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Introductie
Het tijdschrift van de Vereniging Vrienden van 
het Gooi wil verleden, heden en toekomst in al zijn 
facetten belichten, met als invalshoeken natuur, 
landschap, ruimtelijke ordening en het historisch 
perspectief. Het wordt toegezonden aan de leden 
van de Vereniging Vrienden van het Gooi.

De vereniging heeft als doel het bijzondere eigen 
karakter van de natuur, de landschappelijke 
en stedelijke gebieden en het cultureel erfgoed 
in het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te 
beschermen. Verder om duurzame ontwikkelingen 
te bevorderen, om het geheel met al zijn bijzondere 
kwaliteiten door te kunnen geven aan de volgende 
generaties.

De Gooise Natuurwacht heeft als streven bewoners 
en bezoekers zoveel mogelijk te laten genieten van 
de natuur in het Gooi en hen enthousiast te maken 
voor de activiteiten van de Vereniging Vrienden van 
het Gooi. Dit zijn o.a. het organiseren van excursies, 
wandelingen en het promoten van de vereniging 
op uiteenlopende manifestaties. Verder is de 
Natuurwacht actief met het geven van voorlichting 
en het stimuleren van milieueducatie.

Lidmaatschap (= inclusief tijdschrift) 
aanmelden bij secretariaat VVG, 
Postbus 1080, 1270 BB Huizen
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl
Minimum contributie € 25,- per jaar, 
IBAN NL23 RABO 0339 9313 88
Vereniging Vrienden van het Gooi, Naarden.

ANBI
De Vereniging van Vrienden van het Gooi is door 
de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw 
giften, legaten en erfenissen zijn vrijgesteld van 
belasting. Het sofinummer van de VVG is 8085.21.998
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Oude kolonie Tames in Huizen. Foto: Julia Weishut.
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Voorwoord
Ledenvergadering
In het vorige nummer van het tijdschrift schreef ik over onze wens om 
weer een ‘echte’ ledenvergadering te houden in de hoop, maar ook de 
overtuiging, dat deze dit jaar weer mogelijk zou zijn.
In juni ontving u van ons een brief met een definitieve datum voor de vergadering. De besmet-
tingscijfers met het COVID-19 virus waren toen zeer laag, maar de aan de vaccinatiegraad 
gekoppelde vrijheden bleken toch nog onvoldoende voor een ledenvergadering begin juli in 
de Infoschuur. Als ik dit schrijf is het inmiddels halverwege de maand juli en rijzen de be-
smettingscijfers opnieuw de pan uit. Omdat de vaccinatiegraad met de kennis van half juli de 
belangrijkste factor lijkt te zijn als het gaat om onze bewegingsvrijheid, zijn wij toch optimis-
tisch en blijft de definitieve datum voor een  Algemene Leden Vergadering in de Infoschuur op 
23 september gehandhaafd. Mochten er op het laatste moment toch belemmeringen zijn dan 
is uitwijken naar een uitsluitend schriftelijk te houden vergadering, vergelijkbaar met die van 
vorig jaar, alsnog een mogelijkheid. Ook daar zijn we klaar voor.

Lustrum
Voor het lustrum, dat we vorig jaar niet hebben kunnen vieren, en dat we hadden we gedacht 
in de loop van oktober te kunnen houden, ligt dat helaas toch iets ingewikkelder. Het aantal te 
verwachten aanwezigen, de uitnodiging van sprekers en het huren van een geschikte zaal, ge-
combineerd met een daarbij behorende voorbereidingstijd, vragen andere zekerheden. Daar-
voor zijn de opleving van de besmettingscijfers nu in juli toch te heftig. We hebben daarom 
besloten de lustrumviering opnieuw uit te stellen. We richten ons nu op het voorjaar van 2022.

Nieuwsbrief
Inmiddels blijkt ook de werkelijkheid van onze buitenwereld weerbarstig te zijn. Tegelijkertijd 
met de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering ontving u, eenmalig, een papieren 
versie van onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt normaal per mail verspreid aan diegenen 
die zich daarvoor hebben opgegeven en hij is ook te lezen via onze website. Wij hopen dat al-
len die nu voor het eerst hebben kennis gemaakt met de nieuwsbrief enthousiast zijn gewor-
den en dat zij zich inmiddels hebben geabonneerd op de digitale versie. 
Ik ben gewend om u in het voorwoord van dit tijdschrift bij te praten over de stand van zaken 
van kwesties die ons bezig houden, zoals de ruimtelijke ontwikkelingen. In de nieuwsbrief 
heeft u kunnen lezen, dat bijna alle ruimtelijke onderwerpen die voor ons van belang zijn 
vertragingen oplopen. En dat ligt niet aan ons. 
Om niet in herhaling te vervallen verwijs ik deze keer dan ook naar de nieuwsbrief.

Bestuur en organisatie
In de agenda van de Algemene Leden Vergadering is ten aanzien van het bestuur een aantal 
aankondigingen te vinden. Winy Biermann heeft laten weten al na twee jaar niet door te willen 
gaan met het bestuurslidmaatschap en George Laeijendecker heeft aangegeven na een periode 
van vier jaar geen tweede termijn te willen gaan vervullen. Beiden hebben gemeldt dat het be-
stuurslidmaatschap van de VVG moeilijk te combineren valt met werkzaamheden en verplich-
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tingen die zij ook bij andere organisaties hebben. Een en ander neemt niet weg dat George 
heeft laten weten nog wel actief betrokken te willen blijven bij de VVG. Voor Winy hebben 
we inmiddels en opvolger kunnen vinden die wij u willen voordragen in de ledenvergadering, 
Gerrie Coerts. Elders in dit nummer stelt hij zich voor. Ikzelf ben na twee termijnen aan het 
einde van de statutaire periode. Vanuit het bestuur bleek het helaas niet mogelijk te zijn om 
een opvolger te vinden voor het voorzitterschap. Het is in de Covid-tijd niet zo gemakkelijk 
gebleken om contacten aan te gaan met mensen die mogelijk bereid en ook geschikt zijn voor 
een zo’n bestuursfunctie. De inspanningen die wel zijn verricht, hebben helaas niet geleid tot 
een positief resultaat. 
Op verzoek van het bestuur bied ik daarom aan om het voorzitterschap te blijven vervullen 
tot de Algemene Leden Vergadering van 2022. Het besluit is uiteraard aan u. Met het vervullen 
van een tweede termijn door Erick Groothedde blijft het bestuur voor het komend jaar dan 
binnen het statutaire minimum aantal leden van vijf. 
Ten slotte heeft ook Nora Mulder, die voor ons de ledenadministratie verzorgde, laten weten af 
te moeten zien van deze functie. Dit in verband met haar gezondheid.
Het werven van bestuurders voor een vereniging als de onze blijkt steeds weer een lastige 
kwestie. Wij hebben gemerkt dat we dit probleem delen met andere verenigingen in het Gooi 
Dat neemt niet weg dat wij ons best blijven doen om nieuwe bestuursleden aan te trekken. Er 
zijn inmiddels contacten die er voor de periode vanaf 2022 hoopvol uitzien.
Ik hoop u te mogen ontmoeten op 23 september.

Hans Metz, voorzitter

Hierbij stel ik mij voor als kandidaat-bestuurslid  voor de functie van se-
cretaris van het bestuur van de VVG. Wie is Gerrie Coerts? Een nieuws-
gierige ‘jongen’ van 60 jaar. Sinds 2 februari 2021 woon ik in Naarden. 
Daarvoor 20 jaar in Maastricht. Ik fiets en wandel graag in het gebied 
van de meerdere gemeenten tellende regio. Mijn achtergrond. Geen leraarschap of secretares 
maar een journalistieke (Wijlimburg.nl en andere provincies, Het Financiële Dagblad en het 
NOS Journaal). En met name in de laatste 13 jaar ook als ondernemer. 
Ik werkte onder meer via datagedreven info. Oftewel via gegevens van het internet geschre-
ven berichten maken, en dat bijna zonder menskracht. Zoals aanbestedingen, faillissement 
en meer. Het bedrijf is verkocht. Waarom naar De Vrienden van het Gooi? Zestig jaar is 
niet een leeftijd waarop je verder stopt met het leven. Bij de VVG werken levert me nieuwe 
contacten en inzichten op. Via de Vacaturebank Gooise Meren is de vacature bij de Vrienden 
besproken en geregeld. Ik voel me een klein beetje een wereldburger, en bezocht tientallen 
landen (van Albanië tot Zimbabwe) veelal met de rugzak en leerde veel van de mensen die ik 
zag. En in de afgelopen jaren fietste ik van Denemarken tot in Zwitserland. Ook in de Franse 
en Spaanse bergen. Ik hoop in de komende tijd als secretaris een nuttige bijdrage te kunnen 
bieden aan het werk van VVG.

Introductie Gerrie Coerts
kandidaatsecretaris
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De kolonie Walden en de 
villa van Frederik van Eeden: 
twee werelden apart

De hut van Van Eeden. Foto: Christiaan Weijts.

Er is waarschijnlijk geen schrijver in Nederland ge-

weest die zo veelzijdig was als Frederik Willem van 

Eeden. Als psychiater introduceerde hij het werk van Freud in Nederland - al was 

diens nadruk op seksualiteit voor Van Eeden ietwat afstotend. Van Eeden hield zich 

daarnaast bezig met parapsychologie en raadpleegde zelfs een medium om con-

tact te krijgen met zijn zoon Paul, jong gestorven op 21 februari 1913 te Bussum. 

Hij was een van de eersten in Nederland die de schilder van Gogh signaleerde. 

Ook bepleitte hij een socialistisch-anarchistische politiek, wendde de blik naar de 

wijsheid uit het Verre Oosten en presenteerde Jezus als rebel tegen het gezag en 

als vriend van de lijdende mensheid. Last but not least stichtte hij een landbouw-

kolonie in Bussum, op de plek waar later de fabriek van Van Meurs stond, nu de 

Gamma, aan de Franse Kampweg die van Bussum naar Amsterdam voert.

Marcel Poorthuis
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De huidige monumentale villa Cruysbergen ter 
plekke dateert overigens uit de periode van na 
de kolonie. De scherpe waarnemer kan vanaf de 
straat nog een laatste hut van de kolonie zien, 
ietwat verzonken in het gras (vanaf de Nieuwe 
s-’Gravelandscheweg vlakbij  de hoek Franse 
Kampweg). Van Eedens veelzijdige oriëntatie 
had hij deels aan zijn vader Willem Frederik van 
Eeden te danken. Deze was directeur van het Ko-
loniaal Museum in Haarlem, voorloper van het 
Tropenmuseum te Amsterdam. Ook had deze 
contact met filosofen uit Duitsland zoals Scho-
penhauer, die als een van de eersten het boed-
dhisme in Europa introduceerde, zij het geheel 
naar eigen waarneming.  Frederik van Eeden had 
zelf de waterlelie als zijn wapen gekozen, omdat 
die bloem herinnerde aan de in het Verre Oosten 
heilige bloem de lotus. Ook strookte het symbool 
van de waterlelie met Van Eedens mensvisie: 
schoonheid boven de oppervlakte, terwijl wat 
onder de oppervlakte blijft, het ‘onderbewuste’ 
en het lichamelijk-seksuele, door hem werd 
vergeleken met het slijmerige en duistere waarin 

de waterlelie wortelt en wat hij liever negeerde. 
Daarom ook wees hij Van Deyssels roman, Een 
liefde af als ‘een onzedelijk boek’. We mogen 
hier wel van een gespletenheid bij Van Eeden 
spreken, die zich bovendien - en dat is voor ons 
onderwerp van belang - ook voordeed op sociaal 
vlak. Van Eeden geselde rijkdom, maar legde 
voor zijn utopische dromen wel contact met 
wat hij noemde: “geïnspireerde miljonairs”, die 
hem konden steunen. Ook pendelde hij tussen 
een eenvoudige hut op de kolonie Walden en de 
kapitale villa die er vlak naast stond. 

Als schrijver had hij zich gedistantieerd van het 
estheticisme van de Tachtigers. Verheerlijking 
van de Russische tsaar door de schilder Marius 
Bauer die had genoten van het kroningsfeest 
met wervelende kleuren en fraaie uniformen, 
had bijval gekregen van de componist Diepen-
brock. Van Eeden had echter al een afkeer van 
het Wagneriaanse schijnwereld en betoogde dat 
dit estheticisme neerkwam op diepgaande ont-
aarding en satanische begoocheling. Al eerder 
hadden mensen in het merkwaardige slot van De 
kleine Johannes (1885) kunnen lezen dat Pluizer 
en Cijfer (lees: positivistische wetenschap) als 
beknotting van het mens-zijn  werden afgewe-
zen, maar dat niettemin de sprookjesachtige 
kinderlijke Windekind in de idyllische natuur 
uiteindelijk ook niet de weg was die Van Eeden 
wilde gaan. Het einde van De kleine Johannes 
(deel 1) is daarover duidelijk: 

‘Johannes strekte de handen uit. Doch de 
mensch wees op het glinsterende vaartuig, 
dat langzaam voortdreef op den vurigen weg. 
‘Zie! - zeide hij, ‘dat is de weg naar alles waar 
gij verlangd hebt. Een andere is er niet. Zon-
der die beiden zult gij het niet vinden. Doe 
nu uwe keuze. Daar is het Groote Licht, daar 
zult gij zelve zijn wat gij verlangt te kennen. 
Daar!’ - en hij wees naar het donkere Oosten, 
- ‘waar de menschheid is en haar weedom, 
daar is mijn weg. Niet het dwaallicht, dat 
gij gedoofd hebt, maar Ik zal u begeleiden. 
Zie nu, gij weet het. Doe uwe keuze.’ - Toen 
wendde Johannes langzaam het oog van 
Windekinds wenkende gestalte af en strekte 
de handen naar den ernstigen mensch. En 

Frederik Willem van Eeden.
Bron: Wikipedia.
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met zijnen begeleider ging hij den killen 
nachtwind tegemoet, den zwaren weg naar 
de groote, duistere stad, waar de mensch-
heid was en haar weedom.’ 

Van Eeden zou zich sterk engageren met het lot 
van de arbeiders, maar dat ging altijd gepaard 
met een gevoel van superioriteit, dat hij wellicht 
van zijn vader had geërfd. Maar ook leerde hij 
van zijn vader een welhaast religieuze liefde voor 
de natuur. Van Eeden zag zijn eigen socialisme 
in verbinding met het kunstenaarschap, omdat 
de ware kunstenaar altijd naar het geestelijke 
diende te zoeken en de schoonheid moest onder-
scheiden van het klatergoud der kapitalisten.  
Gelijktijdig schreef hij enkele opstellen, waarin 
hij het geld verdienen door aandelen aan de kaak 
stelde. De mensen zouden zelf hun brood moe-
ten produceren en verkopen, zonder afhankelijk 
te zijn van rijke fabrikanten, die de producten 
aan de arbeiders ontnamen. De industrieel 
verbeeldt zich dat hij werkt, maar vergeet dat 
arme stumpers voor hem aan het werk zijn. De 
regering zou Rijkshoeven moeten stichten waar 
eenieder zijn dagelijks brood kan verdienen, en 
wel zonder rijkssubsidie. Het idee voor Walden 
was geboren, met dien verstande dat het idee 
van de Rijksinbreng bij de coöperaties door Van 
Eeden zou worden opgegeven. Niets minder dan 
een totale hervorming van de economie, verge-
lijkbaar met de afschaffing van de slavernij zo’n 
dertig jaar eerder, stond Van Eeden voor ogen: 

geen winst door kapitaal, maar louter eigen 
productie door eigen arbeid. “Belegt in solide 
fondsen”, was volgens hem volslagen immoreel, 
roof door machtsmisbruik. Opmerkelijk is dat 
Van Eeden tegenstanders ook onder socialisten 
vond, zoals de redacteur van De Kroniek P.W. 
Tak, die meende dat de overbevolking voldoende 
opbrengst zou verhinderen, zodat kopen van 
import altijd nodig zou blijven. Meer communis-
tisch was de kritiek dat Van Eeden niet conse-
quent voor de arbeidersklasse koos. 

Kolonie Walden 
Van de bekende bioloog Jacques P. Thijsse leende 
van Eeden het boek Walden, van Thoreau, een 
utopische verheerlijking van het natuurlijke le-
ven. Van Eeden had grote verering voor Thoreau 
en besloot de kolonie de titel van diens boek te 
geven. Het ideaal van het leven in een hut op 
de kolonie stamt uit dat boek. De keuze voor de 
grond bleef echter ietwat halfslachtig: dicht bij 
het centrum van Bussum en bovendien geen 
beste landbouwgrond. Ook was de prijs veel te 
hoog, omdat de verkoper meende dat van Eeden 
een villapark wilde stichten. Het landgoed Cruys-
bergen bestond uit schrale heidegrond en bos. 
Zijn vrouw Martha van Vloten, een van de drie 
dochters van de Spinozist Johannes van Vloten 
en zelf een begaafde vertaler van sprookjes, bleef 
met de twee zoontjes aanvankelijk in villa Den-

Van Eeden voor zijn hut op Walden.
Bron: Spaarnestad Photo.

Van Eeden in zijn werkruimte.
Bron: literatuurmuseum.nl
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Situatieschets Walden. Tekening: Johan Frieswijk.

nekamp wonen. In 1899 zouden ze naar villa 
De Lelie op landgoed Cruysbergen verhuizen. 
Ook hier toont zich een zekere tweeslachtig-
heid bij Van Eeden: het ideaal van een hut 
werd door hem afgewisseld door verblijf in de 
villa, een tweedeling die nog werd bevorderd 
door zijn geheime liaison met Truida Everts 
die ook in een hut woonde. Intussen kreeg 
Van Eeden ook kritiek van een geestverwant, 
de Duitse utopist Franz Oppenheimer. Deze 
had over utopische kolonies geschreven, 
maar meende dat zonder een arbeidsorde 
en –motief het plan tot mislukken gedoemd 
was. Geen producten willen verkopen, zelfs 
geen overschot, was onhaalbaar; specialisatie 
en werkverdeling onvermijdelijk, en zonder 
een sterk religieus ideaal zou de gemeenschap 
geen stand houden. Dat lijkt een verschil te 
zijn met de Blaricumse Broederschap, die zich 
baseerde op Tolstoi en de Bergrede, zeer strikt 
was aangaande vegetarisme, het vrije huwelijk 
en geheelonthouding,  en enkele anarchisti-
sche christenen zoals dominee De Koe onder 
de leden telde. De Leidse vrijzinnige theolo-
gie stond sterk onder invloed van Tolstoi en 
christen-utopisch anarchisme. Overigens was 
er ook grensverkeer: De Koe ging vrij snel over 
naar Walden. Trouw aan het anarchistisch 
principe kende de Blaricumse Broederschap 

geen expliciete leiding en arbeidsregeling, 
Walden wel. 
De prijs voor de grond van Walden bedroeg 
1000 gulden per hectare, een voor die tijd fors 
bedrag, waarbij nog zo’n 30.000 gulden voor de 
gebouwen kwam. De moeder van Frederik van 
Eeden sprong bij, maar geld bleef altijd nodig. 
En daarmee sloop er - wellicht onbewust - een 
behoorlijk probleem in de hele opzet: mensen 
die geld inbrachten behoorden tot de eerste 
bewoners, arbeiders tot de tweede rang. In 
1898 begon voor Van Eeden het leven op Wal-
den, houthakken en spitten, en tussendoor gaf 
hij nog twee monumentale lezingen. ‘Waar-
van leven wij?”, was een Nutsrede, waarin hij 
beweerde dat de rijken leden aan zenuwziek-
ten, waarvoor slechts één remedie bestond: 
handarbeid. Bovendien zou de grond gemeen-
schappelijk bezit moeten worden. Wederom 
tamboerde hij op het thema van rijkdom 
die niet door arbeid, maar door woeker was 
verkregen. De metafoor van ziekte en gezond-
heid lag hem als arts natuurlijk na aan het 
hart. “Waarvoor werkt gij?”, was het logische 
vervolg, waarin hij de arbeiders aanspoorde de 
grond terug te eisen van de grootgrondbezit-
ters en de productiemiddelen, zoals een bak-
kerij, coöperatief te organiseren. De praktijk 
in Walden bleek weerbarstiger. Van Eeden 
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bracht enkele ‘zenuwzieke’ patiënten onder in 
de kolonie, terwijl ook de onvermijdelijke kun-
stenaars doorgaans geen grote vakkundigheid 
en werkkracht bij het bewerken van het land 
aan de dag legden. Daarnaast waren er nog de 
drommen nieuwsgierige toeristen die aan-
dacht vroegen. Door redevoeringen probeerde 
van Eeden de spirit er bij de bewoners in te 
houden. Toch klinkt in een latere redevoering 
al irritatie door over de gang van zaken op 
Walden, over de voortdurende geldnood en 
met name over de onjuiste beeldvorming zoals 
in de volgende satirische spreuk waarin de 
naam Walden twee maal is verborgen:

Waar Allen Luieren Daar Eet Niemand

Nochtans Eet Die Luiert Als Wij.

Specialisatie van de productie werd vermeden, 
omdat de handel dan een te groot aandeel 
zou vereisen, maar lang niet alle ondernemin-
gen waren succesvol. Veehouderij voor eigen 
melkconsumptie, kippenfokkerij, fruitteelt, 
chocolade- en suikerverwerking, timmerbe-
drijf, tuinbouw in kassen: tomaten, druiven, 
meloenen en rozen,  die ondanks de moeite 
niet genoeg opleverden,  en een bakkerij. Die 
laatste liep het beste. Van Eeden deinsde er 
niet voor terug met een groentekar Bussum in 
te gaan om de producten te verkopen. 
Het is opvallend hoeveel satirische pren-
ten en persiflages op Walden in die tijd zijn 
verschenen. Deels is dat te verklaren door de 
scherpe kritiek van Van Eeden op de economie, 
waarmee hij zich niet geliefd maakte. Ander-
zijds was de financiële grondslag van Walden 
wankel en kon Van Eeden zichzelf ook niet 
losmaken van de elite. Bovendien eiste het 
schrijverschap veel in die tijd. Vooral het om-
streden Van de koele meren des doods vroeg zijn 
aandacht. Toch mogen Van Eedens redevoe-
ringen niet louter als ‘salonsocialisme’ worden 
afgedaan. Bij de treinstaking van 1903 was er 
uiteraard nog geen sprake van zoiets als een 
stakingsrecht en dus werden hele gezinnen van 
de ene dag op de andere brodeloos gemaakt 
door ontslag van de stakers. “Vae victis”, wee 

de overwonnenen, riep van Eeden uit en wees 
op het wrede lot van de stakers die doorgaans 
heel wat monden hadden te voeden. Er is geen 
reden om aan de oprechte inzet van Van Eeden 
te twijfelen. Hij gaf een stem aan mensen wier 
stem in de parlementaire politiek geen gehoor 
vond. 
De antistemming in de samenleving leidde 
zelfs tot een aanval op de Internationale 
Broederschap te Blaricum door de plaatselijke 
bevolking, vanwege de steun aan de stakers 
verleend.
Ook de schrijver Nescio suggereert met enkele 
zinnen in zijn boek Titaantjes, dat het idealis-
tische project Walden aan de hoofdpersonen 
niet besteed was: ‘In de kolonie van Van Eeden 
hadden we misschien kunnen gaan, maar toen 
we op een Zondag er heen waren geloopen, vier 
uur gaans, toen liep daar een heer, in een boe-
renkiel, met dure gele schoenen, kolombijntjes 
te eten uit een papieren zak, blootshoofds, in 
innige aanraking met de natuur, zooals dat toen 
genoemd werd, en z’n baard vol kruimels. Toen 
dorsten we niet verder en liepen maar weer 
naar Amsterdam terug en liepen achter elkaar 
langs de Naarder trekvaart en zongen…’
Ontegenzeggelijk Van Eeden, maar de werke-
lijkheid was anders: Grönloh (de eigen naam 
van Nescio) was in het verleden gefascineerd 
geweest door de coöperatiegedachte en ver-
zorgde begin 20e eeuw de administratie van De 
Pionier, blad van Gemeenschappelijk Grondbe-
zit, onder supervisie van Van Eeden. 
In 1906 werd Walden zoiets als de omgekeerde 
wereld: de bakkers kwamen in opstand tegen 
Van Eeden die teveel de touwtjes in handen 
wilde houden. Het einde van Walden was daar: 
Van Eeden had twee ton eigen geld (d.w.z. ook 
van zijn vrouw Martha van Vloten) in de onder-
neming gestoken, dat nu geheel was verdampt.

Van Eeden zou zijn idealisme niet verliezen: in 
1914 richtte hij de internationale Fortekreis op, 
om de dreiging van oorlog en nationalisme het 
hoofd te bieden door het geestelijk bestuur van 
Europa. Het project leed schipbreuk doordat 
de joodse filosoof Martin Buber geestdriftig 
aanhanger van Duitsland in de Eerste Wereld-
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oorlog was. Weer later ontwierp Van Eeden 
samen met de architect Jaap London de 
utopische lichtstad, een futuristisch plan dat 
nooit zou worden verwezenlijkt. Jaap London 
bouwde in 1921 de nieuwe villa Cruysbergen 
en ook aan de Soestdijkerstraatweg 90 en 110 
en in Hilversum zijn enkele van zijn villa’s te 
vinden.
Het meest tekenend voor de innerlijk tegen-
strijdige Van Eeden is hoe hij in een fijnzinnig 
boekje het overlijden van zijn zoon Paul op 
16-jarige leeftijd, in 1913, welhaast religieus 

beschrijft als een ontwaken. Op het moment 
van diens overlijden waren de kinderen van 
Walden aan het wandelen in het bos, het zal 
Bantam zijn geweest, aan de overkant van de 
straat. 
En inderdaad ademt het bos van Bantam iets 
mysterieus, wat de lezer zelf kan constateren. 
De kinderen hadden daar hemelse muziek 
gehoord in de bomen… Van Eeden meent dat 
spiritistische seances die troost toch niet kun-
nen bieden. 
Maar uit zijn dagboeken blijkt hoe hij in latere 
jaren toch zijn houvast in een spiritistisch 
medium zoekt die naar zijn zeggen werkelijk 
contact met Paul zou hebben. Hoe licht laat 
het vaderhart zich begoochelen! 
Onze tijd laat iets zien van een terugkeer van 
de idealen van Walden: groente en fruit uit 
eigen streek, coöperaties, belangstelling voor 
vegetarisme. Ook hier is de cynische stem 
sterk, maar wellicht niet sterk genoeg om het 
ideaal in de kiem te smoren.

De auteur, prof. dr. Marcel Poorthuis, promo-
veerde in 1992 op de commentaren van de 
Frans-joodse filosoof Levinas op de Talmoed. 
Hij publiceerde over jodendom, christendom, 
islam en boeddhisme alsook over filosofie. Hij 
is sinds 2011 hoogleraar interreligieuze dialoog 
aan de Tilburg School of Theology (Universiteit 
van Tilburg).

Bronnen:
Voor dit artikel is mede gebruik gemaakt van 
de tweedelige biografie van Van Eeden door Jan 
Fontijn: Tweespalt. Het leven van Frederik van 
Eeden tot 1901, Querido 1990, en Trots verbrij-
zeld, Het leven van Frederik van Eeden na 1901, 
Querido 1996.
Een uiterst gedetailleerd chronologisch verslag 
van Walden is beschikbaar in: Marcus van der 
Heide, ‘Terug naar Walden 1898-1907’, Tussen 
Vecht en Eem 16e jrg, no 3 (1998), 131-183.
Over verschil en overeenkomst tussen Walden 
en de kolonie van de Internationale Broeder-
schap: Maria Boersen, De kolonie van de Inter-
nationale Broederschap te Blaricum, 1987, 7-8. 
Zie voor vergelijking met Walden pp. 44-46.

Na het faillissement van Walden. Job van 
Eeden: ‘Twee ton weg, Walden verdwenen 
- de les is duur; maar nu weet ik dat 
afgegeven op kapitaal gemakkelijker is dan 
het vruchtbaar te maken.’
 Tekening: Louis Ramaekers.
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De kolonie van professor 
Jacob van Rees (2)

Koloniebakkerij aan de Torenlaan. Foto: Maria Boersen.

Maria Boersen

Een grensverlegger in Blaricum.

Moeilijkheden met autochtone 
bevolking, einde van de kolonie 
De Blaricumse, overwegend katholieke, bevol-
king heeft de kolonisten altijd als vreemdelingen 
beschouwd. De kolonisten werden ‘rooien’ en 
‘plantenvreters’ genoemd. Toch leidde dit niet 
tot directe moeilijkheden. Grote onrust ontstond 
naar aanleiding van de gevolgen van de grote 
spoorwegstaking die op 29 januari 1903 uitbrak. 
De eisen van de stakers werden ingewilligd, 
maar als reactie kwam het kabinet met zoge-
naamde dwangwetten die inhielden dat staken 
bij instellingen van publiek belang verboden 
werd. De Blaricumse kolonisten protesteerden 
tegen de dwangwetten en sloten zich aan bij het 
Comité van Verweer. Tijdens een vergadering 

in Hotel Verver te Blaricum (nu Gall en Gall te 
Blaricum) voerde een kolonist het woord. De 
hoteleigenaar ontruimde vervolgens de zaal 
omdat er ‘socialistische meeningen’ verkondigd 
werden. Op 5 april begon de tweede spoorweg-
staking. De spanningen in Blaricum, en ook in 
het naburige Huizen en Laren,  liepen hoog op. 
Het was de lokale bevolking duidelijk geworden 
dat de kolonisten sympathiseerden met de socia-
listen en opstand tegen het gezag predikten. Ook 
verspreidden zich allerlei geruchten: de kolonie 
zou de directie van de Gooische Stoomtram, 
die ondanks de staking doorreed, beletten nog 
langer gebruik te maken van de grond, waar-
over in de Torenlaan de tramlijn liep. Op Eerste 
Paasdag 12 april 1903 werd het gerucht verbreid 
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dat een aantal orthodox protestantse inwoners 
uit Huizen zou komen om wraak te nemen op 
de kolonisten: wanneer de stoomtram niet reed, 
konden de Huizer vissers hun vis niet vervoe-
ren. Tweede Paasdag escaleerde het conflict: de 
ruiten van drukkerij Vrede en van een paar kolo-
niewoningen werden ingegooid. Militairen, die 
door de burgemeester te hulp geroepen waren, 
dreven de menigte uiteen. Het werd even rustig, 
maar tegen een uur of tien werden er weer ruiten 
ingegooid en werd het pas gebouwde huis van 
kolonist D.B. de Vries in brand gestoken. Het 
gevolg van de aanval was dat veel kolonisten be-
sloten te vertrekken. De drukkerijgroep vertrok 
naar Amersfoort. 

Een aantal kolonisten vestigde zich elders in Bla-
ricum. Van de oorspronkelijke kolonie bleef al-
leen de bakkerij over. Professor van Rees besloot 
in 1904 een nieuwe tuinbouwgroep te vormen 
bestaande uit vrije socialisten uit Friesland. 

Bakker Enzlin wilde de Friezen niet als kolonis-
ten erkennen. De ruzie liep op en bakker Enzlin 
droeg de koloniebakkerij over aan Willem Kots 
en zijn familie. Enzlin kocht een pand aan de 
Huizerweg te Blaricum en vestigde daar een 
bakkerij. De Friezen slaagden erin de tuinderij 
tot bloei te brengen, maar hielden zich niet aan 
de christen-anarchistische idealen. In feite was 
de tuinderij met loonarbeiders een kapitalis-
tisch bedrijfje geworden. Na onenigheid met 
de Internationale Broederschap over religieuze 
aspecten kwam er in 1911 definitief een einde 
aan de kolonie van de Internationale Broeder-
schap te Blaricum. De christen-anarchistische 
idealen bleven nog lange tijd invloed uitoefenen. 
Oud-kolonisten droegen hun idealen uit in or-
ganisaties of bewegingen als het Vrije Menschen 
Verbond, de Rein Leven beweging en de Vegetari-
ersbond. Uiteraard bleven christen-anarchisten, 
en met name professor van Rees, actief in 
organisaties die tegen het militarisme en voor de 
drankbestrijding waren. 

De Humanitaire School
De kinderen van de kolonisten gingen aanvan-
kelijk naar de Blaricumse gemeenteschool met 
overwegend katholieke kinderen, maar daar 
waren zij niet op hun plaats. Er ontstonden plan-
nen voor een kolonieschool, die Humanitaire 
School genoemd zou worden. In 1903 gaf Marie 
Calisch, toekomstig leerkracht van de te vormen 
school, in Vrede uitleg over het doel van de 
school. Er zouden meer uren aan handenarbeid 
besteed worden. Ook kwam er meer afwisseling 

De Humanitaire School in de beginjaren.
 Bron: archief Maria Broersen.

“Gansch het raderwerk staat stil, als uw 
machtige arm het wil” - prent van Albert 
Hahn bij de spoorwegstaking in 1903.
 Bron: Wikipedia.
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en spel in de les. Kinderen moest ‘de liefde tot al 
het levende bijgebracht worden’: de ‘humanitaire 
idee’. De Humanitaire School sloot aan bij het 
libertaire onderwijs waar de vorming van vrije 
mensen, die doordrongen zijn van de eerbied 
voor de vrijheid van anderen, centraal staat. 
Naast de gewone vakken van het lager onderwijs 
zouden de kinderen in het vierde leerjaar ook 
les krijgen in Duits, Engels en Frans. Ook was er 
aandacht voor muziek en gezondheidsleer. Door 
de aanval op de kolonie in april 1903 kwam de 
stichting van de school op losse schroeven te 
staan. Toch startte de school in september 1903 
in twee kamers van het huis van Van Rees te La-
ren. De school begon met zeven leerlingen. Een 
van de adviseurs van de school was Jan Ligthart 
(1859-1916). Van Rees was een van de bestuurs-
leden. In 1906 werd Cor Bruijn onderwijzer 
aan de Humanitaire School. Hij formuleerde de 
grondslag van de school: ‘’t Scheppen van gelijke 
ontwikkelingsvoorwaarden voor de individuele 
aanleg van ieder kind, ongeacht de maatschap-
pelijke welstand zijner ouders in een eenvoudige 
schone omgeving die sociaal voelen zoveel mo-
gelijk bevordert’. Om te zorgen voor gelijke ont-
wikkelingsvoorwaarden voor de kinderen waren 
de klassen klein: het maximaal aantal leerlingen 
was 12. De school had geen hoofd of directeur. 
Het onderwijzend personeel regelde de school-
zaken met een beheerscommissie. Het loon werd 
bepaald ‘naar behoefte’. Alle leerkrachten waren 
vegetariërs, geheelonthouders en niet-rokers. 
Oud-leerlingen herinneren zich de schoolwan-
delingen, de toneeluitvoeringen en de zang met 
de hele school. Een voetreis naar Sneek onder 

leiding van Cor Bruijn werd betaald met de op-
brengst van handenarbeid producten als linnen 
rugzakken en tuinproducten. De Humanitaire 
School had bijvoorbeeld ook bijenkorven. Het 
gebruik van leermiddelen was erg origineel. Klei 
werd niet alleen voor kunstzinnige ontwikkeling 
gebruikt, maar ook bij de aardrijkskundelessen. 
Op een plank werd de kaart van Nederland met 
klei in bas-reliëf gemaakt. In 1923 werd door een 
leerling van de koloniearchitect Theo Rueter, 
de architect Henri van Anrooij (1885-1964), een 
nieuw gebouw voor de Humanitaire School aan 
De Leemkuil te Laren gebouwd. De dood van 
professor Van Rees in 1928 betekende het einde 
van de Humanitaire School. Problemen bleken 
onoplosbaar na het wegvallen van deze sterke 
persoonlijkheid. In 1931 startte de Montessori-
school aan De Leemkuil in Laren. Terecht wordt 
op de website van de Montessorischool vermeld 
dat de medewerkers van de Humanitaire School 
met hun pionierswerk de grondslag hebben 
gelegd voor wat nu de Larense Montessorischool 
is. Het portret van professor Van Rees is nog te 
zien in de portiek van de kleuteringang van de 
school. 

Wat is er nog over van de kolonie?
In Blaricum zijn in de omgeving van de Toren-
laan nog verschillende, meestal verbouwde 
en vergrote, huizen te vinden waarvan de 
oorsprong dateert uit de kolonietijd. De kolo-
niebakkerij aan Torenlaan 23 is nog duidelijk 
herkenbaar door het bakkersgildewapen op de 

Tijdens de voetreis naar Sneek met Cor Bruijn.
 Bron: archief Maria Broersen.

De bijenkorven bij de school.
 Bron: archief Maria Broersen.
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voorgevel. Achter de bakkerij stonden drie kolo-
niehuizen. Alleen de Weitekorrel, oorspronkelijk 
het woonhuis van dominee Kylstra, is nog aanwe-
zig. De woning van timmerman Kuiper staat nog 
op nummer 25. Op de Noolseweg nummer 55 is 
de hut van professor Van Rees, gebouwd in 1903, 
te vinden. Kolonist Tjerk Luitjes heeft, na zijn 
vertrek uit de kolonie, op de Matthijsenhoutweg 
een vegetarisch pension gesticht, nu een mooi ge-
restaureerd woonhuis. Op de Noolseweg 25/25a 
is het woonhuis van de koloniearchitect Theo 
Rueter te vinden. Koloniebakker Enzlin stichtte 
een bakkerij, een lunchroom en een kunstzaal 
aan de Huizerweg. In dat gebouw zal binnenkort 
Theater Blaricum gevestigd worden. Straatnamen 
als Prof. van Reeslaan en Koloniepad zijn een 
blijvende herinnering aan de kolonie.

Bronnen
Dit artikel, waarvan het eerste deel in het vorige 
nummer van dit tijdschrift verscheen, is een 
bewerking van delen van:
Maria W.J.L. Boersen, De Kolonie van de Inter-
nationale Broederschap te Blaricum, Historische 
Kring Blaricum 1987.
Maria W.J.L. Boersen, De kolonie te Blaricum in: 
Tussen Vecht & Eem, Vrienden van het Gooi. Het 
Dorp Blaricum. 3e jaargang nr. 2, mei 1985, p. 
80-98.
Voor een uitgebreid notenapparaat en een bron-
nen- en literatuurlijst zie bovenstaande publica-
ties.

Zie ook:
Dr. J.D.C. Branger, Twee eeuwen voor de klas. Le-
rarenopleiding basisonderwijs Haarlem. Verleden-
Heden Toekomst Pabo Haarlem 1795-1995 De 
Vriesenborch Haarlem 1995.
Cor Bruijn, De voetreis naar Sneek, Rotterdam, 
2004.

Over de auteur
De auteur is historica. Zij was werkzaam als 
coördinator en docent geschiedenis in het 
hoger beroepsonderwijs. Zij is bestuurslid en 
redactielid van Tussen Vecht en Eem. Ook is 
zij bestuurslid van de Stichting Omgevings-
educatie.

De Montessorischool aan de Leemkuil in Laren, opvolger van de Humanitaire school. 
Foto: Leen Mak.

Straatnamen die herinneren aan de kolonie.
 Foto: Leen Mak.
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Hoorneboegsche Heide. Foto: Jaap Vlaanderen.

Economisch gebruik 
van de heide
Toen ik vorig jaar oktober over de Blaricummer- en de Tafelbergheide fietste, zag 

ik grote machines aan het werk en ronde balen samengeperste heide. Wat was 

er aan de hand en wat gebeurt er tegenwoordig met het maaisel? Heeft dat nog 

economische waarde?

Hans Hoes

Voormalig gebruik
In onze heidespecial van 2018 stond een 
artikel over het economisch gebruik van 
de Gooise heide. Bekend is natuurlijk het 
potstalsysteem, waarbij heide gemengd met 
schapenmest in de stallen werd verzameld om 
vervolgens als mest op de engen uitgestrooid 

te worden ter verbetering van de grond. 
Daarom liggen de Gooise engen hoger dan het 
omringende bos. Dit systeem heeft gewerkt tot 
het begin van de 20e eeuw, toen de kunstmest 
de potstalmethode verdrong. In het Gooi zijn 
vele bijenschansen geweest om de honing 
van de heide te oogsten. Enkele zijn er nog 
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overgebleven, zoals de Ludenschans en die in 
het Corversbos. Van de zeer harde en stugge 
heidestruik  werden ook zogenaamde heide-
bezems gemaakt. Ten slotte werd heide ook 
gebruikt als beschoeiing om bij legakkers in 
veengebieden de afslag van grond te voorko-
men/beperken.  Men sloeg daar palen in de 
grond waar de heide tussen gevlochten werd.

Heidestruik
Heide is een zeer langzaam groeiende dwerg-
struik, die tot wel 20 jaar doorgroeit en een 
leeftijd van 45 jaar kan bereiken. Door deze 
langzame groei ontstaat een zeer sterk en 
taai takkenstelsel. Dat is heel anders dan de 
ter plekke snel groeiende bomen en struiken, 
zoals bijv. de grove den. Het hout daarvan is 
veel minder sterk en vergaat veel sneller dan 
de heidestruik. 

Daarom is het gebruik van struikheide, want 
dat is de officiële naam, en de ‘oogst’ veel 
duurzamer. Je hebt er veel langer plezier van.
Uitgeloogde voedselarme zure zand- en leem-
gronden vormen de groeiplaats van heide, die 
pas na drie tot vier jaar van eind juli tot begin 
september begint te bloeien. Dit verschijnsel 
levert jaarlijks de prachtige paars bloeiende 
heidevelden op. In een daarna volgende groei-
fase van 7 tot 15 jaar ontwikkelen de planten 
zich tot bolvormige struiken met ‘stammetjes’ 
van tien centimeter tot wel een meter hoog.  
De heide kan goed tegen droogte en de bewor-
teling reikt meestal niet dieper dan  enkele  
decimeters.
Een van de bedreigingen van de heide is het 
heidehaantje, een 5 tot 6 mm groot bruin 
kevertje. Aangetaste percelen, zoals in 2020 op 
de Blaricummer- en de Tafelbergheide, wor-
den daarom eind oktober, als de zaadjes van 
heide al uit de struik verdwenen zijn, gemaaid 
en in grote rollen verkocht voor hergebruik. 
Het Goois Natuurreservaat kiest hiervoor, 
omdat anders de dode heide als humuslaag 
blijft bestaan en dat maakt de grond minder 
geschikt voor heide. De bodem wordt dan ‘te 
rijk’.

Nokvorsten in Noord-Duitsland 
en Denemarken
Vanwege die stugheid en de lange houdbaar-
heid worden heidestruiken gebruikt als nok-
vorsten voor huizen en boerderijen met een 
rieten dak. De nok die elders met dakpannen 
wordt bedekt, is daar voorzien van gemaaide 
heidestruiken. Zij zorgen langdurig voor een 

Gemaaide heide, gebundeld voor het vervoer. 
De taaie ‘stammetjes’ van de heide zijn hier 
duidelijke te zien.
 Foto: Jaap Vlaanderen.

Gemaaide heide.
 Foto: Jaap Vlaanderen.
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waterdichte nok van het huis. Bijgaande foto 
is gemaakt van een pand in Worpswede, een 
plaatsje in het noorden van Duitsland, boven 
Bremen.

Biofilters
Ook wordt heidestrooisel tegenwoordig 
gebruikt als biofilter. Vaak samen met een 
andere biologische actief materiaal, bij voor-
beeld veenvezels, wordt het onder andere bij 
de waterzuivering, maar ook elders gebruikt 
om geuren te neutraliseren. De verhouding 
is meestal 50-50 of 70-30. Als drager van 
bacteriën, schimmels of gisten breken zij de 
geurstoffen af. De stoffen moeten doordring-
baar zijn, zodat de lucht er doorheen kan en 
ze moeten vochtig gehouden worden, want bij 
uitdroging sterven de micro-organismen af. 
Ook is een bepaalde zuurgraad van belang en 
ook de temperatuur. Een dergelijk biofilter kan 
tot wel vier jaar mee.

Nokvorst vervaardigd van heide.
 Foto: Hans Hoes.

Gespot voor uRousseau en de
voedselbossen
Hans Hoes

Als één van de 350.000 lezers van ‘De meeste mensen 
deugen’, geschreven door Rutger Bregman en liefhebber van 
de natuur, trof me paragraaf 4 van hoofdstuk 5. De Franse 
filosoof Rousseau verzette zich tegen het geloof in de vooruit-
gang van de beschaving. Hij geloofde niet dat we primitieve 
holbewoners zijn geweest, die elkaar vermoordden en 
evenmin dat vrede en veiligheid zouden ontstaan zijn door 
de uitvinding van het bezit, de landbouw en de staat. Rous-
seau dacht het omgekeerde. Volgens hem ging het mis toen 
we ons op één plek vestigden. De archeologie van vandaag 
bevestigt dat. De uitvinding van de landbouw is volgens 
hen een groot fiasco. Antropologen hebben ontdekt dat 
jagers en verzamelaars een behoorlijk ontspannen leven 
hadden. Zij werkten hooguit 20 tot 30 uur in de week. De 
natuur bood alles wat ze nodig hadden en verder hadden 
ze tijd voor spelen, relaxen, socializen en de liefde bedrijven. Boeren 
daarentegen moesten keihard zwoegen op het land. Ze hadden veel minder tijd voor hun so-
ciale leven. Kortom een pleidooi voor de aanleg en het gebruik van voedselbossen, terug naar 
de natuur, zoals Wouter van Eck dat aantrof in de binnenlanden van Kenya. Op basis daarvan 
ontwierp hij Ketelbroek, het oudste Nederlandse voedselbos (zie artikelen over dit thema in de 
nummers 2020-1 en 2020-3 van dit tijdschrift).

18
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Prijsvraag speurtocht 
paddenstoelen
Eind september wordt het weer herfst. Dat is 
ook de tijd waarin we de meeste paddenstoelen 
in de Gooise natuur kunnen vinden. Van het 
eetbare eekhoorntjesbrood tot de zeer giftige 
vliegenzwam die iedereen herkent aan de 
rode hoed en witte stippen. Je verwacht er zo 
een kabouter onder! Tijd voor een wandeling 
en speurtocht met het gezin op zoek naar de 
verschillende paddenstoelen. De Vrienden van 
het Gooi verbinden daaraan een prijsvraag. Ga, 
met je vrienden en (groot)ouders in het Gooi op 
zoek naar de 18 verschillende paddenstoelen die 
op de natuurspeurkaart staan, op blz. 20 en 21 
van dit tijdschrift. Geef een vinkje als je er een 
gevonden hebt. Maak van je ingevulde kaart een 
foto en mail die met een foto van de mooiste 
paddenstoel die je vond vóór 1 december 2021 
naar redactie@vriendenvanhetgooi.nl. Een jury 
bepaalt wie de prijs wint. Daarbij wordt een 
combinatie gemaakt van het aantal gevonden 
paddenstoelen en de mooiste foto. Er zijn twee 
prijzen. Een voor jongeren tot 10 jaar en een 
voor de groep van 10 tot 14 jaar. Vergeet dus niet 
je leeftijd erbij te zetten.
In onze Heidespecial, een uitgave die alle leden 
in juli 2018 ontvingen, is ook een artikel over 
paddenstoelen. Yolande Bosman en Fred van 
Klaveren namen de paddenstoelen onder de 
loep op blz. 56 t/m 67. Ook zijn er een twaalftal 

paddenstoelen beschreven die vooral op de 
heide voorkomen. Een aantal daarvan staan ook 
op de speurkaart. Paddenstoelen zijn eigenlijk 
schimmels, draden die onder de grond onzicht-
baar voor ons het begin van de paddenstoel vor-
men. Die schimmels zijn ook van belang voor 
de bodemgesteldheid. Verschillende bodems 
bieden kansen aan verschillende soorten pad-
denspoelen.  De meeste paddenstoelen hebben 
een hoed en een steel, maar er zijn ook pad-
denstoelen in de vorm van korsten, bekers, oren, 
kluiven en knotsen. In al deze vormen worden 
sporen gemaakt, die uitvallen en door de wind 
wegwaaien en elders weer het begin vormen van 
nieuwe schimmels onder de grond en uiteinde-
lijk paddenstoelen.  Paddenstoelen groeien op 
een ondergrond. Dat kan de bodem zijn, maar 
ook dood hout van een boom of een mesthoop. 
De meeste paddenstoelen zul je vinden tussen 
de bomen, op z.g. bomeneilanden, op bermen 
langs de paden, op mestplekken, graslandjes en 
in het struweel. Als je er meer van wilt weten, 
lees dan het artikel in de Heidespecial erop na. 
Dit artikel is ook op onze website te vinden.

Heb je genoten van deze speurtocht en smaakt 
dat naar meer? Bezoek dan de website 
www.despeurzoekers.nl voor andere mogelijk-
heden om de natuur te beleven.

Gele aardappelbovist. Foto: Dick A. Jonkers.
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Geosite Gijzenveen
en Laegieskamp

Geosite Gijzenveen, in de verte zie je de bebouwde kom. 
Foto: Julia Weishut.

In de jaren ’60 van de vorige eeuw, toen ik in het Bussumse Spiegel woonde, 

haalde ik eieren en melk bij boer Van Eijden. Dat was toen één van de weinige 

bewoners van de Hilversumse Meent. Zijn huis staat er nog, midden in het 

Gijzenveen, maar het is geen boerderij meer. In het Laegieskamp treffen we nog 

een stuk van de betonnen rand van het zwembad, het zo genaamde Koeienbad, 

dat van 1923 tot 1969 in gebruik was. Ik heb er vaak gezwommen. Waarom 

zijn deze gebieden een Geosite?

Hans Hoes

Ontstaan en ontwikkeling
Het gebied ligt op de rand van het Gooi, op de 
overgang van de hoge droge zandgronden in 
het oosten naar de natte en venige gronden in 

het westen. Het is de grens tussen Bussum en 
Hilversum. 
Het Gijzenveen ligt in Bussum en het Laegies-
kamp in Hilversum. 
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De lagere gronden waren vroeger droog met 
bos en heide. Door waterstagnatie en kwel (zie 
ook het artikel over de Westbroekse Zodden, 
tijdschrift 2020 nr. 3) steeg de grondwaterspiegel 
en trad veenvorming op. Bij het Laegieskamp 
en het Gijzenveen was het veen minder dik. Dat 
bood ruimte voor een sterke ijzerrijke kwel. 
Er groeide waarschijnlijk elzenbroekbos. De 
hogere zandgronden (het huidige Spiegel in Bus-
sum) werden al in de prehistorie als veeweide 
gebruikt. De lage veengronden (de Hilversumse 
Meent) werden pas vanaf de middeleeuwen door 
de erfgooiers gebruikt als hooi- en weiland. De 
meent werd vooral gebruikt als weiland voor 
de koeien van de erfgooiers. De hogere schrale 
zandgronden werd door schapen begraasd. De 
scheiding tussen het Gijzenveen en de hogere 
zandgronden werd gevormd door een dijk, de 
Koedijk, die voorkwam dat de koeien naar boven 
(op de heide) en de schapen naar beneden (op de 
meent) kwamen. Anders dan de meeste veenge-
bieden (Ankeveen, Loosdrecht en Westbroek) is 
de Hilversumse Meent niet afgegraven voor turf 
en verdeeld in percelen. 

Zwembad Meerweg in de jaren ‘20.
Foto: Historische Kring Bussum.

Laegieskamp en Gijzenveen liggen ten 
westen van Bussum.

Kaart: © OpenStreetMaps-auteurs
(zie osm.org/copyright).

IJzerhoudend water in Laegieskamp.
Foto: Julia Weishut.
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Dopheide.
Tekening: Henk van Bork.

verbinding vormen tussen de hoge gronden van 
’t Gooi en het Naardermeer. Bovendien was het 
mogelijk, vanwege de ijzerhoudende kwel, tot 
bijzondere natuurwaarden te komen. De eerder 
aangebrachte ‘verbeteringen’ (bemesting en 
bovengrond) werden afgegraven. Door in te 
grijpen in de waterhuishouding is voorkomen 
dat het kwelwater te snel afstroomt. Het nieuwe 
reliëf is afgestemd op gradiënten in vochtig-
heid. Van permanent water tot plas dras. Het 
oude zwembad en de schaatsbaan zijn natte 
rietlanden geworden. Nieuwe natuur met o.a. 
dopheide, veldrus en zonnedauw (zie achter-
flap) is ontstaan. 

Verdedigingswerken
In het Gijzenveen heeft nabij de Koedijklaan 
Werk 1, ook wel Batterij aan de Koedijk, ge-
staan. In de jaren ’70 van de 19e eeuw is deze 
versterking voor de verdediging van Naarden 
aangelegd, mede in het kader van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Het bestond uit een 
grondwal en opstelplaatsen voor kanonnen, 

Van productiegrond naar 
nieuwe natuur
Pas in de twintigste eeuw werd de meent 
productiever gemaakt door de afwatering 
via sloten te verbeteren en door het gebied 
in percelen te verdelen. Het Gijzenveen werd 
geëgaliseerd en de veengrond opgehoogd 
met zand. De opbrengst verbeterde maar de 
ontwatering en bemesting ging ten koste van 
de waardevolle natuur, waaronder blauwgras-
landen. Het Laegieskamp werd vanaf de jaren 
‘20 van de vorige eeuw in gebruik genomen 
als sportvelden, een natuurzwembad en een 
schaatsbaan. Vanaf de jaren ‘70 is de wijk 
Hilversumse Meent ontstaan. Het grootste deel 
van de oude meent werd bebouwd, maar de 
strook tussen de Bussumse wijk ’t Spiegel en de 
Hilversumse Meent, het Gijzenveen en het Lae-
gieskamp, bleef behouden. In de jaren ’80 was 
er een kentering in het natuurbeheer. Nieuwe 
natte en ecologische verbindingszones werden 
belangrijke speerpunten. Het gebied kon de 

Veldrus.
Tekening: Henk van Bork.
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met daaromheen een gracht. Tot aan deze plek, 
bij de overgang van natte naar droge gronden, 
liep de zogenaamde waterlinie. Dat was het 
gebied dat bij onraad onder water gezet zou 
kunnen worden. In 1926 (zie boven) is Werk 
1 verdwenen. Bij herstelwerkzaamheden aan 
het gebied in 2014 heeft men de oude wal en de 
gracht weer zichtbaar gemaakt (zie het kaartje 
op blz. 23). 
Er waren ooit vijf versterkingen in Bussum ter 
bescherming van Naarden. Werk 2 was Batterij 
Vooruit aan de Struikheiweg, nabij het tegen-
woordige zwembad. Werk 3 was het Rechter 
Vleugelwerk, gelegen aan het einde van de 
Brinklaan nabij het spoor. Fort Hoofdwerk 4, 
dat gerestaureerd is, ligt vlakbij ’t Spant aan de 
A. Kuiperlaan. Werk 5 lag aan het einde van de 
Huizerweg nabij huisnummer 7. Op het Laegies-
kamp werd in 1993, ook bij grondwerkzaamhe-
den voor natuurontwikkeling, het restant van 
een geschutsopstelling uit de Eerste Wereldoor-
log gevonden.

Bereikbaarheid
Het Gijzenveen - eigendom van het Goois Natuur-
reservaat - ligt links en rechts van de Hilversumse 
Meentweg in Bussum, ten westen van de rotonde 
Groot Hertoginnelaan/Prinses Irenelaan. Het is 
tot een plas/dras gebied omgevormd. De vormen 
van de koedijk zijn tegen de achtertuinen van de 
bebouwing van de Prinses Irenelaan zichtbaar. 
Ter hoogte van de Koedijklaan is Werk 1 deels 
herbouwd. Het Laegieskamp - eigendom van 
Natuurmonumenten - is te vinden aan het eind 
van de Meerweg te Bussum, achter de sportvel-
den. De oude schaatsbaan van het Laegieskamp 
is beeikbaar via de Verlengde Fortlaan, nabij de 
Karnemelksloot. Een prachtig gebied om rustig 
te wandelen in een ander gebied dan de heide-
velden. Terecht is het opgenomen als Geosite van 
het Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht.
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de be-
schrijvingen van de Geosites op de website van 
het Geopark www.geoparkhgv.nl, wikipedia en 
eigen waarneming.

Geosite Laegieskamp. 
Foto: Julia Weishut.
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Bloeiende berm langs de Huizer Eng. Foto: Leen Mak.

Huizen, van esdorp tot
stad aan het water

Eije de Wolf

Een korte schets van de ontwikkeling van Huizen en de 
gevolgen voor de natuur en het landschap van het Gooi

Denkend aan Huizen zie ik het karakteristieke Oude Dorp met zijn vroegere 

boerderijen en visserswoningen, de haven met het Nautisch Kwartier en 

de botters, het surfstrand en de sfinxen als landmarks in het Gooimeer, de 

aanloophaven (met een heus eiland), de piramidewoningen, de inmiddels 

verdwenen windmolens op de Gooimeerdijk en de groene entree van Huizen 

via de Naarderstraat en de Nieuwe Bussummerweg, denkend aan Huizen zie 

ik vooral een dorp waar het goed wonen is en waar de relatie met natuur en 

landschap overal aanwezig is.

Maar denkend aan Huizen zie ik ook de geluidschermen langs de A27, de 

Phohiflat, de kantoren langs de Huizermaatweg en het Oude Havengebied dat 

nog steeds niet geïntegreerd is met het Oude Dorp. Denkend aan Huizen denk 

ik: hoe was en hoe is het zo geworden? Daarover meer in dit artikel.
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Ontstaan van Huizen
In 1382 wordt voor het eerst melding gemaakt 
van het dorp Huizen (Huussem). Huizen heeft al 
heel vroeg stenen huizen en het verhaal gaat dat 
daaraan de naam Huizen is ontleend. Afge-
zien van de ligging aan het water heeft Huizen 
dezelfde oorsprong als de andere dorpen in het 
Gooi. Ontstaan als een agrarische nederzet-
ting, een esdorp op de vroegere woeste (niet in 
cultuur gebrachte) gronden.  Die essen of engen, 
hooggelegen akkers op de zandgronden, worden 
bemest door afgeplagde heide vermengd met de 
mest van de schapen (de zogenaamde potstal-
methode). Tussen het hoger gelegen dorp (bij de 
Hellingstraat zie je nog dat hoogteverschil) en de 
Zuiderzee liggen de  meentgronden.   De boeren 
(erfgooiers) hebben recht op het gemeenschap-
pelijk gebruik daarvan. Bij storm en hoog water 
lopen die weidegronden geregeld onder, het 
water komt dan tot aan het dorp. 
Na de uitvinding van de kunstmest, halverwege 
de 19e eeuw, verlaat men die potstalmethode 

langzamerhand. De uitgestrekte heidevelden 
en (door intensieve begrazing met schapen ont-
stane) zandverstuivingen verliezen steeds meer 
hun functie, in de loop van eind 19e eeuw en 20e 
eeuw worden ze steeds meer bebost en daarmee 
voor houtproductie gebruikt.
De wegen/zandpaden in Huizen lopen overwe-
gend noord-zuid (nu nog in het stratenpatroon 
van het Oude Dorp te zien), evenwijdig aan de 
engen, met kortere dwarsstraten naar de meent 
(Meentweg) en de eng. Zoals bij alle agrarische 
nederzettingen groeit Huizen door de eeuwen 
heen maar zeer geleidelijk.

Huizen als vissersdorp
Vanaf de zeventiende eeuw beginnen de Huizers 
te vissen op de Zuiderzee. Huizen heeft eerst 
geen haven, daarom lossen de vissers hun 
vangsten op een zandbank voor de kust (in het 
verlengde van de Zeeweg), de zogenaamde Rede 
van Huizen. Daarvandaan brengt men de vis 
door het water met karren aan land. In 1853/54 
wordt de haven aangelegd en in 1860 heeft de 
vloot haar grootste omvang: 125 botters. De vis-
serij zorgt ook voor een toename van het aantal 
inwoners. Er worden visserswoningen tussen de 
bestaande boerderijen gebouwd, dat bepaalt uit-
eindelijk het beeld van het karakteristieke Oude 
Dorp. De visserij zorgt ook voor meer bedrijvig-
heid: langs de haven komen bedrijven zoals 
visrokerijen en een botterwerf. Na de afsluiting 
van de Zuiderzee, in 1932, stopt Huizen geleide-
lijk aan met de visserij. De haven ligt ver van het 
dorp en daarom lukt het Huizen tot aan vandaag 
nog steeds niet goed om het havengebied te 
integreren met het Oude Dorp.

Huizen na de visserij en tot en met 
de Tweede Wereldoorlog
Na de beëindiging van de visserij gaat Huizen 
over op visverwerking, kaashandel en andere be-
drijvigheid. Daardoor ontstaat er meer behoefte 
aan woningen en lukt het niet meer om binnen 
de bestaande bebouwing te verdichten. In de 19e 

en begin 20e eeuw breidt Huizen voor het eerst 
meer planmatig uit in het noorden en zuiden 
van het dorp. In de loop van de 20e eeuw neemt 
de betekenis als boerendorp steeds meer af, 

Huizen als eng- of esdorp aan de Zuiderzee, 
omstreeks 1700.
 Bron: Huizer gemeentearchief.
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eerder dan in buurgemeente Blaricum worden 
de boerenbedrijven beëindigd.
Los van de uitbreiding van het Oude Dorp is er 
vanaf 1900 een ontwikkeling in het buitenge-
bied. Na de komst van de trein en de straatweg 
Amsterdam-Amersfoort (de huidige A1) strijken 
rijke mensen uit Amsterdam in het Gooi neer. Er 
ontstaan villaparken of individuele villa’s in de 
voor die forenzen bosrijke en gezonde omgeving, 
zoals in Huizen de bebouwing in Bikbergen, 
Flevo, Huizerhoogt en later Crailo. Eerst langs 
bestaande toegangswegen zoals Naarderstraat 
en Nieuwe Bussummerweg, later in de gebieden 
daarnaast en uiteindelijk ook dichter bij het 
Oude Dorp zoals op de Zuidereng. 

Huizen en de wederopbouw
Pas na de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van 
de wederopbouw, komen er de eerste grotere 
planmatige uitbreidingen, zoals de Zeehelden-
wijk. Door de gemeentegrens met Naarden in het 
noorden en het gegeven dat men steeds meer 
oog krijgt voor de waarde van de Huizereng en 
de bosgebieden ten zuidwesten van Huizen, 
lijkt grootschalige uitbreiding aan die kant niet 
langer mogelijk en wenselijk. Bovendien heeft 
het Goois Natuurreservaat in 1932 al bijna 60% 
van die gronden in eigendom. In de jaren ’60 
richt men zich bij de uitbreiding daarom op de 
meentgronden ten oosten van het dorp, ook 
omdat die voor de veehoudende boeren steeds 
minder nodig zijn. Zo worden achtereenvolgens 
de Zenderwijk en de wijk Bovenweg ontwikkeld. 
Stad en Lande is de eerste wijk waar de auto 
en de automobiliteit een grote rol in de opzet 
gaat spelen. Dus brede straten met parkeer-
plaatsen en nieuwe woonvormen zoals hoven, 
woonpaden en cul-de-sacs. Ook ruimte voor 
openbaar groen en speelplaatsen, wat met een 
toenemende hoeveelheid woningen steeds 
meer nodig is.  De wijk heeft geen enkele relatie 
met het omringende landschap in richting of 
kavelpatroon en evenmin worden er gegevens 
uit het onderliggende landschap bewaard of 
als uitgangspunt genomen. Dat is ook moeilijk 
omdat Stad en Lande al gedeeltelijk met zand 
moet worden opgehoogd. Slechts het bestaande 
hoogteverschil tussen de Zenderwijk en Stad en 

Lande-zuid wordt gehandhaafd. Tot zover de 
ontwikkeling van Huizen tot ongeveer 1970.

Huizen als groeikern
Om een ongebreidelde groei van steden en dor-
pen te voorkomen, komt de rijksoverheid met 
het groeikernenbeleid. Een aantal gemeenten 
in de buurt van de vier grote steden mag extra 
groeien. Die gemeenten moeten ook aantrek-
kelijker woonmilieus bieden (veelal laagbouw-
woningen) dan tot dan toe als uitbreiding van 
de vier grote steden is gebouwd. Ook Huizen 
wordt, op 20 maart 1967, als groeikern aangewe-
zen. Voor Huizen denkt men aan de bouw van 
zo’n 8400 woningen op de Oostermeent. Deze 
uitbreidingslocatie beslaat het gehele gebied 
ten oosten van Huizen, vanaf het havengebied 
tot aan de (huidige) RW 27. Dat is inclusief een 
gedeelte op het grondgebied van Blaricum. Men 
gaat er daarbij vanuit dat (door een aanpassing 
van de gemeentegrenzen) het gehele gebied 
bij Huizen gaat behoren. Die grenswijziging is 
uiteindelijk niet doorgegaan, een verhaal op zich. 
In het plan Oostermeent moeten de bebouwing 
en de groenstructuur aansluiten bij het Gooise 
karakter, dat zich uit in de toepassing van hagen 
langs de wegen en een amorfe structuur. Voor 
de waterhuishouding en de recreatie komen er 
singels.   
In de jaren ’90 beseft de gemeente steeds meer 
dat dit plan toch wel erg weinig aansluit op het 
bestaande Oude Dorp en dat er nauwelijks een 
relatie is met het Gooimeer. Daarnaast komt 
er een discussie op gang waar het centrum van 
Huizen moet liggen, men kiest uiteindelijk voor 
een accent op ‘non-food’ in het centrum van 
het Oude Dorp en ‘food’ in het centrum van de 
Oostermeent. Die keuze en ook het zo goed mo-
gelijk in stand houden van het Oude Dorp heeft 
ervoor gezorgd dat het karakter van Huizen 
(anders dan bij sommige andere groeikernen), 
nog grotendeels wordt bepaald door dat Oude 
Dorp(scentrum). Zo heeft een in de jaren ’60 
geplande doorbraak door het oude dorp nooit 
doorgang gevonden.
In een gewijzigd plan voor de Oostermeent 
kiest Huizen voor een dichtere, meer stedelijke,  
bebouwing. Zo is er een minder groot oppervlak 
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voor die 8400 woningen nodig. Verder voor een 
betere relatie met het Oude Dorp en met de kust. 
De geplande hoofdweg langs de kust komt meer 
naar binnen te liggen, waardoor een wijk direct 
aan het Gooimeer met boulevardbebouwing 
mogelijk wordt. Via een aanloophaven kan men 
vanuit het Gooimeer per boot naar het centrum 
van de Oostermeent. Door die dichtere bebou-
wing ontstaat de mogelijkheid om aan de oost-
kant een geleidelijke overgang te maken naar 
het open (weide) landschap. Ook verder heeft 
die nieuwe opzet van de Oostermeent ervoor 
gezorgd dat er overal sprake is van een goed en 
herkenbaar woongebied. 
In het begin van de jaren 2000 is de bouw van 
inmiddels meer dan 8400 woningen volbracht en 
is de Oostermeent volgens het gewijzigde plan 
voltooid.

Het Vierde Kwadrant
Door de nog steeds grote woningbehoefte 
besluit de gemeente Huizen halverwege de jaren 
2000 toch nog verder te bouwen en wel in het 
nu geheten Vierde Kwadrant. De gemeente is 
niet langer gehouden aan een bepaalde woning-

verdeling en kiest voor overwegend duurdere 
woningen en daarmee een forse grondopbrengst. 
Huizen schenkt hier bijzondere aandacht aan 
kwaliteit en ook aan moderner architectuur. Per 
deelplan kunnen ontwikkelaars in een competi-
tie plannen indienen. Daarbij kiest de gemeente 
het beste plan wat betreft woon- en architectoni-
sche kwaliteit.

Huizen en de omgang met natuur 
en landschap
Huizen ligt in het kwetsbare gebied van het Gooi 
met bossen, heide en de engen, langs het Gooi-
meer en naast het open weidegebied van Eem-
land. De groei van het kleine dorp Huizen naar 
ruim 40.000 inwoners kon niet ongemerkt gaan 
en heeft natuurlijk zijn sporen in dat landschap 
achter gelaten. Zo kon in de Oostermeent niet 
zonder meer op de meentgronden (klei en veen 
en hoge grondwaterstand) worden gebouwd. 
Daarom is de Oostermeent met 2 meter zand 
uit het Gooimeer opgespoten. Daarbij zijn de 
aanwezige boomgaard langs het Gooimeer (nu 
de volkstuinen) en de te graven singels welis-
waar uitgesloten van die ophoging. Maar verdere 
gegevens uit dat landschap als kavelsloten en 
de spaarzame begroeiing  en andere natuurlijke 
of geologische gegevens zijn onder het zand 
verdwenen. 
Gelukkig besloot Huizen op tijd niet verder te 
bouwen in het buitengebied en daarom zijn de 
vier heidegebieden, het IJzeren Veld (bosgebied) 
en de Huizer Eng gespaard gebleven van verdere 
oprukkende bebouwing. Ook is Huizen steeds 
terughoudend geweest voor verdere vergroting 
van in dat buitengebied gelegen sportvoor-
zieningen (als zwembad en tennispark) en is 
het niet gezwicht voor de behoefte aan meer 
verblijfsrecreatie. De campings Parrewijn en De 
Woensberg zijn natuurlijk en kleinschalig geble-
ven en ook een bedrijf zoals de steenfabriek Rijs-
bergen mocht niet verder groeien. Ook heeft de 
gemeenteraad consequent geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen (waaronder de Randweg-West 
door de Huizer Eng en een 9-holes golfbaan in 
het recreatiepark Wolfskamer) tegengehouden.
Daarnaast heeft Huizen juist geprobeerd de na-
tuur de stad  in te krijgen. Vooral de zone langs 

Een groene singel op de Oostermeent.
 Foto: Leen Mak.
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het Gooimeer is een goed voorbeeld hoe een vrij 
eenduidig weidegebied (de oorsprong van de 
Oostermeent) is veranderd in nieuwe natuur: tus-
sen de strandjes en de boulevardbebouwing een 
aaneenschakeling van parken en een doorgaande 
rietzone (zelfs tussen de sfinxen). Nieuwe natuur 
waar vogels zoals rietzanger, baardman en koe-
koek zich thuis voelen en die aan de waterzijde 
beschutting geeft aan veel watervogels. Ook zijn 
het Stadspark, het natte Bad Vilbelpark (‘moe-
rasbos’) en de aansluitende parkzones langs de 
singels meer dan alleen maar recreatiegebieden. 
Ook daar vinden veel vogels als de ijsvogel er hun 
biotoop en zijn langs het schone water van de 
singels rietorchis en zwanebloem voorkomende 
wilde planten. Een ander voorbeeld is de aanleg 
van eilandjes ten westen van de havendam 
bedoeldt als broedmogelijkheid voor o.a. sterns 
en de oeverzwaluwenwand bij de rioolwater-
zuivering. En langs de havendam (vlakbij het 
levendige Nautisch Kwartier) kun je ongestoord 
van de natuur genieten. Kortom: Huizen heeft 
steeds gezocht naar een goed evenwicht tussen 
natuur en recreatie. En in de bebouwing met vaak 
grote tuinen, veel groen en nestgelegenheid vind 
je de holenduif, de zwarte roodstaart en in het 
Oude Dorp de gierzwaluwen. Nog steeds staan er 
behalve veel verschillende bomen talrijke linden 
(de boom van Huizen) die ’s zomers sterk geuren 
en bijen aantrekken. En de uitgekiende groen-
structuur heeft er niet voor niets voor gezorgd dat 

Huizen, in het kader van de ‘Entente Florale’, ooit 
heeft meegedongen naar de titel van groenste 
dorp/stad in Nederland. De ruimtelijke relatie 
met het open weidegebied, die in de opzet van 
het plan Oostermeent leek gewaarborgd (onder 
andere door de ‘vista’ vanaf het centrum Ooster-
meent naar ‘buiten’) werd door de bouw van de 
Blaricummermeent en eigenlijk al eerder door 
de A27 tenietgedaan. Jammer, want ook dat type 
landschap hoorde er bij. 

Huizen is ook in het ruimtelijk beeld terughou-
dend geweest: alleen hoge(re) bebouwing in de 
centrale zones en langs het Gooimeer, maar niet 
langs de rand met het landschap van het Gooi. 
Zo is de toren van de Nieuwe Kerk in Huizen nog 
steeds een herkenbaar vertepunt vanaf Blaricum.

Grenzen aan de groei
Aan de taakstelling van het kabinet voor de 
bouw van 1 miljoen woningen in 2030 kan Hui-

Huizen, groen dorp en tegelijk ...

De vista, bedoeld als zicht op de open ruimte ten oosten 
van Huizen, met coulissen gevormd door rijen populieren.
 Foto: Leen Mak.
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Gespot voor u
Guerilla gardening.
Handboek voor buurtvergroeners
Dick A. Jonkers

De titel van dit boek suggereert een paramilitaire operatie. 
De onder titel geeft echter aan dat het een handboek is voor 
buurtvergroening. Veel leden van de VVG verkeren in de 
gelukkige omstandigheid dat zij wonen in wijken waar al veel 
groen aanwezig is. Er zijn echter ook buurten, waar groen 
in beperkte mate voorkomt. Daarin komt verandering als het 
aan de ‘guerilla gardeners’ ligt en op tal van plaatsen wordt 
buurtvergroening reeds in praktijk gebracht. Het zijn geen 
militante tuiniers die dit doen, maar betrokken bewoners. 
Zij willen de verstening tegengaan door groene oases te 
creëren. Deze trekken door aanwezigheid uiteenlopende 
dieren aan en vergroten daarmee de leefbaarheid. Het 
kleurrijke geheel staat boordevol tips waar je mee aan 
de slag kunt. Een schematisch overzicht biedt hulp bij de 
zoektocht naar kansrijke plekken. De vele illustraties geven 
voorbeelden met resultaten. Verspreid door de hele uitgave staan ervaringen 
van mensen die zich met deze wijze van tuinieren zijn gaan bezighouden. Voor degenen die de 
inrichting en het beheer van de openbare ruime in de open lucht willen verbeteren door meer groen 
aan te brengen kan deze gids een stimulans zijn. Inspiratie, tips en een webshop zijn te vinden op 
de website guerillagardeners.nl
Na lezing van het boek ontstond bij mij het idee of er door nog meer vergroening, al dan niet i.s.m. 
anderen, iets gerealiseerd zou kunnen worden in de wijk rond mijn woning. Hopelijk inspireert het 
boek u ook.

Gestel, Cerian ‘Jenny ‘ van,. (2021). Guerilla gardening. Handboek voor buurtvergroeners. 
Zeist: KNNV Uitgeverij. ISBN 978 90 501 1806 4. Hardcover. 167 pagina’s. € 25,50.

... stad aan het water. Foto’s: Leen Mak.

zen weinig meer bijdragen. Uitbreiden kan niet 
meer en nog veel meer inbreiden (woningen 
op de laatste open plekken, transformatie van 
bedrijven, scholen en kantoren naar woningen, 
of hoger bouwen) zal ten koste gaan van de 
woonkwaliteit en het karakter van Huizen.   
 
Eije de Wolf was tot 2014 stedenbouwkundige bij 
de gemeente Huizen.

31



32

De wijngaardslak
Slakken kent iedereen en dat er naaktslakken en huisjesslakken bestaan, weet 

men ook wel. Meestal staan ze niet in een gunstig daglicht door de schade die 

zij toebrengen in de tuin en aan akkerbouw, fruitteelt en groentegewassen. 

Die schade is vooral het gevolg van hun vraat en ook wel van slijmsporen op de 

producten. Volkstuinders kunnen daarover meepraten. Overlast veroorzakende 

slakken worden bestreden op één soort na: de wijngaardslak.

Dick A. Jonkers

Wijngaardslak. Foto: Dick A. Jonkers.

Zand
Veel mensen hebben ooit wel eens gehoord 
van de wijngaardslak. Hij heeft zijn oorsprong 
in Zuid- en Centraal-Europa. Activiteiten van 
de Romeinen in Europa hebben er in het verre 
verleden voor gezorgd, dat men hem ging 
eten. Hij werd door hen als een delicatesse 
beschouwd. De Fransen zijn stapelgek op de es-
cargot, zoals ze hem noemen. Dat heeft geleid 
tot heel wat specialiteiten, zoals escargots à la 

bourguignonne. Door zijn faam is hij met hulp 
van de mens in diverse werelddelen beland. 
Tegenwoordig zijn ze ook in ons land populair 
en betaalbaar. Sinds enige tijd liggen ze voor 
een schappelijke prijs in de schappen van grote 
supermarkten. 
Daar moet dan wel dan wel bij gezegd worden, 
dat dit niet de wijngaardslak is, waarover in dit 
artikel wordt geschreven, maar een familielid, 
de kleine wijngaardslak.
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Naamgeving 
De officiële naam luidt wijngaardslak. Zoals 
gebruikelijk heeft hij ook een wetenschappe-
lijke naam en wel Helix pomatia. Helix betekent 
spiraal, wat slaat op de gedraaide windingen 
van het slakkenhuis. Pomatia is afkomstig van 
pomum, ofwel vruchtboom. Een andere naam, 
behalve escargot, is caracole. Druivenslak wordt 
ook af en toe gebruikt en verwijst naar wijngaar-
den.
Reuzenslak is ook een gebruikte naam. Verwar-
rend is dat er in publicaties sinds enige tijd de 
naam wijngaardslak wordt gebruikt, terwijl het 
dan om de kleine wijngaardslak gaat. Dit is een 
andere soort, vroeger ook wel bekend als ruige 
dwergslak. De officiële naam is segrijnslak, met 
de wetenschappelijke naam Helix aspersum. 

Portret 
De wijngaardslak is een grote huisjesslak. De 
schelp kan maximaal vijf cm hoog worden, zo’n 
drie keer groter dan die van de talrijk voorko-
mende wit- en zwartgerande tuinslakken. Dit 
formaat ontlokte ooit een journalist de uit-
spraak, dat de grootte die van een mandarijntje 
zou benaderen. De lengte van de gespierde voet 
kan tot 12 cm bedragen.
Zijn kleverige slijmspoor is afkomstig uit klieren 
in wratachtige bultjes die opvallen als lichtere 
vlekjes op de huid bij de kop. Door het hierin 
geproduceerde slijm kan hij zich voortbewegen 
over de ondergrond, zonder dat slijtage optreedt. 
De soort schijnt er een efficiënt gedrag op na 

te houden door een spoor herhaalde keren te 
volgen na de ontdekking van een aantrekkelijke 
voedselbron. Zo nodig kan er eveneens geklom-
men worden. Op de huiddelen buiten het slak-
kenhuis bevinden zich kalkklieren. 

Rustig kijkend zijn twee grote oogtasters te 
ontdekken en daar dichtbij nog twee kleinere 
tasters. Daaronder zitten voelers met tast- en 
reukzintuigen die worden gebruikt bij het zoe-
ken en beoordelen van voedsel.  Voedsel wordt 
gegraasd en naar binnen gewerkt met behulp 
van de tong, een kleine ‘oogstmachine’. De slak 
kan in wilde staat circa vijf jaar oud worden; bij 
gekweekte exemplaren kan dat zelfs 10 jaar zijn.

Bescherming
De wijngaardslak is de enige beschermde slak-
kensoort in ons land. Sinds 1973 staat hij op de 
Rode Lijst, waarop alle beschermde organismen 
zijn vermeld; in Europa valt de wijngaardslak 
onder de Europese Habitatrichtlijn . Vroeger 
werd hij veel geraapt voor consumptie maar dat 
mag dus niet meer. Lege huisjes mogen evenmin 
worden meegenomen.

Leefgebied
In hun natuurlijke leefgebied, loof- en gemengde 
bossen, houden wijngaardslakken zich vooral op 
langs bosranden. Schaduwarme plekken worden 
meestal gemeden. De aanwezigheid van kalk is 
cruciaal. In het verleden zijn de slakken geïntro-
duceerd op uiteenlopende plekken, waaronder 
tuinen, wegbermen en graslanden. Op grote 
schaal vond er ook kweek plaats in wijngaarden, 
op landgoederen en in kasteeltuinen. Dit alles 
voor consumptie. Waar geen kalkrijke onder-
grond aanwezig was, werd hulp geboden door te 
bemesten. 

Een slakkenjaar
Wijngaardslakken houden een winterslaap in 
de bodem van hun leefgebied. De overwintering 
vindt plaats in een klein door hen met de voet 
gegraven holletjes onder de grond. Ze verblijven 
in die periode met de opening van hun slakken-
huis naar boven gericht. Die sluiten ze tijdens de 
winter af met een hard kalkachtig poreus deksel-

Klimmen lukt de slak prima.
 Foto: Dick A. Jonkers.



34

tje. Tijdens de winterslaap scheiden de wijn-
gaardslakken vocht uit, de concentratie van 
de in water opgeloste stoffen in de slak stijgt 
hierdoor. Hierdoor bevriest de slak minder snel 
en kan hij lage temperaturen overleven. In het 
voorjaar komen de dieren weer bovengronds en 
wordt het tijd voor de voortplanting, die in de 
periode mei-juli plaatsvindt. 
De wijngaardslak is hermafrodiet, ofwel twee-
slachtig maar hij kan niet zichzelf bevruchten 
en moet dus een soortgenoot vinden om mee 
te paren. De wijngaardslak bezit in het lichaam 
een soort zakje met daarin een verkalkte, 
pijlachtige structuur die liefdespijl wordt 
genoemd. Deze wordt tijdens de voortplanting 
in de partner gestoken om zo hormonen af te 
geven.

Daarna vergt het heel wat uren om een flesvor-
mig holletje te graven, waarin de eitjes kunnen 
worden gelegd. Vervolgens wordt de ingang 
met grond afgedekt om het geheel te bescher-
men tegen predatie. 
De eitjes komen na drie tot vier weken uit. 
Jonge slakjes verblijven tenminste zeven dagen 
in het holletje en houden zich in leven met de 
lege eischalen. De kleintjes hebben het moeilijk 
door een groot aantal belagers. In de herfst 
vertrekken de slakken weer naar geschikte 
overwinteringsplekken.

Herbivoren
Slakken, en dus ook de wijngaardslak, zijn 
planteneters. Hun voedselpakket bestaat 
uit blad, groenten, fruit en bloemen. Verder 

worden ook wel algen genuttigd. Om voedsel 
te kunnen bemachtigen, komen de al eerder 
genoemde voelers naar buiten. Ze trekken die 
in wanneer ze in contact komen met een on-
plezierig iets, bijvoorbeeld een aanraking door 
een vinger. De menselijke huid bevat namelijk 
zouten waarvoor de slak gevoelig is. Planten 
als smeerwortel en gevlekte aronskelk bevat-
ten stoffen die door de slakken als afschuwelijk 
worden ervaren. In beide gevallen is de strate-
gie zelfbescherming. Vanuit de plant is het een 
poging om zich zo te beschermen tegen vraat. 
Wanneer er geen fout signaal wordt ontvangen, 
kan de tong uit de mondopening tevoorschijn 
komen. De tong is bedekt met zeer veel kleine 
tandjes en fungeert als een soort rasp. Het 
grazen kan beginnen.

Vijanden liggen op de loer
De wijngaardslak kent tal van belagers. In het 
eistadium zijn er keverlarven en andere insec-
ten die heel wat eitjes consumeren. Mede door 
hun predatie worden maar weinig jongen gebo-
ren. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat 
jonge wijngaardslakjes ook een voorkeur heb-

Parende huisjesslakken.
Tekening: Henk van Bork.

Afzet eieren door een huisjesslak.
Bron: Wikipedia.
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Vindplaatsen van wijngaardslakken in het Gooi.
Kaart: © OpenStreetMaps-auteurs

(zie osm.org/copyright).
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ben voor eieren van de eigen familiegenoten, 
wat aan een soort kannibalisme doet denken. 
De opgroeiende jongen zijn kwetsbaar, omdat 
zij nog geen stevige beschermende schelp be-
zitten. Op de bodem lopen zij de kans belaagd 
te worden door andere predatoren en dat zijn 
er nogal wat. Zo bestaan er loopkevers en hun 
larven, die het speciaal op slakken voorzien 
hebben. 
Verder zijn ook duizendpoten, mieren, kikkers 
en muizen evenals aaskevers niet afkerig van 
een smakelijk wijngaardslakkenhapje. Mollen 
en egels zien kans om slakkenhuisjes te kra-
ken. Ook vogels eten slakken. Daartoe behoren 
allerlei soorten kraaien, enkele eendensoor-
ten, hoenders en spreeuwen. Onder hen zijn 
soorten die kans zien om de schelp stuk te 
slaan. 
Forse wijngaardslakken die over een hard en 
dik huis beschikken, zijn niet zo eenvoudig 
aan te pakken. Moeder natuur heeft daar wat 
op gevonden door indringers in te zetten in 
de vorm van bloedparasieten. Die zijn vooral 
voor hen riskant op plekken waar wijngaard-
slakken in hoge dichtheden aanwezig zijn.

Historie
De oorsprong van de wijngaardslak ligt in zui-
delijk en centraal Europa. Er zijn vondsten uit 
het Neolithicum, een prehistorische periode 
die ca. 11.000 v. Chr. begon. Er zijn enkele pre-
Romeinse vondsten bekend uit Zuid-Limburg, 
die dateren uit dat tijdvak, zoals in de Henc-
keput en in opvullingen van de prehistorische 
vuursteenmijn bij Rijckholt. De wijngaardslak 
is echter als ouder fossiel uit de Nederlandse 
ondergrond onbekend en kan voor Nederland 
qua oorsprong als een door de Romeinen geïn-
troduceerde slak worden aangeduid.
In onze regio komt of kwam de wijngaardslak 
op weinig plekken voor, tegenwoordig nog 
slechts in kleine aantallen. Alle populaties 
vestigden zich als gevolg van menselijke han-
delingen. Op het bijgaande kaartje staan de 
locaties waar hij (ooit) is gemeld. 
Op een aantal plekken is hij echter nu niet 
meer aanwezig.
Uit het Gooi en omgeving zijn tien vindplek-

ken bekend. De oudste dateert uit de 19e 
eeuw. In de ‘Geneeskundige beschrijving van 
Gooiland’ uit 1875 beschrijft J.F. van Hengel 
dat ze in overvloed in ’s-Graveland aanwezig 
zijn. De herkomstlocatie is onbekend, wel-
licht was het een van de landgoederen. Soms 
werden de wijngaardslakken in grote manden 
daar vandaan naar Utrecht vervoerd . De 
eindbestemming is onduidelijk, wellicht rijke 
consumenten woonachtig op grote buitens.

Uit beschrijvingen is bekend dat wijngaard-
slakken vroeger bij kastelen, stinsen (ver-
sterkte buitenplaatsen) en hofsteden gehou-
den werden. De meest noordelijke vindplaats 
bevond zich in Muiderberg. Daar zijn ze eind 
17e eeuw geïntroduceerd op de hofstede 
Rustrijk, waar nu het Echobos ligt. Later -in 
1986- waren er alleen nog exemplaren bij de 
Brink. Zuidoostelijk daarvan bevindt zich een 
populatie bij het speelpark Oud Valkeveen. 
Op die plek is in het verleden kalkrijk restma-
teriaal gestort, afkomstig van de kalkovens in 
Huizen. In Blaricum, in de wijk de Bijvanck, 
zijn in mijn tuin sinds de jaren ‘90 enkele 
exemplaren aanwezig. Mogelijk heeft er een 
onbedoeld transport plaatsgevonden vanuit 
Zuid-Limburg. In 1992 werden in een tuin 
nabij het Mauvezand in Laren vele tientallen 
wijngaardslakken aangetroffen. Zij waren daar 
ongeveer 25 jaar eerder uitgezet en kwamen 
uit Franrijk en Zuid-Duitsland.
Van de locatie op het kalkterreintje bij 
Crailoo (Hilversum) zijn al sinds 1937 gere-
geld waarnemingen bekend. Vanaf 1970 is hij 
verdwenen. Op korte afstand was vroeger een 
rangeerterrein van stoomlocomotieven, waar 
carbid vrijkwam, dat o.a. calcium bevat. De 
laatst bekende introductie -uit Zuid-Limburg- 
was in 1962. Verder is er nog een melding 
uit 1973, over een uitgezet exemplaar in een 
broeibak in Hilversum. 
Ze zijn ook uitgezet in het Corversbos, waar ze 
van 1973 tot minstens 1992 voorkwamen. Op 
Heideheuvel, dichtbij het voormalige klooster 
Stad Gods, bevond zich in het laatstgenoemde 
jaar een kleine populatie, die er toen al min-
stens 15 jaar aanwezig was. 
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Gespot voor u
Knopen en twijgen
Dick A. Jonkers

Onlangs is er een gids verschenen over de herkenning 
van knoppen en twijgen van inheemse bomen en struiken. 
De inleiding gaat in op de determinatie van de twee 
laatstgenoemden in de winter en de indicatorwaarden. Die 
gelden echter alleen voor Zwitserland. Verder worden in dit 
deel tips gegeven voor het gebruik van de determinatiesleutel 
om aan de slag te kunnen gaan. In totaal worden 150 soorten 
beschreven, die al dan niet spontaan in Nederland of België 
groeien. Er zijn dus ook bomen en struiken opgenomen 
die  door mensen zijn aangeplant en verwilderd en/of 
ingeburgerd raakten in de vrije natuur, die afkomstig zijn uit 
tuinen en parken. Het is met de determinatie goed opletten 
geblazen, want er staan soorten vermeld, waarvan het 
verspreidingsgebied buiten onze Lage Landen ligt.

Van elke soort worden behalve over de verspreiding en 
de standplaats de specifieke kenmerken vermeld, vergezeld van kleurenfoto’s 
met details. Hoewel hier dus niet van toepassing staan de indicatorwaarden bij elke soort toch 
onder elke bladzijde. Via het zoeksysteem en de keuze juist of onjuist wordt de gebruiker steeds 
verder geleid. De soorten staan in het determinatiedeel in alfabetische volgorde gerangschikt, 
niet met de Nederlandse soortnaam, maar met de wetenschappelijke naam. Gelukkig biedt 
het register uitkomst als men zoekt naar algemeen bekende namen als eik, den of spar. Verder 
is het even wennen wanneer men bij het onderwerp groenblijvende loofbomen/-struiken de 
heidesoorten aantreft, iets waarbij je daaraan niet zo snel zou denken. Ook laurierkers en 
buxus bijvoorbeeld worden hieronder geschaard. Degene die op zoek gaat naar gegevens 
over de zeer algemene Amerikaanse vogelkers, Prunus serotina ook wel bospest genoemd, zal 
tevergeefs zoeken. Zo zijn er nog wel meer klein onvolkomenheden. De gids is rijk geïllustreerd 
met maar liefst ruim 600 kleurenfoto’s, waarop details goed zichtbaar zijn.

Godet, Jean-Denis. (2021) Knoppen en twijgen. Gorredijk: Uitgeverij Noordboek.
ISBN 978 90 561 5666 4. Paperback. 432 pagina’s. € 22,50.

Rectificatie
In het vorige nummer van dit tijdschrift stonden bij het artikel over de Engrestanten in het Gooi 
op pag. 37 afbeeldingen van enkele schilderijen van de Laarder Eng. Helaas is de achternaam van 
de schilder daar onjuist weergegeven. De correcte spelling is Goijarts. 
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Op pad met
de Natuurwacht
Hoorneboegsche Heide. Foto: Sjoerd Nelson.

De versoepelingen van de regeringsmaatregelen rond COVID-19 maken het 

weer mogelijk om te gaan wandelen. Wel steeds de nog geldende adviezen in 

acht nemen! Zie de website (vriendenvanhetgooi.nl/wat-we-doen/de-natuur-in) 

voor vertrektijden en –plaatsen en voor eventuele wijzigingen in het programma. 

De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson.

5 september: Bussummer- en Westerheide 

12 september: Landgoed Zonnestraal & Hoorneboegsche Heide

26 september: Einde Gooi en De Zuid 

10 oktober, ochtendwandeling: Spanderswoud-zuid.

10 oktober, middagwandeling: Rondje Naarden-Vesting.

24 oktober: Laarder Engen en Postiljon

7 november: Schaep en Burgh en Boekesteyn

21 november: Crailo en landgoed De Beek

5 december: Cronebos en omgeving

19 december: Peerlkamp en Corversbos

26 december, Tweede Kerstdag: Kasteel Groeneveld

De versoepelingen van de regeringsmaatregelen rond COVID-19 maken het - met inachtneming 
van de nog geldende adviezen - weer mogelijk om te gaan wandelen. Voor de komende maanden 
hebben de mensen van de Natuurwacht een mooi programma samengesteld.
Zie de website (vriendenvanhetgooi.nl/wat-we-doen/de-natuur-in) voor het complete programma 
met vertrektijden en -plaatsen. Ook eventuele wijzigingen worden daar gepubliceerd.
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Vereniging Vrienden van het Gooi is een onafhankelijke vereniging met circa 1000 leden
die opkomt voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie van het Gooi.

Zij wil genieten van de schoonheid van het Gooi en dit samen met u
doorgeven aan de volgende generaties.

Maak kennis met ons via vriendenvanhetgooi.nl


