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Voorwoord
Zoals de lezer van dit tijdschrift gewend is, ook 
deze keer een gevarieerd nummer. 

In de serie van Hans Hoes, waarin hij locaties in 
het Gooi zet naast vergelijkbare locaties elders 
op de Heuvelrug, neemt hij ons mee naar de 
zuidwestkant van die rug. Kastelen en landhui-
zen liggen daar als een rijtje pareltjes langs de 
Langbroekerwetering. Net als het geval is met 
de ’s-Gravelandse buitenplaatsen, liggen ze in of 
bij het overgangsgebied tussen de hoogten van 
de Heuvelrug en de laagten van de westelijker 
gelegen veengebieden. Ook in de Gouden Eeuw 
wist men de aantrekkelijkheid van dat gevari-
eerde landschap te waarderen. Brambergen in 
’s-Graveland, dat ook aan de orde komt, ligt ook 
in die zone.

Variatie in het landschap brengt - als het goed 
is - ook variatie in flora en fauna met zich mee. 
Helaas is het met die variatie, de veelgenoemde 
biodiversiteit, op veel plekken niet goed gesteld. 
Eén van de bedreigingen is de reuzenberen-
klauw. Een prachtige plant, met zijn stevige 
stam, diep vertande bladeren en schitterend 
witte bloemschermen, maar hij dreigt zich on-
gecontroleerd te vermeerderen en daarmee an-
dere flora te verdringen. Bestrijding is dan ook 
nodig. Gelukkig zijn er ook in het Gooi initiatie-
ven die op een positieve manier werken aan de 
biodiversiteit. De Heemtuin op de Woensberg in 
Blaricum is zo’n initiatief. Wouter Nugteren, die 
zich al heel wat jaren inzet voor de Heemtuin, 
laat in dit nummer daar iets van zien.

En er is meer: de redactie wenst u veel lees- en 
kijkplezier.
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Voorhuys Brambergen,
Buitenhuis van AT scholen
Hans Hoes

Schaep en Burgh. Foto: Julia Weishut.

Een van de oudste ’s-Gravelandse landgoederen, Brambergen uit 1634, is thans 

in gebruik als Buitenhuis van Alberdingk Thijm Scholen. Wat is dat en wat gebeurt 

er?

Waarom het Buitenhuis?
Sinds september 2019 huurt Alberdingk Thijm 
Scholen (verder AT scholen) Voorhuys Bramber-
gen als buitenlocatie voor de 17 lagere scholen 
en 8 middelbare scholen die tot deze scholen-
groep behoren. De gedachte erachter is dat je 
een aantal ervaringen en vaardigheden gewoon 
buiten moet opdoen. Het gaat om natuureduca-
tie in het bos. Zien, horen, voelen, samenwerken, 

ontdekken - dat zijn de sleutelwoorden rondom 
de activiteiten van de scholieren op Brambergen. 
Anita van den Bosch, een ervaren onderwijzeres, 
heeft het Buitenhuis ingericht en een aantal acti-
viteiten, vooral voor de lagere scholen, ontwik-
keld. Ook maakt zij - op verzoek van de scholen 
- speciale programma’s die passen binnen een 
bepaald thema of programma dat die school 
doet.

Voorhuys Brambergen. Foto: Teuson Nijland.
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De leerlingen nemen watermonsters.
Foto: Hans Hoes.

Wat gebeurt er in en
om het Buitenhuis?
Het gebouw heeft een keuken, een leslokaal, 
een opkamer en boven nog een tweetal kleinere 
ruimtes, zodat ook in kleine groepen gewerkt 
kan worden. Buiten op het erf staan een paar 
grote tafels met banken. Mocht het regenen, dan 
kun je altijd schuilen, of je activiteit verplaatsen 
naar de ruime - net opgeknapte - hooiberg. Maar 
het meeste gebeurt natuurlijk buiten. Zo kunnen 
de kinderen van de groepen 1 t/m 3 het kabou-
terpad volgen, op zoek naar bloemen en insec-
ten. Ook wordt er kunst gemaakt van natuurlijke 
materialen die je vindt in het bos. Er is een 
kompastocht gemaakt voor de wat oudere groe-
pen. Deze groepen kunnen ook op onderzoek 
naar bomen: hoe eet en drinkt een boom, hoe 
meet je de hoogte ervan en welke dieren leven 
er in en om de boom. Zo worden kinderen zich 
bewust van hun natuurlijke omgeving. Er zijn 
escape-spellen voor kleinere groepen gemaakt, 
o.a. over het geheim van Marten en Oopjen (die 
immers vlakbij woonden) en de Trekschuit. De 
klas wordt dan verdeeld in vier groepen en elke 
groep probeert binnen de gestelde tijd diverse 
puzzels op te lossen en opdrachten uit te voeren. 
Wie lukt dat als eerste? Kerndoel ervan is leren 
informatie achterhalen, met elkaar delen en keu-
zes maken wat je wel of niet gebruikt. Scholen 
kunnen ook gebruik maken van het educatieve 

programma dat Natuurmonumenten aanbiedt. 
De middelbare scholieren gaan in kader van 
hun natuureducatie of biologieles meestal zelf 
op onderzoek in het bos. Zij doen tellingen van 
insecten, bv. vlinders. Of ze gaan op zoek naar 
het leven onder water. Ook fungeert het Buiten-
huis als uitvalsbasis voor een dag vol groepsvor-
mende activiteiten in het voortgezet onderwijs. 
Op vrijdag is het Buitenhuis beschikbaar voor de 
technieklessen in Makerspace; onderdeel van het 
Techspace van AT scholen.

De Sciencedag 2022 van 
de Alberdingk Thijm Mavo
Het was een schitterende dag waarop de klassen 
1, 2 en 3 van de AT Mavo hun onderzoeksproject 
op Boekesteyn deden. Als door echte biologen 
werd onderzoek gedaan naar de waterdieren 
in de vijvers bij Boekesteyn. En er was meer te 

Gevelsteen Brambergen.
Foto: Hans Hoes.
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doen. De kwaliteit van het water in de slootjes 
moest worden bepaald. Allereerst water verza-
melen, zonder nat te worden. Zowel water diep 
uit de sloot als van dicht onder de oppervlakte. 
In het mobiele laboratorium werden vervolgens 
de pH-waarde en het zuurstofniveau gemeten. 
Ook het aantal en de soorten van de waterdieren 
zeggen iets over de kwaliteit van het water. Als 
het goed is, corresponderen de gemeten waar-
den met de uitkomst van de waterdierentelling. 
Tenslotte hebben de leerlingen ook de algemene 
eigenschappen van het water (helderheid, diepte 
en temperatuur) onderzocht en gemeten. De 
conclusies werden gedeeld in het Buitenhuis. De 
dag was door het team van docenten zorgvuldig 
voorbereid. Alle leerlingen kregen een werkboek 
met instructies, zoekkaarten van waterdieren 
en in te vullen tabellen. Als laatste opdracht 
werd een onderzoek gedaan naar voorkomende 
bodemdieren in het nabij gelegen bos. Met insec-
tenzuigers, een lepel of met de blote hand wer-
den diverse bodemdieren gevangen en gedeter-
mineerd. Hedendaagse leerlingen hebben daar-
voor geen boeken nodig. Zij downloaden een app 
op hun telefoon. Na het determineren werden 
de beestjes weer teruggezet op de plek waar ze 

Het buitenlaboratorium.
Foto: Hans Hoes.

gevonden waren. Chapeau! Als echte biologen 
gingen de leerlingen op de fiets weer naar huis. 
Meerderen van hen, die we spraken, vonden het 
een fantastische en leerzame dag. Een enkeling 
zag op tegen de lange fietstocht naar huis, maar 
het was toch heel wat anders dan uren op school 
blokken. 

Huidig gebruik 
Natuurlijk heeft het Buitenhuis last gehad van 
corona met de schoolsluitingen en de beperken-
de maatregelen. Toch is het - volgens Anita van 
den Bosch - een groot succes, waar nu vooral de 
lagere scholen gebruik van maken. De kinderen 
komen met een stel ouders en begeleiders met 
de auto, of de wat hogere klassen op de fiets. Ze 
beleven zo hun buitendag in de natuur en op zo’n 
dag kun je heel wat leren en ervaringen opdoen. 
Het is ook een hele andere werkwijze om samen 
met een groepje buiten in de natuur een onder-
zoek te doen en de resultaten ervan te delen 
dan in een lokaal plaatjes bekijken. Het huidige 
stenen gebouw Brambergen is in 1725 gebouwd 
door Maria Elisabeth de Wael. Daarvoor was er 
vanaf 1634 een houten gebouw op dezelfde plek. 
Maria Elisabeth was weldoener en investeerde 
veel in ’s-Graveland, met name voor armlastige 
burgers, boeren en turfstekers. Ongetwijfeld 
zou het huidige gebruik van Brambergen haar 
instemming hebben gehad.

De resultaten krijgen alle aandacht.
Foto: Hans Hoes.
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Kastelen en buitenplaatsen 
aan de Langbroekerwetering

Na de bespreking van landgoederen in ’s-Graveland in het 

vorige nummer van ons tijdschrift gaan we nu in op de landgoederen in en om 

Langbroek. Als ‘welp’ heb ik in een boerderij bij één ervan gekampeerd in de 

jaren ‘50 van de vorige eeuw. Ik herinner me mooie kastelen aan een lange weg, 

met veel nat grasland in de uitgestrekte omgeving. Thans is het een schitterend 

wandelgebied met veel ongerepte natuur en een aantal (vaak gerestaureerde) 

landgoederen of de restanten ervan.

Hans Hoes

Ontstaan van buitenplaatsen
in Langbroek
Het landschap rondom Langbroek is ontstaan 
door moeras in cultuur te brengen. Het ligt 
tussen de Kromme Rijn aan de ene kant en de 

De Kromme Rijn met zicht op kasteel Beverweerd. Foto: Julia Weishut.

Utrechtse Heuvelrug, een stuwwal uit de voor- 
laatste ijstijd, aan de andere kant. Na de laatste 
ijstijd steeg de zeespiegel en de grondwaterspie-
gel steeg mee. Het gebied stond het grootste deel 
van het jaar onder water, mede vanwege het 
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kwelwater vanuit de Heuvelrug. In het moeras 
heeft zich veen gevormd. Toen in 1122 de bis-
schop van Utrecht de Kromme Rijn afdamde, 
ontstond de mogelijkheid het land te ontgin-
nen. Voor de ontwatering van het laaggelegen 
moerasgebied werden in de 12e eeuw de Lang-
broekerwetering en andere griften gegraven. 
Dit gebeurde onder leiding van de bisschop 
van Utrecht. Haaks op de wetering werden 
strookkavels binnen grotere ontginningsblok-
ken uitgezet. Deze werden in kavels van 1250 
meter lang en 100 meter breed uitgegeven. Een 
deel ervan werd al vroeg in de lengte opgedeeld. 
Vervolgens werden de landerijen (net als in  
’s-Graveland) agrarisch gebruikt en er versche-
nen talrijke boerderijen langs de ontginningsas. 
In de late middeleeuwen, eeuwen na de ontgin-
ning, werden langs de Langbroekerwetering 
vele woontorens gebouwd. De eigenaren van 
deze torens konden namens hun ridderhofstad 
in de Utrechtse ridderschap worden opgeno-
men. Vrijwel zeker waren zij nazaten van de 
oorspronkelijke ontginners. Vanaf de 16e eeuw 
worden de woontorens uitgebreid en krijgen de
buitens een zomerse woonfunctie voor welge-
stelde patriciërs uit Utrecht. Zij lieten stijltuinen 
en parken op hun landgoederen aanleggen. Door 
de eeuwen heen werden tuinen en landhuizen 
steeds aan de eisen van de tijd aangepast. De 
huidige restanten dateren vooral uit de 19e eeuw. 

Het gebied is nog redelijk ongeschonden. De 
landgoedeigenaren hebben nauwelijks meege-
daan aan de intensivering van de landbouw of 
de verstedelijking in de twintigste en vroege een-
entwintigste eeuw. Op de lommerrijke buiten-
plaatsen is daarom sprake van hoge ecologische 
waarde met streekeigen groen. Dat komt ook 
omdat er verschillende natuurlijke gradiënten 
zijn, zoals: hoog en laag, droog en nat (kwelwa-
ter), zand en klei, voedselarm en voedselrijke 
grond e.d.

Wandelen in het gebied
In de ontginningstijd zijn er twee dorpen aan de 
wetering gesticht. Het oostelijke Overlangbroek, 
met een kerktoren uit oorspronkelijk de 14e eeuw 
en het westelijker gelegen Nederlangbroek, het 
huidige Langbroek. Daar staat een kerk die uit 
de 15e eeuw dateert. Langbroek betekent ‘drassig 
laagland’, moeras, hetgeen verwijst naar de ont-
staansgeschiedenis. Deze plaats is het startpunt 
van een viertal wandelingen langs de diverse 
buitens. De vier routes, die elk een kwart van 
het gebied rondom Langbroek bestrijken, zijn 
elk zo’n 6 km lang. Ze leiden langs de kastelen 
en ridderhofsteden door een afwisselend land-
schap van weiden en bossen tussen de Utrechtse 
Heuvelrug en de Kromme Rijn. Alle wandelin-
gen starten bij het dorpshuis van Langbroek. 
Het dorpshuis is een burgerinitiatief, bekostigd 
door de jaarlijkse schapenmarkt die de eerste 
zaterdag van juli gehouden wordt. De rode route 
(van 6,7 km) voert langs het kasteel Walenburg 
en over de landgoederen van voormalig kasteel 
Noortwijck, kasteel Rhyensteyn en Sandenburg. 
De blauwe route (6,2 km) loopt langs kasteel 
Walenburg over het landgoed van kasteel San-
denburg en is uit te breiden langs de voormalige 
ridderhofstad Groenesteijn. De gele route van 
4,5 km voert langs landgoed Moersbergen, het 
voormalig molenaarshuis van de korenmolen 
Windlust, de voormalige buitenplaats Rhode-
steyn en de kastelen Lunenburg, Hindersteyn 
en Weerdesteyn. De groene route (6,5 km) gaat 
langs een andere weg langs dezelfde kastelen en
het molenaarshuis als de gele route. Er is ook een 
fietsroute van ongeveer 35 km (fietsen123.nl) 
die vanuit Werkhoven over het ‘oude land’ naar 

Kasteel Beverweerd.
Foto: Julia Weishut.
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Wijk bij Duurstede gaat en via verkaveld gebied 
weer teruggaat naar Werkhoven. Daar is erg 
goed het verschil tussen het oude, niet verkavel-
de landschap en het moderne agrarische gebied 
zichtbaar. 

Sandenburg, Walenburg
en Groenesteijn
Deze kastelen liggen dicht bij elkaar, ten oosten 
van Langbroek. We bespreken ze gezamenlijk 
omdat ze inmiddels dezelfde eigenaar heb-
ben, de familie Van Lynden van Sandenburg. 
Groenesteijn is een voormalig kasteel, gebouwd 
tussen 1377 en 1414 door Willem de Ridder van 
Groenesteijn. Tussen 1749 en 1760 is het ingrij-
pend omgebouwd tot een landhuis. In 1802 werd 
Anna Wilhelmina, barones van Lynden, onge-
huwde zuster van de heer Van Sandenburg eige-
naar. Toen zij in 1847 overleed werd Groenesteijn 
gevoegd bij Sandenburg. In 1862 is het gesloopt. 
Alleen het poortgebouw aan de Langebroeker-
dijk en een deel van de grachten zijn er nog. Daar 
tegenover ligt Walenburg, vroeger ook Walen-
steyn genoemd. Het is al vermeld in stukken uit 
de 13e eeuw. Eind 13e of begin 14e eeuw zijn er 

twee verdiepingen op gebouwd. Deze donjon 
van 15 meter hoog stond jarenlang alleen. Tegen 
1550 is er een woonvleugel aangebouwd. Na vele 
wisselingen van eigenaar kwam het in 1803 in 
bezit van de familie Van Lynden van Sanden-
burg. Die liet de bijgebouwen slopen en tegen 
de toren aan werd een boerderij gebouwd. Het 
ernstig vervallen geheel werd in de periode 1965-
1967 gerestaureerd door de familie Canneman, 
die er daarna tot 2000 ook woonde. Thans is het 
door de familie Van Lynden van Sandenburg in 
erfpacht uitgegeven.  De oudste vermelding van 
Sandenburg dateert van 1391. Vermoedelijk is 
het al gesticht tussen 1275 en 1300. De naam is 
waarschijnlijk afgeleid van de met klei bedekte 
zandrug ‘Sanden’, terwijl ‘burg’ aangeeft dat 
het een versterkt huis betreft. Van 1303 tot 1491 
was het eigendom van de familie Van Sanden-
burg. Sinds 1792 is het in bezit van de familie 
Van Lynden. Gijsbert Carel Cornelis van Lynden 
veranderde al snel zijn naam in ‘Van Lynden 
van Sandenburg’. Het kasteel is vermoedelijk 
gebouwd als een vierkant omgrachte woontoren 
met de ingang op de eerste verdieping, mogelijk 
via een voorburcht. Uit afbeeldingen uit de 17e 

Kasteel Sandenburg. Foto: Julia Weishut.
9
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en 18e eeuw is te zien dat het kasteel in de loop 
van de tijd is uitgegroeid tot een groot complex, 
bestaande uit een woontoren van zes verdie-
pingen en enkele woonvleugels. De huidige 
situatie dateert van de periode 1860-1864 toen 
Constantijn Theodoor baron van Lynden van 
Sandenburg opdracht gaf tot een ingrijpende 
aanpassing van het gebouw. Gekozen werd voor 
de neo-Tudorstijl. 
De voorzijde van het kasteel werd uitgebreid 
met een vleugel van twee bouwlagen, de hoeken 
werden voorzien van achtkantige torens en 
het geheel werd wit gepleisterd. Er kwam een 
monumentaal toegangshek en er werden ook 
een portierswoning, oranjerie en koetshuis ge-

bouwd. Bij de verbouwing werden de grachten 
grotendeels gedempt en de tuin veranderd in een 
landschapspark. Grote delen van de bijgebou-
wen zijn thans aan derden verhuurd. 

Hindersteyn
Het kasteel is omstreeks 1300 gebouwd door 
Hinder van Wulven. Het erbij behorende land-
goed werd in 1972 gekocht door de familie Van 
Beuningen en gevoegd bij het ernaast gelegen 
Rhodesteyn, dat al in hun bezit was. Het kasteel 
en de bijgebouwen met 5 ha grond werden 
toen verkocht aan de familie Geytenbeek. Deze 
herstelde vanaf 1976 de woontoren. De rest werd 
van 1980 tot 1989 gerestaureerd naar de toestand 
van 1865. De tuinaanleg is hersteld en een moes-
tuin met drie historische kassen, een oranjerie, 
een doolhof en labyrint zijn toegevoegd. Jaarlijks 
organiseert de familie met vele vrijwilligers op 
de eerste zondagen van juli en van september 
een Open Tuindag. De entreegelden komen 
ten goede aan de Stichting tot behoud van de 
Ridderhofstad Hindersteyn. Wekelijks zijn zo’n 
35 vrijwilligers actief in de moestuin die vele 
soorten groenten, kruiden, vruchten en bloemen 
herbergt. Tijdens de Open Tuindag is dat alle-
maal te bezichtigen, inclusief een bezoek aan de 
woontoren en hapje en drankje bij de Oranjerie.

Poortgebouw kasteel Groenensteijn.
Foto: Julia Weishut.

Kasteel Hindersteyn. Foto: Julia Weishut.
10
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Korenmolen De Windlust
Twee van de wandelingen gaan langs het voor-
malige molenaarshuis aan de Langbroekerdijk 
A92. Van 1801 tot 1926 heeft er een molen ge-
staan. Het was een zo genaamde standerdmo-
len met een gesloten ronde voet. Het kruiwerk 
was een zetelkruier. De molen is gebouwd 
door Harmen Tijsseling, in dezelfde stijl als de 
Doesburgermolen. Dat is ook logisch, want 
die molen was van zijn vader. In 1890 kocht de 
Soester Schoppenhauer de molen. Hij verving in 
1893 het muldershuis en liet naast de molen een 

stoommaalderij bouwen. De gemeente Lang-
broek weigerde in 1925 mee te werken aan een 
restauratie van de molen, waarop Schoppenhau-
er moest stoppen met zijn bedrijf en de molen 
met het omliggende terrein verkocht. De nieuwe 
eigenaar heeft de molen in 1926 gesloopt.

Geosite Langbroekerwetering
We zijn een paar keer in het gebied geweest, 
wandelend en fietsend. Dan zie je waarom dit 
gebied door het Geopark Heuvelrug, Gooi en 
Vechtstreek van belang wordt geacht. Het is 
oud, in cultuur gebracht landschap en dat is zo 
gebleven. Vanuit de Gooyersdijk (al genoemd in 
de 12de eeuw) kijk je via het golvende landschap 
uit op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn. Er is 
in het gebied een harmonie tussen natuur, cul-
tuur en landschap. Anders dan in ’s-Graveland 
staan de kastelen en buitenhuizen meer ver-
spreid in het landschap en duiken ze op in de 
bosomgeving. Een bezoek zeker waard. 

Bronnen
Voor dit artikel is gebruik gemaakt van de 
beschrijving van de Geosite op de website van 
het Geopark HGV, Wikipedia en eigen waarne-
mingen.

Korenmolen De Windlust.
Bron: V. Mepschen, Molendatabase.nl.

Oud, glooiend landschap aan de Goyersweg richting Doorn. Foto: Julia Weishut.
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David Schulman: Zuiderzee bij Huizen. Bron: Huizer Museum.

‘Zuiderzee bij Huizen’
van David Schulman

Dit artikel is een schilderijbespreking. Of eigenlijk meer een schilderijmijmering. 

Het schilderij is ‘Zuiderzee bij Huizen’, uit ongeveer 1925, geschilderd door David 

Schulman en onderdeel van de collectie van Huizer Museum Het Schoutenhuis. 

Een schilderij vertelt wat de kunstenaar zag, voelde, interpreteerde en vorm gaf. 

100 jaar later kijk ik naar het schilderij met de ‘kennis en de ogen van nu’. Het 

schilderij vertelt inmiddels geschiedenis. Geschiedenis die mij nieuwsgierig maakt. 

Waar was dit, wat zien we, hoe ziet de plek er nu uit, wie was de schilder? Het 

lijkt een eenvoudig motief, ‘Zuiderzee bij Huizen’. Maar wat vertelt het schilderij 

veel: de geschiedenis van de Zuiderzee, de visserij, de haven en de natuur.

George Laeijendecker

De zee
Die goeie ouwe Zuiderzee, is mijn eerste 
gedachte bij het schilderij. Botterzeilen, een 
veilige haven en een vredig grazend paard; ik 
schat windkracht 3, geen buitje aan de horizon. 

Echter, nu we dit jaar het 90-jarig bestaan van 
de Afsluitdijk herdenken, herinnert ons dat 
weer aan het andere gezicht van de zee. De 
onberekenbare woeste zee die gaf en nam.
Er zijn nog maar weinig 90-plussers die kunnen 
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Zoet en zout, warm en koud
De beeldvorming van de Zuiderzee is dus vooral 
beïnvloed door de ‘media’ sinds het eind van de 
19e eeuw. Velen wisten niet beter dan dat de zee 
zo ‘sinds mensenheugenis’ is geweest. Ook Jac. 
P. Thijsse laat je in zijn Verkade-album in die 
waan, omdat hij nagenoeg niets schrijft over de 
vroegere geschiedenis van de zee, en over hoe de 
natuur rond de Zuiderzee is ontstaan. Hij neemt 
ons mee op wandelingen en beschrijft de na-
tuur van zijn tijd zo aanstekelijk dat de huidige 
natuurbescherming nog doordrenkt is van het 
streven om de natuur uit zijn tijd te behouden 
en zo mogelijk te herscheppen. Thijsse-natuur is 
vaak referentie-natuur bij natuurontwikkeling.

Dat er ijstijden zijn geweest is bij velen wel 
bekend, maar dat de Zuiderzee maar zo’n 750 
jaar zout is geweest, is geen algemeen besef. Dat 
is wat ik ‘boekengeschiedenis’ noem, domein 
voor liefhebbers van historie en scheepvaart en 
voor mensen die meer willen weten van wat ze 
buiten zien. 

Wanneer ik bij het vogels kijken in de Eempolder 
aan een kleinzoon vraag hoe oud de kronkelige 
dijk is waar we over lopen schat hij 30, misschien 
40 jaar. Als ik dan vertel dat de dijk bijna even 
oud is als de Zuiderzee, uit de Middeleeuwen, 
is ongeloof mijn deel; ja maar opa, die stenen 
zijn echt niet zo oud (hij heeft gelijk, want later 
aangebracht). Wanneer ik dan vertel over de 
doorbraakkolken achter de dijk en dat de zee 
steeds hoger kwam, begint de geschiedenis voor 
hem al wat geloofwaardiger te worden. Voordat 
die dijken nodig werden was het hier een zoet-

‘Zuiderzee bij Huizen’
van David Schulman

vertellen over hoe de zee vroeger was. Daarmee 
komt een eind aan wat ik ‘levende geschiedenis’ 
noem. Die is gebaseerd op eigen beleving en ver-
bale overlevering, teruggaand op wandelingen 
met je ouders en opa’s verhalen als kleuter bij 
hem op schoot.
Ons ‘collectieve geheugen’ over de Zuiderzee 
gaat verder terug in de tijd. Ik denk dat sinds 
ongeveer 1890 schilderijen, ansichtkaarten, 
kranten en Verkade-albums veel hebben bijge-
dragen aan de bekendheid met de Zuiderzee. 
Ansichtkaarten waren toen gemeengoed om 
elkaar te feliciteren, om te laten weten dat je 
op bezoek kwam, of ergens was aangekomen 
tijdens een fietstocht. Gelegerde militairen 
zonden per militaire post gratis soms dagelijks 
een ansichtkaart aan hun familie en (beoogde) 
verloofde. Het ging vooral om de geschreven 
berichtjes, maar de foto’s van het Gooise land-
schap en haar bewoners gingen zo met duizen-
den op de post en kregen grote bekendheid. 
Daarbij waren ook plaatjes van de Zuiderzee 
met het strand van Huizen. Van het Verkade-al-
bum ‘Langs de Zuiderzee’ (1914) werden 34.230 
exemplaren verkocht. Het verzamelen van de 
inplakplaatjes was bij even zovele huishoudens 
populair. Talloze keren werd het album openge-
slagen om na aankoop van koekjes, beschuit en 
waxinelichtjes een nieuw plaatje in te plakken. 
Zo werden de natuur en het landschap in het 
geheugen gegrift.
Talloze kunstschilders, waaronder die van de 
Larense school, kozen het landschap en de 
zee als thema. De Zuiderzee was vooral aan de 
westoever van de Zuiderzee een geliefd motief, 
de zuidoever van het Gooi veel minder en zeker 
de kust bij Huizen. In heel veel Gooise huizen 
hing Gooise kunst aan de muur, waar men 
dagelijks naar keek.
Ik denk dat door de optelsom van ‘aantrek-
kelijke plaatjes’ in het collectieve geheugen 
een nogal romantisch beeld van de Zuiderzee 
is ontstaan en gekoesterd. Slechts af en toe 
verstoord door krantenberichten over een ver-
woestende storm, vergane schepen en verloren 
levens. Het schilderij van David Schulman past 
in het romantische beeld van de zee. Zo zag 
men de zee graag.

Middeleeuwse dijk in de Eempolder.
Foto: Marjan van Wegen.
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watermeer, met water uit de IJssel, de Eem en de 
Vecht en heette het Aelmere. Nog langer geleden 
noemden de Romeinen dat het Flevomeer.
“Nou opa, maar dat hebben we op school niet 
gehad…”. Een glazige blik werd mijn deel en Ik 
heb hem toen maar niet meer vermoeid met de 
verschrikkingen van de Allerheiligenvloed in 
1170 en de voor de zoute Zuiderzee beslissende 
Sint-Luciavloed in 1287.

De geschiedenis van de Zuiderzee vind ik ook 
boeiend, omdat die veel te maken heeft met 
klimaatschommelingen. Daarbij valt het nog 
niet mee om de huidige zorgen over klimaatop-
warming in het perspectief te zien van de afwis-
seling van warme en koude perioden die Homo 
sapiens in het Anthropoceen al heeft meege-
maakt. Zoals de warme periode van 800-1200 
waardoor de zeespiegel steeg; het Aelmere werd 
toen langzaam zout doordat het Marsdiep on-
der Texel de verbinding met de Noordzee ging 
vormen. Waarna de kleine ijstijd in de 15e en 16e 
eeuw zorgde voor nog meer verzilting. Bekend 
zijn de perioden met strenge winters in latere 
eeuwen. Schilders als Hendrick Avercamp, 

Andreas Schelfhout en Louis Apol zijn erdoor 
beroemd geworden, maar ook David Schulman 
schilderde veel wintertaferelen.

Een veilige haven
Wat het schilderij van Schulman niet direct 
doet vermoeden is dat het water hier maar zo’n 
2 tot 4 meter diep was. Dit deel van de Zuider-
zee behoorde tot de ondiepe zuidelijke kom. Bij 
stormen was er veel zandverplaatsing, waar-
door zandbanken ontstonden. Op een kaart 

Zuiderzee, 1658, Johannes Jansonius.
Bron: Wikipedia.

Flevomeer, 500 v. Chr.
Bron: Wikipedia.

Aelmere, 50 n. Chr.
Bron: Wikipedia.
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Huizer havendam, ca. 1920.
Bron: Druk.-Uitg. J. Bout en Zonen.

uit 1658 is de ondiepte te zien langs de hele 
zuidelijke kust. Een zandbank voor de kust tus-
sen Huizen en Naarden is lang de rede geweest 
waar de Huizer botters voor anker gingen, op 
zo’n halve kilometer vanaf de oever. De vangst 
werd wadend, per roeiboot of per kar aan land 
gebracht. Daarvoor werd zelfs een klinkerweg 
onder water aangelegd. Door stormen is menig 
schip losgeslagen en verloren gegaan. De haven 
van Naarden, waar de botters bij storm en in de 
winter terecht konden, verzandde en de roep 
om een haven bij Huizen nam toe. Het ging 
namelijk goed met de visserij en het belang van 
de vishandel nam snel toe, als aanvulling op de 
boereninkomsten uit de ‘karige zandgronden’. 

De Huizer haven werd in 1854 geopend. Jaren-
lang drongen gemeente en gemeenschap aan op 
overheidssubsidie, waarbij Provinciale Staten 
lang bleven volharden in een afwijzing wegens 
de hoge kosten (of andere prioriteiten?). Na het 
eerste initiatief in 1811 ging er 40 jaar overheen 
voordat met de aanleg van de haven kon worden 
begonnen. Rijk, provincie, gemeente, grondeige-
naren en de vissers zelf hebben hutje bij mutje 
gelegd om het goedkoopste ontwerp financieel 
mogelijk te maken. De haven bleek een econo-
misch succes, maar de toegang dreigde al gauw 
te verzanden. Daarom werden de havendammen 
al in 1870 met 150 meter verlengd. 
Dat is de situatie die David Schulman schilderde. 
De dam was aanvankelijk niet meer dan een 
golfbreker, met bakens op palen om hem ook bij 
storm en hoog water zichtbaar te houden (het 
verschil tussen eb en vloed was hier overigens 
maar zo’n 20 cm).

Op het schilderij zien we behalve de kenmerken-
de bruine zeilen van de botters ook een groot wit 
zeil. Vermoedelijk een vrachtschip, een tjalk, of 
een vracht-Lemsteraak. Beiden zijn platbodems 
met zijzwaarden, net als botters. Rond 1925 was 
de Zuiderzee hier te ondiep voor grote kiel- en 
midzwaardjachten en de huidige vaargeul was er 
nog niet.

Kleine karekiet. Foto: Loes Willebrand.
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Huizer haven in 1925 en in 2020.
Bron: Kadaster.

De natuur op en langs de glooiing van de inmid-
dels verhoogde en verbrede dam zich heeft ont-
wikkeld tot een eldorado, waar karekieten je van 
alle kanten tegemoet zingen. De westelijke ha-
vendam wordt nu de Pier van Huizen genoemd, 
de oostelijke havendam het Huizerhoofd.

Natuurontwikkeling
Het valt nog niet mee om de plek terug te vinden 
waar Schulman zijn ezel voor het schilderij heeft 
opgesteld. De situatie is veranderd door mense-
lijk toedoen en door natuurontwikkeling.
Mij lijkt dat Schulman schilderde aan de oever 
achter de plek waar toen de Huizer kalkovens in 
bedrijf waren (later zijn de oventorens verplaatst 
naar de huidige locatie aan de haven). Daar be-
vindt zich nu de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
met aan het Gooimeer een kunstmatige wand 
voor oeverzwaluwen. Naast de waterzuivering 
ligt een strook voor campers aan de rand van 
een graslandje. Wanneer je daar het pad naar 
beneden volgt, kom je op de rand van water en 
land, waar de zee vroeger bij storm stukken van 
de stuwwal afsloeg waardoor de Huizer ‘klifkust’ 
ontstond. 

Vergelijking van de topografie in 1925 en 2020 
laat zien dat de oever door verlanding afgelopen 
eeuw enorm is verbreed. De rietkraag is naar het 
water opgeschoven en daarachter zijn (door het 
maaibeheer van Staatsbosbeheer) graslanden 
ontstaan waar Thijsse in zijn Verkade-album 
vast melding van zou hebben gemaakt. In mei 
wuift hier het wollegras, in juni ziet het er geel en 
paars van de grote ratelaar en de riet-orchis. Het 
schone kwelwater uit de heuvelrug draagt bij aan 
deze nieuwe oeverlanden. Ik denk dat de situatie 
lijkt op wat vroeger ten oosten van Huizen te 
zien was. Hier lagen de maten en meenten, waar 
wijken en straten in Oostermeent en Blaricum-
mermeent qua naamgeving nog aan herinneren. 
De maten waren overstromingsgevoelig, de 
meenten lagen iets hoger en waren veilig genoeg 
om ’s zomers vee te laten grazen.

Thijsse schrijft erover: “Huizen is het visschers-
dorp, dat in de hei ligt, evenals Bunschoten het 
visschersdorp is in de wei. Allebei hebben ze hun 
haven, die van Bunschoten heeft nog een aparte 
naam en heet Spakenburg. Wie Huizen op z’n 
mooist wil zien, moet niet een van de Gooische 
bergen beklimmen, maar afdalen naar de Meent 
en ondernemende menschen kunnen langs den 
zoogenaamden Betuinden Oever, een smalle 
kade, een ontdekkingstocht ondernemen, naar 
den mond van de rivier de Eem.”

Vogeleilandjes
De havendam zoals Schulman hem schilderde 
is vanuit het westen niet meer te zien. Westelijk 
van de dam zijn vijf vogeleilandjes grotendeels 
verruigd en bebost. De eilandjes zijn door de 
gemeente in 2000 aangelegd als natuurcompen-

Oever van het Gooimeer, 2022.
Foto: George Laeijendecker.
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satie voor vergroting van de Huizer haven en een 
aanlegoever voor een veerdienst naar Almere. 
Staatsbosbeheer was de beoogde beheerder. De 
eilandjes waren bedoeld voor grondbroeders op 
kale grond zoals stern en plevier en steltlopers.
Bij de aanleg werd in plaats van een zandige 
toplaag voedselrijke zware grond aangebracht. 
Daarna bleken gemeente en Staatsbosbeer geen 
goede beheerafspraken met elkaar te hebben ge-
maakt. De Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken 
heeft herhaaldelijk aangedrongen op adequaat 
beheer en heeft samen met de Werkgroep 
Landschapsbeheer Nardinclant onderhoud 
verricht. De vrijwilligers werkten alleen met 
handgereedschap en dat bleek onvoldoende om 
opslag en rietgroei te beteugelen. De noordelijke 
vier eilandjes werden prijsgegeven aan ‘natuur-
lijke ontwikkeling’, terwijl het zuidelijke eiland 
ondanks een intentieverklaring tussen over-
heden en natuurvrijwilligers toch ook niet het 
benodigde beheer kreeg. Grondbroeders moeten 
hun heil elders zoeken, want de eilandjes zijn het 
domein geworden van vogels van moerasbos, 
rietkraag en omringend water.
Ecologisch is er historisch wel meer ‘misgegaan’. 
Het is een halve waarheid dat de voorgenomen 
afsluitdijk de hoofdoorzaak was van het instor-
ten van de visserij. De Zuiderzeevloot van Hui-
zen bestond in 1850 uit 103 vissersschepen, na 
de aanleg van de haven groeide dat tot 182 in 
1885 en nam vervolgens af tot 107 in 1911. 

Vogeleiland bij de Huizer pier, 2022. Foto: George Laeijendecker.

Vanaf 1885 was er sprake van ecosysteemaan-
tasting door jarenlange overbevissing, waardoor 
de visserij zichzelf al in de problemen bracht 
voordat in 1916 werd besloten om de Zuiderzee 
af te sluiten.

Het Gooise landschap
van David Schulman
David Schulman behoort kunsthistorisch tot de 
Larense School. In 1881 geboren in Hilversum 
en overleden in zijn woonplaats Laren in 1966. 
Zijn vader Leon Schulman was kunsthandelaar, 
verfleverancier en kunstschilder in Hilversum. 
In 1898 verhuisde de winkel naar Laren. David 
bezorgde bestellingen bij kunstenaars en leerde 
velen van hen kennen. Hij schilderde graag en 

David Schulman, 1951.
Bron: Nationaal Archief.
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leerde door zelfstudie en de reacties en aanwij-
zingen van zijn tijdgenoten. Albert Neuhuys zag 
zijn talent en moedigde hem aan; hij was 37 jaar 
ouder, beroemd schilder van binnenhuistafere-
len en voor David vast een inspirator.
David ontwikkelde zich tot een begaafd schilder 
van de Larense School. Tot de eerste kunstenaars 
daarvan behoorden Jozef Israels, Anton Mauve, 
Albert Neuhuys en Wally Moes (geboren in de 
periode 1838-1856); zij waren in hun schilderstijl 
realisten. De tweede generatie van de Larense 
School bestond uit impressionisten en luminis-
ten zoals Evert Pieters, Jan Veth, Co Breman en 
Ferdinand Hart Nibbrig (geboren in de periode 
1856-1866). Vervolgens kwamen de modernisten 
met Piet Mondriaan, Bart v.d. Leck, Jan Sluijters 
en Leo Gestel (geboren in de periode 1872-1881). 
Bijzonder vind ik dat David Schulman net als 
Sluijters en Gestel in 1881 geboren is, maar zich 
kennelijk niet geïnspireerd voelde door hun ver-
nieuwende schilderstijl. David bleef tot het eind 
van zijn leven schilderen in impressionistische 
stijl en lijkt mij daarmee de hekkensluiter van die 
stijl in de Larense School. David Schulman kreeg 
veel waardering en vertrouwen van zijn tijdgeno-
ten in de Larense kunstwereld, 
waaronder Jan Hamdorff. Schulman was oprich- 
ter van de Gooise Schildersvereniging en werd 
op 68-jarige leeftijd voorzitter van Arti en Ami-
citiae in Amsterdam. David stond bekend als 
goed organisator, begaafd spreker, gewaardeerd 
jurylid en kreeg veel prijzen en medailles voor 
zijn werk. Als inwoner van Laren heeft Schulman 

zijn dorp vaak geschilderd, vooral in de winter,  
bij sneeuw. Hij reisde ook veel door het land om 
te schilderen. Rond de Zuiderzee werkte hij in 
Huizen, Muiderberg, Muiden, Volendam, Edam, 
Monnickendam, Marken, Hoorn, Enkhuizen, 
Spakenburg, Harderwijk, Elburg, Kampen en 
Vollenhove. Het Gooise heidelandschap was 
een geliefd motief bij schilders van de Larense 
School, maar niet zozeer bij Schulman. Bijzonder 
vind ik zijn keuze voor Gooise landschappen die 
bijna niemand anders schilderde. Zoals de Zan-
derij De Limiten in bedrijf, in de winter van 1963. 
Zijn allermooiste schilderij uit onze streek vind 
ik ‘Hooitijd in Eemland’. Wie dit dagelijks wil 
zien kan solliciteren naar het binnenkort vrijko-
mende burgemeesterschap van Blaricum, want 
dit prachtige doek hangt daar op des burgermoe-
ders kamer. Dit schilderij zou een volle pagina in 
Thijsse’s Verkade-album hebben verdiend!

David Schulman: Hooitijd in Eemland.
Bron: Gemeente Blaricum.

David Schulman: Laren in de sneeuw, 1929. Bron: Singer Museum.
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De rijkdom van de
Gooise Heemtuin
Wouter Nugteren, IVN Gooi en omstreken, Werkgroep Heemtuin Educatie, 

publiceert regelmatig een blog over de Gooise Heemtuin op de Woensberg 

in Blaricum. Wij laten u graag delen in zijn blog van juni 2022. Wellicht een 

aansporing om de Heemtuin eens te bezoeken.

Wouter Nugteren

De werkgroep Heemtuin Educatie is een werkgroep van IVN Gooi e.o. Wij onderhouden de wilde 
plantentuin van de Stichting Wilde Planten Blaricum. Deze stichting is aangesloten bij Landschap 
Noord-Holland. De bijna 2000 m2 grote heemtuin kent dankzij haar miniatuur Gooise landschapjes, 
een bijzondere verscheidenheid aan flora en fauna. Met informatiepanelen en steeketiketten bij 
bloeiende planten geven wij, ook bij afwezigheid, een beeld van wat er op dat moment groeit en 
bloeit. Van eind maart tot en met eind oktober werkt de werkgroep op woensdagochtenden aan 
tuinonderhoud. Belangstellenden zijn welkom voor een rondleiding, om rond te kijken of om gezel-
lig mee te werken. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, vooral oproepkrachten. Op verzoek verzorgt 
de werkgroep Heemtuin Educatie rondleidingen voor groepen. In de wintermaanden wordt er in 
principe niet gewerkt. De tuin is het gehele jaar vrij toegankelijk. De Gooise Heemtuin is te vinden 
aan de Woensbergweg naast de gemeentelijke begraafplaats van Blaricum en achter bijenschans 
Steegland. De heemtuin heeft een rolstoelroute die beperkt toegankelijk is.

Deel 1
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Voor de heemtuin zijn de winter en het vroege voorjaar perioden van rust. Dat geldt in mindere 
mate voor onze vrijwilligers. Informatieborden en steeketiketten moeten worden vernieuwd of 
aangepast. Regelmatig moet een controlerondje door de tuin worden gemaakt om eventuele 
winterschade te herstellen of gewoonweg om de seizoensontwikkelingen te volgen. Is de gaspel-
doorn dit jaar opnieuw zo vroeg in bloei? Komt de stinzeflora al boven? Je kijkt naar de blad- en 
bloemknoppen zoals die zich voorbereiden op het komende groeiseizoen. Als je een grote knop 
met een scherp scheermesje doormidden snijdt kan je de aanzet naar de toekomstige bladeren 
of bloemen vaak goed herkennen. Het is ook een mooie tijd om naar de gestalte van bomen en 
struiken te kijken. Ach, de tuin is altijd interessant voor wie wil zien. 

De resultaten van de soortentellingen van het werkseizoen worden in deze stille tijd vergeleken 
met die van voorgaande jaren. Deze winter bleek dat een twintigtal ‘Gooise’ soorten na jaren aan-
wezigheid in alle stilte verdwenen zijn. Daar schrik je dan even van. Wat is er aan de hand? 
Uit analyse blijkt dat de langdurige droogteperioden van de afgelopen jaren daar alles mee te 
maken hebben. De heemtuin staat op schrale zandgrond en dan is de bodem al snel kurkdroog, 
zelfs na een reeks stevige regenbuien. Langdurige droogte richt onherroepelijk schade aan. Maar 
er is meer aan de hand.

Door verzuring van de bodem als gevolg van stikstofdepositie en door uitspoeling zijn in de loop 
der jaren essentiële mineralen aan de bodem onttrokken. Planten die afhankelijk zijn van die 
mineralen verdwijnen en creëren daarmee ruimte voor soorten die de nieuwe situatie beter aan 
kunnen. Momenteel vraagt de kalkhelling extra aandacht. Het enkele jaren geleden nog uitbun-
dig bloeiende en heerlijk geurende cipreswolfsmelk is bezig langzaam te verdwijnen, zoals ook 
het steenanjertje en enkele andere soorten. Kweekgras dat lange ondergrondse wortels heeft met 
zijwortels, van waaruit het zich gemakkelijk vermenigvuldigt, verzekerde zich van een gunstige 
concurrentiepositie. Kweek is uitstekend toegerust om droogte te weerstaan en werd dominant 
op delen van de kalkhelling. Met het uitstrooien van gesteentemeel, zoals grote natuurorganisa-
ties dat in vergelijkbare situaties doen, hopen we deze tendens te keren en de bodembalans te 
herstellen.

Van Martin Stevens (van Kas&Co), kweker van wilde planten in Kortenhoef en goede bekende, 
kregen we vervangende planten mee en bodemmineralen om in proefvakken uit te proberen. 
We hebben er alle vertrouwen in en wachten op het resultaat dat binnen één of meer seizoenen 
zichtbaar moet zijn.

Op bezoek bij Kas&Co.
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In ons nog kale voorjaarsbos viel hij opeens op, deze wilde kamperfoeliestruik die zich onlosma-
kelijk vast om de stam van een vuilboom had gedraaid. De aanvankelijk zo tere jonge takjes van de 
klimplant vonden er zoekend en tastend houvast en verhoutten tot krachtige wurgers. Kamperfoe-
lie is een snelle groeier en als je hem zijn gang laat gaan kan hij een boom verstikken. Hoewel hij de 
zon niet mijdt, zien we hem in de heemtuin vooral in schaduw of halfschaduw. Als gekweekte soort 
komt hij voor in menig privétuin, gewild vanwege de in de avond heerlijk geurende bloemen die 
populair zijn bij nachtvlinders. 

Stinsenplanten brachten de tuin in februari tot leven. Met het warmer worden kwam het groen van 
de kleine bolgewassen in het voorbos als uit het niets boven de grond. Eenmaal in bloei kregen ze 
bezoek van honingbijen. Jawel, lentesfeer. En hoe! 
Toen we eind maart na de winterstop weer aan de slag gingen, was de vogelzang in de vroege och-
tenduren overweldigend. Overrompelend is je lentegevoel als een roodborstje op nog geen meter 
afstand onverstoorbaar zijn liedje zingt. Het werkseizoen begon goed!

Kamperfoelie. 

Wilde narcis. Grote maagdenpalm.

Lenteklokje. Boerenkrokus. 
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De sapstroom in bomen komt in de late winter op gang. Het is een ingenieus transportsysteem 
dat voeding en water tot in alle delen van de boom verzorgt. Met een goede stethoscoop tegen een 
stam met dunne bast kun je het horen stromen, een wat grommend geluid. 
In de heemtuin staan berken met horizontale reeksen littekens op de stam. Dit is het werk van de 
grote bonte specht, altijd actief in de tuin! Hij heeft er zijn smidse, maar ook een eigen bar. De vogel 
pikt systematisch gaatjes in de stam tot aan de sapstroom. Dan gaat de boom bloeden en de specht 
likt het stroperige vocht op dat voor 95% uit water bestaat, verrijkt met allerlei suikers, amino-
zuren, vitaminen en mineralen. Het vocht is zoet. Ook vlinders zijn er gek op, soms zie je ze met 
meerdere tegelijk met de uitgerolde tong drinken. Dank je wel, specht! Goed gedaan.
Afgetapt sap van de berk gaat over de toonbank als traditioneel haarwater tegen ondermeer kaal-
heid en roos. In sommige landstreken is berkenwater een traditionele drank. Thee van berkenblad 
wordt gebruikt tegen bepaalde aandoeningen.

De natuur liep dit voorjaar weken achter op normaal en ons vaste koppel wilde eenden had daar 
wat moeite mee. Het ongeduldige vrouwtje bouwde overhaast een nest, open en bloot, waardoor 
haar legsel kansloos was tegen predatoren. Holenduiven legden vroeg in het jaar een claim op een 
nestkast in het bos, maar ze vonden na ampele overwegingen een beter adres in de buurt. 

Het paartje buizerds kwam luidruchtig terug op het nest van vorig jaar. Hun nest zit in een hoge 
eik, veilig en goed verborgen achter een dicht bladerdek. Met een beetje geluk kan je ze vanuit de 
heemtuin op de rand van het nest zien zitten. Als de jongen komen zullen ze het druk hebben en 
met prooi af en aan vliegen. De bonte specht is het hele jaar door een zeer aanwezige vogel. Deze 
keer hebben ze een nieuwe nestholte uitgehakt in een oude berk. De jongen zijn inmiddels succes-
vol uitgevlogen.

Spechtensmidse en spechtenbar.

Holenduif. Grote bonte specht bij de nestopening.

Alle foto’s bij dit artikel: Wouter Nugteren.
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Oud Huizen in beeld.
Omgeving Oude Raadhuisplein
Dick A. Jonkers

In 2010 is het initiatief genomen voor het uitbrengen van een serie boeken 
met als titel ‘Oud Huizen in beeld’. In totaal zijn er tien delen verschenen. Met 
de uitgave van het deel dat de ondertitel ‘Omgeving Oude Raadhuisplein’ 
heeft, wordt de serie afgesloten. Zoals gebruikelijk werd het eerste exemplaar 
gepresenteerd op de Huizer Havendag.
Ook deze uitgave bevat foto’s, waarvan sommige in kleur, met daarbij die van 
personen, al dan niet in groepen, en een aantal gekleed in de traditionele Huizer 
dracht. Ook van panden met winkels, hun uitbaters, bedrijven, gebeurtenissen 
en bijzonderheden daarover. Lezers die meer willen weten over personen met 
typische Huizer namen en bijnamen kunnen hier aan hun trekken komen. De 
informatie voor de teksten en alle afbeeldingen in de boeken is afkomstig uit de 
rubriek ‘Oud Huizen in beeld’, die tot eind december 2018 werd gepubliceerd in 
de Huizer Courant. 

Anonymus. Oud Huizen in beeld. 
Omgeving Oude Raadhuisplein. 2022. Huizen. 
Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & Zn. 
154 blz. Deze uitgave is alleen 
verkrijgbaar bij Drukkerij J. Bout, 
Ceintuurbaan 32-34, Huizen. 
Prijs € 34,-.

Omgeving Oude Raadhuisplein
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Omgeving Lindenlaan
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De rubriek Huizer Verhalen - Oud Huizen in beeld verschijnt al heel wat jaren wekelijks in de Huizer Courant. 

Een succesvolle serie, waarbij inmiddels ongelofelijk veel mooie oude foto’s boven water zijn gekomen. 

De fotorubriek wordt gedragen door de Huizer gemeenschap, die ons telkenmale van prachtig beeldmateriaal 

voorziet. 
Op veler verzoek is dit boekwerk samengesteld. Voor de eerste helft hebben we een selectie gemaakt van de 

mooiste foto’s van de Lindenlaan en omgeving. In het tweede gedeelte van het boek staan algemene foto’s van

oud Huizen, in verschillende rubrieken ondergebracht.
Huizer Verhalen – Oud Huizen in beeld is vooral een mooi kijkboek. Voor Huizere minsen èn buitenminsen. Om 

weer even te genieten van al die echte Huizer plekjes, straten, gebouwen, evenementen en minsen van vroger. 

Omgeving Oude Kerk
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We konden ons er geen voorstelling van maken hoe het eerste deel van Oud Huizen in beeld ontvangen zou 

worden. Onbevangen stonden we vorig jaar september met onze kraam op de Huizerdag. We hoopten er 

twee-, misschien driehonderd te kunnen verkopen. Het werden er honderden meer. Door het succes van 

het eerste boek groeide al snel het idee aan de slag te gaan met een vervolg. Het resultaat is Oud Huizen in 

beeld - Omgeving Oude Kerk. Net als bij het eerste deel rond de Lindenlaan is een selectie gemaakt uit onze 

gewaardeerde fotoserie, die wekelijks in de Huizer Courant verschijnt. Voor de eerste helft van het boek kozen 

we hieruit het mooiste beeldmateriaal van de Oude Kerk en omgeving. In het tweede gedeelte hebben we weer 

een aantal algemene foto’s in rubrieken ondergebracht.Ook dit tweede deel is vooral een kijkboek, met mooie foto’s van het darp Huizen van vroger. Met straatjes, 

plekjes, mensen, gebouwen en evenementen van toen. Voor Huizere minsen en buitenminsen van nu.

Omgeving Molenberg
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Nooit verwacht en nu toch verschenen: het derde deel van Oud Huizen in beeld. We hadden natuurlijk wel 

gehoopt dat het succes van het tweede boek het eerste deel zou evenaren, maar het bleef afwachten of 

Omgeving Oude Kerk net zo enthousiast ontvangen zou worden als Omgeving Lindenlaan. En dat bleek boven 

verwachting het geval. Dat gaf ons enthousiasme om aan deel drie te beginnen. Ook voor Oud Huizen in

beeld - Omgeving Molenberg is een keuze gemaakt uit onze veelgeprezen fotoserie, die wekelijks in de Huizer 

Courant verschijnt. In verschillende rubrieken wordt de omgeving rond de Huizer molen in beeld gebracht.
Huizers, maar ook buitenminsen, kunnen weer genieten van de nostalgische foto’s met herkenbare plekjes en 

minsen van vroger. Opnieuw een waardevol kijkboek, dat de historie van Huizen levend houdt.

Omgeving Naarderstraat
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We vinden het bijzonder dat ook deze vierde uitgave van Oud Huizen in beeld weer tot stand is gekomen.

Onze lezers blijven smullen van de gelijknamige serie in de Huizer Courant en daarmee in overeenstemming 

ook van de boeken.Na de gewaardeerde delen Omgeving Lindenlaan, Omgeving Oude Kerk en Omgeving Molenberg, is het vierde boek 

gewijd aan de Omgeving Naarderstraat. Herkenbare plekjes voor Huizere minsen, maar zeker ook interessant 

voor buitenminsen die dit stuk geschiedenis niet hebben meegemaakt. Voor Oud Huizen in beeld – Omgeving Naarderstraat hebben we opnieuw kunnen putten uit de vele foto’s die 

ons fotoarchief inmiddels rijk is. We hopen dat ook dit vierde deel in de smaak zal vallen. Wederom een fraai 

vormgegeven kijkboek met bijzondere foto’s, interessante feiten en leuke weetjes over de historie van Huizen.

Omgeving Oude Haven
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Hoe kun je het mooier hebben, dan dat het vijfde boek in de serie Oud Huizen in beeld over de haven gaat? Het 

is de kers op de taart in een succesvolle boekenreeks, die met dit deel een lustrum viert. Vanaf de start van de 

serie klonk telkens weer de vraag: “Wanneer is de haven aan de beurt?” Ook wij vonden dat het vissersverleden 

van Huizen niet onbelicht kon blijven. Bovendien past het item uitstekend bij de delen Omgeving Lindenlaan, 

Omgeving Oude Kerk, Omgeving Molenberg en Omgeving Naarderstraat. Oud Huizen in beeld - Omgeving Oude Haven laat de nostalgie van het vissersverleden herleven. Maar ook de 

noeste arbeid in het havengebied, de mensen die er woonden, werkten en bivakkeerden. Verrassend beeld-

materiaal dat niet alleen voor Huizere minsen, maar ook voor buitenminsen een leuke kijk geeft op de reuring die 

de haven vroeger bracht. Want de kreet Huizen, haven van ’t Gooi dateert al van heel lang geleden.

Omgeving Zenderwi 
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Een oud Chinees spreekwoord luidt: “Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden”. In het Huizers zouden we 

zeggen: “Een kiekie zait meer as duzed woordjies”. Het is een waarheid die we van harte onderschrijven. Want 

naar aanleiding van beelden komen de woorden vanzelf wel. Net als de eerdere delen Omgeving Lindenlaan, 

Omgeving Oude Kerk, Omgeving Molenberg en Omgeving Naarderstraat, heeft ook ons voorlaatste deel Omgeving 

Oude Haven de tongen weer flink losgemaakt.We hadden met gemak een tweede boek over de haven uit kunnen geven. Maar ook van andere locaties en 

gebeurtenissen hebben we genoeg op voorraad en die foto’s zijn het eveneens waard om in boekvorm te 

verschijnen. Daarom heeft dit zesde deel de titel Oud Huizen in beeld - Omgeving Zenderwijk meegekregen, met 

o.a. de vermaarde PHOHI-zenders, maar toch ook weer ruime aandacht voor water. Wederom een stukje 

beeldende historie van ons darp, dat zowel Huizere minsen als buitenminsen zeker zal boeien. 

Omgeving Oostermeent
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De snelheid waarmee de tijd gaat, zo snel veranderen ook de dingen om ons heen. Soms is het spijtig dat ken-

merkende gebouwen en plekjes er niet meer zijn. Maar af en toe is verandering ook verbetering en betekent het 

zelfs vooruitgang. De uitbreiding van Huizen met nieuwbouw in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft ook 

iets extra’s opgeleverd voor ons leefklimaat. Velen hebben die omslag meegemaakt en misschien wel schakels 

helpen leggen tussen het oude en het nieuwe Huizen. Die verbinding willen we ook maken in dit nieuwe boek 

Oud Huizen in beeld – Omgeving Oostermeent. In onze eerdere delen Omgeving Lindenlaan, Omgeving Oude Kerk, 

Omgeving Molenberg, Omgeving Naarderstraat, Omgeving Oude Haven en ook Omgeving Zenderwijk lag het accent 

op lang vervlogen tijden. In dit deel hebben we een brug willen bouwen van het boerenleven op de Meent naar 

de nieuwbouwwijken. Met zorg samengesteld en vormgegeven is Oud Huizen in beeld – Omgeving Oostermeent 

een “must” voor oude(re) en jonge(re) Huizers die hier zijn geboren en getogen, of juist later zijn komen wonen.

Omgeving Havenstraat
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De snelheid waarmee de tijd gaat, zó snel veranderen ook de dingen om ons heen. Soms is het spijtig dat ken-

merkende gebouwen en plekjes er niet meer zijn. Maar af en toe is verandering ook verbetering en betekent het 

zelfs vooruitgang. De uitbreiding van Huizen met nieuwbouw in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft ook 

iets extra’s opgeleverd voor ons leefklimaat. Velen hebben die omslag meegemaakt en hebben misschien wel 

schakels helpen leggen tussen het oude en het nieuwe Huizen. Die verbinding hebben we ook willen maken 

in dit nieuwe boek Oud Huizen in beeld – Omgeving Oostermeent. In onze eerdere delen Omgeving Lindenlaan, 

Omgeving Oude Kerk, Omgeving Molenberg, Omgeving Naarderstraat, Omgeving Oude Haven en ook Omgeving 

Zenderwijk lag het accent op lang vervlogen tijden. In dit deel hebben we een brug willen bouwen van het 

boerenleven op de Meent naar de nieuwbouwwijken. Met zorg samengesteld en vormgegeven is Oud Huizen 

in beeld – Omgeving Oostermeent een “must” voor oude(re) en jonge(re) Huizers die hier zijn geboren en getogen, 

of juist later zijn komen wonen.

Omgeving Nieuwe Kerk

Oud Huizen in beeld

O
u

d
 H

u
iz

e
n

 in
 b

e
e
ld

 - 
O

m
g

e
v

in
g

 N
ie

u
w

e
 K

e
rk

We hebben de afgelopen jaren al heel wat Huizer plekjes, gebeurtenissen en mensen in boekvorm onder de loep 

genomen, waaraan met Oud Huizen in beeld – Omgeving Nieuwe Kerk weer een prachtige uitgave is toegevoegd. 

Met dit nieuwe naslagwerk bestaat de nostalgische boekenserie inmiddels uit negen delen. Omgeving Lindenlaan, 

Omgeving Oude Kerk, Omgeving Molenberg, Omgeving Naarderstraat, Omgeving Oude Haven, Omgeving Zenderwijk, 

Omgeving Oostermeent en Omgeving Havenstraat hebben er een waardige opvolger bijgekregen. 

In Omgeving Nieuwe Kerk laten de foto’s en teksten zien hoe de akkers op de Huizer Eng plaats hebben gemaakt 

voor een tweede kerk in het dorp, met rondom woningen, een “oudeliedentehuis”, winkels en bedrijven. Met 

name het hoofdstuk over de Wijgert Kooijbuurt bevat unieke foto’s. Huizere minsen en buitenluiers zullen als 

vanouds verrast worden door leuke en nostalgische tafereeltjes van vroeger, met mensen, gebeurtenissen en 

straatbeelden die bij sommigen herkenning oproepen en anderen doen glimlachen om “die goede oude tijd”. 

Een mijlpaal is bereikt … deel 10 van Oud Huizen in beeld ligt voor u. Wat een feest om weer een deel aan de serie toe 

te voegen. We begonnen met Omgeving Lindenlaan, in dit deel komen we daarop terug. Centraal staat de Omgeving Oude 

Raadhuisplein. Het hart van Huizen, zoals de winkeliersvereniging zichzelf heeft bestempeld. En waar het hart is daar is 

leven. In het verleden, maar ook in de huidige tijd, bruist het van activiteiten. Veel is vastgelegd op de gevoelige plaat.

Uit de grote hoeveelheid fotomateriaal was het moeilijk kiezen. Toch mogen we met trots dit deel aan u voorleggen. 

Geniet … laat het verleden leven in het heden. 
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Bloeiende
reuzenberenklauw.
Foto: Christien Zoet.

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) en de gewone berenklauw 

(Heracleum sphondylium) zijn beiden soorten in de schermbloemenfamilie. Bij de 

bloei vallen deze planten op door hun straalsgewijze opgebouwde overwegend 

witte kroonbladen, die bloemschermen vormen. In de Lage Landen, zoals onze 

regio ook wel wordt aangeduid, komen zij zeer algemeen voor, maar men is 

vaak niet gecharmeerd van hun aanwezigheid. Hun naam zouden zij te danken 

hebben aan de zaden/vruchtbeginsels, waarvan de vorm op die van een 

berenklauw lijkt. Een andere uitleg is dat de planten hun naam kregen vanwege 

het ruig behaarde blad. Naast de gewone berenklauwen, en enkele 

ondersoorten, is er één die letterlijk met kop en schouders boven 

hen uitsteekt: de reuzenberenklauw. Met deze soort is het opletten 

geblazen. In tegenstelling tot de andere berenklauwen heeft hij 

diverse nadelige eigenschappen. 

Dick A. Jonkers

Zaadje, werkelijke grootte ca. 8 mm.
Bron: Wikipedia.
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Herkomst en verspreiding
Het herkomstgebied van deze gigant onder 
de berenklauwen bevindt zich in Zuidwest-
Azië, met als oorsprong het westelijk deel 
van de Kaukasus. Van daaruit is hij in de 19e 
eeuw overgebracht naar ons land om daar als 
tuinplant te fungeren. Zoals wel vaker gebeurt 
na introductie van exoten, ontsnapte hij uit dit 
leefmilieu en verspreidde zich daarbuiten over 
heel Nederland. Zijn aanwezigheid is nadelig 
voor de biologische verscheidenheid en hij kan 
in ons land met zulke hoge dichtheden gaan 
groeien, dat andere plantensoorten verdwijnen. 
Zie de afbeelding van woekerende planten. 
Reuzenberenklauw is vooral te vinden op 
vochtige en voedselrijke bodems in wegber-
men, geluidswallen, braakliggende terreinen 
en in tuinen, parken, loofbossen, bosranden en 
struwelen. In dit leefmilieu kan een hoogte van 
zo’n 3 meter bereikt worden; incidenteel zelfs 
5 meter; het klauwachtige blad een formaat 
tot een meter. 

Uiterlijk
De stengels hebben paarse vlekken en een 
stevige beharing. De schermen hebben een 
doorsnede van bijna een halve meter met talrijke 
kleine witte bloemen. De bloeipiek manifesteert 
zich in juni - oktober. Door de bloeischermen en 
met gedroogde stengels is het een decoratieve 
plant. Er zijn mensen die de geur als onaange-
naam ervaren. Het aanraken van de reuzenbe-
renklauw wordt afgeraden. De reden daarvoor 
is dat hij gezondheidsklachten kan veroorzaken 
bij mensen en sommige dieren, waaronder ook 
honden. De haren bevatten namelijk een sap 
dat furocumarine bevat. Deze stof wordt door 
bepaalde plantensoorten aangemaakt om zich 
te beschermen tegen insectenvraat. Bij het in 
contact komen met de plant kan er bij mensen 
en sommige dieren toe leiden, dat de huid heel 
erg gevoelig wordt voor zonlicht, met soms 
brandblaren als gevolg. Die genezen doorgaans 
binnen twee weken. Blootstelling van de ogen 
aan het sap kan tot blindheid leiden.

Invasieve exoot
De reuzenberenklauw staat middels de Unie-
lijst van de EU te boek als een invasieve exoot. 
Daarop worden niet-inheemse planten- en dier-
soorten vermeld, die zoveel schade toebrengen 
aan de biodiversiteit, economie en/of gezond-
heid dat ze binnen de lidstaten niet meer ge-
kweekt, verhandeld en vervoerd mogen worden. 
Desondanks worden in tuincentra, woonwinkels 
en bij bloemisten nog voortdurend gewone 
berenklauwen te koop aangeboden, terwijl het 
reuzenberenklauwen zijn. Gewone berenklauw 
is een inheemse, veel minder schadelijke soort, 
met kleinere bloemen. Een kwalijke misleiding!

Bestrijding
Aan de verspreiding van de op de Unielijst 
aangeduide soorten - dus ook de reuzenbe-
renklauw - moet een halt worden toegeroe-
pen door deze intensief te bestrijden en hun 
uitbreiding te voorkomen. Dit vraagt om daad-
kracht. 
In eerste instantie moeten gemeenten en ter-
reinbeheerders het voortouw nemen door te 
maaien en te begrazen. Het belemmeren van 

Woekerende reuzenberenklauw.
Foto: Dick A. Jonkers.

Blad reuzenberenklauw.
Bron: Wikipedia.
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De reuzenberenklauw kan tot 3 m hoog worden. 
Foto: Christien Zoet.

zaadvorming is een belangrijk element bij de 
bestrijding. Het zaad behoudt tot zeven jaar 
zijn kiemkracht. Begrazen kan door schapen, 
zij schijnen verzot te zijn op deze plant. Voor 
alle maatregelen geldt dat uitputting door 
herhaling het toverwoord is. Op kleine groei-
plaatsen en in tuinen is het verwijderen van 
de planten de meest effectieve maatregel om 
verspreiding naar de omgeving en gezondheids-
schade te voorkomen. 
Herhaald afsteken op enkele decimeters onder 
de grond is een goede aanvullende maatregel.
In Nederland is enige tijd een schimmel ge-
bruikt, die de plant binnen korte tijd kan laten 
verdwijnen. Echter, tot op heden is er nog geen 
partner gevonden, die deze schimmel op de 
markt wil brengen.

Gespot voor u
Zakgids
Stoepplanten
Dick A. Jonkers

Ondanks de verstening in de bebouwde omgeving ziet de natuur altijd weer kans om 
in dit milieu een plek te veroveren waar planten zich kunnen vestigen. Die planten zien 
we wel, maar we schenken er in het algemeen geen aandacht aan. Dit verschijnsel 
wordt aangeduid als plantenblindheid. De uitgave geeft een beschrijving met 
uiteenlopende informatie per soort over iets meer dan honderd planten. Stoepplanten behoren tot 
de flora, die is afgestemd op het overleven in de stad. De soorten zijn ingedeeld op kleur met foto’s 
van de hele plant. Details over bloem, blad en stengel worden vermeld en ook daarvan zijn foto’s 
opgenomen. Er zijn twee mogelijkheden om de soort op naam te brengen. De eenvoudigste is via 
de bloemkleur. De andere leidt de gebruiker aan de hand van een eenvoudig eliminatiesysteem 
dat met ja/nee-vragen naar details verwijst. Daarnaast zijn er af en toe fraaie oude getekende 
platen afgedrukt. Plantkundige termen worden verklaard. Achter in deze gids zijn tekeningen 
afgebeeld met de opbouw van de nerven, de bladranden en bladstand en de bloeiwijzen en 
bloeivormen. Degenen die zich verder willen laven aan het onderwerp ‘stoepplanten’ worden 
verwezen naar www.stoepplantjes.nl. Het geheel is een fraaie, gebruiksvriendelijke gids, voor 
hen die soorten zonder specialist te zijn op naam willen brengen. Zij kunnen genieten van de 
afbeeldingen op de ene pagina  en de daarop aansluitende tekst met details en foto’s.

Werkgroep Stadsplanten Breda & N. van der Ban & Hortus Botanicus Leiden. 2021. 
Zakgids Stoepplanten Ontdekken/Herkennen/Onthouden. Zeist: KNNV Uitgeverij. 
ISBN 978 90 501 1804 0. Hardcover. 264 pagina’s. Prijs € 17,95.
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Het is het eerste dat opvalt: het grote formaat en de kleurrijke vormgeving van de 

eerste delen van de serie Architecten van Hilversum. Ze bestrijken de perioden 

1850-1915 en 1915-1940 en kregen als ondertitels ‘Hilversum 1 Een nieuw 

spoor‘ en ‘Hilversum 2 Planmatige stedenbouw en volkshuisvesting‘. De omslagen 

zijn een aansporing om de boeken in te zien. Omrand met een blauwe band 

en gele titel - kleuren van het Hilversumse wapen - prijkt een stralend glas-in-

loodvenster met een plattegrond van de gemeente. Dat maakt direct nieuwsgierig: 

waar bevindt zich dat raam? Wie begint te bladeren ziet dat het boek begint met 

een plattegrond uit het begin van het tijdvak en eindigt met een die aantoont dat 

Hilversum in de betreffende periode is gegroeid. De boeken zijn rijk geïllustreerd, 

met bouw- en presentatietekeningen en foto’s, zowel historische als hedendaagse. 

Alles in de vormgeving van Architecten van Hilversum spoort aan om je ogen de 

kost te geven en te ontdekken waarom de gemeente een ‘mekka van architectuur 

en stedenbouw’ genoemd wordt.

Irmgard van Koningsbruggen

Architecten
van Hilversum

Café Amsterdam - nu Café Dudok, Larenseweg 1a (naast het tramstation) uit 1930 
van H. de Groot.
 Foto: Julia Weishut.

De eerste twee delen.
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Blokje woningen, Bosdrift 54-76, 
van D. van Zanten (1921).

Foto: Julia Weishut.

Niet voor Hilversummers alleen
Al in 1990 vatten zeven architectuurliefhebbers 
het plan op om juist andere architecten uit te 
lichten, dan de al bekende Willem Marinus Du-
dok. De voorgeschiedenis van hun project was 
een inventariserend onderzoek in de jaren ’80 
in het kader van de nieuwe monumentenwet. 
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) 
was in 1994 afgerond en resulteerde in een 
selectie (MSP) van gebouwen en stedenbouw-
kundige ensembles uit de periode 1850-1940 
als rijksmonument, en in de aanwijzing van ge-
meentelijke monumenten. Een aantal auteurs 
was hierbij betrokken. 
In de redengevende omschrijvingen van deze 
‘jonge monumenten’ gaat het om stijlkenmer-
ken, met weinig inzichtelijke omschrijvingen 
als ‘overgangsstijl’ en ‘jugendstil met vakwer-
kelementen’. Ze benadrukken de invloed van 
bekende architecten, met name Berlage. Dat 
geldt ook voor Architecten in Hilversum, al is 
hierin meer aandacht en ruimte voor de soci-
aalhistorische context. Wat echter nauwelijks 
blijkt te zijn verwerkt zijn de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek dat vanaf de jaren 
’80 naar de Nederlandse architectuur van de 
‘lange negentiende eeuw’ is verricht. Hoogle-
raar Auke van der Woud besprak deze in zeer 
toegankelijke publicaties.
De epiloog van deel 2 beschrijft de geschie-
denis van de monumentenaanwijzing en de 
manieren waarop sindsdien met dit erfgoed 
is omgegaan. Dit nawoord onderstreept een 
visie op erfgoed als een behoefte aan tastbare 
en beleefbare herinneringen in de eigen tijd. 
Behouden geschiedt door herstel en duurzame 
ontwikkeling en maakt deel uit van ruimtelijk 
kwaliteitsbeleid. Monumenten zijn van alge-
meen belang.
De boeken beginnen met de Dienst Publieke 
Werken, waar het beleidskader voor architec-
tuur vorm krijgt. Op Hilversumse feiten geba-
seerd geven ze inzicht in een moeizaam proces 
van scheiden van verantwoordelijkheden 
tussen politiek en uitvoering en tussen privé en 
algemeen belang. Dit verhaal over professiona-
liseringsprocessen is voor alle architectuurlief-
hebbers relevant. 

Publieke Werken
De subtitel ‘Hilversum 1, een nieuw spoor’ 
verwijst niet slechts naar de aansluiting op 
het landelijk spoorwegnet in 1874, waardoor 
het dorp als industrie- en woonplaats zou 
groeien. Nieuw ruimtelijk beleid voor ge-
meentes vroeg de Gemeentewet van 1851. Zij 
werden verantwoordelijk voor bouw en toezicht 
op algemene voorzieningen in de openbare 
ruimte. Aanvankelijk deed een wethouder dat, 
maar al in 1859 kreeg Hilversum een opzichter. 
Toenemende lintbebouwing leidde in datzelfde 
jaar tot een verbod op bouwplannen die vanaf 
openbare wegen het zicht op het landschap 
belemmerden. Vanaf 1879 heette de opzichter 
‘gemeentearchitect’. Dat duidt op een groeiend 
takenpakket, van ontwerpen en begeleiden van 
aanleg van riolering, water- en gasleidingen en 
vuilverwerking, tot ziekenhuizen, gebouwen 
voor rechtspraak, post, bestuur en onderwijs. 
De afdeling heette nu Publieke Werken. De wo-
ningwet, die in 1902 in werking trad, verplichtte 
gemeentes om uitbreidingsplannen te maken 
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en toe te zien op de bouw van deugdelijke 
arbeiderswoningen, waarvoor nu overheids-
steun beschikbaar kwam. Ook onbewoonbaar 
verklaren en onteigenen van krotten werd hun 
verantwoordelijkheid.
Een gemeentearchitect moest nu meer bezitten 
dan kennis van het bouwambacht, wiskunde en 
tekenen. Leidinggevende capaciteiten en ruim-
telijk organisatievermogen waren noodzaak. 
Hilversum behoefde een architect-ingenieur, 
opgeleid aan de Polytechnische School in Delft, 
of Koninklijke Militaire Academie in Breda. 
W.M. Dudok had die achtergrond. Hij werd 
in 1915 directeur Publieke Werken van de in 
inwonertal, administratie en bestuur alsmaar 
groeiende gemeente.
Dat met Dudok’s komst niet alles van een leien 
dakje ging, wordt in Hilversum 2, ‘Planmatige 
stedenbouw en volkshuisvesting’, smakelijk uit 
de doeken gedaan. Uit berichten in de Gooi- en 
Eemlander en archiefstukken blijkt dat al snel 
na zijn aanstelling Dudok’s vermeende autori-
taire manier van leidinggeven een gemeentelijk 
onderzoek noodzaakte. Tekenaars van Publieke 
Werken, zoals Wouter Hamdorff en Dirk van 
Zanten, eisten erkenning als zelfstandig ont-
werper. Dat de verantwoordelijke wethouder 
(later burgemeester) Barend H. Bakker, zelf ar-
chitect, Dudok steeds verdedigde, was tenmin-

ste verdacht. Nadat Dudok in 1928 zijn functie 
als directeur Publieke Werken had overgedra-
gen aan ir. J.F. Groote en gemeentearchitect 
werd, functioneerde de dienst naar behoren. 
Dat was ook nodig voor het dorp dat tussen 
1901 en 1929 van 20.000 tot 74.000 inwoners en 
daarmee tot een middelgrote stad uitgroeide 
en steeds meer natuurschoon opeiste. In 1933 
kwam er een uitbreidingsplan dat een einde 
aan die groei maakte; in diezelfde tijd werd het 
Goois Natuurreservaat opgericht.

Tuinstad
De wens om het dorp te ontwikkelen op basis 
van het theoretische tuinstadidee van Ebene-
zer Howard uit 1898 was er al voordat Dudok 
aantrad. Howard bepleitte zelfvoorzienende 
tuinsteden met een beperkte omvang en ge-
meenschappelijk grondbezit, omringd door na-
tuur en verbonden met de grote stad via spoor- 
en vaarwegen. Zijn theorie is een principe ter 
voorkoming van uitwassen van industriële, 
stedelijke groei, met uitbuiting van arbeiders 
en teloorgang van natuur. Howards theorie was 
geen stedenbouwkundig model. 
Zijn theorie werd wel onmiddellijk door 
architecten-stedenbouwkundigen vertaald 
in ontwerpen en uitgangspunten. De eerste 
Engelse tuinstad was Letchworth (1903), een 
ontwerp van R. Unwin. Nabij Dresden verrees 
vanaf 1909 Hellerau en tussen 1909 en 1938 
werd Margarethenhöhe bij industriestad Essen 
gerealiseerd. Vertalingen van Howards theorie 
en publicaties over deze tuinsteden verschenen 
in het eerste decennium van de 20e eeuw ook in 
Nederland. Ze werden uitgebreid besproken in 
architectengenootschappen en pers. Een tuin-
stad of -wijk zou de harmonie die van oude, 
dorpse gemeenschappen kunnen combineren 
met moderne industriële welvaart, zonder 
schade aan mens en landschap. Gemeenschap-
pelijk grondbezit voorkwam uitbuiting door de 
vrije markt. Directe nabijheid van natuur stond 
garant voor gezondheid van lichaam en geest, 
want natuur bezat helende krachten en grote 
steden maakten mensen ziek. Een beperkt 
inwoneraantal zou vervreemding en ontheem-
ding voorkomen. 

Woonhuis, Boomberglaan 77, 
van B. Bakker (1935).

Foto: Julia Weishut.
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Eerste gesubsidieerde woningcomplex aan de Larenseweg/Conradstraat. Foto: Julia Weishut.

De eerste tuinwijk voor volkswoningbouw in 
Hilversum kwam in 1915 tot stand aan de Laren-
seweg en de Conradstraat. Ontwerpers waren E. 
Verschuijl (beschreven in deel 1) en C. de Groot 
Jzn. (beschreven in deel 2). 

Opleiding tot architect
In 1814 had de overheid in een Koninklijk 
Besluit vastgelegd dat grote steden bouwkundig 
tekenonderwijs moesten aanbieden. In 1864 
kreeg Nederland, in Delft, een technisch-weten-
schappelijke opleiding. Deze Polytechnische 
School groeide uit tot Technische Universiteit. 
De eerste hoogleraar bouwkunde was Eugen 
Gugel, een vooraanstaande Duits architect. 
Hij publiceerde het eerste bouwkundige hand-
boek in de Nederlandse taal: De Geschiedenis 
van de Bouwstijlen in de Hoofdtijdperken der 
Architectuur (1869, 4 delen) en Architectonische 
Vormleer (1871-1888, 4 delen). De opleiding was 
sterk door het Duitse academische onderwijs 
bepaald en besteedde veel aandacht aan wis-
kunde, mechanica en ornamenttekenen. Ook 
aan de Koninklijke Militaire Academie van 

Breda kwam een bouwkundeopleiding. Ook 
genootschappen als de Maatschappij tot Bevor-
dering der Bouwkunst in Amsterdam, voor-
loper van de Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus (BNA) en Arti et Amicitia 
droegen door lezingen en in tijdschriftartike-
len bij aan de verbreiding van bouwkundige, 
materiaal-technische en theoretische kennis 
uit het buitenland. 
In de paragraaf ‘Personalia’ en ‘Opleiding en 
werk’ waarmee elk architectenhoofdstuk be-
gint, ligt in deel 1 veel nadruk op familierelaties. 
Deze lijken vaak sterk beïnvloed door verhalen 
van familieleden van Hilversumse architecten. 
De architecten in deel 2 zijn voornamelijk af-
komstig uit Amsterdam, waar ze hun opleiding 
volgden en ervaring opdeden voordat ze ‘als 
bijen op honing’ naar Hilversum trokken. Ook 
voor deze meer bekende architecten, van wie 
ook elders op Nederlands grondgebied gebou-
wen verrezen, geldt dat zij het architectenbe-
roep primair leerden als bouwkundig tekenaar 
of opzichter op een bureau van een gesettelde 
architect.
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Bouwen voor de markt
Veel villa’s en woningbouwprojecten worden in 
Hilversum 1 en Hilversum 2 besproken. Bouwen 
van woonhuizen was van oudsher werk van 
timmerlieden, want hout was het belangrijkste 
constructiemateriaal. Zonder kwaliteitseisen 
van de overheid was woningbouw vooral kapi-
taalgoed en waren kwaliteit en levensduur van 
arbeidswoningen ondergeschikt. Het beroep 
ging van vader op zoon; gehuwd werd binnen 
eigen, of aanverwante (metselaars!) kring. 
Door de vraag van stedelingen naar wonin-
gen ontpopten velen zich als ondernemer. Zij 
kochten (goedkope) bouwgrond, bouwden er 
huizen en verhuurden of verkochten deze aan 
wie de ongezonde stad wilde ontvluchten. Vaak 
werkten ze in familieverband en vormden een 
bouwmaatschappij. De titel architect trok in 
advertenties huurders en kopers.  

Woonculturen en architectuurstijlen
In woord en beeld ligt de nadruk op het exteri-
eur. Dat is jammer, want juist plattegronden 
geven inzicht in hoe woonculturen vorm kregen. 
In de periode 1850-1914 werd een kamer en 
suite populair voor herenhuizen; een beglaasde 
schuifdeur tussen twee kasten scheidde voor- en 
achterkamer. Het vertrek aan de straatzijde was 
de mooie kamer voor de ontvangst van bezoek. 
Deze ruimte had een schouw waarvoor midden-
in het vertrek een hoge tafel met rechte stoelen 
stond. De woonkamer aan de achterzijde had 
niet overal een haard. Beide vertrekken hadden 
een of twee hoge schuifvensters; het interieur 
was donker. Een lange gang eindigde in een  
klein keukenvertrek, met vaak een aanbouwtje. 
Soms was er aan voor- of zijgevel een serre of 
veranda. Dit type plattegrond, dat ook dubbel 
en gespiegeld voorkwam, is door bouwmaat-
schappijen toegepast. De woningen waren 
opgetrokken in baksteen, maar wit gepleisterd 
in een patroon dat natuursteen suggereert. De 
verhoudingen en detaillering van het exteri-
eur verraden elementaire kennis van klassieke 
architectuur, opgedaan in tekenlessen. Wanneer 
baksteen in het zicht werd gelaten en doorspekt 
met horizontale witte steenbanden, was de Hol-
landse Gouden Eeuw inspiratiebron, die immers 
burgerlijk bij uitstek was en ook voor overheids-
gebouwen, zoals het raadhuis uit 1879, geschikt. 
Publicaties van hoogleraar architectuurgeschie-
denis Auke van der Woud maken duidelijk hoe 
deze architectuur voortkwam uit de culturele 
revolutie die in Nederland in de loop van de 
19e eeuw plaatsvond. Etalages van warenhui-
zen, foto’s in tijdschriften, maar ook gebouwen 
verleidden ‘de nieuwe mens’ met visuele prikkels. 
Het publiek koos daardoor wat ‘mode’ was en bij 
de eigen (vermeende of gewenste) status paste. 
Onder invloed van Franse architectuurtheorie 
ontstond zo een geheel nieuwe architectuur-
opvatting, die een bevrijding betekende uit het 
‘keurslijf ’ van neostijlen. Dit eclecticisme liet 
architecten vrijelijk uit de beeldtaal van de 
architectuurgeschiedenis kiezen. Het karak-
ter van een opdracht - particulier, overheid of 
bedrijf - maar ook van een locatie of plek, kon 
ermee visueel verduidelijkt worden. Een toren-

Villa aan de Torenlaan 45, van J. de Groot.
Foto: Julia Weishut.
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tje, een asymmetrisch profiel en elementen van 
traditionele houtbouw uit Zwitserland pasten als 
beeldtaal bij het moderne verlangen om buiten 
te wonen en riepen associaties op van natuur, 
vergezichten en gezondheid. Waar dat passen-
der was, kwamen elementen uit de klassieke 
oudheid, zoals bij gymnasia, of uit de Gouden 
Eeuw, zoals bankiers en gebouwen voor hoger 
burgerlijk onderwijs wensten. Het eclecticisme 
was een volstrekt moderne stijl. Berlage en de 
modernisten verguisden het als stijlloos, omdat 
het zonder dogma was en geen ander principe 
kende dan ‘vrijheid’. 

Landelijk wonen
Nieuwe media hebben invloed op smaak en 
modes. Drukwerk met foto’s en grafische illus-
traties verspreidde nieuwe ideeën, ook uit het 
buitenland, in grote oplagen. De ‘Libertystijl’ 
van de Arts & Craftsbeweging met haar am-
bachtelijke vormgeving als kritiek op machi-
nale productie en gekunsteldheid bereikte zo 
de Nederlandse markt van welgestelden. Bui-
tenhuizen en villa’s van architect J.W. Hanrath 

zijn er een voorbeeld van. De plek voor bezoek 
legde hij naar Engels voorbeeld in het hart van 
het landhuis; om deze ‘hall’ groepeerde hij de 
overige vertrekken, aangepast aan het terrein. 
Ook de tuin werd naar Engelse voorbeelden 

Koetshuis Quatre Bras, ‘s-Gravelandseweg 144, van A. Zalm (1898). Foto: Julia Weishut.

D’Olijftak, Rossinilaan 4,
van J.W. Hanrath (1904).

Foto: Julia Weishut.
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ingericht, met bloemen, schilderachtige paden 
en visuele verrassinkjes als rotsblokken of 
een waterval. Een nadrukkelijk dak, bedekt 
met leien of dakpannen en grote overstekken, 
gaf uiting aan huiselijkheid. Binnen werd dat 
gevoel versterkt door ambachtelijk gemaakte 
houten lambriseringen, deuren en meubilair, 
een zitje bij de haard - het liefst in een nisje. 
Erkers, vaak opgaand over de verdieping, en 
terrasjes verbonden het huis met zijn omge-
ving. Glas-in-lood, gestileerde florale behang- 
en stofmotieven en geborduurde kussens 
versterkten het pre-industrieel karakter en de 
illusie van beschermd, goed en gezond leven.  
Al snel volgde in Nederland vanuit diezelfde 
behoefte aandacht voor de traditionele boer-
derij. Villa’s en middenstandswoningen kregen 
luiken, een groot en uitkragend, vaak rieten 
dak, soms met een afknotting (wolfseind) of 
welving, een nadrukkelijke schoorsteen en 
bakstenen muren met vlechtwerk. Arbeiders-
woningen volgden, al werd daar meestal de 
‘mooie kamer voor bezoek’ achterwege gela-
ten. Natuurlijk voldeed de volkshuisvesting 
vanaf 1902 aan officiële normen voor geeste-
lijke en lichamelijk gezondheid. Het architec-
tuurbeeld van tuinstad Hilversum is dat van 
nadrukkelijke daken, traditionele woonhuizen 
met roedenvensters, luiken, erkers, bemuurde 

voortuinen in afwisselende straatwanden en 
talrijke bomen en bloemen: associaties van 
landelijk wonen. Onze steden weerspiegelen 
wie we zijn, zei voormalig bouwmeester Floris 
Van Alkemade onlangs.

Bronnen
Cramer, Max & Arie den Dikken & Anton Groot 
& Annette Koenders & Rob Marx & Ineke Marx-
van Daal & Harry van den Voort. Architecten 
van Hilversum. Deel 1: Hilversum 1, 1850-1915 
Een nieuw spoor. Deel 2: Hilversum 2, 1915-1940 
Planmatige stedenbouw en volkshuisvesting.

Over de auteur
Irmgard van Koningsbruggen is architectuur-
historicus en erfgoedadviseur. Zij doceerde 
gedurende 30 jaar aan de Vrije Universiteit. Als 
kroonlid van de Raad voor Cultuur voor erf-
goed zat zij de commissie voor die adviseerde 
over de aanwijzing van rijksmonumenten uit 
de MIP-periode.

Villa Zonhof, ‘s-Gravelandseweg 145.
Foto: Julia Weishut.

Woningen, dr. P.J.H. Cuypersplein 21-49, 
van J. van Laren.

Foto: Julia Weishut.
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Gespot voor u
Baardman & 
Boterkontje
Dick A. Jonkers

Dit vogelboek is er één met een verrassende titel en dat geldt eveneens voor 
de inhoud. Het bevat onder meer verklaringen van vogelnamen. Die van 
enkele tientallen soorten komen aan de orde. Elke vogelaar is bekend met het 
feit, dat vogels zowel een officiële als een wetenschappelijke naam bezitten. 
Vaak hebben onze gevederde vrienden daarnaast ook nog een gangbare 
volksnaam. Al eerder zijn er boeken zijn gewijd aan hun betekenis. In tal van 
opzichten wijkt Baardman & Boterkontje daarvan af. Het geheel is kleurig en rijk geïllustreerd. 
Prachtig zijn de aan de soortteksten voorafgaande, in kleur uitgevoerde vogelplaten, afkomstig 
uit Nederlandsche Vogelen (1770-1829). Er is voor de luchtig geschreven teksten een greep 
gedaan uit de schatkist met soorten die zich ophouden in ons land. De teksten staan vol met 
weetjes van allerlei aard over zo’n soort. De naam volksnaam boterkontje voor de wintertaling 
doet mij denken aan die voor de grote zaagbek: boterbuik. Een vogelquiz moet de lezer ertoe 
verleiden deze op te lossen. De wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd en toch 
leesbaar blijft is boeiend en houdt de aandacht vast. De koppen bij de soorten getuigen van 
originaliteit. Zij geven een indicatie voor wat volgt met titels, zoals ‘De puttende putter’ en ‘Een 
schijtende schrokop’. Het kostte mij geen moeite om dit boeiende boek in mijn honger naar 
nog meer kennis in één ruk tot mij te nemen. Het is in alle opzichten een echte aanrader.

Andernach, Toine. (2021). Baardman & Boterkontje. De vogel en zijn naam. Gorredijk: 
Uitgeverij Noordboek. ISBN 978 90 561 5963 0. Gebonden. 126 blz. Prijs € 17,50.
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Nu ga ik er eens op uit
George Laeijendecker

Boeken van en over Jac. P. Thijsse geven mij inspiratie en zin om de natuur in te 
gaan. Ook weer bij dit heerlijke lees- en bladerboek, alleen al vanwege de vele 
illustraties. Dit boek bevat Thijsse’s oudste twee wandeldagboeken en drie van 
zijn excursiebeschrijvingen naar Texel, Zuid-Limburg en de Zuiderzeekust. Thijsse 
wandelde op 12 april 1884 door het Gooi, en ook meermalen bij Muiderberg, 
het Naardermeer en rond Amersfoort. Daarnaast ook veel uitstapjes rond 
Amsterdam en naar de duinen. Wat Thijsse daar 140 jaar geleden zag en tekende lees je 
in dit boek. Hij leidt ons met zijn waarnemingen van planten en dieren door alle seizoenen, 
en noteert vaak hoe het weer die dag was. Ook bij storm en regen ging hij er op uit. De zelf 
beschreven belevenissen zijn de kern van dit boek.  Marga Coesèl geeft ons daarnaast in 
een beknopte, levendige biografie inzicht in de persoon en drijfveren van deze onderwijzer, 
natuurliefhebber, publicist en grondlegger van de natuurbescherming in ons land. 

Jac. P. Thijsse. Nu ga ik er eens op uit. Wandeldagboeken 1884-1898. 
Bezorgd door Marga Coesèl. Amsterdam: Uitg. Van Oorschot. ISBN  978 90 282 2001 0. 
Hardcover. 240 pagina’s. Prijs € 35,-
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Agendapunt:

1. Verslag van de Algemene 
 Ledenvergadering 2021 op 
 23 september 2021 

De heer Frits Brouwer wil graag bij punt 5 ‘brug 
of tunnel N 525’ vermeld zien dat er 9 leden 
voor het voorstel waren, naast 8 onthoudingen 
en 0 tegenstemmers. De conclusie was dat de 
leden zich met een meerderheid kunnen vinden 
in het voorstel en dat de vergadering akkoord 
gaat met de motie. Hij is het eens met de door 
ons verstuurde brief aan GNR en provincie. 
De provincie heeft na aanmaning pas van-
daag gereageerd. Deze reactie zal nog worden 
bestudeerd en aan de heer Brouwer worden 
toegezonden. 
De voorzitter noemt de plannen voor het lus-
trum. Hij stelt voor dit samen te vieren tegelijk 
met ons 90-jarige bestaan in 2025. De vergade-
ring accepteert dit.

2. Jaarverslag over 2021:
 wordt goedgekeurd.

3. Financiële zaken

De penningmeester, Wim Schaapherder, geeft 
een toelichting. De heer Brouwer maakt als lid 
van de kascommissie een compliment voor de 
zorgvuldige wijze van verslaglegging.

De begroting geeft de realiteit weer dat de 
vereniging een teruglopend ledenbestand heeft. 
De voornaamste oorzaak daarvan is het aantal 
ouder wordende leden. Het dreigende tekort in 
de exploitatie wordt voor een deel gecompen-
seerd door vrijwillige extra bijdragen van een 
aantal leden.

De heer Sander Koopman treedt volgens het 
rooster af als lid van de kascommissie. De 
heer Gijs Vorstman biedt aan zijn plaats in te 
nemen. 

5. Terug- en vooruitblik 
 door de voorzitter

De voorzitter blikt terug op een intensief jaar. 
De afgelopen periode werd voor een groot 

Verslag ledenvergadering 
Vrienden van het Gooi
d.d. 21 april 2022

De voorzitter opent de vergadering en noemt enkele berichten van verhindering. 

Hij stelt voor de agenda in die zin te wijzigen dat de agendapunten 4 en 5  

worden verwisseld, waardoor de bestuurswisseling aan bod komt na het 

behandelen van de overige agendapunten.

Dolf van Elten, secretaris Vereniging van Vrienden van het Gooi



36

deel in beslag genomen door enkele grote, 
bewerkelijke dossiers. Door het uitvallen van 
de secretaris was het bestuur onderbezet 
en daarnaast waren er beperkingen door de 
uitbraak van corona. Het voornemen was 
om een beleidsplan 2022-2026 te schrijven. 
Daar is geen tijd voor gevonden. Nu er in 2022 
een voor een groot deel vernieuwd bestuur 
aantreedt, ligt het op de weg van de nieuwe 
bestuursleden plannen voor de toekomst uit te 
stippelen. 

De voorzitter geeft een toelichting op de 
plannen om ons in te zetten voor het beheer 
van kleine stukjes NNN-gebied in particuliere 
handen. Zoals op de Driftweg is gebleken, zijn 
deze bij projectontwikkelaars niet in goede 
handen. Het zou beter zijn deze kwetsbare 
gebieden in beheer te geven van het GNR, die 
vaak ook eigenaar is van de omringende ge-
bieden. De Wet Voorkeursrecht Gemeente zou 
hier een instrument kunnen zijn. 

Er is een aanzet gegeven om het kenniscen-
trum nieuw leven in te blazen. Speciaal is de 
oprichting van een nieuwe juridische commis-
sie, bestaande uit de heren Johan Jorritsma, 
Hans Metz en George Laeijendecker, die het 
bestuur zal gaan adviseren in zaken rond 
Ruimtelijke Ordening. 

4. Benoeming leden van het bestuur 

Onze voorzitter, de heer Hans Metz, heeft vorig 
jaar aan het einde van zijn bestuurstermijn aange-
boden om nog een jaar extra in functie te blijven. 
Als opvolger is de heer Jan Kwekkeboom voorge-
dragen. Gerrie Coerts heeft ons laten weten om 
persoonlijke omstandigheden zijn bestuurslid-
maatschap te willen beëindigen. Zijn functie is 
voorlopig overgenomen door Dolf van Elten. Het 
bestuur heeft voorgesteld mevrouw Maaike van 
Lidth de Jeude en de heer Piet Hein Ottervanger 
te benoemen tot lid van het bestuur. De vergade-
ring stemt unaniem in met deze benoemingen.

6. Rondvraag
Dolf van Elten spreekt namens het bestuur een 
dankwoord uit voor het vele goede werk dat de 
heer Hans Metz voor de vereniging heeft verricht. 
Met enorm veel energie heeft hij zich ingezet voor 
de vele dossiers die de vereniging op haar bord 
kreeg, in het belang van het natuurbehoud in het 
Gooi. 
Na de pauze houdt Dolf van Elten een lezing over 
‘Zand in het Gooi’ waarbij met name de oorzaak 
dat het zand hier aan de oppervlakte ligt en het 
gebruik van het zand in zanderijen en zandafgra-
vingen aan bod komen, met de vaak bijzondere 
en karakteristieke natuurgebieden die dit heeft 
opgeleverd.

Zwerfkei in Zanderij Crailo. Foto: Dick A. Jonkers.
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De Zandzee moest ik zien terug te vinden.
Het woord alleen al klonk als luid parool 
‘Erheen!’, daarginds vlakbij mijn oude school, 
nog vóór ’t in grond en water zal ontbinden.

Ooit botsten zij die haar wilden behouden  
en amfibieën redden van de dood 
met ons die een verzande kikkersloot
als kans op nog meer graszoden beschouwden. 

Nu blijkt de ruzie hierop uitgekomen:
de naam verhuisde naar een woonzorgdoel,
geen salamander wordt er waargenomen. 

Noch stuifzand vond ik, noch een plas: een poel,
een zwarte diepte tussen kronkelbomen,
verborgen spiegel van laat schuldgevoel.

Ruud Hehenkamp

Poel

Achtertuin van Woonzorgcentrum De Zandzee, Bussum. Foto: Christien Zoet.
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Op pad met de
Gooise Natuurwacht
De natuur in met onze natuurwachten Randolph Pelsink en Sjoerd Nelson.

Wandelingen oktober 2022 - januari 2023

9 oktober: Kocherbos, Muiderberg
Vertrekpunt: Googweg 1, 1399 EP Muiderberg.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

23 oktober: IJzeren veld en Bikbergen
Vertrekpunt: De Goede Gooier, Crailoseweg 151, 
1261 AA Blaricum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

6 november: De drie kleine heidevelden
Vertrekpunt: P-plaats Sijsjesberg, Ericaweg 24, 
1272 CT Huizen.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

20 november: Onbekend Laren, 
maar niet onbemind
Vertrekpunt: Singer, Oude Driftweg 1, 
1251 BS Laren.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

4 december: Zanderij Crailo
en Spanderswoud
Vertrekpunt: Chocomel, Bachlaan, 
1217 AW Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

18 december: Naarden-Vesting
Vertrekpunt: Adriaan Dortsmanplein 1, 
1411 RC Naarden.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

26 december: Lage Vuursche
Vertrekpunt: ’t Hoge Erf, Hoge Vuurseweg 11, 
3749 AB Lage Vuursche.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

1 januari: Monnikenberg en 
faunapassages
Vertrekpunt: t.o. Soestdijkerstraatweg 110, 
1213 XH Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

15 januari: Crone- en Smithuizerbos
Vertrekpunt: Lage Vuurscheweg 86, 
1213 VD Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

29 januari: Corverbos en Gooilust
Vertrekpunt: Schuttersweg 26, 
1217 PZ Hilversum.
Vertrektijd: 13.30 uur.
Duur: ong. 2 uur. Lengte ong. 8 km.

Wijzigingen in het programma zijn mogelijk. Check daarom altijd kort van te voren de informatie op de 
website:  vriendenvanhetgooi.nl/wat-we-doen/de-natuur-in/
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De vereniging
Bestuur 

Jan Kwekkeboom, voorzitter
voorzitter@vriendenvanhetgooi.nl 

Dolf van Elten, secretaris en PR
secretaris@vriendenvanhetgooi.nl  

Wim Schaapherder, penningmeester
penningmeester@vriendenvanhetgooi.nl 

Erick Groothedde, bestuurslid
erick.groothedde@vriendenvanhetgooi.nl 

Maaike van Lidth de Jeude, bestuurslid
maaike.vanlidth@vriendenvanhetgooi.nl  

Piet Hein Ottervanger, bestuurslid
piethein.ottervanger@vriendenvanhetgooi.nl 

Correspondentieadres 
Vereniging Vrienden van het Gooi
Postbus 1080, 1270 BB  Huizen

Verzoeken om informatie, 
vragen en mededelingen
info@vriendenvanhetgooi.nl 

Gooise Natuurwacht
Dolf van Elten
natuurwacht@vriendenvanhetgooi.nl 

Lidmaatschap 
Aanmelden via de website
vriendenvanhetgooi.nl/samen-met-u/word-lid/ 
Minimum contributie e 25,- per jaar.
Adreswijziging en opzegging naar 
Gabriëlle Bulten-Litjens, ledenadministrateur 
via ledenadministratie@vriendenvanhetgooi.nl 

Digitale nieuwsbrief
Aanmelden via website vriendenvanhetgooi.nl/
blijf-op-de-hoogte/nieusbrief of via 
info@vriendenvanhetgooi.nl 
Afmelden via het linkje ‘afmelden’ onderaan 
de nieuwsbrief.

Website en social media
vriendenvanhetgooi.nl
     vriendenvanhetgooi

ANBI
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) is door 
de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw 
giften, legaten en erfenissen zijn vrijgesteld van 
belasting. Het RSIN van de VVG is 8085.21.998.

Omslag voorzijde: Reuzenberenklauw.
Foto: Christien Zoet.
Omslag achterzijde: Kromme Rijn bij Beverweerd 
in Werkhoven.
Foto: Julia Weishut.
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Abonnement
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van de vereniging. Nieuwe leden krijgen alle 
nummers van de lopende jaargang toegestuurd. 
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www.boutdruk.nl 
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Bijdragen voor dit tijdschrift zijn welkom mits de inhoud 
ervan in overeenstemming is met de doelstelling van de 
vereniging. De eindredacteur kan inlichtingen verschaffen 
over vorm en gewenste omvang van bijdragen en over 
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recht voor om in overleg met de auteur bijdragen te aan te 
passen dan wel te weigeren.
Artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven, tenzij anders 
wordt vermeld. Aan de totstandkoming van dit tijdschrift 
wordt veel zorg besteed. Voor informatie die desondanks 
onjuist of onvolledig is, aanvaarden de auteur(s), de 
redactie en het bestuur geen aansprakelijkheid. Voor 
verbeteringen van onjuistheden houdt de redactie zich 
aanbevolen.
Voor overname van artikelen of andere informatie uit dit 
tijdschrift kunt u contact opnemen met de redactie.
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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


