder meer Busum en Huizen 
verongelukte houtsnippen aangetroffen. Het 
kan dus zomaar zijn, dat in iemand zijn tuin 
in onze regio een houtsnip opduikt.

Houtsnippen in het Vogelhospitaal Naarden 
Ieder jaar worden door particulieren of dier-
enambulances houtsnippen naar het Vogel-
hospitaal in Naarden gebracht. Deze overle-
venden zijn soms versuft en kunnen daarna 
weer worden vrijgelaten. Veel vaker lopen de 
gewonde vogels een hersenschudding op, of 
een snavel- of oogbeschadiging. Degenen die 
dit overleven worden in een speciale als bos 
ingerichte ruimte gezet en worden opgelapt. 
Tussen dood blad en houtsnippers gestrooide 
meelwormen worden aangeboden als voed-
sel. Na een verblijf van gemiddeld twee we-
ken zijn deze  houtsnippen meestal weer her-
steld en kunnen ze ’s avonds ergens in een 
geschikt leefgebied worden losgelaten. Jaar-
lijks worden ongeveer vijftien houtsnippen 
opgevangen.
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Houtsnippenvangers
Onze voorouders waren al lang bekend met 
de massale trek van houtsnippen  in het na-
jaar en het begin van de winter. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat pogingen in het 
werk werden gesteld om deze vogels te be-
machtigen. Het waren voor een deel wel-
gestelden, die dit op hun buitenplaatsen 
deden, voor anderen was het pure brood-
winning. Om de houtsnippen te kunnen 
vangen werd  gebruik gemaakt van diverse 
soorten netten: een grote of kleine flouw, 
vliegnetten of warnetten. De eerste gevon-
den vermelding van het gebruik maken van 
flouwen dateren uit de 16e eeuw. Flouwen 
bestonden uit een net met vrij grote mazen 
en twee lijnen, die over katrollen liepen, 
verticaal hangend tussen twee bomen of 
palen in een van nature aanwezige open 
ruimte of een gekapte vliegbaan. De pun-
ten van het net waren verzwaard. Wanneer 
een houtsnip tegen het net vloog liet men 
het net vallen. Vangpogingen werden vroe-
ger zowel ’s ochtends ondernomen van een 
uur voor zonsopkomst tot het licht begon te 
worden als ’s avonds vanaf de schemering 

tot een uur erna. Vangen ging niet zomaar. 
Hiervoor waren diverse verordeningen. Zo 
gold voor het Haagsche Bosch: ‘Ende oock 
dat niemand hem en vervordere te snip-
pen met Vluwen ofte andere Netten, sonder 
daer af te hebben speciale consent.’ 

Voor de gewone man was de houtsnippen-
vangst een welkome aanvulling op zijn karig 
bestaan. De houtsnippen werden verkocht 
aan poeliers, die ze op hun beurt verhandel-
den naar België. Een  vanger moest in het 
bezit zijn van een jachtacte  en huur betalen 
voor de vangplaats. In de hoogtijdagen ston-
den vroeger minstens tweehonderd flouwen 
in Gaasterland. In 1920 resteerden er door te-
ruglopende vangsten nog slechts twintig. De 
nekslag kwam in 1923 toen de Jachtwet deze 
vangmethode niet meer toestond.  De gevan-
gen aantallen wisselden sterk, maar waren 
ooit erg groot. Voor Gaasterland met zijn 
vele flouwen is berekend dat er aan het eind 
van de 19e eeuw jaarlijks zo’n 5000 houtsnip-
pen werden gevangen. Het is niet bekend of 
er vroeger in het Gooi ooit houtsnippen zijn 
gevangen.

Vangen met de laatflouw met katrollen in de17e eeuw bij Den Haag. Aquarel van Adriaen van der Venne, gedateerd 1626. 

Copyright The Trustees of the British Museum.
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Vangen voor onderzoek
Nadat door de wijziging van de Jachtwet de 
houtsnippenvangst met de flouw niet meer 
was toegestaan, dreigde dit oude cultuurhis-
torische ambacht voorgoed te verdwijnen. 
Gelukkig bleek het in 1954 mogelijk een ont-
heffing te verkrijgen voor het vangen met een 
flouw voor wetenschappelijk onderzoek in het 
Rijsterbos in Gaasterland t.b.v. het toenmalige 
Museum voor Natuurlijke Historie in Leiden, 
nu voor het Vogeltrekstation in Wageningen. 
De vangvergunning is het behoud geweest 
van het oude ambacht. De vergunning werd 
verleend om ringonderzoek uit te voeren, met 
als voornaamste doelstelling het volgen van 
de trekbewegingen en het vaststellen van de 
herkomstgebieden. Van 1954 t/m 2006 zijn 
er door de vangers van de genoemd flouw 
844 houtsnippen geringd, waarvan 88 terug-
meldingen zijn binnengekomen. Die waren 
afkomstig uit negen landen. Verreweg de 
meeste meldingen hadden betrekking op in 
Frankrijk geschoten exemplaren. Opvallende 
landen waren de voormalige Sovjet-Unie, De-
nemarken, Ierland en Portugal. 

Met nog slechts één flouw bevindt het  oude 
ambacht zich in een kwetsbare positie.
Om te voorkomen dat het uitsterft is in 2008 
de Werkgroep Houtsnippenvangers opge-
richt, die zich tot doel stelt het vangen van 
houtsnippen met de flouw voor Nederland te 
behouden. Dit doet zij door verspreid flou-

wen te (laten) bouwen en vergunninghou-
ders in te schakelen die het ringonderzoek 
kunnen uitvoeren.
Het Gooi heeft het voortouw genomen. In-
middels is een tweede flouw gebouwd door 
ondermeer medewerkers van het Vogelring-
station het Gooi en deze is half november 
bedrijf gesteld. Hij bevindt zich net over de 
grenzen van het Gooi in de bossen van de 
Lage Vuursche. Hiermee spelen de initiatief-
nemers -weliswaar net over de grens- in op 
de plannen van het Geopark ’t Gooi en Vecht-
streek. Hierin is ook het promoten van het 
culturele erfgoed opgenomen.

Bejaging met het geweer
Onder jagers gold de dame met het lange 
gezicht, de bijnaam van de houtsnip altijd 
als een geliefde wildsoort. De reden daar-
voor was dat je een goed schutter moest zijn 
om er een te kunnen schieten. Van  1949 en 
1970 was er zelfs een door Bols opgerichte 
Bols Snippen Club. Hier kon men alleen lid 
van worden als men een doublet houtsnip-
pen schoot, ofwel met twee schoten zonder 
het geweer van de schouder te halen twee 
snippen bemachtigde. Voor deze prestatie 
ontving men een fles jenever. Sinds 2002 is de 
houtsnip een beschermde vogel en is ook de 
jacht met het geweer op deze soort niet meer 
toegestaan. 
Een andere reden om op houtsnippen te 
gaan jagen, was dat de houtsnip een heerlijk 
wildbraad schijnt te zijn.  

Delicatesse
In 1836 schrijft Anslijn in zijn ‘Systematische 
beschrijving der ons met belangrijke voge-
len er het volgende over: ’Het vleesch dezer 
vogelen is zeer geacht, en wordt voor eene 
lekkernij gehouden. De ingewanden zijn 
dikwijls met bandwormen opgevuld, en niet-
tegenstaande dit, braadt men menigmaal 
de vogels met de ingewanden, en bekomt 
daardoor onwetend eene andere lekkernij, 
die men anders niet zou verkiezen.’ Je moet 
er maar van houden. Toch was het recept 
‘La becasse’ een feestmaaltijd in de Franse 
keuken en werd ook ‘Houtsnip Carème ‘be-
schouwd als een lekkernij.    

Terugmeldingsplaatsen van in Gaasterland geringde hout-
snippen. Bron: Vogeltrekstation Wageningen.

Illustratie: Gerard Mijnhout
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Vroeger at men ook wel op een andere ma-
nier houtsnip. Dat was dan geen vogel, maar 
een witte boterham met kaas en rogge-
brood, die ook wel houtsnip werd genoemd. 

Volgens de overlevering namen jagers vaak 
deze boterhammen mee, die dezelfde kleu-
ren hadden als de houtsnip: wit, geel en 
bruin.

Uit de InfoschuurUit de Infoschuur
Leen Mak

In de afgelopen maanden hebben weer heel 
wat ruimtelijke ordeningszaken de aandacht 
gevraagd van het bestuur en van de mensen 
van het kenniscentrum. In vrijwel alle Gooise 
gemeenten is er op dat gebied wel iets gaan-
de.

Blaricum heeft de plannen voor het voorland 
van de Stichtse Brug weer een stap verder ge-
bracht. De VVG volgt dat allemaal op de voet, 
evenals de ontwikkelingen rond het bestem-
mingsplan voor de landelijke gebieden.

Bussum is bezig met plannen voor het 
voormalige MOB-complex bij de Nieuwe 
’s-Gravelandse weg. Dit terrein ligt tegen het 
natuurgebied Cruysbergen aan. In samen-
spraak met bewoners komt de VVG via de 
geëigende kanalen op voor een ontwikkeling 
die past in dit gebied. (Zie artikel elders in dit 
blad.)

In Hilversum speelt nog steeds een discus-
sie rond de weg over Anna’s Hoeve. De raad 
heeft een besluit genomen, waarin de ziens-
wijzen van de VVG, het GNR, de Vereniging 
tot Behoud van Anna’s Hoeve en de Werk-
groep Behoud Heuvelrug niet worden geho-
noreerd. De VVG wil het daarbij niet laten 
zitten en beraadt zich op verdere stappen. 
Ook de ontwikkelingen op de Monnikenberg 
worden nauwlettend gevolgd.

In Huizen blijft het bestemmingsplan Buiten-
wijken de aandacht vragen. De VVG heeft 
een zienswijze ingediend. Daarop werd een 
delegatie van het bestuur uitgenodigd om 
met de wethouder te komen praten. Dat was 
hoopgevend, maar toch ziet het er naar uit 
dat niet al onze standpunten door de ge-

meente worden overgenomen. Wel is toege-
zegd dat een controversieel deel, de kwekerij 
De Limieten, uit het plan wordt gehaald, dat 
komt later aan de orde. Op het moment van 
schrijven heeft de raad nog geen besluit ge-
nomen.

De gemeente Muiden is op het dossier 2e 
hockeyveld al even zeer overtuigd van haar 
gelijk. Besloten is dat het veld op de omstre-
den locatie voor het Kocherbos moet gaan 
komen. Maar ook hier laten belanghebben-
den het er niet bij zitten. In overleg met be-
wonersgroepen bezint het bestuur zich op 
stappen bij de Raad van State.
 
Ten slotte Naarden. In deze plaats worden 
plannen ontwikkeld voor nieuwbouw aan de 
Amersfoortsestraatweg, nabij het sportcom-
plex en voor de invulling van de Stork-locatie 
bij het Rembrandtpark. De stedenbouwkun-
dige van de VVG heeft ingesproken tijdens 
een voorbereidende vergadering van de ge-
meenteraad. De professionele inhoud en pre-
sentatie van onze standpunten maakten daar 
indruk. De behandeling van het plan in de 
raad werd uitgesteld. Ook hier werkt de VVG 
samen met lokale belanghebbenden. (Zie ar-
tikel elders in dit blad.)

Om onze standpunten niet alleen achteraf 
maar ook al van te voren in de politieke be-
sluitvorming in te brengen, hebben we een 
brief met onze uitgangspunten en doelstel-
lingen naar alle politieke partijen in het Gooi 
gestuurd. Met daarbij het verzoek om deze 
punten mee te nemen bij het samenstellen 
van de programma’s voor de gemeenteraads-
verkiezingen van volgend jaar.

Wat de interne verenigingszaken betreft valt 
het volgende te melden.
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Willem-Jan Hoeffnagel
 
Herkenning
De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is 
een vrij grote libel, met een lengte van onge-
veer 65 tot 75 mm. Het mannetje heeft een 
vrijwel geheel groen borststuk en opvallend 
lichtblauwe ogen. De eerste twee segmenten 
van het achterlijf zijn groen. De rest van het 
achterlijf is blauw met een donkere tekening.  
Bij het vrouwtje hebben de lichtgekleurde 
delen van het achterlijf een lichtgroene kleur. 

Waarnemen
Het verspreidingsgebied loopt van West-
Siberië tot in Europa, waarbij Nederland de 
noordwestgrens vormt. 
De groene glazenmaker is een late soort, die 
kan worden waargenomen van eind juli tot 

Insecten in het Gooi: groene glazenmakerInsecten in het Gooi: groene glazenmaker

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Groene glazenmaker.

Het bestuur is al een tijd op zoek naar mo-
gelijkheden om ook de volgende generatie 
Gooiers te bereiken. Een kleine commissie 
uit het bestuur praat met een aantal bureaus 
die in het bereiken van nieuwe doelgroepen 
zijn gespecialiseerd. Resultaten worden de 
komende maanden verwacht, maar zolang 
willen we niet wachten. Zie de bijsluiter bij 
dit nummer voor informatie over de actie 
‘Gooi-o-logie voor de volgende generatie’.
Hoewel het laatste lustrum van de vereni-

ging pas een paar jaar achter ons ligt, begint 
het bestuur al vooruit te kijken naar 2015, 
het jaar waarin de VVG 80 jaar bestaat. Dat 
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Ideeën voor een mooie viering zijn welkom!

Tot zover wat onderwerpen die de bestuurs-
tafel in de afgelopen maanden passeerden. 
Check regelmatig www.vriendenvanhet-
gooi.nl voor de actuele stand van zaken en 
voor nieuwe punten die de aandacht vragen.

midden september met een piek rond mid-
den augustus. Foeragerende exemplaren 
kunnen in zeldzame gevallen tot op enkele 
kilometers buiten het voortplantingsbiotoop 
worden waargenomen.
 
De groene glazenmaker is een soort die af-
hankelijk is van laagvenen en voor zijn voort-
planting strikt gebonden aan krabbescheer 
(Stratiotes aloides). 
Krabbescheervelden komen vooral voor in 
meren en plassen van laagveenmoerassen, 
in sloten in het veenweidegebied en in dode 
rivierarmen. Verlandingszones waar krab-
bescheer domineert, vormen een geschikte 
voortplantingsbiotoop. 

Biologie
De eieren worden afgezet op de ondergedo-
ken delen van krabbescheerblad. In het na-

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Krabbescheer.
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Bron: Landschap Noord-Holland

Gebieden waar de groene glazenmaker voor komt.

jaar zakken de rozetten van deze plant  naar 
de bodem. waar de eieren overwinteren. In 
het voorjaar komen de eieren uit waarna 
het larvestadium begint. De totale levenscy-
clus is twee tot drie jaar. De larven leven in 
de dichte krabbescheervegetatie waarbij de 
stekelige bladen bescherming bieden tegen 
predatie. Uitsluipen gebeurt op de krabbe-
scheerbladen.

De mannetjes patrouilleren boven de krab-
bescheervelden en hebben daar een terri-
torium, dat meestal niet meer dan 50 meter 
lang is. De paring vindt plaats in het bos en 
vrouwtjes zetten de eitjes solitair af. Dit ge-
beurt onopvallend, maar gaat gepaard met 
een kenmerkend geritsel, doordat de vleu-
gels langs de stekels van de krabbescheerbla-
den strijken. De groene glazenmaker is  zo de 
enige libellensoort die op geluid is waar te 
nemen.

Bescherming
De groene glazenmaker gaat in Nederland 
achteruit, doordat ook de krabbescheer sterk 
achteruitgaat. Dit komt met name door vol-
ledige slootschoningen. Bovendien is krab-
bescheer erg gevoelig voor veranderingen in 
de waterkwaliteit. Volgens de Nederlandse 
Rode Lijst van 2011 heeft deze soort de sta-
tus ‘kwetsbaar’. Het is één van de weinige 
soorten insecten waarvoor een soortbescher-
mingsplan is geschreven.

In Noord-Holland komt krabbescheer ver-
spreid door de hele provincie voor. Het voor-
komen van de groene glazenmaker is echter 
beperkt tot het laagveen in het uiterste zui-
den van de provincie op de grens met de pro-
vincie Utrecht (bijvoorbeeld de Kromme Rade 
te Loosdrecht).

De laagveengebieden waar belangrijkste 
populaties voorkomen worden al als na-
tuurgebied beheerd. De soort is weliswaar 
kwetsbaar en komt beperkt voor in Neder-
land, maar is als soort niet direct bedreigd. 
Het voorkomen kan worden bevorderd door 
een driejarige schoningscyclus aan te houden 
in verlandingszones. Hierdoor wordt te ver 
gaande verlanding vermeden waardoor de 
voortplantingsbiotoop van de groene gla-
zenmaker in stand blijft. Ook verdere verbe-
tering van de waterkwaliteit helpt het voort-
bestaan van deze soort.

Foto: Willem-Jan Hoeffnagel

Groene glazenmaker.
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VerschenenVerschenen
Oud Huizen in beeld. Omgeving Naarderstraat
In de serie Oud Huizen in beeld die sinds eni-
ge jaren wordt uitgegeven, zag onlangs weer 
een nieuw deel het licht. Het maakt net als 
bij de vorige kijkboeken deel uit van de serie 
met dezelfde naam, die in de  Huizer Courant 
verschijnt. Elk hoofdstuk begint met een korte 
inleiding, gevolgd door een reeks foto’s’, waar-
van sommige in kleur. De begeleidende tekst 
verschaft informatie bij deze afbeeldingen en 
vaak ook de namen van personen die erop 
voorkomen. Voor degenen die geïnteresseerd 
zijn in vroeger en nu nog veel voorkomende 
Huizer familienamen is het een boek om van 
te smullen. De titel suggereert dat alleen aan-
dacht wordt geschonken aan de omgeving 
van de Naarderstraat, maar dat is niet zo. Het 
deel van het boek dat hierop betrekking heeft 
opent met een foto van de beruchte Gooi-
sche Stoomtram die vanaf 1882 de verbinding 
Hilversum-Laren-Blaricum-Huizen onderhield. 
Het kunstwerk op de rotonde Randweg/Blari-
cummerstraat, dat op de voorplaat van het vo-
rige nummer van Vrienden van ’t Gooi, te zien 
is, beeldt de tram uit. Het voormalige tolhuisje 
aan de Naarderstraat, dat daar nog steeds 
staat, wordt weergegeven. De Huizer politie 
heeft ook een item gekregen. Zo herinnert het 
‘politiepaadje’ tussen de Naarderstraat en de 
Arie de Waalstraat aan een voormalige ves-
tiging van het politiebureau. Bij een van de 
foto’s wordt vermeld dat er een fietspaadje 

loopt van de Naarderstraat naar de Limitsche 
Duinen. Wellicht heette dit vroeger nog on-
begroeide zandverstuivingengebied toen zo. 
Tegenwoordig staat het op de topogafische 
kaarten aangeduid als Limitische Heide.
In ‘Rondom de Crailoseweg’ duikt een vermel-
ding op van een zomerkamp met vakantiehuis-
jes, tegenover de Langerhuizenweg.  Op de 
hoek van die weg bevindt zich een nog steeds 
bewoond boswachterhuisje van het Goois Na-
tuurreservaat. Hier  woonde vroeger boswach-
ter Van Riessen. Hij was zijn tijd ver vooruit. Na 
de Tweede Wereldoorlog richtte hij  de Jeugd-
natuurwacht op en liet de kinderen nestkastjes 
timmeren. Wie meer wil weten over de Nieu-
we Bussumerweg kan ook daarover zijn hart 
ophalen. Treffend is de foto uit 1924 waarop te 
zien is dat de kruising hiervan met de Crailose-
weg gevormd werd door daar samenkomende 
zandpaden. De geschiedenis van de brandweer 
word apart verbeeld, evenals de relatie met 
het Koninklijk Huis. Ook de Arie de Waalstraat 
en optochten krijgen aandacht.
Al met al schetsen tekst en beeld hoe Huizen  
vroeger was en is het boek met al zijn weetjes 
niet alleen interessant voor de huidige en vroe-
gere bewoners van het dorp. 

Anonymus 2013. Oud Huizen in beeld - Om-
geving Naarderstraat. Drukkerij/Uitgeverij 
J. Bout & Zn., Huizen. 154 blz. Deze uitgave 
is alleen verkrijgbaar bij Drukkerij J. Bout, 
Ceintuurbaan 32-34, Huizen. Prijs € 34,- (pin-
nen niet mogelijk).

Dick A. Jonkers

Omgeving Naarderstraat

Oud Huizen in beeld
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We vinden het bijzonder dat ook deze vierde uitgave van Oud Huizen in beeld weer tot stand is gekomen.
Onze lezers blijven smullen van de gelijknamige serie in de Huizer Courant en daarmee in overeenstemming 
ook van de boeken.
Na de gewaardeerde delen Omgeving Lindenlaan, Omgeving Oude Kerk en Omgeving Molenberg, is het vierde boek 
gewijd aan de Omgeving Naarderstraat. Herkenbare plekjes voor Huizere minsen, maar zeker ook interessant 
voor buitenminsen die dit stuk geschiedenis niet hebben meegemaakt. 
Voor Oud Huizen in beeld – Omgeving Naarderstraat hebben we opnieuw kunnen putten uit de vele foto’s die 
ons fotoarchief inmiddels rijk is. We hopen dat ook dit vierde deel in de smaak zal vallen. Wederom een fraai 
vormgegeven kijkboek met bijzondere foto’s, interessante feiten en leuke weetjes over de historie van Huizen.

Gooische Moordenaar klaar voor vertrek naar Naarden-
Bussum. De conducteur controleert op het perron aan de 
Naarderstraat of alles goed verloopt en geeft vervolgens 
het sein voor vertrek.

Foto: Druk./Uitg. J. Bout en Zonen

Foto: Druk./Uitg. J. Bout en Zonen
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Even voorstellenEven voorstellen
Jan-Hein Bannier

Recent is de redactie uitgebreid door de 
komst van een nieuw lid. Aan hem is een 
aantal vragen voorgelegd die in het onder-
staande item door hem worden beantwoord. 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks le-
ven?
Ik ben Willem-Jan Hoeffnagel en werk bij 
Alcatel-Lucent in Hoofddorp. Binnen dat be-
drijf ben ik verantwoordelijk voor een afde-
ling die internetnetwerken in Europa onder-
houdt. Buiten het werk ben ik eigenlijk altijd 
bezig met natuur en milieu. Ik doe veel aan 
natuurstudie, fotografeer de natuur, zoals 

vogels, planten, reptielen 
en amfibieën en heel veel 
insecten (libellen, vlinders, 
sprinkhanen, wantsen, etc.). 
Ook inventariseer ik vaak 
gebieden, bijv. op het voor-
komen van  libellen, zoals 
in Hollands Ankeveen voor 
Natuurmonumenten.

Op welke gebieden ben je actief in het Gooi?
Op veel  gebieden. Ik ben penningmeester en 
ledenadministrateur van de KNNV Afd. Gooi, 
heb diverse (bestuurs)functies binnen de Vo-
gelwerkgroep Het Gooi en Omstreken ge-
daan, geef excursies, lezingen en workshops.  
Uiteraard ben ik al een behoorlijk aantal ja-
ren lid van de VVG. Bij de Vogelwerkgroep 
heb  ik jarenlang de opmaak van het tijd-
schrift De Korhaan verzorgd. Nu doe ik dat 
ook voor de Convo en Nieuwsbrief van de 
KNNV. Recent heb ik mij aangemeld voor de 
redactie van de VVG. Een eerste artikel van 
mijn  hand staat elders in dit nummer.

Wat doe je binnen de VVG?
Samen met mijn vriendin Rietje verzorg ik  de 
‘knipselkrant’, waarbij ik de artikelen selec-
teer en uitknip en zij deze scant en distribu-
eert. Verder houden wij voor VVG de situatie 
in de gebieden binnen de gemeente Wijde-
meren in de gaten. Indien nodig dienen wij 

zienswijzen in. Vanaf deze maand ben ik ook 
actief binnen de redactie van Vrienden van ‘t 
Gooi.

Doe je ogen dicht en denk aan de voor jou 
mooiste plek in het Gooi. Wat verschijnt er 
dan?
Bij mij staan waterrijke gebieden altijd op 
nummer 1. Dan denk ik aan de Kromme Rade, 
Bergsche Pad en de Dammerkade. Ook Hol-
lands Ankeveen, want daar inventariseer ik 
voor Natuurmonumenten en de Vlinderstich-
ting. Aangezien ik in Ankeveen woon zijn die 
gebieden altijd makkelijk lopend of op de fiets 
te bereiken.

Kan je uitleggen waarom je dat gebied zo 
mooi vindt en waarom het je zo raakt?
In dat soort gebieden is er altijd iets van mijn 
gading. Valt het tegen met de vogels, dan 
zijn er weer leuke insecten, zoals libellen-
soorten waaronder de bruine korenbout en 
de groene glazenmaker of de moerassprink-
haan. Er valt dus altijd wat te zien of te fo-
tograferen.

Welk cijfer zou je het geven van 1 tot 5?
Een vijf, maar er moet wel uitgekeken wor-
den dat de kwaliteit van die gebieden niet 
naar beneden gaat. Er blijven steeds maar 
weer heilloze plannen naar boven komen die 
serieuze aantasting tot gevolg kunnen heb-
ben.

Wat zou je doen als die plek op de schop zou 
gaan, of zou worden vernietigd?
Een groot deel van de gebieden rondom An-
keveen zijn onderdeel van Natura-2000 en als 
zodanig redelijk goed beschermd. Deze be-
scherming geeft geen garantie voor de toe-
komst, hoewel realisatie  van allerlei plannen 
er wel moeilijker door wordt. Als voorbeeld 
geeft ik maar de steeds weer opkomende 
voorstellen tot een soort ringweg rondom 
het industrieterreintje aan de Cannenburger-
weg in ’s-Graveland. Deze weg zou het Na-
tura-2000 gebied Ankeveensche Plassen-Oost 
serieus aantasten.
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Op pad met de NatuurwachtOp pad met de Natuurwacht

Voorjaarsprogramma 2014

Denkt je dat kinderen er ook van kunnen ge-
nieten of moeten wij ze op de natuur wijzen 
en hen leren er naar te kijken?
Ik denk dat er zeker voor kinderen veel te ge-
nieten is, maar dan is de natuur actiever pro-
moten denk ik wel noodzakelijk. De wereld 
in Nederland is wat dat betreft te veel ver-
anderd om te denken dat belangstelling voor 
de natuur bij kinderen wel vanzelf komt.

Wat vindt je het lelijkste plekje?
Het bedrijf waar ik werk is 1,5 jaar geleden 
van Hilversum naar Hoofddorp verhuisd. In 
Hilversum kon ik tussen de middag naar de 
hei wandelen. In Hoofddorp staat het ge-
bouw in een zee van vergelijkbare gebou-
wen, waarvan er ook nog eens een behoorlijk 
aantal leeg staan. Tussen die gebouwen zijn 
alleen maar parkeerplaatsen en aangeharkte 
perkjes met kweekplantjes. Een vergelijkbare 
situatie tref je aan op het Arena park in Hil-

versum. Dus dat is wat mij betreft de lelijkste 
plek in het Gooi. Goede tweede is De Slenk 
in Wijdemeren. Vervallen panden, autoslope-
rijen afgewisseld met verloederde open plek-
ken.

Hoe zou dat mooier kunnen worden?
Is mijn inziens niet mogelijk. Het enige alter-
natief voor al die leegstaande gebouwen is, 
wat mij betreft, slopen en de gebieden her-
ontwikkelen tot natuur.

Hoe lang ben je lid van de VVG?
Eigenlijk geen flauw idee, maar als ik in een 
gebied kom te wonen, heb ik vrijwel altijd 
de instinctieve neiging om lid te worden van 
bijna alle verenigingen die op mijn interes-
segebieden liggen. Vandaar dat ik dus (met 
wisselend activiteit niveau) lid ben of dingen 
doe bij de VVG, KNNV, IVN, VWG, GNR, Na-
tuurmonumenten etc.

Voor het komend voorjaar hebben wij weer 
een aantal mooie wandelingen voor u op het 
programma gezet. Noteer de data en wandel 
gezellig mee.

Nieuwjaarswandeling Anna’s Hoeve
Datum: zondag 5 januari.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij ‘t Laer, te 
bereiken via de Weg over Anna’s Hoeve van-
uit Hilversum en dan net voor het viaduct van 
de A27 linksaf de verharde weg op. Eventueel 
te bereiken met buslijn 109 (halte De Heide-
bloem).

Gezellige wandeling door een mooi natuur-
gebied. Een mooie gelegenheid om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Nieuwe natuurverbinding Ankeveensche 
Plassen en Naardermeer
Datum: zaterdag 1 februari.
Vertrektijd: 11.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: molen Hollandia aan de Loodijk 
te Ankeveen.
In samenwerking met Annemieke Ouwehand 
van Natuurmonumenten gaan wij een kijkje 
nemen bij deze nieuwe natuurverbinding.
Stevig schoeisel is hier echt noodzakelijk.
Graag vooraf even aanmelden (zie Algemeen 
op blz. 89).
Voor deze excursie wordt een kleine bijdrage 
gevraagd.

Uilenexcursie Gooilust
Datum: vrijdag 28 februari.
Vertrektijd: 21.00 uur.

Bosuil.

Foto: Dick A. Jonkers
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Duur: ongeveer anderhalf uur.
Vertrekplaats: de oprijlaan van het landgoed 
Gooilust aan het Zuidereinde te ‘s-Graveland.
Genieten van de sfeer van het nachtelijke bos 
in de hoop om bosuilen te horen.
Vanwege beperkte deelname is vooraf aan-
melden noodzakelijk (zie onderstaande adres-
gegevens).
Met dank aan Natuurmonumenten die ons 
voor deze excursie toestemming verleende.

Hoorneboegsche Heide en Zonneheide
Datum: zaterdag 22 maart.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de kruising Kolhornseweg/Bos-
drift te Hilversum naast de begraafplaats Zui-
derhof. Ook te bereiken met buslijn 104 (halte 
J.H. Meijerstraat).
Wandeling over een prachtig heidegebied 
met eeuwenoude grafheuvels, een stuifzand 
en een fraai ven. Een gebied met een rijke 
historie.

Naarden Vesting
Datum: zondag 30 maart.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij het voor-
malige VVV-kantoor op het Adriaan Dorts-
manplein te Naarden.
Bij de vesting Naarden gaan natuur en his-
torie hand in hand. Laat u vertellen over de 
flora en de fauna, bastions, ravelijnen, beren, 
enz.

Eemland
Datum: zaterdag 5 april.
Vertrektijd: 10.00 uur.
Duur: ongeveer drie uur.
Vertrekplaats: de carpoolplaats aan de Sticht-
seweg te Blaricum. Ook te bereiken met bus-
lijn 320 (halte Blaricum Carpoolplaats).
Op zoek naar water-, weide- en moerasvo-
gels. Deze wandeling gaat deels over gras-
dijken, die bij of kort na nat weer glibberig 
kunnen zijn. Ook zal er wellicht over land-
bouwhekken moeten worden geklommen, 
maar die zijn voorzien van handige opstapjes 
en zo nodig helpen wij u. Vergeet vooral uw 
verrekijker niet.

Gooimeerkust en Naarder Eng
Datum: zaterdag 12 april.
Vertrektijd: 14.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de parkeerplaats bij de Kalk-
ovens aan het eind van de Havenstraat te 
Huizen, circa 15 minuten lopen vanaf het bus-
station in Huizen.
Nog altijd zijn er langs de kust van het Gooi-
meer relicten te vinden van de vroegere Zui-
derzee. De Naarder Eng is een prachtig coulis-
senlandschap.

Reeënexcursie Westerheide
Datum: woensdag 16 april.
Vertrektijd: 19.00 uur.
Duur: ongeveer twee uur.
Vertrekplaats: de dagcamping Westerheide 
aan de Hilversumseweg te Laren (net buiten 
Hilversum). Ook te bereiken met buslijn 108 
(halte Hilversum Orionlaan).
Hoewel het aantal iets is afgenomen leeft er Een fraai ven.

Foto: Dick A. Jonkers
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op de Westerheide en de aangrenzende Bus-
sumerheide nog een mooie populatie reeën. 
Reeën zijn geen herten! Hierover hoort u tij-

Naarden Vesting.

Foto: Dick A. Jonkers dens de wandeling wel. Ook hier kan een ver-
rekijker heel nuttig zijn.

Meer wandelingen in het volgende nummer.

Algemeen
Deelname aan de wandelexcursies staat in 
principe open voor iedereen en geschiedt al-
tijd op eigen risico. Tenzij anders vermeld zijn 
alle excursies gratis. Eventuele reiskosten en/of 
consumpties zijn voor eigen rekening. Honden 
kunnen absoluut niet worden toegelaten, ook 
niet aangelijnd.
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht 
voor om excursies af te gelasten wanneer ex-
treme (weers-)omstandigheden daartoe aan-
leiding geven. Neem bij twijfel even contact 
met ons op middels onderstaande gegevens.

U kunt voor nadere informatie en aanmel-
ding voor de uilenexcursie en de nieuwe na-
tuurverbinding terecht bij de Gooise Natuur-
wacht in Hilversum via telefoon: 035 - 621 16 
34 of mobiel: 06 - 177 63 444 of per e-mail: 
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl
Voor informatie over het openbaar vervoer: 
0900 - 9292 (€ 0,70 per minuut) of www.con-
nexxion.nl.

Kenniscentrum VVGKenniscentrum VVG
Jan Hein Bannier

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

Wat is je naam?
Ik ben Arthur G.C. Kappenburg en woon in 
Bussum.

Ben je in het Gooi geboren of daar later ko-
men wonen? 
Ik ben geen geboren Gooier maar ben er later 
komen wonen.

Heb je er sindsdien 
altijd gewoond?
Nee, we hebben vijf jaar 
in Middelburg gewoond.

Hoe lang woon je 
al in ’t Gooi?
In totaal wonen we nu 
45 jaar in het Gooi. Toch 
een lange periode.

Wat is er zo speciaal aan het Gooi?
Het gehele ‘klimaat’, dat wordt bepaald 
door de prachtige natuur, de kleinschalig-
heid, centrale ligging, de karakteristieke 
dorps- en niet te vergeten stadskern(en) en 
de toch wel speciale samenstelling van de 
bevolking.
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Hoe lang ben je al lid van de VVG?
Hoe lang precies weet ik niet maar ik kan me 
niet herinneren geen lid te zijn geweest.

Wat is de reden dat je lid bent?
Als bewoner van het Gooi voel ik ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
wel en wee van onze regio.

Wat trekt je aan in de VVG?
Dat zit hem al in de titel ‘Vrienden van’. Als 
mensen het goed met elkaar kunnen vinden 
is er m.i. veel tot stand te brengen.

Voor welk specialisme heb je ben je aan-
spreekbaar voor de VVG? 
Om deze vraag te beantwoorden eerst een 
voorbeeld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Frankrijk wordt roken hier steeds meer not-
done. Dit is een wezenlijke gedragsverande-
ring en een interessant proces. 
Dergelijke processen op gang brengen m.b.t. 
bijvoorbeeld omgaan met energie, natuur en 
milieu, toegepast in de kleinschaligheid van 
het Gooi, liggen mij na aan het hart.

Komt dit specialisme voort uit je professio-
nele achtergrond, opleiding of hobby?
Deze betrokkenheid komt zeker voort uit 
mijn professionele achtergrond als innovator 
van o.a. onderwijsprocessen, maar ook als 

voormalig bestuursvoorzitter van de Stichting 
Natuur en Milieu Gooi en Vechtstreek. Hierbij 
waren meer dan 50 organisaties aangesloten.

Zijn er speciale gebieden in ’t Gooi waar je 
hart naar uitgaat en wat is de reden daarvan? 
Als vogelaar gaat mijn hart in de eerste plaats 
uit naar de heidevelden en randbossen. Deze 
week zag ik vlak bij ons huis een kruisbek in 
een dennenboom op de Westerhei.

Zijn er zaken waar de VVG zich meer voor 
zou moeten inzetten?
In het algemeen ben ik van mening dat de 
VVG doet wat in haar vermogen ligt. 
Een aandachtspunt zou bijvoorbeeld  kunnen 
zijn de m.i. volstrekt overtollige straatverlich-
ting en het daarmee samenhangende ener-
giebeleid. Als bestuurslid van de Milieu Fede-
ratie Noord- Holland heeft dit mijn specifieke 
belangstelling.

Zijn er nog andere belangrijke aspecten van 
’t Gooi die naar jouw mening onderbelicht 
zijn?
Een belangrijk aspect is de daadwerkelijke 
bereidheid van de Gooise gemeenten (nog 
dikwijls letterlijk en figuurlijk gescheiden 
door hoge beukenhagen) tot samenwerking 
met name op het gebied van natuur- en mi-
lieu beheer.

Foto: internet

Kruisbek.
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Een deel van de tentoonstelling De Gooise Lappendeken.

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.

De Gooise Lappendeken 1983-2013
‘Ode aan de vriendschap’
T/m 18 januari 2014

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

Dwars door Frankrijk met Henri Le Sidaner
T/m 19 januari 2014

Nederlandse modernisten uit eigen collectie
T/m 19 januari 2014

Mauve tot Mondriaan
30 januari t/m 18 mei 2014

De Erfgooiers
18 maart t/m 18 mei 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

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

Foto: Huizer Museum

Foto: Singer Laren
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Foto: internet

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

Het Labyrint der wereld ...
T/m 30 maart 2014

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

‘t Gooi. Beeld van het landschap
T/m 19 januari 2014

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

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

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

Vestingmuseum Naarden
Het Nederlands Vestingmuseum 
Westwalstraat 6 
1411PB Naarden
Tel.: (035) 6945459
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.30-
17.00 uur, weekenden en feestdagen van 
12.00-17.00 uur.
info@vestingmuseum.nl 
www.vestingmuseum.nl 

Eén van de kanonnen in het Vestingmuseum Naarden.
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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

Wisseltentoonstelling:
En toen… kwam de mens

Lezingen
Iedere 3e zondag van de maand van 14.00-
15.00 uur een lezing. Voor onderwerpen zie 
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)-5382520.

Foto: Geologisch Museum Hofland

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

Historische wandeling door Naarden
Iedere derde zondag van de maand wordt 
er onder leiding van de stadsgidsen van de 
Werkgroep Vestingstad een wandeling door 
Naarden Vesting gemaakt. Deze tocht start 
om 12.30 uur vanaf de Utrechtse Poort aan 
het Ruijsdaelplein. Kosten zijn € 3,- p.p. (kin-
deren tot 12 jaar gratis).

Foto: Geologisch Museum Hofland

Foto: website Pinetum Blijdenstein
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Cursus Gesteente-
en artefactenherkenning

Cursus Gesteente-
en artefactenherkenning

In februari en maart organiseert de

Archeologische Werkgroep Nederland-Naerdinclant

een cursus Cursus Gesteente- en artefactenherkenning.

Zie hiervoor onze website www.vriendenvanhetgooi.nl

of vraag informatie bij Sander Koopman, sko140@yahoo.com

of bel (035-772 32 67).



OverGooiertjesOverGooiertjes

Geef een mooie toekomst cadeauGeef een mooie toekomst cadeau

De uiterste inleverdatum voor kopij voor nummer 2014-1 is 24 februari 2014

Op zoek naar een passend kerstgeschenk voor de kinderen of de kleinkinderen?
Geef het Gooi in al zijn schoonheid cadeau.
Geef het Gooi door zoals het nu is. Geef de optie om het Gooi te behouden.
Maak uw kind of kleinkind lid van onze vereniging
De ’Vrienden‘ bestaan al sinds 1935. Met meer dan 1500 leden is het een vereniging die een
vinger aan de pols houdt en waar naar wordt geluisterd!
Alle Gooise inwoners zijn samen verantwoordelijk om hun Gooi voor ongewenste ontwik-
kelingen te behoeden. U doet dat nu al door uw lidmaatschap van de Vrienden van het 
Gooi.
Maakt door een lidmaatschap te schenken aan uw erfgenamen duidelijk dat ook zij daar-
aan hun steentje kunnen bijdragen.

Onze visie
Als Vrienden dragen wij onze standpunten over het Gooi en omstreken ook uit in rap-
porten, visies en manifesten. Wij zoeken, waar mogelijk, de samenwerking met andere 
organisaties op. In 1992 bijvoorbeeld verscheen de ’Natuur en landschapsvisie voor het 
Gooi’. In 2001 het manifest ’Voor een Gooi naar de toekomst’. In 2005 ’Toekomstvisie op de 
ruimtelijke ontwikkelingen in het Gooi tot 2020’. Meer recent in 2010 ‘Te Gooi, te grabbel 
en ten goede’ - over welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi -, een waardevolle studie 
over (toekomstige) kansen en bedreigingen.
Andere publicaties zijn o.a. ‘Natuurlijk ‘t Gooi’ (2003) en ‘Water, geschiedenis & actualiteit’ 
(2010).

Lidmaatschap
Een lidmaatschap kost u slechts € 20,00 per jaar.
Vraag een lidmaatschap aan via de website: www.vriendenvanhetgooi.nl
Of neem contact op met de administratie: Corry Wildeman, tel: 06-13 61 90 94

Wat krijgt een nieuwe lid:
•	 Inspraak	en	actieve	invloed	betreffende	het	behoud	van	uw	Gooi
•		 Invloed	op	activiteiten	en	standpunten	van	de	vereniging	binnen	haar	doelstelling	en	

statuten
•		 Medewerking	door	deskundige	vrijwilligers	van	ons	kenniscentrum
•		 Ons	tijdschrift	(3	x	jaar)	en	een	website	met	interessante	artikelen	en	verslagen
•		 Interessante	lezingen,	inleidingen	en	debatten
•		 Excursies	met	onze	natuurgidsen

Geef een mooie toekomst cadeau.
Maak uw kind of kleinkind Vriend van het Gooi!

Gevraagd:
Kleine sprookjesboeken herverteld door A.D. Hildebrand en geïllustreerd door Wim van 
Nieuwenhoven. Uitgeverij Rutgers, Naarden.
E-mail: chris.wenke@xs4alll.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.

www.vriendenvanhetgooi.nl

op de bres
voor een groen

en leefbaar
Gooi


