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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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Voorwoord
Algemeen
De afgelopen twee jaar hebben wij ons met z’n allen door een pandemie 
moeten heenslaan die ook onze vereniging heeft geraakt. Wij hebben tot 
tweemaal toe onze jaarvergadering niet, zoals gebruikelijk, in de loop van 
april kunnen houden, maar hebben dat beide keren op een later tijdstip in het jaar en één keer 
zelfs schriftelijk moeten doen.
Tot mijn grote opluchting wijst alles op dit moment er op dat onze jaarvergadering weer op de 
gewone manier en op de gewone tijd kan doorgaan. 
In dezelfde periode hebben wij ook tot twee keer toe de viering van het lustrum moeten uitstel-
len.
Dat was ongemakkelijk. Uitstel naar dit voorjaar, zoals we in de afgelopen jaarvergadering aan 
u hebben toegezegd, werd in eerste instantie bemoeilijkt door nog een keer een nieuwe lock-
down met weer nieuwe onzekerheden in de planning en dus verder uitschuiven naar het najaar. 
Onder het motto ‘beter goed dan half ’ heeft het bestuur tenslotte gemeend er goed aan te doen 
de viering uit te stellen tot ons negentigjarig bestaan in 2025 en dan de ruimte te nemen om 
het extra groot aan te pakken. Het is met pijn in het hart, maar de realiteit gebiedt te stellen 
dat de aandacht van het bestuur, na de coronaperikelen, zich vooralsnog richt op de personele 
vernieuwing binnen het bestuur en op de stapeling van actieve dossiers.

Actuele plannen
Blaricum 
Halverwege december 2021 is de kwestie van het Voorland Stichtse Brug in Blaricum behan-
deld door de rechtbank in Utrecht. Medio februari heeft de rechter zich uitgesproken.
De bezwaren richtten zich in hoofdzaak op de overeenkomst die was gesloten door de ge-
meente en de provincie die tot doel had het verlies aan natuur op het Voorland als gevolg van 
de strandophoging en het nog te bouwen strandpaviljoen te herstellen. Wij meenden dat de 
gekozen oplossing zowel inhoudelijk als procedureel niet in orde was. De rechter heeft ons 
gelijk gegeven voor wat betreft de procedure. Over de inhoudelijke bezwaren heeft de rechter 
geen uitspraak gedaan. Daarvoor is naar de mening van de rechter de provincie verantwoorde-
lijk. Dat sluit aan bij het bezwaar dat wij ook bij de provincie hebben aangespannen. De rechter 
geeft de gemeente wel de gelegenheid om de gebreken te herstellen. Daarvoor is echter eerst 
een procedure bij de provincie noodzakelijk. Het is de vraag of de provincie daar, na de uit-
spraak van de rechter, mede gezien de uitkomsten van de door de universiteit van Wageningen 
in opdracht van de VVG uitgevoerde contraexpertise, nog toe geneigd is. Begin april hebben wij 
bij de provincie hierover een overleg.
Driftweg
Begin januari van dit jaar is het definitieve bouwplan voor de woontoren in de kuil aan de Drift-
weg vergund door de gemeente Gooise Meren. Het gaat om een woongebouw van elf lagen. In 
het bestemmingsplan staat aangegeven dat een woning van anderhalve woonlaag met een kap 
en een landelijke uitstraling is toegestaan. De gemeente vindt dat het bouwplan passend is. Wij 
menen van niet. De vergunning heeft geleid tot de nodige commotie bij omwonenden, maar 
ook bij andere partijen, waaronder raadsleden van Gooise Meren.
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De VVG heeft, zoals aangekondigd, bezwaar aangetekend. De omwonenden, het GNR en 
ook de gemeente Huizen zijn ons gevolgd. Ook de provincie heeft van zich laten horen.
De ontwikkelaar heeft laten weten niet van plan te zijn om met de bouw te beginnen voor-
dat de bezwarenprocedure is afgerond. Een voorlopige voorziening door de rechter, om te 
voorkomen dat er wordt gebouwd, is dus vooralsnog niet aan de orde.
De gemeentelijke procedure voor de afhandeling van de bezwaren zal dit voorjaar plaats 
moeten vinden. Bij afwijzing van de bezwaren staat een gang naar de rechter open.
Oud Valkeveen
In de laatste vergadering van de gemeenteraad in raadsperiode 2018 – 2022, op 9 maart, 
heeft de gemeente Gooise Meren een herstelbesluit genomen voor het bestemmingsplan 
Oud Valkeveen. Dit omdat de Raad van State dat begin 2021, in de uitspraak op de beroepen 
tegen het bestemmingsplan van onder andere de VVG, aan de gemeente heeft opgedragen. 
Er is een uitvoerig nieuw ecologisch onderzoek gedaan, naar de gevolgen voor de natuur 
van de geluidstoename die wordt veroorzaakt door allerlei nieuwe speelapparatuur, maar 
ook naar de gevolgen voor de flora en fauna van de aanleg van een nieuw parkeerterrein in 
de bosrand ten oosten van het speelpark.
Bij eerste lezing lijkt het erop dat in het herstelbesluit niet alle geconstateerde gebreken 
voldoende zijn opgelost. In de aanloop naar de nieuwe zitting bij de Raad van State zullen 
we de stukken nader bestuderen.

Bestuur
Tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft u kennis kunnen maken met Gerrie Coerts, onze 
nieuwe secretaris. Helaas bleek al snel, veel sneller dan ook hijzelf had verwacht, dat zijn ge-
zondheidstoestand het uitvoeren van de taken van de secretaris niet toeliet. In de komende 
jaarvergadering nemen wij dus helaas alweer afscheid van Gerrie.
Door het vertrek van Gerrie, maar ook door het vertrek al eerder van een aantal andere 
bestuursleden, is het gewenst dat het bestuur wordt aangevuld  met een aantal nieuwe 
leden. Elders in dit tijdschrift kunt kennis maken met Maaike van Lidth de Jeude, Piet Hein 
Ottervanger en Jan Kwekkeboom. De laatste is bereid gevonden om mij op te volgen als 
voorzitter.

Ten slotte
Na negen jaar lid te zijn geweest van het bestuur van uw vereniging, waarvan vijf als voor-
zitter, is het tijd om plaats te maken voor fris bloed. Een periode waar ik nu al niet helemaal 
zonder weemoed op terugkijk. Er is veel gebeurd. U heeft het allemaal kunnen volgen in dit 
tijdschrift. 
Ik ben mij bewust van het feit dat ik het bestuur verlaat op een moment dat de vereniging 
verwikkeld is in meerdere procedures die allemaal aandacht, maar ook inhoudelijke kennis 
vragen. Omdat dat lastig kan zijn voor een bestuur met zoveel nieuw bloed, zal ik, waar 
nodig het bestuur blijven bijstaan met mijn kennis van de dossiers en meer in het algemeen 
op het gebied van ruimtelijke ordening.
Graag spreek ik mijn vertrouwen uit in de bestuurskracht van het bestuur in de nieuwe 
samenstelling.
Ik wil u, de leden, bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop velen van u op 
21 april tijdens de jaarvergadering nog te mogen ontmoeten.

Hans Metz, voorzitter

Schaep en Burgh. Foto: Sjoerd Nelson.
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Landgoederen in
’s-Graveland en Langbroek
Hans Hoes

Schaep en Burgh. Foto: Julia Weishut.

Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen ‘s-Graveland met een tiental 

landgoederen en Langbroek en omgeving met een elftal landgoederen. Beide 

plaatsen liggen aan de westzijde van de (Utrechtse) Heuvelrug. Alle landgoederen 

zijn ontstaan vanaf de 16e en 17e eeuw en vooral gesticht en bewoond door de 

gegoede burgerij van Amsterdam respectievelijk Utrecht. In een tweetal artikelen 

gaan we in op deze Geosites. Eerst ‘s-Graveland.

Ontstaan ‘s-Gravelandse
buitenplaatsen
In 1625 diende Jan Ingel c.s. bij de Staten van 
Holland een aanvraag in voor een concessie 
ter ontginning van de woeste gronden aan 

de westzijde van Gooiland. Het plan was al in 
1619 ontstaan bij een bezoek aan de zuidzijde 
van Gooiland, tussen Hilversum en Maar-
tensdijk, om de grens met Utrecht definitief 
vast te stellen. Die aanvraag was door baljuw 
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Hooft afgewezen vanwege de gebruiksrechten 
van de Erfgooiers. Maar nu was Hooft mede 
geïnteresseerd in het plan van Jan Ingel. Na een 
strijd van negen jaar met de Erfgooiers over 
hun gebruiksrechten werd op 18 maart 1634 
overeenstemming bereikt tussen de Hoofd-In-
gelanden van ‘s-Graveland en die van Naarden 
en Gooiland. In de ’Cavelcondities’ van 7 juni 
1634 werd opgenomen hoe de gronden verdeeld 
werden en wat de rechten en plichten van 
de ontginners zouden zijn. Ook werden drie 
doorgangen bedongen zodat de Erfgooiers hun 
koeien vanuit het Gooi naar de veengronden 
van Kortenhoef en Ankeveen konden brengen. 
Onderdeel van de afspraken tussen de Hoofd-
Ingelanden was dat er bij de eventuele verkoop 
van een tweede blok (nabij Loosdrecht en 
Maartensdijk, zie het artikel in nr. 2019-3 van 
dit tijdschrift) vooraf overleg en toestemming 
van de Erfgooiers moest zijn. In eerste instantie 
was het de bedoeling de woeste gronden (veen 
en zand) in cultuur te brengen voor de voed-
selvoorziening in Amsterdam. Het overtollige 
zand werd gebruikt voor stadsuitbreiding in 
Amsterdam. Om de arme grond te bemesten 
werd stadsafval uit Amsterdam aangevoerd, 
o.a. bagger en uitwerpselen. Hiervoor werd in 
1634 de ’s-Gravelandse Vaart gegraven en later, 
tegen 1650, de Gooische Vaart. Zo ontstond 
een directe vaarverbinding met Amsterdam. 
Na verloop van tijd werden de houten boerde-
rijen op de kavels uitgebreid met zogenaamde 
landsheerkamers, waar de eigenaren zomers 
feesten en jachtpartijen organiseerden. Bram-
bergen, tegenwoordig het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten gecombineerd met 
een restaurant, is daarvan een voorbeeld. In een 
aantal andere gevallen, zoals Trompenburgh en 
Schaep en Burgh, is al snel een eigen landhuis 
gebouwd. In het voorjaar ontvluchtte de familie 
de stinkende stad, veelal met een schip vol spul-
len en personeel, om in het najaar weer naar 
Amsterdam terug te keren. Na 1700 werden 
er steeds meer grote landhuizen gebouwd. Er 
werden uitgestrekte parken aangelegd, steeds 
aangepast aan de mode van de tijd. Zo werden 
de agrarische bedrijven omgevormd tot een 
tiental landhuizen op de 27 verkochte kavels 

met eerst een Franse en daarna een Engelse 
tuinstijl. Bekende Amsterdamse regenten/nota-
belen zoals Hooft, Ingel, Blaauw, Bicker, Tromp 
en Six bouwden er hun landhuizen. 

Schaep en Burgh
Van noord naar zuid langs het Noordeinde 
gaande is dit de eerste ‘grote’ buitenplaats. Hij is 
ca. 25 ha groot. Abel Burgh kocht de kavels 4 en 
5 en een deel van 3 in 1634. Hij liet er een groot 
huis met stallen en een toegangspoort bouwen. 
Ook kwam er een boomgaard en de bekende 
slangenmuur waarmee extra warmte wordt 
opgevangen voor subtropische vruchten zoals 
perziken. 

Burgh overlijdt kinderloos in 1646 en één van de 
erfgenamen is Gerard Schaep. Dat verklaart de 
naam van de buitenplaats. In de 17e eeuw is door 
een huwelijk de familie Bicker eigenaar gewor-
den. De familie Schaep heeft ook een ijskelder op 
het landgoed aangelegd. Deze werd eind vorige 
eeuw weer ontdekt en in 1985 door Natuurmo-
numenten gerestaureerd. Thans wordt de kelder 
gebruikt door overwinterende vleermuizen. In 
1820 heeft de toenmalige eigenaar, jonkheer Wil-
lem van Loon, het huis laten verbouwen en de 
tuin omgevormd in de Engelse landschapsstijl. 
Rechte lanen werden omgevormd tot slingerpa-
den, ronde vijvers tot waterpartijen. Ook heeft 
hij in die tijd een theehuis, thans het Capitool, 
in een neoclassicistische stijl laten bouwen. Het 
is gebruikt als biljartkamer maar vooral bekend 

Slangenmuur van Schaep en Burgh.
Foto: Julia Weishut.
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als uitzendlocatie van het tv-programma Het Ca-
pitool. Van 1975 tot 2020 was Schaep en Burgh 
het hoofdkantoor van Natuurmonumenten. De 
beroemde portretten van Marten en Oopjen van 
Rembrandt hebben hier jaren gehangen. De af-
gelopen jaren heeft Natuurmonumenten de tuin 
weer in de oude luister hersteld. Het is een schit-
terend wandelpark met vele uitzichtspunten 
geworden. In de tuin vond ook de laatste jaren 
het zo genoemde Wonderfeel Festival plaats. Het 
park, in combinatie met Boekesteyn en Bantam, 
is een wandeling meer dan waard.

Boekesteyn en Brambergen
In 1634, tijdens de eerste loting, zijn de kavels 6 
en 7/1 toegewezen aan Benedictus Schaeck. In 
de tweede helft van de 17e eeuw was Jacob Bicker 
de eigenaar van het perceel. Het landhuis Boe-

kesteyn werd rond 1720 gebouwd door Nicolaas 
Sautijn, lid van een machtige koopvaardijfamilie. 
Boekesteyn verwijst naar “boeke”, een oud Ne-
derlands woord voor beuk. Het landschapspark 
is aangelegd tussen 1811 en 1830. Toen werd ook 
een bassin uit de 18e eeuw vergraven tot een vij-
ver met een natuurlijker vorm. De toren van het 
landhuis is in 1915 in opdracht van W. baron van 
Röell aan de rechter voorkant bijgebouwd. Van 
1950 tot 1992 werden het huis en het landgoed 
door Philips-Duphar gebruikt als agro-biologisch 
laboratorium. De betrekkelijke nieuwbouw 
ernaast herinnert daaraan. Naast Boekesteyn 
ligt Brambergen, met aan de noordkant een deel 
parktuin en aan de zuidkant nog de oude akkers 
en weilanden. 

In 1633 is er een eenvoudig houten huis of 
boerderij gebouwd, nodig voor ontginning en 
landbouw. Later werd er dwars op die houten 
schuur een echt stenen huis gebouwd: ’t Huys 
Brambergen. Thans is dat in gebruik als buiten-
huis van de Alberdingk Thijm Scholen. Leerlin-
gen krijgen daar binnen en buiten lessen die met 
de natuur, het landschap en de cultuurhistorie te 
maken hebben. In 1763 is Brambergen verkocht 
aan buurman Dedel en werd zo toegevoegd 
aan Boekesteyn. Uiteindelijk heeft Natuurmo-
numenten het landgoed in 1992 van Duphar 
gekocht en een bezoekerscentrum geopend in de 
boerderij Brambergen. Van hieruit zijn een groot 
aantal wandelingen over de vele landgoederen 
te maken.

Boekesteyn.
Foto: Julia Weishut.

IJskelder van Schaep en Burgh.
Foto: Julia Weishut.

Brambergen.
Foto: Julia Weishut.
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Jagtlust
Op de grens van Hilversum en ‘s-Graveland ligt 
deze buitenplaats. Je kunt rondom de tuin en 
het landgoed erg goed zien dat er veel zand is 
afgegraven. Het landgoed en deels de tuin, met 
name het rondje van Six, liggen even hoog als het 
nabij gelegen Corversbos. Tussen 1634 en 1791 
zijn er hofsteden onder diverse namen geweest. 
Vanaf 1791 werd de naam Jagtlust gebruikt. 
Het huis kreeg zijn huidige vorm in 1900, toen 
eigenaar Jan Six er een verdieping op liet bou-
wen. Daarvoor, in 1862, liet zijn vader, Jan Pieter 
Six, een ronde bakstenen toren bouwen op een 
heuvel ten zuidoosten van het gebouw. Deze 
toren is een duiventil. De zoon van Jan Six liet 
in 1910 het houten speelhuisje Heilust in de stijl 
van een Amsterdams grachtenhuis bouwen. De 
familie Six was eigenaar van Jagtlust van 1861 tot 
1992. De theekoepel dateert van 1790 en werd 
in opdracht van Gerrit Corver Hooft gebouwd. 
Achterin het landgoed liggen een moestuin met 
monumentale kassen, een veldschuur en een 
orangerie. In 2013 is de overwoekerde moestuin 
opnieuw in cultuur gebracht. Met een groot 
aantal vrijwilligers worden de moestuin en de 
erbij gelegen ruimten onderhouden. Rondom het 
landgoed loopt een wandelpad dat zicht biedt op 
de tuin, de boven beschreven gebouwen, het bui-
tenhuis en de moestuin. Het wordt ‘het rondje 
van Six’ genoemd. In de herfst zijn er (in een 

goed oogstjaar) vele tamme kastanjes te rapen. 
Ten westen van Jagtlust is het landgoed Land en 
Boschzigt gelegen. Daar is de oudste biologische 
tuinderij van Nederland gevestigd. Elders in dit 
een blad een artikel daarover.

Trompenburgh
Het in 1675 gebouwde landhuis oogt als een 
schip in het water, zie de voorzijde van dit tijd-
schrift. Cornelis Tromp was de tweede eigenaar 
van het perceel dat in 1634 werd aangekocht 
door Jan van Hellemond en Margaretha van 
Raephorst. Zij bouwden in 1654 de buitenplaats 
De Hooge Dreuvik. Na de dood van Van Hel-
lemond hertrouwde Margaretha met Cornelis 
Tromp. Tijdens de Franse inval van 1672 werd 
het landhuis geheel verwoest. In 1675 is het 
huidige Trompenburgh gebouwd. Eerst kreeg 
het de naam Sylisburgh, dat verwijst naar de 
Deense grafelijke titel die Tromp kreeg. Na zijn 
dood in 1691 werd het landgoed Trompenburgh 
genoemd. Het dak is als een scheepsdek vormge-
geven en in de koepelzaal zijn verschillende zee-
slagen weergegeven. Trompenburgh is – evenals 
de tuin er erachter – op afspraak te bezoeken. In 
de huidige tuin is maar weinig terug te vinden 
van de oorspronkelijke tuin uit de 17e eeuw. Toen 
bestond deze uit een watertuin, een lusttuin, een 
nutstuin (met fruitbomen) en een moestuin. De 
siertuin is omgevormd tot een eenvoudig park-

Jagtlust. Foto: Hans Hoes.
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bos met een slingerend wandelpad rondom een 
vijver. Erachter liggen tegenwoordig weilanden. 
Vroeger liep op de middenas van het park een 
weg naar Hilversum, de Trompenburgerlaan. 
Vanaf het Corversbos is die nog te herkennen 
aan de bomensingel en het pad. Tegenwoordig is 
het een niet te betreden rustgebied. 

Gooilust
In 1634 wist Pieter Cornelis Hooft met Godert 
van Reede het meest zuidelijke perceel 22 als 
belegging aan te kopen. Zij gebruikten het voor-
al voor afzandingen, want zij woonden elders, 
namelijk Hooft op het Muiderslot  en Reede 
op kasteel Amerongen . In 1657 is Jacob Bicker 
de eigenaar die er een boerderij met mogelijk 
een buitenverblijf laat bouwen. In de loop der 
tijd werd het domein uitgebreid door aankoop 
van de percelen 21 en 20 en krijgt het terrein 
de naam Gooilust. Het huidige gebouw is in 
1779 gebouwd in opdracht van Gerrit Corver 
Hooft. In die tijd wordt ook de ruime geome-
trische tuin aangelegd. Er komt ook een mooi 
sterrenbos. Tussen 1816 en 1828 verandert de 
bekende tuinarchitect Zocher de geometrische 
tuin in een park met de Engelse landschaps-
stijl. Daarna krijgt Gooilust in de 20e eeuw nog 
een arboretum erbij met uitheemse planten en 
bomen. Bekend is ook de uitgebreide collectie 
rododendrons die in mei/juni bloeit. Op het 

terrein staat ook een door de VVG geschonken 
zitbank. In die tijd is Gooilust van Louise Six, 
een tijd getrouwd met Frans Ernst Blaauw. Die 
heeft er een aantal exotische bomen geplant en 
dieren (zoals gnoes) gehouden. Gooilust wordt 
daarom ook wel eens ‘het bos van Blaauw’ 
genoemd. Six schenkt Gooilust bij haar over-
lijden in 1934 aan Natuurmonumenten. Er is 
een wandelroute uitgezet op Gooilust van zo’n 
3,5 km. Daarnaast heeft Natuurmonumenten 
ook een grote wandeling van 17 km langs alle 
buitenplaatsen aangelegd. 
De ’s-Gravelandse buitenplaatsen hebben 
een eigen natuur, die erg mooi oogt en afwijkt 
van de Gooise heidevelden. De sporen van 
het verleden, de laaggelegen weilanden en de 
afzandingssloten zijn terug te vinden. In de 
vooravond zagen wij (met onze kleindoch-
ter) een tiental reeën in de weilanden hun 
kostje zoeken. Op een ochtend zagen wij (mijn 
kleinzoon en ik) een groepje jonge vossen nabij 
Jagtlust. Kortom, een schitterend gebied om te 
bezoeken. Terecht opgenomen als Geosite van 
het Geopark Heuvelrug, Gooi en Vechtstreek.

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de 
websites van het Geopark Heuvelrug, Gooi en 
Vechtstreek, Natuurmonumenten, Wikipedia 
en eigen waarnemingen.

Gooilust. Foto: Julia Weishut.
10
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Landgoed De Beek
Bos en water op landgoed De Beek in Naarden. Foto: Erick Groothedde.

Een vrij klein maar bijzonder gebied om eens een wandeling te maken is 

landgoed De Beek. Het ligt ingeklemd tussen de A1 en het Naarder deel van de 

buurtschap Bikbergen. Zoals op veel plekken in het Gooi zijn natuur en cultuur 

ook in dit gebied nauw verweven. 

Erick Groothedde

Dit 16 ha grote gebiedje van het Goois Natuur-
reservaat bestaat eigenlijk uit twee delen: het 
landgoed en de voormalige zanderij Oud Bus-
sem. Vroeger maakte het terrein samen met het 
aangrenzende Oud Bussem deel uit van het gro-
tere Bosch van Bredius. Het Bosch van Bredius 
was een landgoed rond het gelijknamige hotel. 
Dit stond waar nu het verkeer op de A1 voorbij 
raast. Voor de aanleg van de snelweg is begin 
jaren ‘70 een groot gebied van ruim 100 meter 
breed afgegraven.

Landgoed De Beek is afgezand met een twee-
ledig doel: enerzijds zandwinning, en ander-
zijds de aanleg van een park in landschapsstijl 
volgens een ontwerp van de destijds bekende 
landschapsarchitect Zocher. Het zand werd met 
bootjes vervoerd naar de steenfabriek aan de 
Jan ter Gouwweg in Naarden, waar bakstenen 
werden geproduceerd. Om de schuitjes te keren 
werd een ronde keerkom gegraven waardoor er 
een eilandje ontstond. Dit zgn. “Reigerseiland”, 
ook van het GNR, ligt ten noorden van de weg, 
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waar deze overgaat van de Oud Blaricummer-
weg in de Bollelaan. Het is niet toegankelijk. Om 
de waterpartijen te kunnen aanleggen moest 
diep gegraven worden, waardoor het sterke reliëf 
ontstond. De waterpartij vulde zich met kwelwa-
ter, daarom werd het terrein De Beek genoemd.

Op het achterste deel van het landgoed ligt 
kwekerij De Beek, waar vooral taxus en rodo-
dendrons gekweekt worden door de familie Van 
Amstel. De kwekerswoning is in 1929 gebouwd 
in de stijl van een Saksische boerderij.

Tot de aanleg van de A1 was het landgoed veel 
groter. Er hoorde ook een huis bij, villa De Beek, 
het buitenhuis van de familie Van Leeuwen 
Boomkamp. Deze regentenfamilie had grote 
bezittingen in de omgeving van Naarden. In de 
oorlogsjaren werd het nabijgelegen landhuis 
Oud Bussem bewoond door de vooraanstaande 
NSB-er Pieter Van Leeuwen Boomkamp. Nazi- 
kopstuk Hermann Göring heeft er nog gelogeerd.

Openluchttheater
Tijdens de oorlogsjaren werd het amateurtoneel-
gezelschap De Plankeniers opgericht. In 1946 
opende het theater bij hofstede Oud Bussem in 
een voormalige sorteerderij voor bietenzaad. 
Het gezelschap was bekend door het voor een 
amateurgezelschap hoge niveau van de uitvoe-
ringen. Helaas moest het theater in 2016 de 
deuren sluiten.
In 1950 openden de Plankeniers op landgoed De 
Beek een openluchttheater, het buitenpodium 
genoemd.
Waar nu het bruggetje over de zanderijsloot ligt, 
was een houten amfitheater met 600 zitplaatsen. 
Het publiek kon kijken naar de voorstelling op 
een podium aan de andere kant van het water. 
In 1953 werden er elf voorstellingen gegeven. 
In 1956 waren dat er, door geldgebrek, nog 
maar vijf, waarna er nog maar incidenteel werd 
gespeeld. 
De gemeente had inmiddels de subsidie inge-
trokken. Na enige jaren is het openluchttheater 
gesloten, naar men zegt doordat de overlast 
van de muggen het genot van de voorstellingen 
bedierf.

Zanderij Oud Bussem
Rond 1920 is het tweede deel van het huidige 
GNR-terrein ontstaan, de zanderij Oud Bussem. 
In 1902 werd de modelboerderij Hofstede Oud 
Bussem gesticht door Jan van Woensel Kooy en 
Floris Vos, voor de hygiënische productie van 
melk. In die jaren werd vaak melk van beden-

Kwekerij De Beek.
Foto: Erick Groothedde.

Villa De Beek.
Foto: kwekerij De Beek.

De zanderij.
Foto: Erick Groothedde.
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kelijke kwaliteit verkocht, die er zelfs van werd 
verdacht in Utrecht een uitbraak van tyfus te 
hebben veroorzaakt. De hofstede werd opgericht 
uit idealistische motieven. Hoewel het bedrijf 
het lang heeft volgehouden - het zou uiteindelijk 
pas in de 50-er jaren worden gesloten - had het 
gedurende lange periodes financiële problemen.
Het was daarom zeer welkom dat er in Bussum 
en Naarden een grote behoefte was aan zand. 
Voordat het Brediuskwartier in Bussum en het 
Rembrandpark in Naarden werden gebouwd, 
was dit gebied afgezand om de schootsvelden 
rond de vesting Naarden vrij de maken. Het was 
een zeer bruikbaar gebied voor de kwekerijen die 
er toen lagen. Toen rond 1920 deze wijken ge-
bouwd moesten worden bleek het terrein te diep 
afgezand en moest het met grote hoeveelheden 
zand weer worden opgehoogd.

De modelboerderij was in veel opzichten bijzon-
der vooruitstrevend. Zo was er een lorriespoor 
aangelegd voor de aan- en afvoer van mest. In 
1920 werd het spoor uitgebreid om de toekom-
stige woonwijken op te hogen. Het smalpoor 
kruiste de toenmalige Rijksstraatweg. Het diepe 
gat dat door deze zandwinning is ontstaan, is nu 
deel van het landgoed en wordt begraasd door 
schapen. De zandwinning is voor de modelboer-
derij bijzonder lucratief geweest.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in de 
zanderij een betonfabriekje gevestigd. Twee 
ondernemers uit Bussum hebben toen betonnen 

palen geleverd aan de Duitse bezetter. Deze wer-
den onder meer gebruikt voor de omheining van 
concentratiekamp Vught. Tot vorig jaar heeft er 
een stapel van deze palen langs het pad gelegen. 
Het is onbegrijpelijk dat dit aandenken aan de 
oorlog vorig jaar is ‘opgeruimd’.

Bronnen
Kwekerij De Beek Fa. J. van Amstel & zn., Bert 
van Amstel
Theaterencyclopedie
landschappeninbeeld.nl
Henk Schaftenaar, Stichting Vijverberg
Sander Koopman, AWN Naerdincklant

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

Restanten productie betonfabriek.
Foto: Erick Groothedde.
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Bloeiende boekweit. Foto: Rasbak, via Wikipedia.

Boekweit, een historisch 
en veelzijdig gewas
Boekweit is een landbouwgewas, waarvan de teelt een bijdrage leverde 

aan de voedselvoorziening. ‘Boecweyt’ werd in ons land geteeld vanaf de 

Middeleeuwen tot aan het begin van de 20e eeuw, ook in het Gooi. Van 

oudsher was het armeluisvoedsel. De zaadkorrels van de plant werden geoogst, 

tot meel gemalen en verwerkt in allerlei producten, waardoor boekweit 

zo bekend is geworden in de samenleving. Hij bezit echter nog veel meer 

eigenschappen, die minder bekend zijn. Daaraan, en nog veel meer interessants 

wordt aandacht geschonken in het onderstaande.

Dick Jonkers en George Laeijendecker

Een landschap met boekweit
Er doen verhalen de ronde over zeeën van 
witroze bloemen die de velden tooiden. Het 
gewas werd verbouwd op arme tot zeer arme 
grond met veelal zurige bodem, en fungeerde 
als voedsel voor de gewone man. Op de ontgon-

nen bodem van de schrale Gooise zandgronden 
nam boekweit een belangrijke plaats in. 
Heel lang was dat ook het geval in andere land-
streken van ons land op ontwaterde hoogvenen. 
Nadat de bovenste grondlaag in het voorjaar 
gedroogd was, werd deze verbrand en kwamen 
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voedingsstoffen vrij. Dit ‘boekweitbranden’ gaf 
zoveel rookontwikkeling, dat bijvoorbeeld de 
Drentse veenbranden bij noordoostenwind 
zelfs voor klachten vanuit Holland zorgde.

Tegenwoordig is boekweit in Nederland op 
akkers een schaarse plant, die economisch 
niet meer zo belangrijk is. In Polen, Rusland en 
China wordt hij nog wel geteeld. Waar hij nog 
voorkomt groeit hij nu veelal op akkers in ge-
bieden die in handen zijn van terreinbeherende 
instanties. Het is een soort geworden, die kan 
voorkomen op omgewerkte grond bij overslag-
terreinen, huisvuilstortplaatsen en spoorwe-
gemplacementen, ofwel stikstofrijke plekken. 
Daar komt het zaad terecht door de uitwerpse-
len van vogels, waaronder vinkensoorten. 

Portret
De plant behoort tot de duizendknoopfamilie 
en maakt geen deel uit van de granenfamilie 
waartoe tarwe, haver, rogge en spelt behoren. 
Hij is nauw verwant aan planten als zuring 
en rabarber. De grijsachtig tot bruine zaden 
hebben een driehoekige vorm met een bochtig 
getande rand van drie tot zes millimeter; ze 
lijken op beukennootjes. De wetenschappelijke 
naam van de plant is Fagopyrum esculentum, 
wat letterlijk vertaald beuktarwe betekent. 
De vrij hoge plant is kwetsbaar en gaat bij wind 
en regen snel platliggen. Bij nachtvorst kon de 
oogst mislukken wat de bijnaam ‘jammerkoren’ 
opleverde.

Boekweit is een zomergewas. Wanneer de 
percelen zijn ingezaaid en de planten zijn opge-
schoten tot zo’n 30-70 cm hoogte, verschijnen 
de bloemen in juli-september. Na vier weken 
bloei kan er worden geoogst. Dat gebeurde als 
de meeste zaden rijp waren. Die rijpe zaden 
vielen gemakkelijk van de plant af. Daarom 
werd voorzichtig geoogst met de handzeis 
(zicht of zigt) als er dauw op de plant lag: van ‘s 
avonds laat tot ’s ochtends vroeg. Daarna moest 
de gemaaide boekweit drogen op het land. 
Losliggend, als bossen gestapeld of aan schoven 
gezet. Na 8-14 dagen ging het per kar naar de 
boerderij om na te drogen op zolder of in een 
schuur.

Boekweitakker op de Naardereng.
Foto: Klaas Schipper.

Caspar Luyken: 
Boekweit, 1698.

Bron: collectie
Rijksmuseum.

Boekweitzaad.
Bron: BFM Baits.



16

Historie
Boekweit is een oud cultuurgewas, waarschijn-
lijk afkomstig uit een tamelijk droog deel van 
China, met name uit een gebied grenzend aan 
Mantsjoerije, Mongolië of Tibet. Het werd aan 
het eind van de middeleeuwen door de Mongo-
len via de zijderoute naar Oost-Europa gebracht, 
en later van daaruit naar Midden- en West-
Europa. Uit stuifmeelonderzoek is echter ook 
gebleken dat boekweit al voor het begin van de 
jaartelling in Nederland voorkwam.
Rond 1850 werd in ons land op een oppervlakte 
van 65.000 ha boekweit geteeld. Dat was 8% van 
het totale landbouwareaal. De opbrengsten per 
hectare waren gering, 1000-1500 kg per hectare.
Voor deze opbrengst werd 30-40 kg zaad ge-
bruikt.

Boekweit in het Gooi
Hoe belangrijk boekweit was voor de streek blijkt 
uit enkele Gooise gemeentewapens. Hilversum 
heeft vier gouden boekweitkorrels in het wapen 
en Gooise Meren zelfs vijf. Huizen heeft in het 
wapen haar melkmeisje, maar in die gemeente 
waren wel de beste boekweitoogsten van het 
Gooi. Op schilderijen van onder anderen Ferdi-
nand Hart Nibbrig en Co Breman zien we rond 
1900 bontgekleurde engen door een afwisseling 
van boekweit, rogge en aardappels.

Het Gooi was de boekweitschuur van de Hol-
landse steden. Van de 2285 hectare Goois 
akkerland werd in 1870 op 911 ha boekweit 
geteeld. Over Hilversum schrijft van dr. J.F. van 

Hengel in 1875 in de Geneeskundige plaats-
beschrijving van Gooiland, dat de prijs van de 
boekweit in vergelijking met die van rogge, in de 
laatste dertig jaar aanmerkelijk was gestegen. De 
gemiddelde opbrengst voor Gooiland bedroeg 
over tien jaar negentien hectoliter per hectare, 
tegen een prijs van vijftien gulden per hectoliter. 
De verkoopprijs was belangrijk voor de landbou-
wers om de pachtsom te kunnen betalen en de 
aanschaf van gereedschap en vee te financieren. 
Een bijkomend voordeel van het verbouwen 
van boekweit was dat er niet bemest hoefde te 
worden op percelen waarop in het voorgaande 
seizoen aardappels waren geteeld, maar vooral 
ook op die met rogge. 
Boekweit groeit goed op schapenmest. Die was 
vroeger in grote hoeveelheden aanwezig in het 
Gooi. Er verbleven heel wat schaapskuddes op 
de uitgestrekte heide. De mest ervan werd uitge-
reden op de engen.

Bijen waren onmisbaar voor de boekweitteelt. 
Vanuit gevlochten korven in bijenschansen 
vlogen miljoenen bijen uit om nectar te verza-
melen en bloemen te bevruchten. Boekweit was 
‘bijenbrood’. Naast boekweitmeel ging ook veel 
honing en bijenwas naar de Hollandse steden.
Vanaf 1890 werd er steeds minder boekweit 
verbouwd. De boeren kozen voor een hogere 
opbrengst per hectare door met (kunst)mest 

Het wapen van Hilversum.

Co Breman: Landschap bij Laren, 1908.
Bron: collectie Simonis-Buunk.

Imkerij Laren.
Bron: Historische Kring Laren.
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andere gewassen te gaan telen zoals tarwe, aard-
appelen en maïs. Met mest was de opbrengst van 
boekweit niet verder te verhogen.

Wie zich in het Gooi nu in de zomer naar de 
Aardjesberg op de Westerheide begeeft en de 
Larense engen bezoekt kan daar van boekweit 
genieten. Die zijn eigendom van het Goois Na-
tuurreservaat. De laatstgenoemde percelen met 
boekweit zijn in beheer bij de Stichting Oude 
Landbouwgewassen Laren (SOLL). 

Schade door korhoenders
In 1895 vestigden zich korhoenders in het Gooi, 
waar door hun sterke toename na verloop van 
tijd problemen ontstonden. Van de Noord- 
Veluwe was in de 19e eeuw bekend, dat deze 
vogelsoort schade had veroorzaakt in de boek-
weitcultuur en in jonge aanplant in de bosbouw. 
Boekweitcultures in die streek hadden daarvan 
te lijden. Er waren verhalen dat boekweitscho-
ven zwart zagen van de korhoenders. 
Ook in het Gooiland was er een probleem. Uit 
een melding van een jachtopzichter van het 
Goois Natuurreservaat blijkt dat er van 1934 
tot ongeveer 1936 136 tot 140 korhoenders de 

heidevelden bevolkten. De boeren gingen in die 
periode met ratels de engen op om schade aan 
de boekweitvelden te voorkomen.
Wanneer de boer zijn oogst kwam ophalen, 
moest hij zijn paard goed bij de kop vasthouden 
om te voorkomen, dat het op hol zou slaan door 
het machtige gesnor van de vleugels wanneer 
deze vogels opvlogen. 

Van korrel tot meel
Na de oogst werden eerst de boekweitkorrels ver-
wijderd uit de rijpe aren door die te dorsen, een 
proces van het meer of minder hard schudden of 
kloppen van het gewas. Dit vond bijvoorbeeld in 
het Groningerland plaats op een zaadkleed. 
Droog zaad werd soms ook wel op het land 
gedorst, op een dorskleed. Met klompen of dikke 
sokken werd dan eerst flink gestampt waarna 
tien of meer mannen de dorsvlegels ritmisch op 
het gewas lieten neerkomen.
Het malen van de boekweitkorrels werd 
uitgevoerd door een grutmolen. Die bevatte 
een droogoven (eest) voor het onttrekken van 
vocht aan de zaden, waardoor de inwerking van 
micro-organismen werd tegengegaan. Daarna 
werd er gezeefd, en volgden bewerkingen met 

B. Brobbel: Huizer boekweitmolen rond 1900. Bron: collectie Huizer Museum.
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de gruttensteen, een meelsteen en een waaierij. 
De breekzeef, bestaande uit een zevental boven 
elkaar liggende zeven, zorgde ervoor dat na 
het breken op de gruttensteen de doppen van 
de grutten van elkaar gescheiden werden. De 
grutten werden op hetzelfde moment gesorteerd 
in grove, middelgrove, fijne grutten en meel. De 
grutten werden verder geschoond in de waaierij, 
waar zij van de lichte stukjes dop en de vliesjes 
werden gescheiden. De eest werd oorspronkelijk 
gestookt met de boekweitdoppen, maar later 
met cokes. De gruttensteen dopte de boekweit 
tot grutten en de meelsteen maalde de grutten 
tot meel. 

Om het boekweitmeel te malen waren speciale 
maalstenen nodig die niet te scherp mochten 
zijn. De overheid zag toe op het gebruik daarvan. 
Zowel bij een rosmolen als een windmolen 
moest voorzichtig worden gemalen, anders ver-
brandde het meel. Boekweitmeel stuift enorm, 
de molen werd al snel wit van binnen.
De molenaar werd niet rijk van zijn vak. Hij was 
onmisbaar tussen boer en bakker, maar zijn 
maalloon was toch maar 4% van de broodprijs. 
De molenaars van de dorpen beconcurreerden 
elkaar soms met een laag maalloon.

Voedselbereiding en 
boekweitproducten
Boekweit was in het verleden in sommige 
streken van Nederland belangrijk als voedsel. 

Het meel ervan werd gebruikt als brij, en voor 
pannenkoek met onder meer honing en stroop. 
Eveneens voor het maken van flensjes, lichte 
dunne pannenkoekjes. De populariteit van de 
pannenkoek is groot. Er is zelfs een boek met 
honderd recepten voor dit gerecht. Voor het bak-
ken van brood is boekweitmeel minder geschikt, 
al werd dit soms wel gedaan. 

Verder is boekweitmeel geschikt om balkenbrij 
en andere vleeswaren mee af te maken. Plakken 
balkenbrij, die men kan bakken, worden nog 
steeds verkocht in slagerijen. Voor dit product 
worden grote hoeveelheden meel toegevoegd 
aan goed gekookt en gemalen kwalitatief minder 
vlees, vooral afkomstig van varkens.

Andere mogelijkheden voor gerechten zijn onder 
meer boekweitgrutten met karnemelk en boek-
weitepap. Boekweit heeft als voordeel, dat het 
een zeer voedzaam product is. Het bevat weinig 
vet en is rijk aan koolhydraten (zetmeelrijk). 
Voorts is er een hoog gehalte kalk in aanwezig 
en komen er magnesium en mineralen in voor, 
maar geen gluten. Boekweit is allergeenvrij. 
Vegetariërs bakken er kroketten van of maken 
er granola van. Elders in Europa zijn er ook nog 
recepten bekend, bijvoorbeeld kasja uit de Oost-
Europese keuken, bereid met gekookte grutten.
Weinig bekend is dat er diverse biermerken 
worden verkocht met boekweit als basis. Het is 
blond bier met een laag alcoholpercentage. Van 
dit boekweitbier is ook een bio-versie verkrijg-
baar. 
 
Boekweit in de farmacie
Voor de farmacie wordt uit boekweit rutine ge-
wonnen. Rutine is een stof met talrijke effecten 
die de gezondheid stimuleren. Daaronder vallen 
onder meer het bestrijden van allergie en rem-
ming van ontstekingen. Boekweit bevat ook stof-
fen die worden aangewend om coeliakiepatiën-
ten te helpen. De doppen van de korrels worden 
gebruikt als vulling in boekweitkussens; spier-
pijn, nek- en schouderklachten worden hierdoor 
verholpen. Verder komt het voor dat ze worden 
verwerkt als in vulmateriaal in kinderbedjes. Er 
zijn ook negatieve effecten op de gezondheid 

Boekweitpannenkoeken.
Bron: Vanbinnenuit Gezond.
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bekend. In incidentele gevallen komt het voor 
dat mensen na het eten van producten waarin 
boekweitmeel is verwerkt overgevoelig worden 
voor zonlicht waardoor huidklachten ontstaan. 
Dat kan alleen gebeuren bij producten die niet 
via het reguliere circuit in de handel terecht zijn 
gekomen. Na het werken met boekweit kwam 
het ook voor, dat men last kreeg van huiduitslag. 
Van varkens en runderen is het optreden van 
ontstekingen bekend na het eten van boekweit.

Lemma’s en gezegden
Als trefwoord wordt bij boekweit in de Dikke van 
Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse 
taal, niet alleen de aanduiding gebruikt voor 
de naam van de plant. Na dit lemma komen er 
woorden die beginnen met boekweit, samenge-
voegd met een woord dat een relatie aangeeft. 
Voorbeelden zijn boekweitebrij, -flensje en -koek. 
Ook in de folklore en in spreekwoorden duikt 
boekweit geregeld op. Het zegt iets over de plek, 
die het gewas vroeger innam in de samenleving. 
Na gedane arbeid was het zoet rusten en feesten. 
In de Baronie Breda zaten in de 19e eeuw kinde-
ren op de laatste kar die naar huis reed. Ze hiel-
den berkentakken in de hand terwijl ze zongen: 

“ Hooi, fooi!
Boekerde strooi,
Havere kaf
De boeker’d moet af
Vroeg gaan eten en laat naar bed,
’t Avond eten wij panneke vet,
Hoera, hoera! 

Boekweit is een wisselvallig gewas. Na nacht-
vorst, hagelbuien, storm en zware regen kan 
de oogst mislukken. Dit leidde in de Achter-
hoek tot het volgende spreekwoord:

Boekweitenzoad
En vruowleueproat
Lukt alle zeuven joar.

Het diep ploegen van de akkers vergde veel 
trekkracht in de periode dat de mechanisatie 
van de landbouw nog op gang moest komen. 
Er was een spreuk ‘Boekweit wordt verbouwd 
op paardenzweet’. Wat te denken van het 
gezegde ‘Het is niet elk gegeven boekweite-
brij met hooivorken te eten’, ofwel het is een 
onmogelijke opgave. 

Er waren enkele volksnamen die duidden op 
een relatie met het gewas. De naam reeboek-
weit had te maken met het feit dat reeën ervan 
aten. Door het vertonen van dit gedrag is ook 
de dwergmuis aan zijn naam boekweitmuis 
gekomen. 
Deze muizensoort nuttigt de zaden en wordt 
daarom ook wel oogstmuis genoemd.
De taal bevatte nogal wat woorden die in on-
bruik zijn geraakt. Zo boekweitte men vroeger 
het veen, waarmee werd mee bedoeld dat men 
het hoogveen brandde, of bezaaide. Met de 
boekweitslag werd aangeduid dat boekweit in 
wisselbouw werd geteeld en gezaaid. 
De term boekweitjaar spreekt daarmee voor 
zich.

Ree tussen boekweit op de Westerheide. Foto: Chris Meeuwis. 
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Gespot voor u
Basisboek
veldbiologie
Dick A. Jonkers

Het belichten en behouden van natuur en 
landschap in de regio Gooi- en Vechtstreek 
maakt deel uit van de doelstellingen van de 
Vrienden van het Gooi. Samen met het bestuur 
houdt een kleine groep leden zich hier actief 
mee bezig. Er zijn heel wat dossiers om de 
belangen van de landschappen en de daarin 
aanwezige flora en fauna veilig te stellen. 
Niet alleen voor de continuïteit, maar ook 
om de werkdruk te verlagen is er behoefte 
aan personen, die willen helpen dit streven 
te ondersteunen. Maar bij een vraag in die 
richting wordt het ontbreken van kennis wel 
eens opgevoerd om de boot af te houden. 
Onlangs is het Basisboek Veldbiologie 
verschenen, dat in die leemte kan voorzien. 
Wat kan deze uitgave betekenen voor 
mensen, die maar weinig of niets weten van de 
natuurlijke waarden van gebieden? Hij biedt een leerproces aan. Dat betekent op pad 
gaan en geleidelijk aan van alles leren herkennen. Het tempo waarin dit gebeurt bepaalt 
de gebruiker; het is geen moeten. Het kan zijn dat men tijdens het proces voorkeuren gaat 
ontwikkelen. Daar is niets mis mee; toenemende interesse wekt nieuwsgierigheid en is 
positief. Men doet langzamerhand ervaring op en wordt steeds meer deskundig. Wellicht 
kan dan, of misschien al eerder, worden overwogen om de verworven kennis te gaan delen 
en aan te bieden, proberen te integreren bij een groep mensen, die zich met natuur- en 
milieubescherming bezighoudt. De Vrienden van het Gooi behoren daar ook toe. U bent van 
harte welkom!

Een groot deel van boek het wordt ingenomen door de beschrijvingen van (veld)kenmerken 
voor herkenning, van leefwijze en van leefgebieden van de in ons land meest algemene 
soorten flora en fauna. Het gaat daarbij om mossen,planten, paddenstoelen, zoogdieren, 
insecten, reptielen, amfibieën en vissen. Er is een overvloed aan beeldmateriaal met 
kleurenfoto’s, zoekkaarten en tekeningen. Verder wordt ook tekst en uitleg gegeven voor hen 
die zich willen gaan bezighouden met monitoring en ander specifiek onderzoek. 

Turnhout, Sander S. (2021). Basisboek Veldbiologie Zelf de natuur in. Zeist: KNNV Uitgeverij. 
ISBN 978 90 501 1761 6. Paperback. 352 pagina’s. € 24,95.
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Grafheuvel te Bikbergen

De heuvel met een naam als een zwart gat
ligt solitair naast de N-vijf-twee-zeven
en is de stuwwal op het lijf geschreven
als duizendenjarige habitat
van voorouders met kijk op eeuwig leven.

Ik word langs een Bikberger wandelpad
via een modder afslag vol zwart blad
de helling richting heide opgedreven
tot ik de grasbegroeide hoogte zie.

Daar liggen zij hun eeuwigheid voorbij
naast beukenbomen die een staanplaats vonden.
En midden op hun bronstijdrelikwie
staar ik omhoog en loop er rond als zij
mij laten draaien om hun grafrotonde.

Ruud Hehenkamp
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Het reliëf van het Gooi is voornamelijk het resultaat van de voorlaatste ijstijd, het 

Saalien. Een heel koude periode, ca. 238.000 tot ca. 126.000 jaar geleden. 

Het landijs reikte tot midden- Nederland en stuwde de zandbodem op tot 

stuwwallen zoals de Veluwe en de Gooise stuwwallen. In de laatste ijstijd, het 

Weichselien, die heeft geduurd van ongeveer 116.000 tot 10.000 jaar geleden, 

heeft de ijskap Nederland niet bereikt, en zijn er dus ook geen stuwwallen meer 

opgeworpen. In hoeverre heeft deze periode toch invloed gehad op het Gooise 

landschap?

Erick Groothedde

De laatste ijstijd
in het Gooi

Groeve Oostermeent. Foto: Fred Willems.

Zand en wind
In deze laatste ijstijd lag de Noordzee droog en 
was dit deel van Europa een enorme zandvlak-
te. Veelal een schraal begroeide toendra waar 

dieren als de mammoet en de wolharige neus-
hoorn graasden. Ook vroege mensen leefden er 
als jagende nomaden. In de koudste perioden 
van het Weichselien kon zelfs de gehardste flora 
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hier niet leven, en was heel Nederland een kale 
poolwoestijn. Het door stormen stuivende zand 
heeft bijna heel Nederland onder een pakket 
zand bedekt. 

Hoewel de wind in de laatste ijstijd een heel 
groot deel van Nederland met zand heeft 
bedekt, zijn er niet veel plaatsen waar het 
dekzand aan de oppervlakte komt. In lagere 
gebieden, zoals Noord- en Zuid-Holland, is het 
bedekt geraakt door een dik pakket veen. In b.v. 
de Loosdrechtsche Plassen is na de veenwin-
ning een zandbodem gevonden. Bovenop de 
stuwwal is het stuifzand niet blijven liggen: de 
wind heeft daar de heuvels afgevlakt. Van de 
hoge delen werd het zand weggeblazen, terwijl 

dalen door het dekzand werden opgevuld. Door 
de overheersende westenwinden werden de 
dekzanden vooral afgezet ten oosten van de 
stuwwal. 

Stuifduinen
Op een aantal plaatsen in het Gooi ligt het dek-
zand aan de oppervlakte, veelal vormt het lage 
heuveltjes. Bij voorbeeld de bebouwde kom van 
Hilversum ligt voor een groot deel op dekzand.

 

Soms is te zien dat het flauwe heuveltjes vormt, 
zoals bij de Botterstraat in Huizen. Interes-
santer zijn de plekken waar nog stuifduinen te 
zien zijn, lage heuveltjes met opmerkelijk steile 
hellingen. Fraaie stuifduinen liggen in het Smit-
huyser Bos, bij Anna’s Hoeve, en in het zuidelijk 
deel van de Zuiderheide. 

De ijskappen tijdens de laatste ijstijd.
Bron: Wikipedia.

Impressie stuifzandlandschap.
Tekening: Erick Groothedde.

Duin bij Postiljon.
Foto: Erick Groothedde.

Duin in het bos bij de Zuiderheide.
Foto: Erick Groothedde.
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van het Gooi niet bepaald zeldzaam zijn. Deze 
steentjes zijn in de periodes van de poolwoes-
tijn door aanhoudende harde winden geslepen 
door het zand, waardoor de karakteristieke 
vlakken en ribben ontstonden.

Hier zien we enerzijds de steile duintjes 
beschermd door het bos en anderzijds de zand-
verstuivingen bij het Laarder Wasmeer. Ook 
net ten zuiden van Laren in het gebied Postil-
jon vinden we een zandverstuiving (de Witte 
Bergen) en steile duintjes zoals bij het fietspad 
naar het viaduct over de A1.  

Ook in het Cronebos en het Smithuyserbos 
vinden we oude duinen, die ook voor recreatie 
gebruikt worden. Zowel in de golfbaan als in 
de mountainbikeroute is dankbaar gebruik 
gemaakt van de korte en steile hellinkjes. 

Groeve Oostermeent (zie nr. 2021-3, p. 17 vv) is 
een door een kalkzandsteenfabriek afgezand 
gebied. Oorspronkelijk een stuifzandgebied. 
Verderop, bij het Harde, zijn de flauwe duintjes 
nog te zien. Bij de wand voor de oeverzwaluwen 
in de groeve Oostermeent is goed te zien dat 
het stuifzand is: er komt geen steentje in voor. 
Een andere herinnering aan het Weichselien 
zijn de windkanters, die zeker in het noorden 

Recreatie: mountainbikeroute.
Foto: Erick Groothedde.

Recreatie: golfbaan.
Foto: Erick Groothedde.

Windkanter.
Foto: Leen Mak.
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Emma met haar prijs en de poster met alle duurzame huizen van de klas. Foto: Julia Weishut.

Kompas op groen
De samenwerkende energiecoöperaties in het Gooi hebben een educatief 

programma ontwikkeld voor de hogere klassen van de basisschool. Kinderen 

worden via een expositie, vragen en opdrachten gestimuleerd na te denken 

over en te werken aan hun duurzame toekomst. Naast de tentoonstelling zijn 

er ook onderwijsprogramma’s voor de bovenbouw van het basisonderwijs 

en het voortgezet onderwijs. Onderstaand het verslag van Emma Weishut, uit 

groep 7 van de Regenboogschool in Kortenhoef. Voor meer informatie over dit 

programma en aanmelding zie www.omgevingseducatie.nl

Hans Hoes

Ik deed met mijn klas mee aan project Kompas 
op groen. Aan de slag met energie en klimaat, op 
naar een duurzaam huis. Eerst was er een ten-
toonstelling met borden met informatie. Daar 
waren opdrachten en een paar proefjes die we 
dan in tweetallen gingen doen. Daarna kregen 
we een puzzel en daaruit kwam een code waar-
mee we een koffer konden openen. Daar zat een 

presentje voor iedereen in. Het tweede deel van 
de schooldag gingen we aan het werk met een 
ander project. We kregen een paar voorbeelden 
van hoe je zelf milieuvriendelijk kunt bouwen en 
leven. Toen gingen we zelf aan de slag: we moes-
ten van gerecycled materiaal een soort maquette 
maken van een gebouw, een moestuin etc. voor 
in een milieuvriendelijke stad. Samen met Mille 
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maakten we een huisje. Een week later kwamen 
de organisatoren nog een keer terug en kregen 
we een opdracht met een energiemeter mee voor 
thuis. Bij ons thuis waren de meeste energie-
maatregelen al uitgevoerd. Meerdere klassen 
hadden dit project gedaan en we mochten stem-
men welke maquette we het mooiste vonden 
(dit werd ook door andere mensen gedaan), dan 
kregen die per klas ook nog een speciale prijs. 
Verder kreeg iedereen nog een collage met foto’s 
van de klas en een certificaat voor junior energie 
coach. Mijn klas en ik vonden het zeker een 
geslaagde dag. En hoeveel geluk ik ook had, Mille 
en ik wonnen de prijs voor het mooiste huis! Een 
mok met ons gebouw en het verhaaltje wat we 
erover moesten schrijven.

Emma Weishut, 9 jaar

Het door Emma en Mille gemaakte 
duurzaamheidshuis.
 Foto: Emma Weishut.

Terug naar Laren
In het vorige nummer van dit tijdschrift (nr. 
3-2021) stond een artikel over Laren. Lezer 
Sander Koopman attendeerde op enkele on-
nauwkeurigheden in dat artikel. 
Ten eerste: de ruitvormige structuur bij de 
manege aan de Hilversumseweg waar San-
ders aan refereert, is geen raatakker maar 
één van de zogeheten ‘schapenkampjes’. De 
exacte functie is onbekend, sommige auteurs 
vermelden een middeleeuwse datering, maar 
op grond van vormkenmerken en het uitge-
sproken reliëf en het gegeven dat de ‘kampjes’ 
(er zijn er meerdere) geïsoleerd liggen, is een 
interpretatie als raatakker zeer onwaarschijn-
lijk. Overigens staat de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed op het punt om één van die 

kampjes nader te gaan onderzoeken inclusief 
datering.
Mogelijk hebben er raatakkers gelegen op de 
Westerheide bij de Aardjesberg in de buurt 
maar dat is een voorlopige claim van een en-
kele auteur op basis van hoogtebeelden. Deze 
claim is nog niet in het veld bevestigd. 
Voorts: over het ontstaan van Laren. Het hui-
dige Laren ligt inderdaad rond de 5 m hoogte-
lijn. Maar de huidige nederzetting dateert uit 
ongeveer de 15e eeuw; zie de stichtingsdatum 
van de Johanneskerk rond 1500, die daar-
mee verband houdt. Het lijkt erop dat Laren 
oorspronkelijk in de vroege middeleeuwen is 
ontstaan op een plek die meer naar het zuid-
westen ligt, richting het St. Janskerkhof.

Laarder Eng. Foto: Fred Sanders.
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De mooie akker met biologisch gekweekte groenten. Foto: www.bdgrondbeheer.nl

Toekomst biodynamische 
tuinderij Land & Boschzigt 
veiliggesteld?

In 2022 bestaat de biodynamische tuinderij Land & Boschzigt te ’s-Graveland 

75 jaar. Land & Boschzigt is daarmee de oudste biodynamische tuinderij van 

Nederland.

Joost Heerkens Thijssen

De huidige eigenaren Sijmen Brandsma en Sis-
sie Haijtema hebben inmiddels de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt. Al zo’n tien jaar 
geleden zijn ze begonnen met het zoeken naar 
een opvolger/opvolgster. Het vinden van een 

geschikte, bereidwillige en kapitaalkrachtige 
tuinder bleek bijzonder lastig te zijn. Er zijn 
weliswaar genoeg geïnteresseerden, maar voor 
de overname is een zeer gedreven ondernemer 
met een fors kapitaal nodig. 
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Dit opvolgingsprobleem speelt in heel Neder-
land, in het bijzonder in de biodynamische 
landbouw sector.

Tijdens de lange zoektocht kwam de Stichting 
BD Grondbeheer in beeld. Dit is een onafhan-
kelijke stichting, die met schenkgelden land-
bouwgrond aankoopt en leningen op land-
bouwgrond aflost. Hiermee wil Grondbeheer 
het biodynamische landbouwareaal uitbreiden 
en zorg dragen voor gezond voedsel en een 
levende aarde voor huidige en toekomstige ge-
neraties. De Stichting is voornemens om Land 
& Boschzigt in haar portefeuille van inmiddels 
twintig zeer waardevolle biodynamische land- 
en tuinbouwbedrijven op te nemen.

Hierdoor zal Land & Boschzigt niet meer in 
particuliere handen zijn, maar in feite van ons 
allemaal. De Stichting Grondbeheer maakt 
het namelijk mogelijk dat betrokkenen zich 
voor zeer lange tijd verbinden aan Land & 
Boschzigt. Dat gaat door het aantrekken 
van donaties (investeer bijvoorbeeld in een 
plantenbed of koop een kwartetkaart), door 
de verkoop van eeuwigdurende obligaties en 
door het aangaan van langdurige leningen. De 
grond van Land & Boschzigt beslaat ca. 2,0 
hectare (ca. 20.000 m²). Voor het vrij maken 

van deze grond is 350.000 euro benodigd. 
Hiervoor is een grootschalige campagne 
opgezet. Op de site www.bdgrondbeheer.nl 
van de Stichting Grondbeheer is alles hierover 
te vinden: Sijmen en Sissie hebben een zeer 
enthousiaste opvolger gevonden in Marieke 
Bous. Marieke is al bijna drie jaar verbonden 
aan Land & Boschzigt. In haar beginperiode 
heeft zij tevens haar opleiding voltooid in de 
biodynamische landbouw, op de Warmonder-
hof in Dronten. De Stichting wordt eigenaar 
van de grond en Marieke zal de grond pachten 
van de Stichting. Als het ooit weer zover komt, 
wordt het voor een volgende tuinder/ster veel 
eenvoudiger om op pachtbasis het biodynami-
sche bedrijf voort te zetten.

De Stichting BD Grondbeheer heeft inmiddels 
grote ervaring met het overnemen van bio-
dynamisch opererende land- en tuinbouwbe-
drijven van particuliere eigenaren. Door deze 
bedrijven aan te kopen waarborgt de stichting 
dat deze gronden (inmiddels 533 hectare) 
‘voor de eeuwigheid’ biodynamisch bewerkt 
zullen blijven. Voor de financiering van deze 
aankopen is de stichting volledig afhankelijk 
van donaties, verkoop van eeuwigdurende 
obligaties en het aangaan van langdurige 
leningen van particulieren, instellingen en 
bedrijven. Elke vierkante meter die zo wordt 
vrijgemaakt, hoeft niet gefinancierd te worden 
met een lening bij Triodosbank, de huisbank 
van de Stichting Grondbeheer. Met vereende 
schenkkracht kan Land en Boschzigt voor 
altijd biodynamisch actief blijven.

Bij Land & Boschzigt is ook een winkel, herkenbaar aan de vlag. Foto: www.bdgrondbeheer.nl
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De Steen
Op 2 november 2021 heeft een aantal vrijwilligers van de GNR-natuurwerkgroep 

Huizen ‘de Steen’ weer zichtbaar gemaakt. Dit aardkundige monument ligt 

in een diepe kuil bij de parkeerplaats bij de Crailoseweg, ten westen van de 

Trappenberg.

Erick Groothedde

Herkomst
Deze steenformatie was vrijwel geheel verdwe-
nen onder braamstruiken. Mooi dat het aard-
kundige monument nu weer goed zichtbaar is 
voor de wandelaar. Ik heb het altijd intrigerend 
gevonden: een steenmassa die niet door de 
gletschers is meegevoerd, maar die ter plaatse 
in de Hollandse bodem is ontstaan. Toen ik dit 
voor het eerst las wist ik niet dat zoiets bestond! 
Over het ontstaan van ‘plaatseigen zandsteen’ is 
genoeg geschreven, maar een sluitende verkla-
ring is er niet.

Werkverschaffing
De Steen is ontdekt tijdens werkzaamheden in 
het kader van de naoorlogse werkverschaffing. In 
het voorjaar van 1953 waren werkloze mannen 

uit Amsterdam werkzaam bij de Crailose weg en 
daarbij stuitten zij op een flinke steen. Hoe ver-
der ze groeven, hoe meer steen er tevoorschijn 
kwam. Men besloot toen om de vondst geheel uit 
te graven. Waarom hebben de mannen zo diep 
gespit? Het bleek te gaan om twee gedeelten van 
een kalkzandsteenformatie en het was onbegon-
nen werk om de enorme steenbrokken weg te 
halen. Het Goois Natuurreservaat plaatste er in 
hetzelfde jaar een hek omheen, maar dat is er al 
heel lang niet meer. 

Waar?
Op meerdere plaatsen in Midden-Nederland zijn 
dergelijke steenformaties aangetroffen. Het na-
tuurlijk gevormde kalkzandsteen wordt ook wel 
‘plaatseigen zandsteen’ genoemd. Zoals blijkt 

De Steen, met leden van de natuurwerkgroep die hem weer uitgroef. Foto: Erick Groothedde.
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Afbeelding van een formatie, gevonden bij de 
Trompenberg in Hilversum.
 Tekening: A.C. Brouwer

uit de naam is het steen die ter plaatse is ge-
vormd door verkitting van Pleistocene zand- en 
grindpakketten. In het Gooi is het op meerdere 
plaatsen gevonden. Voor mij bekend is voor het 
eerst in 1850 een groot kalkzandsteencomplex 
gevonden aan de Witte Kruislaan in Hilversum. 
In de plaatselijke pers verschenen wilde specu-
laties, als dat het zou gaan om heidense afgods-
beelden. De lokale geneesheer, dr. J.F. van Hengel, 
vermoedde toen al dat het hier ging om ter 
plaatse gevormd zandsteen. Verder is plaatseigen 
zandsteen aangetroffen aan de Heuvellaan en bij 
de Boomberg.

Brokstukken van een formatie, gevonden op de bouwplaats van Tergooi Blaricum.
Foto: Erick Groothedde.
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In het Gooi is het plaatseigen zandsteen bij 
meerdere opgravingen gevonden, maar het is 
niet op veel plaatsen te zien. Naast ‘de Steen’ is 
de voornaamste plaats op het terrein van het 
Tergooi ziekenhuis, locatie Blaricum. In 1988 is 
tijdens de bouw van het ziekenhuis een formatie 
in de bouwput aangetroffen. De bouwvakkers 
hebben de stenen toen gedeponeerd in een 
perk, links van de ingang. Een leuke plek om 
tijdens een fietstocht even te stoppen: er staat 
een picknictafel. Ik vind dat gezien de plannen 
met het terrein ook deze plek beschermd zou 
moeten worden. Sander Koopman merkte op dat 
dat weliswaar mooi zou zijn, maar deze brok-
ken liggen niet meer op de plaats van de vondst, 
zoals ‘de Steen’, waardoor het niet als aardkundig 
monument aangemerkt zal worden.

Hoe oud?
De vorming van kalkzandsteenlagen is geheim-
zinnig, er is geen sluitende verklaring. De geolo-
gen zijn het niet met elkaar eens. Een gangbare 
verklaring voor de vorming is dat in de bodem 
opgeloste kalk die het zand heeft verkit, is neerge-
slagen uit infiltrerend regenwater (Grondboor & 
Hamer, nr. 1-2006). Volgens één theorie zijn deze 
lagen nog voor de voorlaatste ijstijd gevormd, 
d.w.z. nog voordat het landijs en zwerfkeien ons 
land bereikten. Wel zeker is dat formaties als ‘de 
steen’ niet zo lang zullen blijven liggen als b.v. 
zwerfkeien: het is erg zachte steen, die blootge-
steld aan het weer zal verweren.

Met dank aan Sander Koopman voor zijn geolo-
gisch advies.
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Jaap Groeneveld geflankeerd door vier voorzitters van de organisaties die de Emil-Ludenpenning 
uitreiken: Frits van Dulm (Stad en Lande) links, en rechts Jan Vollers (TVE), Hans Metz (VVG) en 
Pieter Koudijs (GNR). 

Foto: Erik van Wijland.

De Emil-Ludenbijeenkomst 2021

Jaarlijks kennen de stichtingen Stad en Lande van Gooiland, Tussen Vecht en 

Eem en Goois Natuurreservaat en de Vereniging Vrienden van het Gooi de Emil 

Ludenpenning toe aan een persoon of een instelling die zich bijzonder heeft 

ingezet op het gebied van de regionale geschiedenis of het behoud van cultureel 

en landschappelijk erfgoed. De penning draagt de naam van de eerste voorzitter 

van de Stichting Stad en Lande van Gooiland en is gesierd met het wapen van 

de vesting Naarden. De jury van dit jaar, Frits van Dulm, Johan Jorritsma, Hetty 

Laverman-Berbée en Jaap Vlaanderen, kende de Emil Ludenpenning 2021 toe 

aan Jaap Groeneveld te Eemnes.

Frits Booy en Anton Kos
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Groeneveld studeerde werktuigbouwkunde aan 
de HTS te Leeuwarden en werkte bij Philips 
Telecommunicatie Industrie en AT&T Systems. 
Hij was van 2009 tot 2020 bestuurslid en secre-
taris van de Historische Kring Eemnes en zes 
jaar bestuurslid van de Stichting Tussen Vecht 
en Eem. Van 2004 tot 2010 was hij eindredac-
teur van TVE, waarin hij opmerkelijke arti-
kelen over historische geografie zoals wegen, 
grenzen, dijken, brinken en monumenten publi-
ceerde. Zijn bijdragen getuigen van een grote 
kennis van zaken en vasthoudend speurwerk. 
Lokale historische tijdschriften in de regio 
profiteren nog steeds van zijn onvermoeibare 
inbreng. In 2013 bezorgde Groeneveld Over-
schakelen, een uitgave over de geschiedenis van 
de PTI. Hij was beeldredacteur en medeauteur 
van de Historische Canon Vecht en Eem (2009), 
mede auteur en redacteur van De dood van een 
erfgooier (2012) en de drijvende kracht achter 
het Eemnesser Namenboek (2021), zo meldt het 
juryrapport.
De regie van de feestelijke bijeenkomst op 22 
oktober jl. in het oude stadhuis van Naarden 
was in handen van de voorzitters van de vier 
betrokken organisaties. Het Van Lennep Kwartet 
leverde tweemaal een fraaie muzikale bijdrage 
met strijkkwartetten van Haydn en Beethoven.
In zijn dankwoord betrok de laureaat naast de 
besturen ook nadrukkelijk degenen die hem 
stimuleerden of hem voorgingen wat betreft 
onderzoek en publicaties.

Emil-Ludenlezing
Na de pauze volgde de Emil-Ludenlezing door 
dr. Anton Kos met de titel De Sint Vitushof van 
Nardinclant? Een weloverwogen gissing. Op 
verzoek van de redactie van TVE maakte hij 
daarvan een verkorte versie:
‘In de zomer van 2021 was de hofstede van 
Elten dan eindelijk gevonden. Eindelijk, want 
vanaf circa 1450 zochten ambtenaren en 
cartografen er al naar. De vinder en archeoloog 
Yankel Kobalowitz wees naar een grasveldje 
in Lage Vuursche en kreeg het daarna aan de 
stok met historicus Jaap Groeneveld. Jammer, 
want allebei hebben ze interessante en soms 
onnavolgbare opvattingen. Ik dacht: hoe mooi 

zou het zijn als de archeologische, historische 
en cartografische gegevens naast elkaar worden 
gelegd? Daar is wel een fundament voor nodig. 
Want wat is de of een hofstede van Elten? We 
beginnen bij het begin.
Graaf Wichman van Hamaland schonk tussen 
968 en 973 het door hem gestichte nonnen-
klooster te Hoog-Elten enkele leengoederen 
en al zijn eigen goederen. Zijn jongste dochter 
Liutgard stelde hij aan als abdis, zijn oudste 
dochter Adela vocht met succes de schenking 
van de eigen goederen aan. Adela kreeg in 996 
de helft terug. De leengoederen bleven bij Elten, 
waaronder het graafschap (comitatus) Nardin-
clant, ofwel Gooiland. De keizer verleende het 
klooster immuniteit; de wereld had niets meer 
te zeggen in de Eltense plaatsen en landstreken.
Zo halverwege de elfde eeuw verdween het 
graafschap Hamaland. Elten had steeds meer 
moeite om zijn goederenbezit intact te houden, 
dus vroeg het in 1129 aan keizer Lotharius om 
een bevestiging van de boedelscheiding uit 996. 
Opnieuw bleef Nardinclant geheel aan Elten, 
maar nu als geestelijk domein (curtis). Zo kon 
er geen misverstand bestaan over wat Nardin-
clant was en wie daar de scepter zwaaide.
Elten exploiteerde zijn goederen via het doma-
niale hofstelsel, een systeem van grote landgoe-
deren, gebaseerd op arbeidsdiensten en leve-
ringen in natura door horigen of onvrije boeren. 
Ieder domein had een centrale hoofdhof, grote 
akkercomplexen, veel weilanden en talloze 
woeste gronden als venen en moerassen. Op 
de hoofdhof werkten slaven (mancipia), op de 
akkercomplexen arbeidden (terra mansionaria) 
hoevenaars (mansionarii). Die boeren hadden 
een hoeve (mansus). Er waren dus boeren zon-
der hoeve (servi non casati) en boeren met een 
hoeve (servi casati).
Vanwege moeilijkheden met de opzichters 
(villicaria) van het Gooise domein - leden van 
de familie Van Amstel - verpachtte abdis Go-
delinde in 1280 Nardinclant aan de Hollandse 
graaf Floris V. Floris ontbond het domein Nar-
dinclant, vrijde de boeren en noemde het een 
landstreek (terra). Zo verdween de domaniale 
associatie met Elten. Nardinclant en de inwo-
ners behoorden weer tot de wereld. Ook elders 
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kwamen Eltense hoven in handen van pachters, 
terwijl veel horigen zich vrijkochten.
In een Eltens pachtregister uit circa 1440 zien 
we het tiende-eeuwse goederenbezit vrijwel 
geheel terug. Er staan namen in van tijns-
plichtigen, omschrijvingen van het tijnsgoed, 
het tijnsbedrag. Ook is er een speciale tijns: 
stedicheit, een versteende en vaste tijns voor 
afgekochte hofdiensten. En Elten noemde zijn 
hoofdhoven steevast ‘principael hofstede’ en/
of ‘Sunte Vijtshof ’, naar de patroonheilige Sint 
Vitus. Renkum, Arnhem en Brummen hadden 
er zo eentje, Lienden en het Veluwse Appel 
ook. Inzake Nardinclant bevat het register een 
vertaling van de pachtovereenkomst en een 
pachtomschrijving. Was Nardinclant Eltens 
gebleven, dan was de principale hof of Sint-
Vitushof zeker vermeld.
Ik zou daarom een weloverwogen gissing wil-
len doen. De bodemkundige structuur rond de 
Vuursche is niet erg gunstig voor een hoofdhof 

met grote akkercomplexen. Grote hoofdhoven 
lagen meestal dicht bij de kern van het domein, 
in dit geval Oud-Naarden. Vandaar was vervoer 
te land en ter zee mogelijk en er waren grote 
vruchtbare akkers. Een hoofdhof aan de rand 
van het gebied is onwaarschijnlijk. De ‘gevon-
den’ hofstede van Elten was eerder een admi-
nistratief centrum, een grenshofstede waar de 
abdis kon verblijven als ze op bezoek was. In 
1280 bleven namelijk enkele dienstlenen buiten 
de verpachting zoals de inning van de koptien-
den. De hoofdhof was na 1280 overbodig. Na de 
verwoesting van Oud-Naarden in 1351 bleven 
enkele boeren wonen bij dat voormalige ‘huis 
van de heer’ …Huizers, te Huizen.
Wordt vervolgd.’

Dit artikel is met vriendelijke toestemming 
van de redactie overgenomen uit het blad van 
Tussen Vecht en Eem.

Anton Kos houdt de Emil-Ludenlezing 2021. Foto: Erik van Wijland.
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Introductie kandidaat-
bestuursleden
Maaike van Lidth de Jeude-Jonkers

Graag ben ik bereid als bestuurslid van de 
Vrienden van het Gooi een steentje bij te 
dragen aan het op peil houden van onze mooie 
leefomgeving. Vooral de bossen van de Heuvel-
rug waren in mijn leven op vele manieren van 
betekenis. Allereerst ben ik erin opgegroeid, ik 
woonde in Maarn, en fietste er dagelijks 25 km 
doorheen, naar de middelbare school in Zeist. 
En na mijn studie in Utrecht ben ik opnieuw 
aan de rand van het bos beland, bij de Limiti-
sche Heide in Huizen. Het toeval wil dat ik ook 
in mijn werk met de Heuvelrug te maken had. 
Opgeleid als sociaal geograaf met hoofdvak 
planologie en natuurbeheer, heb ik lang ge-
werkt bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht. 

Eerst als beleidsmedewer-
ker ruimtelijke ordening, 
later als procesbegeleider 
van natuur en milieupro-
jecten. 
Al met al vind ik het haast 
vanzelfsprekend om mij nu als vrijwilliger in 
te zetten voor mijn eigen omgeving. Naast 
aandacht voor de ruimtelijke ordening, zou 
ik iedereen die de natuur en cultuur van het 
Gooi een warm hart toedraagt, of een speci-
aal belang heeft bij het (voort)bestaan ervan 
actiever willen betrekken bij het behoud en 
ontwikkeling. Dat kan goed via het lidmaat-
schap van de Vrienden van het Gooi.

Piet Hein Ottervanger

Ik ben Piet Hein Ottervanger (72) en woon 
inmiddels 35 jaar met mijn vrouw Olga in Blari-
cum. Wij hebben 2 getrouwde dochters waarvan 
de jongste in Sydney woont. En dat is de reden 
dat ik niet op de ALV aanwezig ben, na 2 jaar 
mogen buitenlanders Australië weer in en bezoe-
ken wij momenteel daar onze (klein)kinderen.
In mijn arbeidzame leven ben ik de eerste 30 jaar 
werkzaam geweest op het snijvlak van bedrijfs-
economie, mijn professie, informatie technologie 
en (internationaal)management.
Na die jaren heb ik geparticipeerd in kleine 
ondernemingen met een hands-on begeleiding 
van mijzelf en daarnaast als consultant directies 
van ondernemingen ondersteund in strategie en 
uitvoering. 
In deze periode van 15 jaar heb ik vanuit zin-
geving, kennis en kunde jonge ondernemers en 

personen die tussen 
wal en schip waren 
gevallen, belangeloos 
begeleid met als focus 
hun sterkten uitbou-
wen.
Naast golf en bridge 
ben ik jarenlang (past)Rotary lid. Met bestuurs-
lid Dolf van Elten maakte ik vorig maand een 
wandeling door de zanderijen hier in de buurt 
en vertelde hij mij dat er op termijn naar een 
penningmeester in het bestuur werd gezocht. 
Gezien mijn financiële achtergrond heb ik na 
een gesprek met het bestuur ingestemd met het 
penningmeesterschap van de VVG. Dat zal zijn 
beslag krijgen vanaf volgend jaar, als de huidige 
penningmeester aan het einde van zijn zittings-
termijn is gekomen.
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Hierbij wil ik mij kort voorstellen als kandi-
daat voorzitter voor uw Vereniging Vrienden 
van het Gooi. Mijn naam is Jan Kwekkeboom, 
in 1955 geboren te Amsterdam, weduwnaar 
en vader van twee zonen van Michael en Pim 
resp. 26 en 28 jaar. Mijn wieg stond in Am-
stelveen. In 1961 verhuisd naar Bussum en 
een paar jaar later verhuisd naar Loosdrecht. 
Na mijn Hotelschool opleiding verhuisd naar 
Naarden-Vesting en sedert 1990 woon ik met 
genoegen weer in Bussum.

Na een korte horecacarrière in 1978 terecht 
gekomen in de zakelijke dienstverlening o.a. 
Bedrijfs- en Partij cateringorganisatie en in de 
uitzendbranche, dit in diverse leidinggevende 
en directiefuncties, waaronder regiomanager, 
commercieel directeur en General Manager.Ik 
beschik over een brede bestuurlijke ervaring 
in de rol van penningmeester en voorzitter. 
Sinds 2014 tot heden nog actief als bestuurslid 
namens VNO-NCW west van de werkkamer 
regio Gooi en Vechtstreek.

Sedert maart 2014 was ik actief als raadslid 
gemeente Bussum, in 2016 tot 2018 fractie-
voorzitter gemeente Gooise Meren namens 
de Gooise Ouderen Partij. En van 2018 tot 
eind maart 2022 raadslid namens het Goois 
Democratisch Platform. In deze periode was ik 
met name belast met de portefeuilles Sociaal 
Domein, Financiën en Ruimte Ordening. Bij 
het beoordelen van vele bestemmingsplannen 
heb ik vele malen kennis mogen nemen van 
zienswijzen en bezwaarschriften opgesteld 
door inwoners, dorpsraden en actieve belan-
genverenigingen zoals de Historische Kring, 
Heemschut, SNLG en Vrienden van het Gooi, 
alsmede eigenaren van onze bos- en heide-
gronden zoals GNR en Staatsbosbeheer. 

Tijdens de recente behandeling van het raads-
voorstel herbesluit Bestemmingsplan Speel-
park Oud Valkenveen kwam ik in contact met 
uw voorzitter de heer Hans Metz. Hij vroeg me 
na te denken over de vacante en eervolle rol 

Jan Kwekkeboom

van voorzitter van de 
VVG. Na een goed ge-
sprek met Hans Metz 
en Dolf van Elten en 
tijdens een ingelaste 
bestuursvergadering 
heb ik desgevraagd 
besloten mij in te wil-
len zetten voor onze 
vereniging.

Mijn uitgangspunten zijn de juiste persoon op 
de juiste plaats en samenwerking op basis van 
ieders kwaliteiten. Mijn eigen kwaliteiten, die 
ik graag inzet als voorzitter, zijn het makke-
lijk contact maken met mensen en mijn open 
positief kritische houding. Ik ga graag met 
mensen in gesprek en zie het als een uitdaging 
om mensen met elkaar te verbinden om effec-
tieve resultaten te behalen. Hiervan heb ik ook 
gebruik gemaakt in eerdere bestuurs-, directie- 
en politieke functies. Als uw voorzitter zie ik 
mijn rol vooral als verbindend zowel naar de 
leden als naar de medebestuurdersleden en 
zal ik mij inspannen om gemotiveerde mensen 
te ondersteunen zodat zij hun kwaliteiten 
kunnen ontwikkelen en inzetten voor VVG. Ik 
hoop u allen te ontmoeten op 21 april.
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In memoriam Grieteke Hamminga - van der Vegte
Op 4 februari jl. is op de hoge leeftijd van 97 jaar een markant 
voormalig bestuurslid van de VVG, mevrouw Grieteke Hamminga 
- van der Vegte, in Amsterdam overleden. In 1997 volgde 
ik haar als secretaris van het bestuur op. Zij kwam in een 
kleine tien jaar daaraan voorafgaand op haar duidelijke en 
eigenzinnige manier op voor inwoners van onze regio. Die 
gaven toen en geven nu nog steeds veel om de historisch 
karakteristieke landschappen en de natuur van het Gooi en 
omstreken.

Het hoogtepunt is ongetwijfeld voor haar als spil van het 
bestuur geweest de organisatie van het Derde Gooicongres 
Om de toekomst van Gooi en Vechtstreek. Het werd gehouden 
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging op 
17 november 1992 in ’t Spant in Bussum. Daar werd het toenmalige 
Gewest Gooi- en Vechtstreek actief bij betrokken, dat toen 25 jaar bestond. Bedenk dat immers 
het eerste Gooicongres van de VVG de stoot had gegeven tot deze in 1967 nieuwe bestuurlijke 
samenwerking tussen zes gemeenten. Het is een coöperatie, die nu nog steeds bestaat in de vorm 
van het Regiobureau in Bussum. Ruim 500 belangstellenden namen er in 1992 aan deel, terwijl de 
VVG in die jaren ca. 3500 leden telde. 

Bussum was toen even het middelpunt: sprekers waren mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta, staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken, de heer H.J. Vonhoff, voorzitter van de Natuurbeschermingsraad, 
en de heer R.J. de Wit, oud-commissaris van de Koningin in Noord-Holland. 

Maar er was meer. Kwesties die speelden tijdens de bestuursperiode van Grieteke Hamminga waren 
onder meer de Verlengde Bergweg in Blaricum (niet doorgegaan), de hoogte van hotel Newport in 
Huizen (van 32 naar 20 m verlaagd), het zicht op de bebouwing van de Hilversumse Meent aan 
de westzijde (onttrokken door een groene rand) en de aanleg van een golfterrein naast zanderij 
Cruysbergen (afgeblazen).

Van mevrouw Hamminga nam ondergetekende over hoe een begin werd gemaakt met plaatselijke 
werkgroepen van de VVG. Dat lukte niet overal, maar wel in Hilversum waar de werkgroep Hilversum 
in ’t groen vele jaren met inbreng van actieve leden lokale kwesties agendeerde. Gangmakers die 
het later oppakten, waren de Hilversumse VVG-bestuursleden Herman Proper en Erik van Wijland.

In 1995 schreef de Vereniging een prijsvraag uit over de verkeersproblematiek in het Gooi.
Een pijnlijke episode, die nu toch wel openbaar mag worden, was eind 1995 de wijze waarop 
een einde kwam aan de gezamenlijke uitgave van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem van de 
gelijknamige stichting én van de Vrienden van ’t Gooi, die al van 1983 dateerde. Beide organisaties 
wensten verder een eigen koers te varen, mede doordat de voorzitters karakters hadden die botsten. 
Secretaris Hamminga zat er toen lelijk tussen. 

Na het beëindigen van het secretariaat, heeft Grieteke Hamminga zich voor onze vereniging 
verdienstelijk gemaakt door het archief zo te ordenen, dat het in overleg met archivaris Karin 
Abrahamse van het Streekarchief Hilversum in zestien dozen paste (zie http://vriendenvanhetgooi.
nl/wp-content/uploads/2018/03/200103088.pdf.) 

Na 1997 bleef Grieteke Hamminga nog een aantal jaren actief in het afdelingsbestuur van de 
vrijwilligersorganisatie Het Gilde.

Tot 2019 woonde zij in Naarden, met nog altijd een speciaal hart voor het Friese geboorteland van 
haar echtgenoot en haarzelf. Haar kinderen konden in het overlijdensbericht gelukkig berichten dat 
ús mem is freedsum ferstoarn.

Jan Vollers, secretaris VVG 1997-2007
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Op pad met
de Natuurwacht
De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson.

Wandelingen mei - september 2022

Kasteel Groeneveld, westgevel. Foto: Leen Mak.

zondag 1 mei: Vestingstad Muiden 
en een rondje polder
De Nieuwjaarswandeling, die niet doorging, op 
herhaling.
Vertrekpunt: Parkeerplaats P2, Lange Muider-
weg, Muiden.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ong. 8 km.

zondag 15 mei: Baarnse Eempolder
Vertrekpunt: Carpoolplaats Eembrugge, 
Eemweg, 3755 LD Baarn/Eembrugge.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: goed 2 uur. Lengte: goed 8 km.

zondag 29 mei: Ankeveensche 
Plassen vanaf Natuurmonumenten
Vertrekpunt: Bezoekers Centrum, 
Noordereinde 54 D, 1243 JJ ’s-Graveland.
Er zijn parkeerkosten bij parkeren op Natuur-
monumententerrein, tenzij lid van NM.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ongeveer 2,5 uur. Lengte: goed 10 km.

maandag 6 juni: 2e Pinksterdag 
Tienhovensch Kanaal
Vertrekpunt: Graaf Floris V weg 51, 
3739 NC Hollandsche Rading.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: kleine 3 uur. Lengte: 12 km.

zondag 26 juni: Midzomer-
avondwandeling Laarzenpad, 
Naardermeer
Vertrekpunt: aan het einde Verlengde 
Fortlaan 116, 1411 EA Naarden.
Vertrektijd: 19.30 uur !!
Duur: 2 uur. Lengte: 7 km.

zondag 3 juli: Landgoed Buitenzorg
Vertrekpunt: Ravensteinselaan 1, 
3744 MJ Baarn.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ong. 8 km.
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Check voor vertrek altijd even de website 
vriendenvanhetgooi.nl/wandelingen voor 
eventuele last-minute wijzigingen.

zondag 17 juli: Gooise Beukenroute
Vertrekpunt: tegenover Doctor Kuyperlaan 26, 
1272 HR Huizen.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ong. 8 km.

zondag 31 juli: Peerlkamp en 
Corversbos
Vertrekpunt: Schuttersweg 26, 
1217 PZ Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ong. 8 km.

zondag 14 augustus: Hoorneboegsche 
heide en Zwarte berg
Vertrekpunt: Noodweg 52, 1213 PZ Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte: ong. 8 km.

zondag 28 augustus: Westerheide
Vertrekpunt: Dagcamping Hilversum/Laren. 
Hilversumseweg, 1222 HJ Laren.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: 2 uur. Lengte: 8 km.

zondag 11 september: Open 
Monumentendag Kasteel Groeneveld
Vertrekpunt: P-plaats Groeneveld, 
3744 MN Baarn.
Het kan hier heel druk zijn, parkeer dan bij 
Nijhof.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: 2 uur. Lengte: 8 km.

Gespot voor u
Architecten van
Hilversum
Hans Hoes

Hilversum is de gemeente van de architecten Dudok en Duiker. Maar er zijn veel 
meer toonaangevende architecten in Hilversum actief geweest. Zij hebben elk hun 
sporen nagelaten in de opbouw van Hilversum. Schitterende huizen in diverse 
bouwstijlen zijn daarvan nog steeds getuige. Zeven specialisten op het gebied van 
de Hilversumse ontwikkelingsgeschiedenis, architectuur en stedenbouw hebben de 
afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar de 50 bekendste architecten die tussen 1850 en 1970 
in Hilversum gewerkt hebben. Hun bevindingen verschijnen dit jaar in een viertal rijk 
geïllustreerde boeken, uitgegeven door uitgerij Verloren te Hilversum. Het eerste deel, ‘Hilversum 1. 
 Een nieuw spoor’, behandelt de periode 1850 -1915 en bespreekt een twintigtal architecten en 
stedenbouwkundigen. Het is verschenen in januari van dit jaar. Het tweede deel, ‘Hilversum 2. 
Planmatige ontwikkeling en volkshuisvesting’, gaat over de periode 1915 - 1940. Dat deel 
verschijnt in april. De delen ‘Hilversum 3. Wederopbouw en ruimtelijke ordening’, over de 
periode 1940 - 1975 en ‘Hilversum 4. Dudok in tekeningen en eerste foto’s’ zullen later in 2022 
verschijnen. Een serie die geïnteresseerden in de architectuur en het cultureel erfgoed van onze 
regio moet lezen. In de komende twee nummers van ons tijdschrift gaan we dieper in op deze 
uitgave, die bij de meeste boekhandels verkrijgbaar is.

Cramer, M. e.a. Architectuur van Hilversum, Hilversum 1.1850-1915. 2022. Hilversum: Uitgeverij 
Verloren. ISBN 978 90 870 4948 5. Hardcover. 272 pagina’s. € 30,-. De gehele serie is te 
bestellen bij uitgeverij Verloren, verloren.nl. ISBN 978 90 870 4949 2. Prijs € 100,-.
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Bestuur
Hans Metz, voorzitter
Tel. 06 44 45 46 06
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl

Secretaris
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl

Wim Schaapherder, penningmeester
Tel. (035) 526 67 03
penningmeester@vriendenvanhetgooi.nl

Dolf van Elten, PR en Communicatie 
PRenCommunicatie@vriendenvanhetgooi.nl

Erick Groothedde 
Tel. 06 53 41 93 55
e.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl

Correspondentie-adres
secretariaat:
Vereniging Vrienden van het Gooi
Postbus 1080, 1270 BB  Huizen
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl

Gooise Natuurwacht:
Dolf van Elten
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl

Ledenadministratie: 
Aanmelding, adreswijziging 
en opzegging: Gabriëlle Bulten-Litjens
ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl

Aanmelden voor excursies
en bijeenkomsten en opvragen 
andere informatie: 
info@vriendenvanhetgooi.nl

Bestellen van uitgaven
of extra tijdschriften: 
Bij voorkeur via het formulier op de 
website vriendenvanhetgooi.nl of 
via info@vriendenvanhetgooi.nl

Nieuwsbrief: Aanmelden via de website 
vriendenvanhetgooi.nl/blijf op de hoogte/
nieuwsbrief

Omslag voorzijde: Trompenburgh in ‘s-Graveland.
Foto: Julia Weishut.
Omslag achterzijde: Lente bij het Naardermeer.
Foto: Christien Zoet.

www.vriendenvanhetgooi.nl

       vriendenvanhetgooi
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Colofon
Redactie 

Hans Hoes, voorzitter
Tel. (035) 623 18 17 
hans.hoes@vriendenvanhetgooi.nl

Leen Mak, eindredactie en redactiesecretariaat
Oostergo 19, 1274 JS Huizen 
Tel. 06 42 50 88 25 
redactie@vriendenvanhetgooi.nl

Erick Groothedde
Tel. 06 53 41 93 55 
e.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl

Dick Jonkers
Tel. (035) 526 04 56 
dickjonkers@telfort.nl

George Laeijendecker 
Tel. (035) 622 89 67
laeijendecker@planet.nl

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.

© 2022 
ISSN 1385-2124
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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


