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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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Geschubde inktzwam. Foto: Leen Mak.
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Voorwoord
Ledenvergadering
Het heeft mij veel genoegen gedaan dat wij uiteindelijk op 30 september 
weer een echte ledenvergadering hebben kunnen houden. De opkomst 
was weliswaar iets minder dan in andere jaren, maar de zaal was toch 
goed gevuld. Een geanimeerde discussie ontstond naar aanleiding van een motie, ingediend 
door de heer Brouwer, over de nog te maken natuurverbinding tussen de Wester- en de Zuider-
heide. In de laatste vijfentwintig jaar is in het Gooi hard gewerkt om de verschillende natuur-
gebieden, die in de vorige eeuw steeds meer opgesplitst raakten door aanleg en verbreding van 
wegen en spoorwegen, weer met elkaar te verbinden. De verbinding tussen de Wester- en de 
Zuiderheide moet de laatste schakel worden. Een essentiële, omdat op deze plek het noorde-
lijk deel van het Gooise natuurgebied wordt verbonden met het zuidelijk deel en daarmee met 
de Utrechtse Heuvelrug. Het sluitstuk dus. Het plan, ontwikkeld door de provincie Noord-Hol-
land en het GNR, gaat uit van een natuurbrug, net zoals de andere natuurverbindingen in het 
Gooi, die dan constructief ongeveer zes meter hoog moet worden. Met beplanting mee word 
dat dan tegen de tien meter. En dat wringt, volgens de motie, met het landschappelijk karakter 
van de weg. Een fraaie bomenlaan die de verbinding vormt tussen de A1 en Hilversum. Door de 
aanleg van de natuurbrug, die zo’n vijftig meter breed moet worden, zullen veel bomen moeten 
verdwijnen en zal de weg zijn landschappelijke waarde verliezen. Bovendien verdwijnt, voor 
verkeer vanuit Hilversum naar de A1, het zicht op het Museum Hofland. De noodzaak van de 
verbinding is in de motie niet aan de orde, maar wel de uitvoering in de vorm van een brug. 
Het voorstel is om te pleiten voor een tunnel. Gebleken is dat in het onderzoek naar de uitvoe-
ring van de verbinding een tunnel wel aan de orde is geweest, maar alleen in ecologische zin en 
niet in landschappelijke en technische zin. Ecologisch gezien scoort een brug weliswaar beter 
dan een tunnel, maar het verschil is beperkt.
De vergadering heeft na een uitvoerig debat besloten dat het bestuur aan de provincie en aan 
het GNR per brief zal laten weten dat VVG pleit voor een nader onderzoek naar de mogelijk-
heden van een ondergrondse natuurverbinding in plaats van een bovengrondse, met een 
voorkeur voor een ondergrondse uitvoering.
Na de pauze was er een lezing van de heer Bouvy over het Smithuyserbos en de uitkijktoren 
Wolfsdreuvik. Een uitvoerig verhaal over zowel de ontwikkelingen van het bos, door de jaren 
heen, als over de toren. Bij elkaar een bijzonder stukje Gooise natuur, samen met een al even 
bijzonder bouwsel. En dat alles in particulier bezit. Al met al is het, met deze een beetje bijzon-
dere ledenvergadering, toch nog een latertje geworden.

Bestuur
In de ledenvergadering hebben wij van twee bestuursleden afscheid genomen, namelijk Winy 
Biermann, onze secretaris, en George Laeijendecker, die behalve bestuurslid ook vicesecre-
taris was. Een aderlating voor het bestuur die we gelukkig hebben kunnen opvangen met de 
komst van Gerrie Coerts, onze nieuwe secretaris. Daarmee kunnen we in ieder geval verder. 
Inmiddels heeft zich gelukkig een nieuwe kandidaat voor het bestuurslidmaatschap aange-
meld. Wij hopen in het volgende nummer van dit blad daarover meer te kunnen melden. 
Ook hebben wij afscheid genomen van onze Nora Mulder die de afgelopen jaren de ledenad-
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ministratie heeft verzorgd en ook het digitale contactadres was van onze vereniging. Onze 
zoektocht naar een opvolger voor haar lijkt inmiddels te zijn geslaagd. 
Ten slotte heeft zich ook in de redactie van het tijdschrift een wisseling voorgedaan. Jan Hein 
Bannier, heeft, na zestien jaar deel te hebben uitgemaakt van de redactie, afscheid genomen 
en George Laeijendecker is inmiddels toegetreden. Waarmee de redactie weer op sterkte is.
Uit het jaarverslag heeft u kunnen constateren dat de borden van de bestuursleden rijkelijk 
gevuld zijn. De veranderingen in het gebruik van de ruimte, als gevolg van energietransitie, 
milieuproblemen zoals stikstof, grote bouwopgaves en veranderende wet- en regelgeving, alle-
maal raken ze aan het ruimtelijk systeem van ons land en daarmee ook aan onze eigen Gooise 
natuur. Dat vraagt alertheid, reageren op ontwikkelingen en ook discussies in eigen huis. En 
dan zijn er nog de plaatselijke ontwikkelingen die, gezien het aantal, veel aandacht vragen.
Het is tot nu toe altijd weer gelukt om een voltallig en ook deskundig bestuur te hebben en te 
houden. Dat neemt niet weg dat ik bij deze, meer dan anders, een dringend beroep wil doen 
op een ieder die onze vereniging een warm hart toedraagt om te overwegen deel te gaan 
uitmaken van het bestuur. Uiteraard is ook het tippen van vrienden of kennissen een welkome 
mogelijkheid. Ik zie uw aanmelding graag tegemoet.

Actuele plannen

Blaricum 
Ons overleg met de gemeente Blaricum over de ontwikkelingen op het Voorland hebben 
helaas, anders dan we gehoopt hadden, niet geleid tot een aanvaardbaar resultaat. Weliswaar 
hebben de gemeente en de provincie samen een oplossing bedacht maar die is, zoals al eerder 
gemeld, ruim onder de maat. Wij gingen dat overleg in met het volgende idee. Volgens ons 
zou een nieuwe natuurontwikkeling langs de strekdam in het Gooimeer, die de vaargeul vanaf 
de sluis bij de Blaricummermeent beschermt, wel tot een goede vervanging van het verloren 
gegane stuk natuur op het Voorland kunnen leiden. Daar wilde de gemeente niet in meegaan. 
Om helder te krijgen dat de voorgestelde saldering van de gemeente en de provincie niet 
adequaat is, hebben wij aan het onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit gevraagd 
daar onderzoek naar te doen. Uit het rapport blijkt overduidelijk dat het salderingsvoorstel 
niet deugt. Wij hebben ons dan ook genoodzaakt gezien de kwestie bij de rechter neer teleg-
gen.
 
Huizen
Het definitieve bouwplan voor de kuil aan de Driftweg is inmiddels bekend. Voor plaatjes 
verwijs ik graag naar onze website. Het gaat om een appartementengebouw van elf lagen, 
die na de tweede bouwlaag steeds iets kleiner worden om op die manier een schuin dak te 
suggereren. Rondom al die bouwlagen zijn balkons ontworpen in ronde vormen met een 
metalen borstwering. Het ziet er best hip uit, maar de vergelijking met een landelijke woning 
van twee lagen met een kap, vergelijkbaar met de bestaande woningen in het gebied, zoals 
het bestemmingsplan vraagt, gaat nogal mank. Zoals al eerder aangekondigd zullen wij 
bezwaar maken en zo nodig de rechter verzoeken de uitvoering van het plan op te schorten.

Over de voortgang van het bestemmingsplan voor Oud Valkeveen hoop ik u in het volgende 
nummer uitgebreid te kunnen informeren.

Hans Metz, voorzitter

Een waai in de Eempolder. Foto: Leen Mak.
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Tames: Nescio en 
zijn vrienden
Hans Hoes

Terrein naast de Tames Hoeve. Foto: Julia Weishut.

Nescio
Nescio (pseudoniem voor J.H.F. Grönloh) was als 
zeventienjarige al geïnteresseerd in het kolonie-
leven en dan vooral in het recht van iedereen op 
gelijke verdeling van grond en zelfvoorziening. 
Hij gaf daarover op 17 februari 1900 een voor-
dracht voor de debatvereniging GOHV (Gedach-
tenwisseling Ontwikkelt Het Verstand). Hij sprak 
over de initiatieven van Frederik van Eeden en 
stelde voor zelf bij Van Eeden te gaan ‘boeren’.  
Zijn sollicitatie werd door Van Eeden afgewe-
zen. “Mijnheer, ik kan u niet anders beloven dan 
dat ik uw brief bij de vele overige aanvragen zal 

Dit is het derde artikel over grensverleggers in onze regio in het begin van 

de 20ste eeuw. Naast de kolonie van professor Jacob van Rees in Blaricum 

(zie nrs. 1 en 2-2021) en Walden van Frederik van Eeden in Bussum 

(zie nr. 2-2021) was er ook een commune/kolonie in Huizen. Deze is gesticht 

in 1901 en heeft tot 1904 bestaan. Daarover gaat dit artikel.

J.H.K. Grönloh, 
alias Nescio, 
in 1917.

Bron: Wikipedia.
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bewaren. Ik vrees dat er voor u weinig kans is, 
want ik heb hier juist arbeidskrachtige men-
schen noodig met een gezond zenuwleven, die 
goed weten wat ze willen”. De administrateur/
kantoorklerk Grönloh voldeed daaraan niet. Ook 
op Tames in Huizen, waarbij hij betrokken was, 
liet hij het werk op het land aan anderen over. Hij 
kwam meer een weekend langs, om te discussië-
ren, een pijpje rokend op de bank voor de hut.

Kolonie Tames
De buurtschap Tames ligt ten zuidwesten van 
Huizen in de oksel van de huidige Oud Bussum-
merweg en Nieuwe Bussummerweg. Op 22 de-
cember 1901 kon De Wilde, één van de kompa-
nen van Grönloh, aan hem schrijven: “Rombout 
en ik zijn vrijdagmiddag naar Blaricum geweest 
en toen hebben we gekocht 1000 roeden, 7,5 
schepel of 1 3/7 bunder goed bouwland voor Fl. 
409,--“. Zij kochten het van Dirk Kerkmeester, 
een oud Huizer ‘vischventer’. De Wilde kocht 
het perceel van 1,3 ha als gemachtigde van D.H. 
Vettewinkel, directeur van de verffabriek waar 
Jan de Wilde op kantoor werkte. Vettewinkel 
werd op 30 december 1901 de feitelijke eigenaar 
van de grond. Al in 1900 vormden een groepje 
vrienden, waaronder vader Dirk en zoon Jaap 
Fijnhaar, vader Jan de Wilde en zoon Jan, Frits 

Grönloh, H.W. Rombout en de gebroeders 
Johannes en Jan Zwolsman een gemeenschap 
om een kolonie te stichten. Wekelijks zouden zij 
1 tot 1,5 gulden sparen om voldoende kapitaal 
te vergaren om een stuk grond te kopen. Dat is 
niet gelukt en Vettewinkel bleek bereid de groep 
‘wereldverbeteraars’ bij staan, zonder zelf risico 
te lopen. De ‘goede grond’ bleek in de praktijk 
minder goed dan gedacht en de vrienden waren 
geen boer. In februari 1902 werd er een houten 
huisje neergezet waar één van hen (Rombout) 
zou gaan wonen. In de weekenden kwamen de 
vrienden bijeen om te discussiëren en de grond 
te bewerken. De ambities waren groot. Men 
wilde zich niet beperken tot het verbouwen 
van groentes. Als er geld over was, zou men 
meteen met een flinke smederij beginnen. Die 
moet in 1902 al gestart zijn. Al in het begin van 
de kolonie bleek een groot gebrek aan geld, er 
ging meer uit dan erin kwam.  Het was en bleef 
sappelen.  Ondersteuning van de Internationale 
Broederschap (IB), de Blaricumse kolonie van 
prof. Van Rees, hielp niet. In 1903 was slechts 
voor 24 gulden aan landbouwproducten ver-
kocht. En de gekleurde publiciteit in De Telegraaf 
over de Blaricumse kolonie en de rol die de IB 
speelde bij de spoorwegstakingen van 1903 en 
de ophef daarover straalde ook af op de kolonie 

Kadastrale kaart uit 1903 van het terrein 
waarop de kolonie Tames werd gevestigd.

Bron: Wikipedia.



8

Tames. Verschillende leden van de gemeenschap 
trokken zich terug, de smederij werd verplaatst 
naar Blaricum en begin 1904 werd de kolonie 
opgeheven.

Het houten huis op Tames
In de Pionier, het tijdschrift van geestverwan-
ten, van 25 oktober 1902, stond een verslag, 
vermoedelijk van Johannes Zwolsman, over 
de beginperiode van de kolonie Tames. “Een 
bepaald plan hadden wij met die grond niet, 
vooral omdat we geheel en al zonder kapitaal 
waren. Het was ons te doen om vasten voet 
op vrijen grond te hebben, de rest zou dan wel 
langzaam volgen. Toen hebben we onder leiding 
van onzen timmerman des avonds na werktijd 
in een loods te Amsterdam een huisje bewerkt 
en geschilderd. Op een dreinige zaterdagmor-
gen werd het klaargemaakt en verladen, waarbij 
het geval zich voordeed, dat een kantoorschrij-
ver als sjouwerman fungeerde, om dan na de 
verwisseling van kleeding hals over kop naar 
’t kantoor te rennen en de pen weer te voeren. 
De volgende dag onder een hevige sneeuwstorm 
begonnen met het optrekken van het huisje”. 
Dit zal plaatsgevonden hebben in het weekend 
van 8 en 9 februari 1902, toen er een sneeuw-
storm over Europa raasde. Rombout zou er 
gaan wonen. Na het einde van de kolonie Tames 
heeft Jan de Wilde zich ingezet om het landje te 
behouden en in 1907 heeft hij het voor hetzelfde 
bedrag van Vettewinkel gekocht en er een ander 
huisje opgezet.

Nescio en Tames
De groep die uiteindelijk de kolonie Tames 
stichtte, was medio 1900 in Amsterdam ont-

staan. Jan de Wilde lijkt de initiatiefnemer, 
waarbij de anderen zich aansloten. Grönloh 
zal de hoogste opleiding van de groep heb-
ben gehad. Daarom verliep veel afstemming 
en overleg via hem. Ondertussen was Grönloh 
ook bezig met zijn loopbaan. In april 1900 kon 
hij starten op het kantoor van de Nederlandse 
Handelsmaatschappij. Begin 1901 vertrok hij 
naar Oldenzaal waar hij 50% meer verdiende 
dan in Amsterdam. Daar werkte hij als admi-
nistrateur bij een textielfabriek hetgeen in 1902 
leidde tot een betrekking in Rheine (Duitsland) 
bij een textielfirma. Vanwege zijn liefde voor 
Aagje Tiket keerde hij in 1904 weer terug naar 
Amsterdam, waar hij in dienst trad van de 
Holland-Bombey Trading Company. Daar zou 
hij 30 jaar blijven werken.  Buiten de weekends 
en via correspondentie had hij weinig directe 
betrokkenheid met Tames. Wel onderhield 
hij nauwe contacten met gelijkgestemden om 
grond in gemeenschappelijk bezit te hebben 
en te gebruiken. Zo werd hij redacteur/admi-
nistrateur van het blad De Pionier en penning-
meester van de Vereniging Gemeenschappelijk 
Grondbezit (GGB).

Nescio, de Pionier en de GGB
Begin 1901 sprak Grönloh met enkele vrienden 
in Amsterdam over de samenwerking tussen de 
diverse kolonies die in Nederland ontstonden. 
Initiatiefnemers, waaronder Frederik van Ee-
den, Grönloh, H.W. Rombout en Jan de Wilde, 
schreven een circulaire waarin ze ‘geestverwan-
ten’ opriepen een gezamenlijke vereniging op 
te richten. Deze vereniging zou zich inspan-
nen dat “grond gemeenschappelijk bezit zou 
worden, ter bevrediging van het rechtsgevoel, 

Tames Hoeve nu. Foto: Hans Hoes.
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tot gezonde ontwikkeling van alle deelen der 
samenleving, tot leniging van de armoede en 
bestrijding van het pauperisme”. Uitvoerig is 
overlegd met de IB, de kolonie te Blaricum. 
De IB hechtte sterk aan de autonomie van de 
groepen en zette zich af tegen winstafdracht 
aan een overkoepelende vereniging. Op 20 okto-
ber vond te Walden de oprichtingsvergadering 
plaats van de Vereniging Gemeenschappelijk 
Grondbezit. Van Eeden werd de voorman van 
de vereniging en hij schreef zeer regelmatig in 
het tijdschrift van de vereniging, De Pionier. 
Grönloh leverde regelmatig bijdragen aan het 
blad. Ook zette bij zich in om in Oldenzaal, 
waar hij toen werkte, leden voor de GGB of 
abonnees voor De Pionier te werven. Van 1904 
tot 1907 was hij administrateur van dit blad en 
bestuurder/penningmeester van de GGB.

Nescio, de schrijver en Tames
De kolonie Tames heeft maar kort bestaan en 
rol van Grönloh erbij was beperkt. Toch heeft 
hij onder zijn schrijversnaam Nescio, met name 
in de novelle ‘Titaantjes’ uit 1918, die tijd laten 
herleven. Zo stond zijn vriend J.H. de Wilde mo-
del voor ‘Bekker’, J. Zwolsman voor ‘Bavinck’, 
H.W. Rombout voor ‘Ploeger’. Ook beschrijft hij 
de bijeenkomsten op zolder met zijn kompanen 
en citeert hij Van Eeden. Wat betreft de natuur 
was hij veel meer beschouwer en beschrijver.  

In zijn natuurdagboek beschrijft hij zijn 
wandelingen van 1946 tot 1956, die altijd uit 
Amsterdam (met de bus) vertrokken en veelal 
in ’t Gooi, Kortenhoef, Muiderberg, Naarden 
Hilversum etc. plaatsvonden. Eind 1955 werd 
hij getroffen door een hersentrombose, waar-
door hij niet meer kon wandelen. Hij overleed 
op 25 juli 1961 in Zonnestraal bij Hilversum.

Tames van toen en nu
Niet alles wat er na 1904 met Tames gebeurde, 
is bekend. Nadat het eerste huisje gesloopt was, 
is er een nieuw huis gebouwd waar J.H. de Wil-
de woonde. In 1907 heeft hij de gronden van Ta-
mes in eigendom kunnen krijgen en uitgebreid. 
Nadat hij in 1915 kinderloos overleed zijn de 
percelen eigendom geworden van de broers van 
wijlen J.H. de Wilde. De nazaten van die broers 
hebben uiteindelijk de gronden voor veel meer 
geld in stukjes en beetjes verkocht. Thans staan 
er een aantal villa’s/woningen, soms verwijzend 
naar de naam Tames, evenals de dagcamping 
Tames en de Tameslaan (nu een vrijwel dicht-
gegroeid bospad zonder naamsaanduiding). 
De kolonie Tames heeft hoogstwaarschijnlijk 
gelegen op het terrein van Nieuwe Bussum-
merweg 163. Lang geleden heeft een bewoner 
in zijn tuin een oude waterpomp opgegraven. In 
de novelle Heimwee van Nescio wordt gespro-
ken over het plaatsen van een waterpomp. Op 
zondag 20 juli werd er geheid om een pomp aan 
te brengen. Volgens Nescio was dit “een van die 
dagen, die nooit vergeten worden. Dien zondag 
was ’t dat ze het toestel zetten om de pomp te 
heien.” De idealen van Nescio, Van Eeden en 
Van Rees zijn toch heel anders gerealiseerd 
dan bedacht. In alle gevallen zijn de gronden 
verworven door rijke(ere) idealisten en nooit 
‘grond in gemeenschappelijk bezit’ geworden. 
Sterker nog, de grensverleggers woonden 
zelden op het terrein dat ze voor gemeenschap-
pelijk bezit en gebruik kochten.

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het 
artikel ‘Het buurtschap Tames en Nescio’, TVE 
mei 1995, het boek ‘Verlangen, zonder te weten 
waarnaar’ van Maurits Verhoeff en Wikipedia.

Terrein waar de resten van de waterput zijn 
gevonden.

Foto: Julia Weishut.
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Laren, van boeren-
naar villadorp

Laarder Eng. Foto: Fred Sanders.

In dit artikel wil ik u graag meenemen in de Larense transformatie van een 

traditioneel agrarisch dorp naar een forensendorp met een grote diversiteit aan 

inwoners en beroepen. Een ingrijpende verandering. Een verandering waarbij de 

redactie van dit tijdschrift zich de vraag stelde “Welke interactie bestaat er tussen 

het landschap en de ruimtelijke ordening in Laren?”

Fred Sanders

Allereerst de vraag of er wel een bewuste 
interactie tussen landschap en de ruimtelijke 
ordening bestaat. Was in vroegere dagen de 
zorg om het dagelijkse bestaan niet veel belang-
rijker dan de landelijke omgeving waarin men 
woonde? In de praktijk zal het voortbestaan, 
verbeteren en uitbreiden van het boerenbedrijf 

de eerste zorg zijn geweest. Was het hebben van 
een afdoende afscherming van je akker tegen 
loslopend vee en wild niet veel belangrijker 
dan het hebben van een mooie wildwal met 
een gedifferentieerde vegetatie? Zolang het 
prikkeldraad nog niet was uitgevonden was 
een dichte houtwal met stekelige meidoorn en 
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Stuwwallen Utrechtse Heuvelrug en Veluwe-
massief rond de grens van de gletsjertong.

Bron: Actueel hoogtebestand Nederland.

bramen immers het meest praktische. Was er 
wel sprake van een bewuste interactie of is het 
organisch gegroeid? 

Ons vertrekpunt
Ons vertrekpunt is het landschap zoals dat 
na de ijstijden aan ons is overgeleverd. Het 
Scandinavische ijs drukte de bestaande rivieren 
naar het zuiden. Na de ijstijden bleek hier de 
westelijke uitloper te liggen van wat we nu 
de Utrechtse Heuvelrug noemen. Een hoog-
gelegen gebied omgeven door het water van 
de huidige Vecht en Eem. Een gebied met een 
verschil in nat en droog, maar ook met verschil-
lende grondsoorten: van zand tot keileem. 
Deze verschillen zijn van belang voor de latere 
gebruiksmogelijkheden en het uiterlijk van het 
landschap. Ongeveer tienduizend jaar geleden 
trad met het Holoceen een klimaatsverbete-
ring in: de lucht werd warmer en vochtiger, de 
zeespiegel steeg en in de Vecht- en de Eemvallei 
ontstonden dikke veenpakketten. Er werden 

(deels op het veen) jonge zee- en rivierafzettin-
gen (klei, zavel, zand) gedeponeerd. 

De eerste bewoning
Voor sporen van een eerste bewoning moeten 
we afgaan op archeologische vondsten. Daar-
uit blijkt dat het gebied van de Zuider- en de 
Westerheide tot de oudst bewoonde streken van 
het Gooi behoort. Op de Aardjesberg (nabij de 
Crailose brug) en bij het Groot Waschmeer zijn 
werkplaatsen voor het bewerken van vuursteen 
uit het Mesolithicum aangetroffen (ca. 6000 v. 
Chr.).1 Voorts is op de heide een 24-tal grafheu-
vels te vinden, daterend van ca. 2500-1000 v. Chr. 
Op diverse plaatsen zijn sporen van ‘raatakkers’ 
of ‘Celtic fields’2. te vinden. Zo ligt er achter de 
schaapskooi aan de Hilversumseweg een gebied 
met sporen van een raatakker. Op de Wester-
heide treffen we de walletjes daarvan nog aan.3 
Andere bewoningssporen zoals grafheuvels 
en (dood)wegen op het St. Janskerkhof zijn tot 
op vandaag nog in het landschap herkenbaar. 
Sporen die door de eeuwen heen gerespecteerd 
zijn. Mag je het respecteren van oude sporen al 
een vroege vorm van planologische/ruimtelijke 
afweging noemen? Waar hechtte men toen en 
waar hechten wij nu waarde aan? 

1 Het Gooi, van alle tijden; bureau Raap 2020. 
2 Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 225.
3 45638 te Laren | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Raatakkers langs de Hilversumseweg.
Bron: Archeologische Monumenten Kaart 2014.
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Rood geaccentueerd: de NAP +5m hoogtelijn.
Bron: Fred Sanders.

Verandering in het landschap 
Al heel lang is er sprake van een meer per-
manente bewoning. De archeologie en gedo-
cumenteerde geschiedenis van de Erfgooiers 
(vanaf 968) laten dat zien. Het landschap 
waarin wij wonen is door de eeuwen heen 
ontstaan, we hebben het zeg maar overgeërfd 
gekregen. Uit de geschiedenis van de Erfgooiers 
blijkt dat het landschap om ons heen vanuit de 
praktische mogelijkheden van het moment is 
ontstaan. Een praktijk waarin gedeald moest 
worden met bestuurlijke verhoudingen, concur-
rentie, stand van de techniek, (ontwikkeling van 
gereedschap), bereikbaarheid afzetmarkt, etc. 

Tegenover het landschap kent de stedenbouw-
kundige ontwikkeling nog maar een jonge 
geschiedenis. Pas wanneer de maatschappij 
keuzes vraagt te maken ontstaat ruimtelijk 
beleid. Een beleid waarbij maatschappelijke 
belangen van o.a. eigendom, gezondheid, 
werkgelegenheid, financiering, bereikbaarheid 
en politieke doelen een rol spelen. Onvergelijk-
bare grootheden moeten soms tegenover elkaar 
worden afgewogen. 
In die zin staat landschap niet tegenover 
een ruimtelijke ontwikkeling maar hoort ze 
onderdeel te zijn van een ruimtelijke ontwikke-
ling. Daar waar het agrarische belang inboet en 
andere belangen zoals die van wonen, recreatie, 
industrie of milieu belangrijker worden, veran-
deren ook ruimtelijke keuzes. Dit gaat tot op de 
dag van vandaag net zo. 

Onze zoektocht
Tussen de eerste bewoning en nu zitten eeuwen 
van ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van 
het Gooise landschap is het eigendom en het 
gebruiksrecht van de gronden van grote beteke-
nis geweest. 
Voor dit artikel voert het te ver om de geschie-
denis van de Erfgooiers en hun strijd om eigen-
dom en gebruiksrechten te memoreren. Daar 
zijn al veel aanbevelenswaardige studies naar 
verricht. Samengevat: veel strijd is er gevoerd 
om alles bij het oude te laten. Het agrarische 
belang prevaleerde bij de Erfgooiers boven 
andere belangen.

Onze zoektocht in de relatie van de dorpsont-
wikkeling met het landschap begint bij de eerste 
kadastrale kaart (het beeld) plus legger (de 
omschrijving). Voor Laren is dit 1832. Land-
bouwkundig ir. T. van Tol heeft daar in de jaren 
’80 van de vorige eeuw interessant onderzoek 
naar gedaan.4 Als begin 19e eeuw (1811) keizer 
Napoleon opdracht geeft om in De Nederlanden 
het kadaster in te voeren, wordt daarmee waar-
devolle informatie (data) vastgelegd. Op grond 
van kadastrale legger en kaart kun je zien welke 
boerderij hoeveel en welke percelen grond in ei-
gendom had. Deze gegevens gecombineerd met 
gegevens uit andere bronnen (o.a. bevolkingsge-
gevens, hoogtemetingen en bodemonderzoeken) 
laten een ontwikkeling zien. Zo is een aantal 
conclusies te trekken: 
- Laren is ontstaan rond circa 5 m boven NAP, 

niet te nat en niet te droog en veilig voor 
het zoute zeewater. Laren was daarin niet 
uniek, de meeste dorpen op de flank van de 
Utrechtse Heuvelrug zijn rond deze hoogte 
ontstaan. Het reliëf, en daarmee een groot 
deel van de afstroomrichting van het hemel-
water, zal de inrichting van het dorp bepaald 
hebben. 
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- De boerderijen met hun akkers dicht bij de 
boerderij zijn in drie buurtschappen geclus-
terd: het Zevenend, het Oosterend en Klein 
Laren. Deze buurtschappen zullen een grote 
mate van cohesie (burenhulp) hebben ge-
kend. Men was in sociaal opzicht immers op 
elkaar aangewezen. Alle Erfgooiers hadden 
in principe dezelfde rechten op de gemeen-
schappelijke gronden; heide, bos en meent. 
Als de bewoners van elke buurtschap de voor 
hem/haar kortste weg naar de gemeenschap-
pelijke gronden nemen, ontstaat op een 
organische manier een spinnenwebachtige 
structuur van paden. Deze is in het huidige 
wegenbeloop nog terug te vinden.

- De kadastrale gegevens hadden mede tot 
doel om grondbelasting te kunnen heffen, 
een soort onroerendgoedbelasting. In de leg-
gers waren de bouwlandpercelen daarvoor 
in vier klassen verdeeld. De oudste en meest 
vruchtbare percelen werden als klasse 1 
grond getaxeerd en de jongste ontginningen 
(droog en minst vruchtbare grond), als klasse 
4. Deze klassering stemt in hoge mate overeen 
met de dikte van de met mest en stro vrucht-
baar gemaakte enkeerdgrond. Bodemonder-
zoek toonde aan dat de dikte van de enkeerd-
laag varieert van 80 cm (klasse 1 grond) tot 
slechts enkele centimeters (klasse 4 grond)5.

- Latere ‘ontginningsblokken’ (met een dun-
nere enkeerdlaag) die verder van de boerderij 
liggen, zijn meer rechthoekig van vorm en 
opgedeeld in stroken/akkers die men ‘win-
nen’ noemt. Straatnamen zoals Langewijnen 
verwijzen hiernaar. Uit de oudste kadastrale 
gegevens blijkt dat alle eigenaren binnen 
een ‘ontginningsblok’ uit dezelfde nabij 
gelegen buurtschap kwamen. Blijkbaar werd 
er vanuit een buurtschap gezamenlijk een 
blok ‘woeste grond’ ofwel bos ontgonnen. 
Door beter gereedschap was men kennelijk 
in staat om een grotere en meer efficiënte 
verkaveling te realiseren dan de dicht bij de 
boerderij gelegen meer ronde huispercelen/
akkers. 

Tot ongeveer de industriële revolutie was de 
Larense gemeenschap gebaseerd op, en afhanke-
lijk van deze agrarische structuur. Deze was de 
motor van de Larense samenleving. Er was een 
zorgvuldig evenwicht tussen de productieve op-
pervlakte aan akkers/engen en de mogelijkheid 
om deze te bemesten. De bemestingsmogelijkhe-
den werden begrensd door het aantal dieren dat 
op hei en meent kon worden gehouden. (Kunst-
mest doet pas rond 1900 zijn intrede.) 
Het boerenbedrijf kon niet meer uitbreiden maar 
moest wel meer personen een inkomen geven. 
Op allerlei manieren probeerde men het gezins-
inkomen te vergroten. Zo ontstond huisnijver-
heid met spinnen en weven, het aanbieden van 
logiesgelegenheid, horeca en detailhandel. In de 
19e eeuw blijkt het gemeenschappelijk eigen-

4 Te vinden in het Streekarchief onder toegangsnummer 
SAGV122.

5 Drs. H. Schaftenaar en ir. T. van Tol; Streekarchief 
SAGV122; 18.

Bodemprofiel met enkeerdgrond.
Bron: provincie Drenthe.
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dom van de meent en heide/bossen nadelig voor 
de concurrentiepositie van de Gooise boer. Het 
systeem van de Erfgooiers (gebonden aan de 
boerderij en inscharen van vee) bevorderde de 
handhaving van kleinschalige bedrijven. Hier-
door waren de boeren gedwongen een gemengd 
bedrijf te blijven voeren. Specialisatie was niet 
mogelijk. De boeren leefden dan ook in bittere 
armoede. Het schilderij ‘De aardappeleters’ van 
Van Gogh (1885) geeft die armoede goed weer, er 
was ook weinig anders te eten. 

In de 17e eeuw was er wel al een (zomerse) trek 
van welgestelde Amsterdamse inwoners naar 
buiten, naar het landelijk gebied. In eerste in-
stantie langs de Vecht en later (1640) via Muider- 
en Weespertrekvaart naar het Gooi. Zij ont-
vluchtten zomers de warme en stinkende stad. 

Industrialisatie
Midden 19e eeuw brengt de stoommachine 
een maatschappelijke beweging op gang die de 
wereld zal veranderen. Door de stoomschepen 
komt er in Europa goedkoop graan uit Ame-
rika en Canada op de markt. Mede daardoor 
ontstaat in Europa tussen 1878 en 1895 een ern-

stige landbouwcisis.  Vooral voor het gemengde 
bedrijf heeft dit grote gevolgen. In Laren werd 
het boerenbedrijf met relatief veel schapen 
extra getroffen door goedkope wol-importen uit 
Australië. Het boerenbedrijf wankelt. 
De industrialisatie vindt in eerste instantie 
plaats in grote plaatsen als Amsterdam. Door 
de landbouwcrisis is er voldoende personeel 
beschikbaar om de fabrieken te laten draaien. 
De steden groeien dan ook in snel tempo. Door 
het ontbreken van voldoende, laat staan goede 
huisvesting en het ontbreken van riolering (de 
grachten dienen daarvoor) vervuilen de steden 
in een rap tempo. In 1922 lanceert de Amster-
damse wethouder De Miranda het plan om op 
de Westerheide, op de grens van Laren en Hil-
versum, voor de Amsterdammers een tuinstad 
te bouwen met een aansluiting op het spoor 
en Rijksweg 1. Natuurbeschermers zoals Henri 
Polak wisten de publieke opinie te mobiliseren 
waardoor dit plan in de prullenbak belandde. 

De trek naar het platteland wordt steeds groter. 
In de periode van Verlichting en Romantiek 
(1670-1850) werd deze trek naar buiten door de 
gedrukte tijdschriften en schilderkunst sterk 
geïdealiseerd. Als de aanleg van Oosterspoor-
weg in 1874, in 1882 gevolgd door de tramlijnen 
in het Gooi, deze trek naar buiten faciliteert, 
treft de forens een verarmde bevolking aan die 
bereid is om grond voor woningbouw te verko-
pen. De langs- en kopakkers langs aanwezige 
wegen zijn in eerste instantie voor bebouwing 
verkocht. Zo kon de Larense boer het nog een 
tijdje uitzingen. 

De hoger gelegen en slechter getaxeerde klasse 
4 akkers werden verkocht. Hierop kwamen 
landgoederen (landgoed Nardinclant, Laarder-
berg en Steenbergen) en gezondheidscentra 
(Julianaoord en Dennenoord) tot ontwikkeling. 
Als alternatief voor de slechte prijs van land-
bouwproducten worden sparren gekweekt voor 
het stuthout van de pas geopende Limburgse 
kolenmijnen en percelen met eikenhakhout 
aangelegd voor de leerlooierijen. De Erfgooiers 
stemmen eveneens in met de verkoop van een 
groot deel van de gemeenschappelijke gronden 

Agrarisch Laren, ca. 1870.
Bron: Topografische Dienst.
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(de heidevelden) waarmee in 1932 het Goois 
Natuurreservaat tot stand kwam. Het zijn de 
achterhoedegevechten van de Gooise boer in 
zijn overlevingsdrang. 
 
Begin 1900 is de nood onder de agrarische be-
volking steeds nijpender geworden. Forens en 
auto knabbelen steeds meer van de landbouw-
grond af. Er moeten beleidskeuzes gemaakt 
worden. Niet langer is het agrarisch belang 
de maat voor ontwikkelingen. Als in 1901 de 
woningwet zijn intrede doet, krijgt de gemeente 
met het ‘uitbreidingsplan’ een instrument in 
handen om richting te geven aan de gewenst 
ruimtelijke ontwikkeling. Hoe moet de Rijks-
weg 1 (nu A1) door Laren gaan lopen? Offeren 
we daarvoor agrarische grond op, leggen we 
deze zo veel mogelijk door het dorp om van 
de passanten te profiteren of toch maar via de 
agrarisch minder waardevolle hoge zandgrond. 
Dat laatste is het geworden. Een afweging van 
belangen ofwel ruimtelijke ordening.

In de twintigste eeuw, waar de landbouw steeds 
grootschaliger en gespecialiseerder werd, blijkt 
het gemeenschappelijk gebruik op de manier 
van de Erfgooiers niet langer houdbaar. 

Ruimtelijke ordening
Het eerste uitbreidingsplan (bestemmings-
plan) van Laren dateert van 1912. Het uitbrei-
dingsplan uit de jaren ‘30 en ‘50 (met diverse 
deelwijzigingen) borduurt daarop voort. Waar 
eerst de Gooise tram een belangrijk vervoers-
middel was, komt na de Tweede Wereldoorlog 
het privégebruik van de auto sterk opzetten. 
De bestaande spinachtige wegenstructuur van 
Laren biedt geen efficiënte ontsluiting voor 
het dorp en voor nieuwbouw. De plankaart 
laat dan ook zien dat met gebruikmaking van 
bestaande wegen rondwegen zijn geprojec-
teerd. Hieraan zijn bouwmogelijkheden ge-
pland. Door een versnipperd grondeigendom 
is dit plan slechts ten dele uitgevoerd. 

Naoorlogse ruimtelijke ordening 
Als na de oorlog de bevolking door geboorte 
en vestiging sterk groeit, maakt elke gemeente 
voor zich huisvestingsplannen, er moet 
gebouwd worden. Tegelijk veranderen de 
woonwensen (minder personen per woning) 
en neemt het verkeer met de welvaart toe. 
Door dit alles verwacht elke gemeente dat er 
een aanzienlijke hoeveelheid bouwgrond no-
dig is met als gevolg een aanzienlijke impact 
(schade) op het landschap. 
Om te voorkomen dat de randstad ‘dicht’ 
groeit presenteert het kabinet Cals de Tweede 
Nota Ruimtelijke Ordening (1966). Hierin werd 
het aantal inwoners voor 2000 nog op 20 mil-
joen geraamd. Om de landschappelijke schade 
te beperken werd besloten om deze groei in 
aan te wijzen groeikernen op te vangen. Voor 
onze regio zijn dat de Hilversumse- en de 
Oostermeent. 
Deze ontwikkeling had in het Gooi tot gevolg 
dat bestemmingen die toch nog iets van het 
landelijk gebied afsnoepten, in goedkeurings-
procedures vaak sneuvelden. Een voorbeeld in 
Laren is het bestemmingsplan ‘Groeneweegje’. 
Om ongeveer 80 woningen te realiseren zou 

Plan van De Miranda voor de Gooistad.
Bron: Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam.
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daarvoor aan de zuidzijde een deel van de 
Laarder Eng moeten wijken. Zover is het door 
planologische procedures nooit gekomen. Nu 
geldt er een conserverende bestemming. 

Met het verdwijnen van de Larense boer 
ontstaan er zorgen rond het onderhoud van 
de nog resterende akkers. Een versnippering 
en verrommeling van de eng door volkstuinen, 
paardenweides met stalletjes, sparrenakkers 
en graszodenteelt ligt op de loer. Gelukkig zijn 
er vrijwilligers en organisaties die zich het lot 
van de eng hebben aangetrokken. Zo heeft 
het GNR diverse percelen in eigendom en is 
de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren 
actief om de restanten van de eng op een 
cultuur-historisch verantwoorde manier te be-
heren. De gemeente Laren heeft ondertussen 
via conserverende bestemmingsplannen het 
gebruik van de eng en engrestanten juridisch 
geregeld. 

Recente ruimtelijke ordening
Waar kon dan nog wel gebouwd worden? Met 
een andere waardering voor de cultuur-histori-
sche waarden van dorp en stad is het accent in 
de ruimtelijke ordening verlegd van uitbreiding 
naar inbreiding en renovatie. De vergrijzing van 
de bevolking bracht mee dat bedrijven als de 
textielfabriek van Van der Brink en Campman 
vertrokken, er scholen leeg kwamen te staan 
en voetbalclubs fuseerden. Door een speciali-
satie en schaalvergroting in de zorg kwam het 
terrein van het St. Jansziekenhuis beschikbaar 
voor woningbouw. Vaak waren dit lastige maar 
boeiende processen met veel belanghebbenden 
(grondeigenaren en bewoners), milieuaspecten 
(bodemvervuiling en geluidhinder), bestuurlijke 
en financiële randvoorwaarden. 

Met genoegen mag ik terugkijken op de vele 
jaren waarin ik als stedenbouwkundige een 
steentje bij mocht dragen aan het Laren van nu.

Dit gezicht op de Sint-Jansbasiliek is behouden gebleven door het afblazen van bouwplannen 
voor de Laarder Eng. 

Foto: GNR.
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Oeverzwaluwenwand in de groeve Oostermeent. Foto: Julia Weishut.

In het noordwesten en in het zuidoosten van ons Geopark liggen twee 

Geosites die op dezelfde wijze zijn ontstaan. Zowel de groeve Kwintelooijen 

(1950-1990) als de groeve Oostermeent en Rijsbergen (1925-1975) zijn door 

het afgraven van zand door aannemers gevormd en daarna ontwikkeld tot 

natuurgebied.

Hans Hoes

Landschappelijke geologische 
ontwikkeling 
De (Utrechtse) Heuvelrug is een zandrug die in 
het midden van het land ligt in de provincies 
Utrecht en Noord-Holland. De heuvelrug is 
zo’n 50 km lang en loopt van het Gooimeer tot 
de Rijn. Er is veel bos naast heide en stuifzan-
den. De heuvelrug is zo’n 150.000 jaar geleden 
ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. 
De Rijn en de Maas stroomden verder naar het 
noorden dan nu, meer in de Gelderse Vallei. De 
rivieren hadden dikke lagen zand en grind af-
gezet. Toen in het Saalien het ijs tot dit deel van 
Nederland oprukte werden de rivierafzettingen 

opgestuwd in hoge stuwwallen. Samen met de 
zwerfstenen en leem uit het noorden vormden 
zij de Heuvelrug. In de laatste ijstijd, het Weich-
selien, kwamen de gletsjers niet tot Nederland, 
maar was de bodem wel steeds bevroren. Door 
de toen heersende harde winden werden lagen 
dekzand afgezet, met name aan de flanken van 
de Heuvelrug. In de groeven die hier beschre-
ven worden, is die ontstaansgeschiedenis nog 
terug te vinden. Na de ijstijd is het gebied bebost 
geraakt. Tijdens de late Steentijd nam de bevol-
king in de hogere delen van Nederland, zoals de 
Heuvelrug, toe. Het bos werd gekapt om land-
bouw en veeteelt te bedrijven. Vanaf de IJzertijd 

Groeve Oostermeent,
Rijsbergen en 
groeve Kwintelooijen
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verplaatste de landbouw zich geleidelijk naar de 
lager gelegen gebieden en kreeg de veeteelt de 
overhand. Op de droge Heuvelrug ontstonden 
heidevelden en stuifzanden. Pas in de 19e en 20e 
eeuw werden de huidige bossen aangelegd. In de 
groeven zijn sporen van de vroegere bewoning 
teruggevonden.

Groeve Oostermeent 
en Rijsbergen
Deze groeve ligt op de overgang van de stuw-
wal naar dekzand en veen. Tot 1925 bevatte het 
gebied rijkere zandgronden. Ten oosten daarvan 
lagen de laaggelegen meentgronden. De meen-
ten waren net als de heide in gemeenschappelijk 
bezit van de Erfgooiers. Omdat de meenten nat-
ter en voedselrijker waren, werden die meestal 
voor rundvee gebruikt en de hoger gelegen 
heide voor de schapen. De grens tussen de 
vochtige (veldpodzolgronden) en droge gronden 

(haarpodzolgronden) lag ongeveer waar nu de 
Burg. Le Coultredreef ligt. Het gebied wordt ook 
Warande of Warandebergen (vroeger: Warande 
Rijsbergen) genoemd. Het begrip warande staat 
voor terreinen waarvan het recht op jacht door 
de graaf en later door de Staten van Holland 
werd geschonken of verpacht. In het Gooi betreft 
het meestal konijnenwaranden. De pachter van 
de warande mocht de konijnen bejagen, maar 
had ook de plicht om de konijnenstand op peil 
te houden. 

Van wingebied voor de 
kalkzandsteenfabriek Rijsbergen 
tot natuurgebied
In 1925 kregen de gebroeders Van den Brink, 
aannemers uit Laren, toestemming om het zand 
onder de Warandebergen te winnen en er een 
kalkzandfabriek te bouwen. Het bestuur van 
de Vereniging Stad en Lande van Gooiland (de 

Groeve Oostermeent. Foto: Julia Weishut.
18
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Erfgooiers) waren aanvankelijk tegen. Na tus-
senkomst van de gemeente en aanpassing van 
de plannen gingen zij akkoord. Er kwamen af-
spraken over een vergoeding voor de Erfgooiers 
en over de aflevering van de grond als weiland. 
De aanwezigheid van de Gooische Tram was van 
belang voor de fabriek. Vanuit Limburg werden 
er kolen mee aangevoerd en vanuit België kalk. 
Voor de afvoer van stenen werden speciale 
wagons geconstrueerd. De haven van Huizen 
was ook logistiek van belang voor het verdere 
transport van de stenen. Tot 1975 is het gebied 
afgezand. Een nieuwe aanvraag werd afgewezen. 
Thans gebruikt de kalkzandsteenfabriek - KZF 
Rijsbergen geheten - zand uit het Gooimeer. 
Want zand is nog steeds het belangrijkste ingre-
diënt van kalkzandsteen (92% zand, 7% kalk en 
1% water is het recept). Vanaf 1975 is het gebied 
door het Goois Natuurreservaat ontwikkeld tot 
een nat natuurgebied. Grondwater uit de hoger 
gelegen Warandebergen welt hierop. Door de 

Gebied rond groeve Oostermeent. Kaart: © OpenStreetMaps-auteurs (zie osm.org/copyright).

Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen.
Foto: Leen Mak.

lage en vochtige ligging is er een bijzondere 
vegetatie van natte heide met zonnedauw en 
snavelbies. Het natte heidegebied kent een 
vochtminnende vegetatie met o.a. klokjesgenti-
aan, kleine zonnedauw, grote wolfsklauw en 
veenpluis. De groeve Oostermeent is opgeno-



20

Uitzicht over de groeve Kwintelooijen, met in de laagte de Getuigeberg. Foto: Bureau Overland.

men in de fietstocht van 37 km langs de vele 
zanderijen die het Gooi kent. Deze tocht is op te 
vragen bij het secretariaat of te downloaden van 
de website van de VVG.

Oeverzwaluwenwand
Vanaf de Burg. Le Coultredreef is de 400 meter 
lange wand, die op sommige plekken zo’n 3 
meter hoog is, goed zichtbaar. De wand legt niet 
alleen de 150.000-jarige geschiedenis van dit ge-
bied bloot, maar is ook de kraamkamer voor een 
groot aantal oeverzwaluwen. Van eind maart 
tot juli broeden hier oeverzwaluwen. Oorspron-
kelijk nestelden hier zo’n 100 paren maar een 
aantal jaren geleden niet één meer. Vrijwilligers 
van de Vogelwerkgroep Gooi en omstreken en 
van het GNR maken jaarlijks de wand schoon 
voor nieuwe bewoners, doen tellingen en ringen 
de vogels. In 2021 zijn er 205 nesten geteld. Door 
het ringen is ook bekend dat de oeverzwaluwen 
overwinteren in centraal Afrika. Zo is er een 
zwaluw teruggekomen die eerder in Blaricum 
geringd was en in Congo gevangen en gemeld 
aan Nederland.

Groeve Kwintelooijen
Aan het andere einde van de Heuvelrug, ten 
zuiden van Veenendaal, heeft eenzelfde ontwik-
keling plaatsgevonden. De firma Van Schoonho-
ven uit Veenendaal heeft van 1950 tot 1990 een 
groeve geëxploiteerd in de bossen van het land-
goed Dikkenberg. Men begon met de ontzanding 
van het gebied van Kwint en Looijen. Deze twee 
families woonden aan de Oude Veensegrindweg. 
Daarom wordt het gebied Kwintelooijen ge-
noemd. Doel was zand te winnen voor de aanleg 
van snelwegen en woonwijken. De zandwinning 
ging door tot 1990. Uit de relatief steile wand kon 
gemakkelijk het droge zand worden weggegra-
ven. Toen de groeve in bedrijf was, kon men in 
de wanden van de groeve de gelaagde opbouw 
van de stuwwal herkennen. Deze bestaat uit 
dakpansgewijs opgestuwde losse schollen met 
afwisselend zanderige, grindige en lemige of 
kleiige lagen, die ooit door de rivieren zijn afge-
zet. Inmiddels zijn de groevewanden begroeid 
geraakt en zijn de afzonderlijke lagen niet meer 
te zien. Wel is een en ander zichtbaar gemaakt in 
het Geologisch Monument.
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Kwintelooijen als natuurgebied
In de jaren negentig van de vorige eeuw is het 
gebied van 68 ha omgevormd tot een natuur-
gebied. Er is een natuurgedeelte van 36 ha met 
een waterplas en een recreatiegedeelte van 32 
ha. Het is een zeer divers gebied vanwege de 
afwisseling in vegetatie zoals heide, heischraal, 
grasland, open pioniersvegetatie, bloemrijk 
grasland, moerasvegetatie, naald- en loofbos. 
Het recreatiedeel bevat vele mogelijkheden 
voor natuurgerichte en sportieve vormen van 
vrijetijdsbesteding. Dit varieert van dagrecreatie 
(inclusief dagcamping) tot motorcross en moun-
tainbiken en diverse evenementen, waaronder 
hardlopen en fitnesstraining. Voor kinderen is 
het een ideaal gebied om spelenderwijs met de 
natuur kennis te maken. Zo ligt er midden in het 
recreatieve gedeelte het Geologisch Monument 
waar kinderen op kunnen klimmen. Dit monu-
ment is ook een weergave van het oorspronke-
lijke reliëf en de bodemopbouw.

De Getuigeberg
Bij het afzanden van de groeve is een ‘getuige-
berg’ uitgespaard, die bestaat uit zeer lemig 

of kleiig materiaal met steile hellingen. Dit 
materiaal komt uit een relatief warme periode, 
het Waalien, die duurde van 1,45 tot 1,20 
miljoen jaar geleden. Doordat kinderen op de 
steile hellingen klimmen, krijgt de begroeiing 
hier weinig kans en is dit materiaal nog steeds 
te zien. 
Wie de groevewanden beklimt ziet het land-
schap van de stuwwal van voordat de groeve 
werd gedolven. 
Er staat een bos, doorsneden door fraaie 
lanen. Het bos en de lanen zijn kort na 1800 
aangelegd op de heidevelden door welgestel-
den die hier landgoederen stichtten. Er liggen 
ook enkele grafheuvels. Deze zijn zo’n 4500 tot 
5000 jaar geleden opgeworpen. In die tijd was 
de stuwwal waarschijnlijk bewoond. Kortom, 
de groeve Kwintelooijen is een gebied dat een 
bezoek zeker waard is.

Bronnen
Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van de be-
schrijvingen van de Geosites door het Geopark 
Heuvelrug, Gooi en Vecht, Wikipedia en eigen 
waarnemingen.

Oude laan bij groeve Kwintelooijen. Foto: Bureau Overland.
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Grote bonte specht jong voerend. Foto: Hugo Weenen.

Grote bonte spechten 
zijn timmeraars
In het gebied tussen Vecht en Eem leven vier soorten spechten: de zwarte specht, 

de groene specht, de grote bonte specht en de kleine bonte specht. De grote 

bonte specht is daarvan de talrijkste. Overal waar groepjes bomen van enige 

omvang aanwezig zijn, kan hij het hele jaar door worden waargenomen tot in 

de bebouwing toe. ’s Winters is hij nogal eens als tuinvogel te gast, aangetrokken 

door potten met vogelpindakaas.

Dick A. Jonkers

Hakkers
Het woord ‘specht’ kennen de meeste mensen 
wel. Wanneer je vraagt wat een specht is, weet 
men meestal wel dat het een vogel is, die in 
bomen voorkomt. De grote bonte specht is 

middelgroot, met ongeveer het formaat van een 
slanke spreeuw. Hij is grotendeels zwart-wit en 
bezit rood rond de onderzijde van het achterlijf. 
De grote witte schoudervlekken vallen meteen 
op. De snavel is beitelvormig en grijs-zwart.
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De contrasten zorgen ervoor dat hij ook tijdens 
zijn golvende vlucht goed te herkennen is. Dat 
is een soort roeiende beweging met krachtige 
opwaartse vleugelslagen. De vleugels komen 
dan tegen het lichaam en worden tijdens het 
glijden direct weer gestrekt. Er is gemeten dat 
de vliegsnelheid tot zo’n 40 kilometer per uur 
kan oplopen.
In een boom klimmend, hipt hij met zijn korte 
poten schoksgewijs langs de stam omhoog. 
De poten hebben opvallend lange tenen met 
sterke, gebogen nagels. De buitenste teen is een 
keerteen, die naar achteren is gericht, met opzij 
daarvan de kortere achterteen. 

Hierdoor kan de specht zich als het ware zeke-
ren en wordt voorkomen dat hij naar beneden 
glijdt, hierbij geholpen door de extra stevige 
staartveren. Bij bomen met een gladde bast is 
dit belangrijk.
Op de bodem van zijn leefgebied beweegt hij 
zich hippend voort en hij vertoont dit gedrag 
ook op andere plekken wanneer het niet nodig 
is om klimmen, zoals bij takken.
Tijdens zijn bezigheden laat hij zijn roep, een 
scherp ‘kiek’, veelvuldig horen. Afhankelijk van 
zijn stemming kan die van snel achter elkaar 
overgaan in een ratelachtig klinkend geluid. 
Ook produceert hij, weerklinkend door de om-
geving waarin hij zich bevindt, een snelle roffel 
met zijn snavel op een resonerende ondergrond 
van takken, stammen, of een andere resone-
rende ondergrond. Roffelen, hameren, beitelen, 
tikken, het zijn allemaal klanken die ertoe 

geleid hebben, dat hij wordt aangeduid als een 
timmeraar, maar het is ook een hakker. 
In leefgebieden met bebouwing maken de 
spechten gebruik van bijvoorbeeld metalen 
schoorsteenpijpen om hun aanwezigheid ken-
baar te maken. Toen die nog in zwang waren, 
gebruikte hij telegraafpalen en televisieanten-
nes. Behalve voor communicatie, en in het 
voortplantingsseizoen met de bedoeling het 
vrouwtje te verleiden, hamert onze timmerman 
ook om voedsel te bemachtigen.
De hamvraag die altijd wordt gesteld over 
spechten is: “ Krijgt een specht koppijn van zijn 
gebeitel?”. Het antwoord is nee. Er wordt geen 
hersenschudding veroorzaakt. In de schedel 
bevindt zich weinig vocht en hierdoor zitten de 
hersenen vrij vast opgeborgen. Bovendien is het 
schedelbot sponsachtig en vangt de klappen 
voor een deel op. Daarnaast fungeert een sterk 
tongbeen -een botje in vorm van een ui- als een 
soort veiligheidsriem rond de schedel.

Historie en naamgeving
De specht komt al voor in de Griekse mytho-
logie tijdens de 8e eeuw v. Chr . Daarin wordt 
Picus genoemd, een specht gewijd aan Zeus. 
Picus was de zoon van Saturnus, deze zoon 
werd veranderd in een specht toen hij de liefde 
van de tovenares Circe weigerde. Of het toen 
een grote bonte specht betrof is nog maar de 
vraag.

De huidige wetenschappelijke naam is Dendro-
copos major, ofwel grotere boomhakker. Behalve 
zijn officiële naam bezit hij over het hele land 
verspreid nogal wat volksnamen, die in het 
onderstaande overzicht zijn opgenomen.   

Poot met keerteen.
 Bron: beleeda.com

Schedel van de grote bonte specht.
 Bron: Natuurmonumenten.
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Volksnamen van de grote bonte specht.

Baompikker Half-specht
Bloedspecht Houtpikker
Bloemspecht Houtsnip
Boamklopper Klapekster
Buumpikker Kletterspecht
Eksterspecht Klopper(menneke)
Eksterspjocht Langwerker
Greate Bûntspecht Roffelaar
Groter(e) Bontspecht Tamboer
Grutte Timmerman

Leefgebied
Tussen Vecht en Eem is onze timmeraar is 
het hele jaar aanwezig en hij wordt daarom 
ook wel een jaarvogel genoemd. Uitgevlogen 
jongen kunnen hun geboortegrond verlaten 
en zich elders vestigen. Heel af en toe zijn er 
groepjes die doortrekken. Dat gebeurt in jaren 
dat de voedselproductie in verre, oostelijk en 
noordelijk van ons land liggende broedgebie-
den kennelijk ontoereikend is. Het leefgebied 
wordt gevormd door terreinen met bomen van 
voldoende dikte waarin de specht zijn nesthol 
kan uithakken. De grote bonte specht is een 
vrij talrijke broedvogel in de regio en er komen 
vele honderden broedparen voor. Halverwege 
de jaren tachtig van de vorige eeuw bedroeg 

hun aantal ruim 400. Met het ouder worden van 
het bomenbestand zal hun aantal ongetwijfeld 
toegenomen zijn. Daarnaast wordt ook wel in 
nestkasten gebroed, maar het aantal daarin 
blijft gering. 

Nestleven
Wanneer een boom is uitverkoren, wordt op een 
hoogte vanaf enkele meters een ovaal verticaal 
nesthol uitgehakt met een doorsnede van zo’n 
vijf bij zes centimeter. Achter deze opening 
bevindt zich een naar beneden lopende nestpijp 
van enkele decimeters diep. De spaanders op de 
bodem onder de invliegopening verraden of er 
bouwactiviteiten zijn geweest. De witglanzende 
eieren (handig in het donker), liggen op een 
spaanderbedje in de uitgehakte nestkom. Zo 
tegen het einde van de maand juni verlaten de 
groot geworden jongen het nest. Vlak daarvoor 
is hun luide gepiep veelal goed hoorbaar.

Eten en gegeten worden
Het voedsel dat wordt genuttigd is heel divers 
en voor een groot deel van het jaar zowel plant-
aardig als dierlijk (omnivoor). Opvallend zijn 
de spechtensmidsen, plekken onder een boom, 
waar de grote bonte specht dennen- en sparap-
pels tussen takken klemt en voedsel tussen de 
schubben uitpeutert. Op zo’n plaats kunnen 
vele tientallen tot soms honderden bewerkte 
dennenappels bij elkaar worden aangetroffen. 

Door grote bonte specht bewerkte dennenappel van een grove den. Foto: Dick A. Jonkers.
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Door grote bonte specht ovaal gehakt 
invlieggat.
 Foto: Dick A. Jonkers.

Insecten, vooral de in hout borende soorten 
staan ook op het menu (insectivoor). Evenzo 
verorberen ze vlindereitjes, rupsen, motten en 
kleine kevers en boomvruchten, zoals hazelno-
ten. Kleine exemplaren worden met de kleverige 
tong bemachtigd.

Predatie is een belangrijk element bij het zoeken 
naar voedsel. Talrijk zijn de meldingen van 
vogelliefhebbers over het ‘doden en verslinden’ 
door grote bonte spechten van jongen van ande-
re holenbroeders zoals bijvoorbeeld spreeuwen. 
(Tussen haakjes: deze ophef is wel wat eenzijdig; 
die is er namelijk niet wanneer andere prooidie-
ren dan vogels om het leven worden gebracht. 
Maar onze gevederde vrienden zijn ongekend 
populair en hebben een hoge aaibaarheidsfac-
tor.) De spechten schromen daarbij niet om 
nestkasten open te hakken. Zelfs jonge gaaien 
en kauwtje lopen kans slachtoffer te worden. 
Aangezien spreeuwen in vroeger tijd ook door 
mensen werden gegeten1, werden de spechten 
beschouwd als concurrenten. Met behulp van 
metalen ringen rond het invlieggat werden (en 
worden) ze tegengehouden.

Grote bonte specht. Foto: Hugo Weenen.
25

1 Vroeger was consumeren van spreeuwen gewoon, 
wat blijkt  Hollandse kookboeken daterend uit 1701 
en 1778. Denk hier bij ook  aan de vroeger talrijk 
aanwezige  spreeuwenpotten met het doel jonge 
spreeuwen het uitvliegen te beletten.
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Groene ontwikkelingen 
bij Stadzigt

Mede op initiatief van Thijn Westermann, voorzitter van Stichting Groen 

Muiderberg en actief lid van de VVG, is het erf van Stadzigt bij het 

Naardermeer ingrijpend vergroend. Ook is er een standbeeld van Thijsse 

geplaatst om zijn belangrijke rol rondom het behoud van het Naardermeer 

in herinnering te houden. De VVG heeft aan de totstandkoming daarvan 

bijgedragen.

Hans Hoes

Herstelplan Naardermeer
In het tweede nummer van 2019 van dit 
tijdschrift schreven we uitgebreid over het 
Naardermeer en het herstelplan. In 1992 is met 
een twaalftal organisaties een vijftigjaren plan 
opgesteld om de kwaliteit van het Naardermeer 
ingrijpend te verbeteren. Landerijen rondom 
het Naardermeer zijn opgekocht en toegevoegd 
aan het gebied. Stadzigt – een oude boerderij 

in het gebied – is aangekocht en ingericht als 
nieuw startpunt van de excursies. In 2020 is 
de Voormeertunnel (onder het spoor tussen 
Naarden en het Naardermeer) aangelegd en 
geopend. Wandelaars en fietsers kunnen sinds-
dien zonder hindernissen een rondje Naarder-
meer doen. Ook zijn enkele faunadoorgangen in 
de spoordijk aangebracht. Om het nat schraal-
land, een onderdeel van het blauwgrasland, 

De nieuwe Voormeertunnel. Foto: Hans Hoes.
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Zo was het erf.
 Foto: Hans Hoes.

te versterken, zijn een tweetal veenweides 
afgeplagd. Het Naardermeer is aangewezen als 
Natura 2000-gebied. Door het afplaggen krijgt 
het Naardermeer vrij spel op de graslanden en 
zal het nat grasland verbeteren. 

Initiatief vergroenen erf Stadzigt 
In 2018, tijdens een Meet & Match diner van 
het Platform Maatschappelijk verbinden op 
Pampus, ontstond het idee om het betonnen 
erf rondom Stadzigt een veel groener aanzicht 
te geven. Thijn Westermann en tuinarchitect 
Fransien Jongmans kwamen in contact met de 
boswachter van het Naardermeer, Geeke Rem-
melts van Natuurmonumenten. Ze waren het 
snel eens dat er rondom Stadzigt wel erg veel 
beton lag en maar weinig inheemse soorten 
groen stonden. Toen eind 2020 de machines 
voor het afplaggen er toch al waren, is van 
de gelegenheid is gebruik gemaakt en beslo-

ten het erf gelijk aan te pakken. Rondom de 
jaarwisseling is een poel uitgegraven, waar-
door vogels, libellen, salamanders en kikkers 
eenvoudiger op het terrein kunnen komen 
en blijven. Voorjaar 2021 is gebruikt voor de 
herplanting van het terrein. De platanen die 
op het erf stonden, zijn verwijderd en herplant 
bij een boerderij in Bergen. Ervoor in de plaats 
kwamen lindebomen en notenbomen, die 
beter passen bij Stadzigt. Bij de beplanting is 

Jac. P. Thijsse.
Foto: Heimans en
Thijsse Stichting.

Zo is het erf nu. Foto: Hans Hoes.
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gebruik gemaakt van de kennis en ervaring 
van de boswachters en van Martin Stevens, die 
een kwekerij met ‘wilde tuinplanten’ heeft. 
Er is gebruik gemaakt van drie wilde inheemse 
zaadmengsels van Biodivers. Inheemse wilde 
planten lokken allerlei insecten zoals hom-
mels, libellen, zweefvliegen, kevertjes en ook 
slakken en wormen. Zo wordt het erf van 
Stadzigt een echte aanvulling en verrijking 
van het Naardermeer. Natuur en Milieufede-
ratie Noord-Holland (MNH) en het Instituut 
voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) 
ondersteunen dit initiatief financieel als 
‘Greenspot’. 

Jac. P. Thijsse (1865-1945)
en het Naardermeer
Thijsse en Heimans (zie ook nr. 2021-1 van dit 
tijdschrift) zijn de oprichters van de Vereni-
ging Natuurmonumenten en de redders van 
het Naardermeer. Zij leerden elkaar kennen in 
1893 toen ze beiden schoolhoofd in Amster-
dam waren. Ze waren zeer betrokken bij de 
natuur en wilden hun schoolklassen met de 
natuur in contact brengen. Vanaf 1894 werk-
ten ze samen en schreven ze een reeks natuur-
boekjes: Van Vlinders, vogels en bloemen, In 
sloot en plas, Door het rietland, Hei en dennen, 
In de duinen, In het bosch en In het Vondelpark 
zijn de bekendste.  Voor het eerst legden zij 
het verband tussen de flora en fauna en het 
landschap. Het succes van die reeks leidde tot 
de oprichting van het maandblad ‘De Levende 
Natuur’. De groeiende belangstelling voor de 
natuur leidde tot de oprichting van diverse 
natuurorganisaties waaronder de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(in 1901) en de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (in 1920). Naast het onder de 
aandacht brengen van de schoonheid van na-
tuur bij de Amsterdamse schooljeugd en vele 
anderen bleef Thijsse ook zelf genieten van 
de natuur. Hij zette zich in voor het behoud 
ervan. Het Naardermeer (zie nr. 2019-2 van 
dit tijdschrift) was een van de gebieden waar 
hij veel verbleef. Toen het in 1904 dreigde te 
worden gekocht door de gemeente Amster-
dam met bestemming ‘vuilstort’, greep hij 

in. Met zijn uitgebreide netwerk bewerkte hij 
via de pers en de gemeenteraad. De verkoop 
ging niet door en Thijsse zocht met anderen 
naar mogelijkheden om het Naardermeer te 
kopen. Daartoe werd op 22 april 1905 in de 
Kleine Restauratie van Artis de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 
opgericht die als eerste via obligaties het Naar-
dermeer aankocht. Levenslang (ook toen hij al 
lang als leraar met pensioen was) bleef Thijsse 
secretaris van Natuurmonumenten. Zijn inzet 
voor het behoud van het Naardermeer wordt 
vanaf 27 juni 2021 geëerd met een buste op het 
erf van Stadzigt.

Buste van Jac. P. Thijsse
Toen Peter Bulsing hoorde van de plan-
nen voor het erf van Stadzigt bood hij Thijn 
spontaan zijn wassen beeld aan van Thijsse. 
Daarop werd een crowdfunding opgezet om 
het beeld te kunnen laten gieten in brons. Dit 
bedrag was mede dankzij een gulle gift van de 
VVG binnen een week bij elkaar en op sociale 
media werd enthousiast gereageerd! Peter 
Bulsing is momenteel bezig met een boek 
over Adolphe Burdet, een goede vriend van 
Thijsse, en is zijn hele leven al geïnspireerd 
door Heimans en Thijsse. Hij werkte meer dan 
20 jaar in de natuur- en milieu-educatie in 
Haarlem met als specialisatie insecten. Het 
zou natuurlijk het leukst zijn als Thijsse over 
het Naardermeer uit zou kunnen kijken maar 
vanwege mogelijke diefstal van het brons is 

Album van Thijsse over het Naardermeer.
Foto: Hans Hoes.
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besloten het beeld een mooie plek te geven in 
het bezoekerscentrum, naast een vitrine die 
is gewijd aan Thijsse en zijn Verkadealbum 
Naardermeer. Ook zal daar een ruilbibliotheek 
voor natuurboeken ingericht worden en een 
tentoonstelling van het Levend Archief.

Bronnen
Voor dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van 
interviews, Wikipedia, de Heimans en Thijsse 
Stichting en mijn eigen kennis en ervaring, en 
de albums van Verkade. 
Zie ook Natuurlijk Verkade. Het verhaal van de 
albums, door Marga Coesèl. Uitgeverij Terra en 
Verkade Stichting, 1999. 
Het boek is verkrijgbaar bij het Zaans Museum 
in Zaandam, waar al het materiaal van Verkade 
te zien is.

Buste van Jac. P. Thijsse.
 Foto: Leen Mak.

De wilde tuinplanten 
van Martin Stevens
Onderdeel van Kas & Co, gelegen aan de 
Kromme Rade 5 (naast Intratuin) te Korten-
hoef is de wilde tuinplanten kwekerij van 
Martin Stevens. Met een paar vrijwilligers 
kweekt hij wel meer dan 100 soorten in-
heemse ‘wilde’ tuinplanten, die het vooral in 
’t Gooi goed doen. Met deze inheemse wilde 

planten wordt de biodiversiteit in de regio 
verbeterd. Allerlei organismen (zie boven) ge-
dijen op de wilde tuinplanten. Iedereen kan 
de hele week door naar de kwekerij komen 
om planten te kopen. Voor meer informatie 
zie www.wildetuinplanten.com. Wil je meer 
weten, koop dan het boek ‘Tuinieren met 
wilde planten’ dat in ons vorige tijdschrift 
beschreven is.

Martin Stevens in zijn wilde tuinplantenkwekerij. Foto: Hans Hoes.
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Rododendronvallei? Foto: Erick Groothedde.

Landgoed Larenberg

Een bijzonder stukje van het Gooi is landgoed Larenberg bij Laren. Bijzonder 

omdat in het terrein veel historische elementen te vinden zijn. Ook zijn de bo-

men hier het vermelden waard.

Erick Groothedde

Echt grote, oude bomen komen in het Gooi 
niet veel voor, vooral omdat er in de honger-
winter van 1944-45 veel hout is gekapt. Vooral 
in ’s-Graveland vinden we historische bomen. 
Verder zijn er wat uitzonderingen, o.a. in het 
Spanderswoud. Ik weet niet of Larenberg in die 
tijd goed werd bewaakt, maar feit is dat hier wel 
echt oude bomen staan. De kroon is de monu-
mentale Amerikaanse eik op het landgoed.

Achter de Amerikaanse eik staat een mooie 
Metasequoia glyptostroboides, een naaldboom 
die in het najaar zijn naalden laat vallen. Deze 
boom wordt wel een ‘levend fossiel’ genoemd. 
Het geslacht Metasequoia was in het tertiair 
zeer algemeen, ook in Europa, maar lang is 

Amerikaanse eik.  Foto: Erick Groothedde.
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bouwd is. In de late negentiende eeuw is op het 
landgoed een miniatuurvallei uitgegraven. Deze 
ligt nu in het bos en doet geheimzinnig aan. In 
die tijd was hier helemaal geen bos maar een 
park. Wie weet was hier een rododendronvallei 
aangelegd.

Naast de ‘vallei’ zijn er verhoogde paden en 
een berceau, dat is een pad waarbij aan beide 
zijden heggen staan, die aan de bovenzijde met 
elkaar zijn verbonden. Ook waren er uitzichten 
over de akkers en weilanden van de eng. Nu zijn 
zij grotendeels dichtgegroeid, maar de zichtas 
richting het dorp bestaat nog wel. Langs de 
voormalige moestuin ligt een bakstenen muur 
met brede steunberen waartussen leifruit kon 
groeien. Naast de moestuin lagen kassen: de 
druivenkas en drie verwarmbare broeikassen. 
De schoorsteen van het ketelhuis staat er nog. 
Al deze gebouwen zijn sterk vervallen. Ook 
heeft hier een oranjerie gestaan, een kas voor 
exotische planten. Een restant ervan is nog aan-
wezig. In contrast daarmee wordt het landgoed 
bijzonder goed onderhouden.
Bij de ingang aan de Leemzeulder is de berceau 
hersteld. Het groen is nog wat dun, maar zal in 
de loop der jaren weer de oude luister krijgen. 
Verder is er een laan aangelegd met nu nog 
kleine boompjes. 

gedacht dat het was uitgestorven. In de jaren 
‘40 van de vorige eeuw werd de boom ont-
dekt in een afgelegen vallei in China. Nu is de 
boom algemeen te koop, maar aangezien de 
ontdekking ca. 80 jaar geleden was, is dit een 
indrukwekkend exemplaar. Veel kleiner dan de 
Amerikaanse eik, dat wel.

In 1833 kocht jonkheer mr. Cornelis Backer 
een flink stuk van de Laarder Eng om er het 
landgoed te vestigen. Op het hoogste punt 
werd het landhuis gebouwd. Backer was een 
Amsterdamse rechter en Tweede Kamerlid 
uit een bekend regentengeslacht. De hele 
buitenplaats, zowel de gebouwen als het park, 
zijn ontworpen door de architect J.D. Zocher 
jr., die een harmonieus geheel creëerde van 
de gebouwen en het park, met een doordacht 
ensemble van vergezichten, hoogteverschillen 
en kronkelende paden. Het terrein werd door 
Zocher zo ontworpen dat de wandelaar steeds 
verrast werd. Het was een arcadisch landgoed, 
met een romantisch landhuis en daarnaast, aan 
de Paviljoensweg, de boerderij, die nu sterk ver-

Een kas.
 Foto: Erick Groothedde.

Metasequoia glyptostroboides.
 Foto: Erick Groothedde.
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Paviljoen Larenberg.
 Bron: Facebook community

Paviljoen Larenberg.

  Foto: Dolf van Elten.

Nogmaals: Economisch 
gebruik van de heide

“Wij hebben in Duitsland gewandeld en in 
Detmold een openluchtmuseum bekeken. 
Voor ons vertrek had ik de digitale versie van 
het tijdschrift bekeken en het artikel over 
toepassingen van heide gelezen. 
Hei op de nok van het dak kwam ik daar een 
paar keer tegen. 
Maar ook werd hei gebruikt als afwerking van 
de buitenmuur op zolder, speciaal in situ-
aties waar de zolder voor houtopslag werd 
gebruikt. Wel waterdicht, maar ook goede 
ventilatie.”

Dolf van Elten, PR-bestuurslid van de 

VVG, reageerde op het artikel over 

het gebruik van de heide in het vorige 

nummer van dit tijdschrift:

Op het landgoed heeft ooit een hotel gestaan: 
Paviljoen Larenberg, met een uitzichttoren. Op 
een heldere dag had men na een forse klim een 
spectaculair uitzicht naar Amsterdam, Utrecht 
en de Zuiderzee. Dat gebouw is helaas verdwe-
nen, maar het landgoed Larenberg is nog steeds 
goed voor een mooie wandeling.

Er is een stichting Vrienden Landgoed Laren-
berg met een website met veel informatie 
(https://vriendenlarenberg.nl). Daarop is een 
verslag te vinden van een VVG-wandeling in 
2012, geleid door Edwin Klomp en Randolph 
Pelsink. Bomenkenner Edwin heeft daarin ver-
schillende opmerkelijke bomen genoemd.

Met dank aan Marcel Ham voor zijn hulp bij de 
eerste verkenning.
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Lezingen Natuurbosdagen 
online beschikbaar
Arthur van der Heijden

Spanderswoud. Bron: natuurbosdag.nl.

Om in deze tijd, waarin veel te doen is over bos, bomen en klimaatverandering 

aandacht te vragen voor natuurlijk bosbeheer (beheren of niets doen?) en de 

bescherming van onze wilde bomen en struiken zijn deze zomer een tweetal 

natuurbosdagen georganiseerd. Voor deze dagen waren wetenschappers 

en andere deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op verschillende 

aspecten van bos- en natuurbeheer.

Samenwerking en organisatie
Deze dagen, gehouden op 10 juli en 4 september, 
zijn bedacht, vormgegeven en uitgevoerd in een 
samenwerking van ‘Wilde Wegen’ (organisatiebu-
reau gericht op kennis van natuur en natuurbe-
heer) en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur-
studie (NJN). In verband met de coronasituatie 
was het niet mogelijk een grote zaal te gebruiken 
met veel bezoekers. De lezingen zijn daarom door 
NJN-ers professioneel gefilmd en via livestream 
uitgezonden, zodat belangstellenden online mee 
konden kijken. Deze twee natuurbosdagen zijn 
mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden 
van het Gooi, het Goois Natuurreservaat, andere 

sponsoren en vrijwillige donaties. Door de le-
zingen van de natuurbosdagen te filmen, zijn ze 
bewaard gebleven. Alle sprekers gaven toestem-
ming om hun presentaties openbaar toegankelijk 
te maken op de site www.natuurbosdag.nl. 
Het is zelfs mogelijk om via een speciale button 
nog vragen te stellen aan iedere spreker. Bezoek 
deze site en geniet van de nieuwste inzichten op 
het gebied van natuurbos en bosbeheer! 

10 juli
Op 10 juli nam Henk Koop ons mee naar verschil-
lende bosgebieden, waar proeven zijn gedaan om 
van een aangeplant bos een meer natuurlijk bos 
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te maken door het creëren van open plekken. Zo 
ontstaat een mozaïek dat gelijkenis vertoont met 
natuurbos waar dat ‘gewoon’ is. Deze plekken zijn 
jarenlang gemonitord en de ontwikkelingen die 
daar plaatsvonden hebben heel veel praktische 
inzichten opgeleverd.
Bert Maes is al zijn hele leven op zoek naar bomen 
en struiken, die zich na de laatste grote ijstijd in 
Nederland spontaan hebben gevestigd. Ze zijn 
nog steeds te vinden, maar dreigen ten onder te 
gaan in de overdaad aan aangeplant materiaal. 
Zijn laatste inventarisatiegegevens zijn trouwens 
ook prachtig neergelegd in de recente publicatie 
van de ‘Atlas wilde bomen en struiken’ (zie de 
recensie elders in dit blad).
Lodewijk van Kemenade sloot hierbij aan en ging 
nog wat dieper in op het belang van behoud van 
wilde genen van autochtone bomen en struiken 
voor genetische variatie en klimaatadaptatie. Dit 
thema is op de tweede natuurbosdag nog uitge-
breider aan bod gekomen.

Spanderswoud.
 Bron: natuurbosdag.nl

Het tijdschrift van de VVG bestrijkt een breed terrein, figuurlijk gesproken. Allerlei aspecten van 
het Gooi en omstreken, zoals flora, fauna, ruimtelijke ordening, cultuurgeschiedenis, etc. krijgen 
aandacht. Dat gebeurt altijd op een feitelijke en rationele manier. Met de bijdrage op de pagina 
hiernaast probeert de redactie een heel andere invalshoek. Wij hebben dichter Ruud Hehenkamp 
uit Huizen uitgenodigd om drie afleveringen te maken waarin drie plekken in het Gooi, die hem 
nauw aan het hart liggen, aan de orde komen. Wij hopen dat ook deze benadering u aanspreekt. 
Wij horen graag of dat zo is - of juist niet - via redactie@vriendenvanhetgooi.nl. Mede op basis 
van uw reacties zullen we bezien of dit een vaste rubriek voor langere tijd kan worden.

De redactie.

Bram Mabelis richtte zich in zijn verhaal op 
de microfauna van het bos en de gevolgen van 
grootschalig kappen op de bodemstructuur en de 
bijbehorende fauna.

4 september
Tijdens de tweede natuurbosdag op 4 september 
trapte Henk Siebel af met een prikkelende stelling: 
Niets doen in een natuurlijk bos? Het antwoord 
bleek anders dan je zou denken. Wéér kwam naar 
voren dat autochtoon materiaal heel belangrijk is 
voor de oplossing van diverse vraagstukken.
Inge Verbeek sloot prachtig aan. Zij doet onder-
zoek naar genetische diversiteit en kwaliteiten 
van de bomen en bossen in Nederland. Dit onder-
zoek vormt de basis voor de rassenlijst bomen en 
de bijbehorende genenbank.
Lammert Kragt van Staatsbosbeheer (SBB) ging 
in op het belang van zijn organisatie, die plant-
materiaal levert uit zaden van de eigen terreinen 
en zaadgaarden. SBB zorgt er zo voor dat deze 
levende genenbank voor autochtone bomen en 
struiken behouden blijft.
Sina Bohm van ‘Het Levend Archief ’ vertelde 
over haar werk en onderzoek. Van diverse zeer 
zeldzame bossoorten wordt zaad gewonnen en 
bewaard, zodat dit eventueel ook bij soortherstel 
gebruikt kan worden. 
Pierre Domen is als boomkweker al tientallen 
jaren bezig autochtoon materiaal te vermeerde-
ren zodat dit weer in natuurgebieden geplant kan 
worden. Verhelderend die praktische inzichten!
Deze tweede dag is feestelijk afgesloten met het 
planten van een door Pierre Domen uit zaad 
opgekweekte jonge eik met ‘historische wortels’ 
bij de Infoschuur van het GNR.

34
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Dichter bij Huizen
De ruige heuvelrug mag mij hier houden.
Hij golft in borstelige hoge heide,
stroomt onder straten door, wijkt uit in engen
en duikt als lage klifkust in de zee.

Dit landschap kreunt na van het krakend ijs
dat het tot wal heeft opgestuwd. Zo kromt
rondom de Hellingstraat een keileembult
nog steeds zijn rug: mijn lage Tafelberg.

Vaak klim ik deze hoogte op tot aan
de plaats waar ooit een standerdkorenmolen
zich keerde naar het winderige licht.

Daar, dichter bij het oude dorp, maalt hij
mijn stramme woorden zo dat ze gaan lopen
in zinnen die mijn hier met nu verzoenen.

Ruud Hehenkamp

35
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Na 16 jaar lidmaatschap van de redactie nam Jan Hein Bannier tijdens de 

laatste redactievergadering afscheid.

Hij begon op 1 januari 2005 en in het volgende 
nummer verschijnt het laatste artikel waaraan 
hij heeft meegewerkt (over Land & Boschzigt). 
Het eerste artikel van Jan Hein ging over luizen-
bestrijding in lindebomen. Hij heeft verschil-
lende rubrieken voorgesteld en uitgevoerd. 
Voorbeelden daarvan zijn: het kenniscentrum, 
“wat vinden oude en nieuwe leden”, de burge-
meesters en het Gooi en de gevelstenen. Ook 
heeft hij bij de eindredactie zeer zorgvuldig alle 
taal- en stijlfouten uit de kopij gehaald.  

In 2005 waren diverse redacteuren overdag nog 
werkzaam, zodat de redactievergaderingen ’s 
avonds plaatsvonden. Nu was er alle gelegen-
heid voor een gezamenlijke lunch in Stadzigt 
bij het Naardermeer, waar we ook nog de 
tentoonstelling over Thijsse bezochten en de 
nieuw aangelegde entree bewonderden (Thijn 
Westermann, bedankt). 
Daarmee nam de redactie afscheid van Jan 
Hein en verwelkomde de redactie George 
Laeijendecker die vanaf nu het team versterkt.

Vertrek redacteur 
Jan Hein Bannier en komst 
George Laeijendecker
Hans Hoes

Links de gaande, rechts de komende redacteur. Foto: Hans Hoes.
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Gespot voor u
Atlas wilde bomen 
en struiken
Dick A. Jonkers

Op diverse plaatsen in ons land en in 
Vlaanderen zijn ondanks de landschappelijke 
aftakeling bossen met wilde bomen en struiken 
bewaard gebleven. Zij vertegenwoordigen 
een hoge cultuurhistorische waarde en worden 
beschouwd als groen cultureel erfgoed.
Deze atlas bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel gaat in op de kenmerken en historie van 
oude boskernen, kleine landschapselementen 
en hun beheer. Het landschap en het 
bos worden vanaf de ijstijd beschreven; 
met een voorbeeld van een regionale 
bosgeschiedenis. Waardevol is de bijdrage 
over het voorkomen van insecten en het 
belang daarvan voor hen van inheemse en 
(autochtone) wilde bomen en struiken. Het 
beheer krijgt uitgebreid aandacht. 
Het tweede deel gaat o.a. in op de ligging 
van oude boskernen, houtwallen en 
struwelen in de provincies. Hiervan wordt kort over de 
aardkundige en geografische geschiedenis verhaald. Een detailkaart geeft hun posities aan. 
Een karakteristiek en de opsomming van de aanwezige wilde inheemse bomen en struiken van 
elke locatie maken het mogelijk om te bepalen waar die zich bevinden.
Tussen Vecht en Eem worden elf locaties genoemd en hun ligging op een kaartje aangegeven. 
Landschappelijk gezien zijn in deze streek zowel hoogveen- als laagveenbossen aanwezig. 
Van het veengebied maken de Wijdemeren, Ankeveensche Polder en de Ankeveensche 
Plassen deel uit. 
Het elzenbroekbos kende historisch hakhoutbeheer voor de bakkersovens. In het Gooi zijn er 
maar weinig hakhoutpercelen geweest. Ze kwamen voor aan de randen van de heidevelden 
en rond de engen. Het Corversbos en het Spanderswoud zijn oude bosgroeiplaatsen. Van 
enkele gebieden wordt het op zomereiken spaartelgen zetten vermeld, waaronder het kleine 
gebied Noodweg/Zwarte Berg. Aan de kust van het Gooimeer, tussen Oud Valkeveen en Oud 
Naarden, wordt extra aandacht geschonken i.v.m. bosrelicten van oude bomen, houtwallen en 
boomstoven.
In Utrecht, tegen de Theetuin in Eemnes, net boven de Gooyergracht, ligt het Valse Bos. Het is 
een nat broekbos, dat vroeger hakhout leverde voor de boerengemeenschap.
Het imposante boek is bevat ruim 600 kleurenfoto’s. Verder topografische kaarten van de 
landschapsgebieden en zeer veel interessante informatie over de behandelde onderwerpen. 
Een aanrader!

Maes, Bert, redactie. (2021). Atlas van wilde bomen en struiken. Landschappelijk groen 
erfgoed in de provincies van Nederland en Vlaanderen. Woudrichem: Pictures Publishers. 
ISBN 978 94 92 576 38 5. Gebonden. 720 blz. € 39,95.
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Op pad met
de Natuurwacht
Fluweelboom (verwilderde exoot). Foto: Leen Mak.

Mits de omstandigheden (corona!) het toelaten, staan in 2022 de volgende 

wandelingen op het programma.

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

1 januari Nieuwjaarswandeling Vestingstad 
Muiden en een rondje polder.
Vertrekpunt: Parkeerplaats P2, Lange Muider-
weg, Muiden.
Vertrektijd: 13.30 uur.

16 januari Lage Vuursche.
Vertrekpunt: Theehuis ’t Hooge Erf, 
Hoge Vuurseweg 11, 3749 AB Lage Vuursche.
Vertrektijd: 13.30 uur.

30 januari Blaricummer en Huizer Engen.
Vertrekpunt: t.o. Hotel-Restaurant Bellevue, 
Huizerweg 11, 1261 AS Blaricum.
Vertrektijd: 13.30 uur.

13 februari Smithuyserbos.
Vertrekpunt: Lage Vuurscheweg 86, 
1213 VD Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.

27 februari Landgoederen Spanderswoud 
en Hilverbeek.
Vertrekpunt: t.o. Oude Meentweg 2, 
1243 JD ’s-Graveland.
Vertrektijd: 13.30 uur.

13 maart Waterkeringspad en Naarder golfbaan.
Vertrekpunt: Carpool Naarden-Vesting aan de 
Hoofdgracht, Naarden.
Vertrektijd: 13.30 uur.

27 maart Ochtendwandeling Eempolder.
Vertrekpunt: Theetuin Eemnes, Meentweg 131, 
3755 PD Eemnes.
Vertrektijd: 07.30 uur !

10 april Schaapskooi en landgoed Larenberg.
Vertrekpunt: Restaurant De Goede Gooier, 
Crailoseweg 151, 1261 AA Blaricum
Vertrektijd: 13.30 uur.

18 april Maandag, 2e Paasdag.
Rondje Eem via pontje. 
(denk aan het 50 pontcentje)
Vertrekpunt: hoek Eemweg/Geerenweg, 
3741 LA Baarn.
Vertrektijd: 13.30 uur.

Check voor vertrek altijd even de website 
vriendenvanhetgooi.nl/wandelingen/voor 
eventuele last-minute wijzigingen.
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Foto: Usitea (via Wikipedia).
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Foto: Leen Mak.
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Foto: Erick Groothedde.
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Vrienden van ’t Gooi verschijnt drie maal per jaar. 
Nieuwe leden krijgen alle nummers van het 
lopende jaar.

Druk
J. Bout & Zonen, Ceintuurbaan 32-34,
1271 BJ Huizen, Tel. (035) 525 32 93,
info@boutdruk.nl, www.boutdruk.nl

Bijdragen voor dit tijdschrift zijn welkom mits de inhoud 
van het artikel in overeenstemming is met de doelstelling 
van de vereniging. Voor aanwijzingen voor de 
totstandkoming en aanlevering van artikelen kan men zich 
wenden tot bovengenoemd redactieadres. De redactie 
behoudt zich het recht voor -in overleg met de betrokken 
auteur- artikelen te wijzigen dan wel te weigeren.

Artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven tenzij 
anders blijkt of daadwerkelijk wordt vermeld. Aan de 
totstandkoming van dit tijdschrift is de uiterste zorg 
besteed. Voor informatie die nochtans onjuist of onvolledig 
is opgenomen, aanvaarden de auteur(s), de redactie 
en het bestuur geen aansprakelijkheid. Voor eventuele 
verbeteringen van de in de artikelen opgenomen gegevens 
houden zij zich gaarne aanbevolen.

Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen 
mag niets uit dit tijdschrift worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming 
van het bestuur van de vereniging, dat daartoe door de 
auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is 
gemachtigd.

© 2021 
ISSN 1385-2124



40

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


