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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het Goili en omstreken in al zijn facetten
belichten, met als invalshoeken historisch perspectief, natuur, landschap

en ruimtelijke ordening.
Het wordt toegezonden aan de leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi en de

donateurs van de Stichting Tussen Vecht en Eem.
De Stichting Tussen Vecht en Eem overkoepelt ruim 25
lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied. Zij bevordert en verbreidt de kennis
op historisch gebied betreffende de streek, onder andere
in het Goois Museum te Hilversum. Voorts ijvert zij voor
het behoud van cultuurhistorische en karakteristieke
waarden. De Stichting organiseert jaarlijks een open dag
in één van de gemeenten in de regio. De stichting is
opgericht in 1970, maar vormt in feite de voortzetting
van de in 1934 opgerichte Stichting 'Museum voor het
Gooi en Omstreken', later 'Vereniging van Vrienden
van het Goois Museum', die in 1969 werd opgeheven en
waarvan de bezittingen aan de gemeente Hilversum zijn
overgedragen.
T.V.E. overkoepelt onder andere Historische Kringen
in Ankeveen. Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes,
's-Graveland, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst
den Bergen Weesp, musea in Hilversum, Huizen, Laren
en Naarden, alsmede archeologische en genealogische
organisaties.

Donatie/abonnement
aanmelden bij
F.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630.
Minimum donatie ƒ 20,- per jaar.

Dagelijks Bestuur
voorzitter mr. F. Le Coultre,
Koningin Wilhelminalaan 1, 1261 AG Blaricum,
02153-83013
secretaris E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer,
Brediusweg 14a, 1401 AG Bussum, 02159-13630
penningmeester ir. G. Padt,
Rembrandtlaan 69, 1412 JN Naarden, 02159-40701
Postbankrekening 3892084
Bankrekening 47.62.75.199
t.n.v. Stichting Tussen Vecht en Eem
leden
K. Kool, Laren, 02153-15680
dr. P. Leupen, Hilversum, 035-45704.
drs. Maria W.J.L. Boersen, Naarder, 02159-46926

Correspondentie-adres Secretariaat
Brediusweg 14A, 1401 AG Bussum, 02159-13630

De Vereniging van Vrienden van het Gooi stelt zich tot
doel zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed
mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te
bevorderen. Zij streeft hierbij naar een milieubeheer en
een ruimtelijke ordening, die aantasting van natuur- en
cultuurwaarden tegengaan of voorkomen. Het bestuur
volgt de ruimtelijke ordening op de voet, adviseert over
en maakt zonodig bezwaar tegen voorgenomen plannen.
Er is een door de vereniging ingestelde Gooise
Natuurwacht, die misbruik en ontsiering van de natuur
tegen moet gaan. Verder organiseert de vereniging voor
leden roeitochten op het Naardermeer en wandelexcur-
sies onder deskundige leiding.
De vereniging werd in 1935 opgericht en telt ruim 4000
leden, zij organiseerde in 1959 het Gooicongres dat
mede de stoot gaf tot de oprichting van het Gewest Gooi
en Vechtstreek. Op vertoon van het lidmaatschapsbewijs
hebben de leden toegang tot de landgoederen 'Bantam',
'De Beek', 'Oud Bussem’, 'Boekesteyn' en 'Oud-
Naarden'.

Lidmaatschap/abonnement
aanmelden bij J.B. Perry-Vlasveld,
Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
Minimum contributie ƒ 20,- per jaar.

Bestuur
voorzitter ir J.W.G. Pfeiffer,
Van Tienhovenlaan 23, 1412 EB Naarden, 02159-41637
vice-voorzitter N. Biersteker-Vonk,
Alexanderlaan 44, 1213 XT Hilversum, 035-855294
secretaris G. Hamminga-van der Vegte,
Amersfoortsestr.weg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915
penningmeester mr G.H. Fuhri Snethlage,
Everard Meysterweg 21,3817 HA Amersfoort,
033-621851
Postbankrekening 262888
Bankrekening 94.21.88.209
t.n.v. de penningmeester van de VVG
leden
ir E.J. van Busschbach, Laren, 02153-15755
drC. Dudok de Wit, Bussum, 02159-12420
A. Farjon, Huizen, 02152-62857
E. Goldfinger-Albertis, Hilversum, 035-210423
drsJ. Kwantes, Bussum, 02159-35970
drs S.R. Roest, Blaricum, 02153-14438

Correspondentie-adres Secretariaat
Amersfoortsestraatweg 122, 1411 HJ Naarden,
02159-41915

Gooise Natuurwacht
J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, 1403 VZ Bussum,
02159-15995.

Informatie Naardermeer-excursies, bestellen extra tijdschriften, adreswijzigingen en opzeggingen,
uitsluitend bij J.B. Perry-Vlasveld, Braam 34, 1273 EA Huizen, 02152-66848.
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Natuur- en landschapsvisie voor het Gooi

Inleiding

De Vereniging van Vrienden van het Gooi
heeft zich het behoud van het karakter van
het Gooi tot doel gesteld. Helaas moet
geconstateerd worden dat het Gooi voort
durend verandert in een versnellend tempo,
waarbij het specifieke karakter van het
gebied meer en meer verloren dreigt te gaan.
Onder het karakter wordt hier niet alleen
verstaan de actuele, maar ook de potentiële,
cultuur-historische, landschaps-ecologische
en visueel-landschappelijke waarden van het
gebied tezamen.

Ofschoon de verschillende waarden en
ontwikkelingen in het Gooi goed en uitge
breid zijn beschreven, ontbreekt een
integrale analyse en visie op het gebied.
Een dergelijke analyse werd door de
Vrienden nodig geacht om het inzicht in de,
bijna altijd samenhangende, problemen te
vergroten en te verdiepen. Bovendien werd
een goed en adequaat inspelen op verwachte
dan wel onverwachte ruimtelijke ontwikke
lingen zonder een integrale, aan het papier
toevertrouwde, visie bemoeilijkt. Daarom
besloot de Vereniging van Vrienden een
onderzoek te laten houden, dat zou leiden
tot een natuur- en landschapsvisie voor het
Gooi. Deze zou ook voor bestuurders in het
Gooi kunnen dienen als achtergrondinfor
matie en een handvat kunnen zijn bij het
maken van afwegingen en het nemen van
besluiten op het gebied van de ruimtelijke
ordening, waarbij behoud van natuur en
landschap het hoofduitgangspunt is.

De opdracht voor het opstellen van een
zogenaamd achtergronddocument en een
natuur- en landschapsvisie werd verleend
aan het bureau De Groene Ruimte, een
bureau gespecialiseerd in ecologisch
onderzoek en beheerplanning. In een
achtergronddocument diende de ontwikke
ling van het Gooi beschreven te worden en
de daaruit voortgekomen karakteristieken.

Het karakter van het Gooi zou aldus
gedefinieerd worden. Om tot een visie te
komen zou eerst een onderzoek naar de
knelpunten moeten plaatsvinden en een
inventarisatie van de bedreigingen c.q. de
belemmeringen met betrekking tot natuur
en landschap. De visie zou uiteindelijk
moeten resulteren in te nemen maatregelen
om te komen tot behoud, herstel en/of
verdere ontwikkeling van de karakteristieke
Gooise waarden. Het voorgaande zou
moeten worden uitgewerkt tegen het licht
van de ruimtelijke ontwikkelingen.

De opdracht heeft geleid tot de gewenste
rapporten: een achtergronddocument en
een beleidsdocument ’Natuur- en land
schapsvisie voor het Gooi’, die momenteel
in druk zijn. In een volgend nummer van
TVE zal vermeld worden wanneer de
rapporten besteld kunnen worden en op
welke wijze de Vrienden ze in de openbaar
heid zullen brengen.

Met name van belang voor de toekomst van
de Gooise natuur is het beleidsdocument.
Dat begint met een beknopte beschrijving
van de karakteristiek van het Gooi, waarna,
wederom in het kort ingegaan wordt op de
beleidsruimte op provinciaal, regionaal en
lokaal niveau. Vervolgens vindt er een
knelpuntenanalyse plaats in hoofdlijnen die
nader wordt uitgewerkt per deelgebied.
De deelgebieden onderscheiden zich op
basis van de eerder beschreven karakteris
tiek. De analyse leidt tenslotte tot een visie
op de toekomstige ontwikkeling van het
Gooi, wederom per deelgebied nader
uitgewerkt. Het rapport eindigt met een
conclusie en aanbevelingen op het gebied
van de landschaps-ecologie en het beheer,
bezien in ruimtelijke perspectieven.

De Vrienden hopen op een verantwoorde
wijze te hebben bijgedragen aan het aan-
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geven van mogelijkheden om de ruimtelijke
kwaliteiten van het gebied te vergroten en
het formuleren van een hoofddoelstelling
voor het Gooi met betrekking tot natuur en
landschap. De vereniging is er evenwel van
overtuigd dat voor het duurzaam instand
houden van het zogenaamde 'Gooise
karakter’ niet alleen maar volstaan kan
worden met een breed gedragen visie zonder
dat deze met gezamenlijke inspanningen in
een samenhangend ruimtelijk ordenings
beleid wordt uitgewerkt.

Vanzelfsprekend zullen de Vrienden zich
hier blijvend voor inspannen en zich de
nodige moeite getroosten om dit te bewerk
stelligen.

Om u niet langer in afwachting van de
publikatie in het ongewisse te houden volgen
hieronder alvast integraal enkele hoofd
stukken uit het beleidsdocument.

E. Goldfinger-Albertis
bestuurslid
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Karakteristiek van het Gooi

Abiotische karakteristiek

Geologie
De geologische ontstaanswijze heeft geleid
tot een karakteristiek stuwwallenlandschap,
waarvan er in Nederland slechts enkele
voorkomen, bijvoorbeeld op de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug, De stuwwal van
het Gooi behoort tot de lagere stuwwallen
van ons land.

Bodem
Bodemkundig wordt het Gooi gekarakteri
seerd door de dekzanden en de moraine van
de stuwwal. Over beperkte oppervlakte
komen tevens zeekleiafzettingen en veen
gronden voor. Het specifiek grondgebruik
heeft daarbij geleid tot het ontstaan van
heidepodzolen, enkeerdgronden en zande
rijen, waarop na het afzanden een voor de
landbouw geschikt cultuurgronddek van
stadsvuil uit Amsterdam aangebracht is.

Hydrologie
Hydrologisch kan het Gooi worden gekarak
teriseerd als een infiltratiegebied met van
oorsprong naar de randen toe gerichte
grondwaterstromen.

Hoewel de kweldruk door de daling van het
grondwater op de stuwwal sterk verminder-

Graflieuvel op de heide

de, komen nog steeds voor kwelzones
kenmerkende soorten en levensgemeen
schappen voor.

Hydrologisch karakteristiek en van grote
invloed op de flora is het, als gevolg van de
vroegere Zuiderzee, nog steeds brakke
grondwater in het noordelijke deel van het
Gooi. Hoewel door de voortschrijdende
verzoeting de obligate halofyten reeds lang
verdwenen zijn, komen er nog steeds
planten en vegetaties voor die wijzen op
brakke omstandigheden.

Archeologische en cultuur
historische karakteristiek
Het Gooi wordt op grond van vooral de vele
vondsten uit de prehistorie tot de archeolo
gisch rijkste en waardevolste gebieden van
Nederland gerekend. Met name op de
Westerheide, de Zuiderheide en de Hoorne-
boegse heide zijn veel archeologische
monumenten in het veld herkenbaar:
grafheuvels, een urnenveld en kampjes.
Daarnaast is de oude banscheiding tussen
Hilversum en Laren nog in het veld te zien
als een laag dijkje.

Cultuurhistorisch karakteristiek voor het
Gooi is de ruimtelijke verdeling tussen de
esdorpen, aan de rand omgeven door engen
en verderop gelegen heiden en meenten.
Dit leidde tevens tot een vanuit deze dorpen
uitstralend radiaal wegenpatroon. Een
ander karakteristiek, radiaal wegenpatroon
is dat van de diverse dorpen naar het St.
Janskerkhof. Dit is nog goed in het veld te
herkennen.
Een belangrijke toevoeging aan het Gooi is
de later ontstane buitenplaatsen en villa-
gebieden.
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De aan het oude landgebruik verbonden
cultuurhistorische structuur van esdorpen,
engen, heiden en meenten is echter voor een
groot deel verloren gegaan, doordat de
engen en meenten grotendeels werden
bebouwd. Van de oorspronkelijke engen
zijn de sterk verkleinde Naarder, Blaricum-
mer, Laarder en Huizer eng nog als zodanig
te herkennen. Resterende meenten zijn
delen van de Oostermeent (4e kwadrant) en
het niet bebouwde deel van de Hilversumse
Meent. De rechtlijnige verkaveling hiervan
dateert echter van vrij recente datum; van
oorsprong waren de meenten niet verkaveld.
De meeste buitenplaatsen bestaan heden ten
dage nog, maar hebben wel veranderingen
ondergaan. In ’s-Graveland is de historie
van deze buitenplaatsen nog af te lezen aan
het rechtlijnige patroon van sloten en de
hoogteverschillen. De oorspronkelijke
rechtlijnige parkaanleg is echter moeilijker
herkenbaar, omdat deze later vervangen is
door de meer ’natuurlijke’ Engelse stijl.

Opvallend voor de verdere ontwikkeling van
het Gooi zijn de zeer sterke toename van het
inwonertal tussen 1880 en circa 1965, de
uitbreiding van de bebouwing, de verkeers
intensiteit en de recreatiedruk.
De relatieve bevolkingstoename in het Gooi
overtrof zowel die van de Noordhollandse
als die van de Nederlandse bevolking als
totaal in hoge mate. De Gooise stuwwal is
ook aanzienlijk dichter bebouwd geraakt
dan de andere stuwwallen in ons land.
Daarentegen wordt de bebouwing van het
Gooi wel gekenmerkt door overwegend
laagbouw. Uitzonderingen hierop zijn de
hoogbouw van de Kerkelanden en de toren
van de wereldomroep (Hilversum), de
Lange Heul (Bussum) en de torenflat in
Naarden.
Tevens wordt het Gooi in de 20e eeuw
gekenmerkt door een sterke toename van
verkeersintensiteit op de provinciale wegen
en op de (deels nieuw aangelegde) rijks
wegen. Van deze laatste krijgt de A27 tevens
veel verkeer voor Flevoland te verwerken.
Een groot deel van het verkeer vanuit het
noorden en oosten van het land naar de
noordelijke Randstad, waaronder Schiphol,

maakt gebruik van de wegen door het Gooi.
Het Gooi wordt om die reden ook wel als
’verkeersplein’ betiteld. De toegenomen
infrastructuur en verkeersintensiteit dragen
sterk bij aan de verstoring en versnippering
van natuur en landschap.
De landschappelijke verscheidenheid van
het Gooi is van oudsher een trekpleister
voor toeristen en recreanten. In de tweede
helft van deze eeuw is de recreatiedruk sterk
toegenomen. Dit heeft geleid tot een grote
druk op met name heidegebieden en de
Gooimeerkust. Ook het aantal sportvoorzie-
ningen is sterk toegenomen. Deze zijn veelal
in of bij de bebouwing gesitueerd.

Visueel-landschappelij ke
karakteristiek
Het Gooi wordt van oudsher visueel-land-
schappelijk gekarakteriseerd door een grote
verscheidenheid aan sterk verschillende,
merendeels open tot zeer open landschaps-
typen, welke een grote onderlinge samen
hang vertoonden.

Door de ruimtelijke ontwikkelingen in deze
eeuw is de openheid van heide- en weidege
bieden sterk verminderd. Hoewel niet
onaangetast, is de karakteristieke openheid
van de centrale heidegebieden nog wel voor
een groot deel aanwezig. Oorzaken zijn het
veranderd landgebruik, waardoor heiden en
engen niet meer als zodanig werden
gebruikt. Het verloren gaan van de openheid
van de engen nam al een aanvang in de
vorige eeuw, toen marginale landbouw
gronden met hakhout werden beplant.
Het verloren gaan van de openheid van de
heide is veroorzaakt doordat grootschalige
bosaanplant plaatsvond. Daarnaast verbos
ten de heiden doordat ze niet meer werden
beweid en geen plaggen meer werden
gestoken. De openheid in het Gooi is deze
eeuw tevens afgenomen door de sterk
toegenomen bebouwing en infrastructuur.
Bebouwing vond voornamelijk op de engen
en meenten plaats. Door naar elkaar toe
groeiende bebouwing of zelfs (bijna) aan
elkaar gegroeide kernen en door de uitbrei-
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ding van de infrastructuur zijn tenslotte
landschappelijk geïsoleerde deelgebieden
ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn de
strook tussen de A27 en Blaricum-Laren,
het deelgebied Spanderswoud-Corversbos-
’s-Graveland, de Hoorneboegse Heide, en
de restanten van de engen (bijvoorbeeld de
Laarder eng) en meenten (bijvoorbeeld de
Oostermeent).

Onnodig aangelegd viaduct bij de A27

Andere in het Gooi te onderscheiden
deelgebieden zijn:

De grotere heidevelden
Deze worden gekenmerkt door veel reliëf en
relatieve openheid. Zowel de kleinere als de
grotere heideterreinen worden gekenmerkt
door een ’interne’ openheid, welke aan de
randen begrensd wordt door bossen dan wel
bebouwing. Ze zijn nergens echt open.
omdat overal hetzij bebouwing, hetzij
bosranden zichtbaar zijn. Hoewel minder
dan in andere Nederlandse stuwwalgebie-
den, mag het reliëf toch wel als kenmerkend
voor de Gooise heiden worden genoemd.

De half open, half besloten buitenplaatsen
De buitenplaatsen worden visueel-land-
schappelijk gekenmerkt door een grote mate
van afwisseling aan grasland, bouwland,
park en bos. Daarnaast wordt een aantal
(bijvoorbeeld de ’s-Gravelandse buiten
plaatsen) gekenmerkt door de gecreëerde
hoogteverschillen.

De bosgebieden
De bosgebieden worden gekenmerkt door

een grote beslotenheid. De aanwezigheid
van bosranden is tevens van invloed op de
openheid van de aangrenzende gebieden,
waaronder heide en engen.

De Gooise Noordflank
De Gooise Noordflank wordt gekenmerkt
door een grote afwisseling op kleine schaal
van engen, hakhoutbosjes, grote en kleine
heidevelden, schrale graslanden, meentgras-
landen, bos en kustvegetaties. Speciale
vermelding verdient de steile overgang van
het stuwwallenlandschap naar het Gooimeer
tussen Naarden en Huizen.

De Westflank Naarden-Bussum
Voornamelijk bestaand uit het onbebouwde
deel van de Hilversumse Meent, welke
overgaat in het open gebied van de Vecht
streek.

Landschapsecologische
karakteristiek
Bepalend voor de grote waarden van natuur
en landschap van het Gooi zijn de specifieke
hydrologische situatie, de van nature
voedselarme bodems en het landgebruik
zoals zich dat in het Gooi heeft ontwikkeld.

De grote grondwateronttrekking heeft
geleid tot grondwaterstandsdaling, gewij
zigde grondwaterstromingen en vermin
derde kweldruk in de randgebieden.

Oorspronkelijk bestond er een sterke
samenhang tussen met name heiden, engen
en meenten.
De op de stuwwal gelegen heiden werden
gekenmerkt door uitgestrekte, droge
Struikheivegetaties. De leemkuilen op de
Tafelberg- en Blaricummerheide worden,
ondanks een opgetreden verarming door
onder andere betreding van de vegetaties,
nog steeds als uniek voor Nederland
beschouwd. Faunistisch gezien worden de
heiden beschouwd als een verarmde
levensgemeenschap. Veel of uitsluitend op
de heide voorkomende soorten als Zand-
hagedis zijn sterk achteruitgegaan of
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verdwenen. De oorzaak moet worden
gezocht in het verloren gaan van een rijk
gestructureerde heide als gevolg van
enerzijds verrijking en anderzijds het niet
meer bestaande agrarische gebruik van de
heide als leverancier van plaggen en mest en
in verstoring door een hoge recreatiedruk.

Het oorspronkelijke gebruik van de engen
resulteerde onder andere in bijzonder rijke
en waardevolle vegetaties van akker-
onkruiden en een karakteristieke fauna.
Door gewijzigde vormen van landbouw
kundig gebruik, bebouwing en verbetering
van de infrastructuur is onder andere de
relatie tussen engen en heiden verloren
gegaan. Dit heeft geresulteerd in een sterke
verarming van de zeer bijzondere vegetaties
van de engen. De nog resterende waarden
zijn desalniettemin nog hoog.

De meenten in de gradiëntzones aan de rand
van de stuwwal waren zeer rijk aan soorten
van natte voedselarme omstandigheden.

Evenals bij de engen hebben gewijzigde
vormen van landgebruik, bebouwing en
uitbreiding van de infrastructuur geleid tot
een sterke verarming van de meenten. Dit is
versterkt door de veranderingen in de
hydrologie.

De veranderingen in de hydrologie hebben
tevens geleid tot een verarming van flora,
vegetatie en fauna van vochtige heide- en
venvegetaties aan de randen van de stuwwal.
Soorten en levensgemeenschappen van
natte, voedselarme situaties zijn verdwenen
dan wel achteruitgegaan en vervangen door
meer algemene soorten. Op enkele plaatsen
zijn deze waarden nog aanwezig (Laegies-
kamp) of opnieuw ontstaan (Groeve
Oostermeent).

Speciale vermelding verdienen de verande
ringen in de levensgemeenschappen van de
Gooimeerkust en van de bossen.
Door de afsluiting van de voormalige
Zuiderzee zijn aan de Gooimeerkust de
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obligate halofyten reeds lang verdwenen.
In vegetaties langs de Gooimeerkust zijn
echter nog steeds relicten uit dat zoute
verleden te vinden.
De bossen van het Gooi zijn overwegend vrij
jong en nog duidelijk in ontwikkeling. Dit uit

zich onder andere in de afwezigheid van
enkele typische bossoorten, die op zich in
een dergelijk gebied wel verwacht kunnen
worden. In de loop van de tijd wordt dan ook
een verdere toename van bossoorten
verwacht.

Knelpunten in hoofdlijnen

Onder knelpunten worden in dit verband
verstaan: de ruimtelijke ontwikkelingen van
verleden, heden en nabije toekomst, welke
de mogelijkheden tot behoud of herstel van
cultuurhistorische, visueel-landschappelijke
of landschapsecologische karakteristieken
van het studiegebied beperken of belemme
ren.

Als referentiekader voor knelpunten en
oplossingsrichtingen wordt het beschreven
specifieke karakter van het Gooi gehanteerd
(zie ook 'Karakteristiek van het Gooi. Voor
de achterliggende analyse wordt verwezen
naar het achtergronddocument.). De kern
daarvan wordt gevormd door:
-  de cultuurhistorische, visueel-landschap

pelijke en landschapsecologische relaties
tussen de stuwwal van het Gooi en
respectievelijk:
* Gooimeer in het noorden;
* Eemvallei in het oosten;
* de Utrechtse Heuvelrug in het zuid

oosten;
* het veenweidegebied en Vechtstreek in

het zuidwesten en westen;
-  de hydrologische functie van de Gooise

stuwwal als infiltratiegebied en voedings-
gebied voor randzones en aangrenzende
gebieden, met name de Vechtstreek;

-  een grote interne cultuurhistorische,
visueel-landschappelijke en landschaps
ecologische samenhang tussen de oor
spronkelijke esdorpen, engen, heiden,
meenten, hakhoutzones, bossen en
buitenplaatsen op de stuwwal;

-  een grote rijkdom aan archeologische
vindplaatsen en elementen.

Als afgeleide hiervan kan het referentie
kader als volgt worden samengevat:
-  de radiale paden- en wegenpatronen

rondom de oorspronkelijke esdorpen en
het St. Janskerkhof;

-  de afwezigheid van randwegen rondom de
dorpen, waardoor er een vrije uitloop
vanuit de dorpen naar de omringende
natuur is;

-  het besloten coulissenlandschap van de
stuwwal;

-  de door hakhout omzoomde engen met
hun karakteristieke, zeer waardevolle
akkeronkruidenvegetaties en hun beteke
nis voor de fauna, waaronder Patrijs,
Paapje en, tot voor kort, het Korhoen;

-  de cultuurhistorisch, landschappelijk en
ecologisch waardevolle grote, vrij open
heidegebieden met als belangrijke
exponenten het recent verdwenen
Korhoen en de Zandhagedis en de
waardevolle vegetaties van de leemkuilen;

-  de cultuurhistorisch, ecologisch en
landschappelijk waardevolle open,
floristisch zeer soortenrijke meenten op
de lager gelegen, natte gronden, met
onder andere een grote betekenis voor
weidevogels en (lokaal) de Das;

-  de landschappelijk karakteristieke
overgang van stuwwal naar Gooimeer en
de ecologisch waardevolle, soortenrijke
levensgemeenschappen aan de Gooimeer
kust met een grote betekenis voor met
name water- en moerasvogels;

-  de zowel om economische (afzandingen)
als visueel-landschappelijke redenen
ontstane kleinschalige afwisseling tussen
bos, eiken- en beukenlanen, heide.
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landbouwgrond en water van de land
goederen in het noorden (Gooise Noord-
flank), het zuiden (onder andere Einde
Gooi) en het westen (de ’s-Gravelandse
landgoederen), waardoor deze landgoede
ren nu een grote soortenrijkdom aan
planten en dieren kennen;

-  de oorspronkelijke aanwezigheid van
grotere, open heideterreinen rondom de
Wasmeren met met name botanisch
waardevolle vochtige heide- en ven(oe-
ver)vegetaties.

Ven op de Zonneheide

K P

De ontwikkelingen in het Gooi hebben
verschillende effecten gehad op de karakte
ristieke waarden van het Gooi (tabel 1).
Toetsing van de huidige situatie in het Gooi
aan de kernpunten van het referentiekader
leidt tot de volgende constateringen:
-  hoewel een deel van de archeologische

gebieden en elementen verloren is gegaan
door stadsuitbreiding en een deel door
bosvorming, zijn de resterende archeolo
gische waarden nog zeer hoog;

-  een aantal van de cultuurhistorische,
visueel-landschappelijke en ecologische
relaties tussen de stuwwal van het Gooi en
de aanliggende gebieden zijn aangetast of
verloren gegaan:
* de relatie tussen de noordflank van de

Gooise stuwwal en de Gooimeerkust is
verminderd door aanleg van recreatieve
voorzieningen, waaronder het Naarder-
bos en een intensieve dagrecreatie;

* de oostflank van het studiegebied is
afgesneden van de Eemvallei door de
A27;

* de relaties tussen het zuidelijke deel van
de stuwwal, de Utrechtse Heuvelrug en
het veenweidegebied zijn intact geble
ven;

* de relatie tussen de westflank van het
Gooi en het Vechtplassengebied is door
bebouwing en enkele drukke tot zeer
drukke wegen verminderd;

-  de karakteristieke hydrologische situatie
is door grondwateronttrekking en stads
uitbreiding drastisch gewijzigd. Daardoor
hebben met name in de door kwel
gevoede randzone negatieve veranderin
gen in de levensgemeenschappen van
meenten, vochtige heiden en vennen
plaatsgevonden;

-  de interne cultuurhistorische, visueel-
landschappelijke en landschapsecolo-
gische samenhang tussen de oorspronke
lijke esdorpen, engen, heide, meenten,
hakhoutzones, bossen en buitenplaatsen
is door verschillende oorzaken verloren
gegaan:
* door stadsuitbreiding zijn vooral engen

en meenten (en in mindere mate
heiden) bebouwd geraakt. Doordat
kernen vrijwel aan elkaar groeiden zijn
tevens op een aantal plaatsen gebieden
in geïsoleerde delen uiteengevallen;

* door aanleg en intensieve benutting van
een zeer fijnmazig wegennet zijn in een
groot aantal gevallen gebieden in
geïsoleerde delen uiteengevallen.
De voor de infrastructuur benodigde
oppervlakte is daarbij aan deze gebie
den onttrokken. Tevens gaat er van
drukke wegen een grote verstoring op
de omgeving uit, waardoor ook aan
grenzende zones ongeschikt kunnen
raken als leefgebied voor bepaalde
soorten;

* door intensivering en schaalvergroting
in de landbouw zijn de oorspronkelijke,
door het landbouwkundig gebruik
bepaalde, relaties tussen engen,
meenten en de heide verloren gegaan.
Dit heeft geleid tot een sterke botani
sche en faunistische verarming van de
engen en meenten. Tevens heeft dit
geleid tot verbossing van de heide.
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Tabel 1. Effecten van ontwikkelingen op natuur en landschap

O n t w ik k e l in g V is u e e l - l a n d s c h a p p e l i j k C a n d s c h a p s e c o lo g is c h C u l t u u r h i s t o r i s c h

grondw aterdaling verm inderde kw eldruk
randzone G ooi en
V echtstreek , w aardoor
lokaal verdroging en
eutrofiëring

stadsuitbreid ing horizonvervuiling; bio toopverlies: bebouw ing engen en
visuele verkle in ing sterke versnippering  en m eenten en  in m indere
open gebieden; isolatie  (deel-)biotopen; m ate heiden
rom m elige stadsranden veron tre in ig ing  bodem

en water;
beperking  inzijging van
hem elw ater in bodem

infrastructuur en doorsnijd ing  grotere bio toopverlies; vervaging  en
verkeer landschappelijke verstoring  fauna in doorsnijd ing

eenheden; verlich ting brede zone; on tg innings- en
nachtelijk  du iste r langs sterke versnippering  en w egenpatronen
w egen in landelijk isolatie
gebied; (deel-)b io topen;
aantasting veron tre in ig ing  bodem
oorspronkelijke en w ater m et lood en
karak ter landelijk zou t langs
gebied ongerio leerde w egen

bosontw ikkeling visuele verkle in ing toenam e bossoorten; bebossing  archeologisch
open gebieden; verlies aan areaal en cultuurhistorisch
scheid ing  en isolatie heide en  (beperkt) w aardevolle terreinen
open gebieden engen;

scheid ing  en  isolatie
open gebieden

m oderne land- en verdw ijnen  traditionele verloren  gaan  relatie verdw ijnen
tuinbouw  (m aïs, teelten  van de engen heide-engen-m eenten; karakteristieke
kerstbom en. verdw ijnen verkaveling  engen
graszoden, kw ekerijen) karak teristieke flora

en fauna engen en
en m eenten

m eenten

recreatie verstoring  schem ering verstoring  flo ra  en bij intensieve
en duister door fauna van heide, recreatie  en

verlich ting  sportvelden vennen, m eenten  en verblijfsrecreatie;
kusten; verandering
ontstaan  paden en cultuurhistorisch
erosie, onder andere op landschap in
heide;
b io toopverlies door
aanleg  sportparken

‘ recreatie  ’ -landschap
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Samengevat zijn door stadsuitbreiding, de
ontwikkeling van de infrastructuur en de
bosuitbreidingen:
-  de karakteristieke terreintypen (engen,

heiden, meenten) elk sterk in totaliteit in
oppervlakte achteruitgegaan;

-  uitwisseling tussen deelpopulaties door
isolatie (wegen, bebouwing) in veel
gevallen sterk bemoeilijkt; hierdoor
wordt de kans op lokaal uitsterven van
deelpopulaties vergroot, terwijl de kans
op (her)kolonisatie van in principe
geschikte gebieden juist vermindert;

-  de oppervlakten van de resterende
afzonderlijke terreinen veelal te klein om
levenskrachtige deelpopulaties van met
name vogels en grotere zoogdieren te
kunnen herbergen;

-  de resterende, veelal sterk geïsoleerde
gebieden tot minder geschikte leef
gebieden voor karakteristieke levens
gemeenschappen verworden:
* door drukkere wegen treedt (behalve

isolatie) ook over grote afstanden een
merkbare verstoring van de fauna op;

* recreatie met name op heideterreinen

en langs de kust, resulteert in betreding
van kwetsbare vegetaties en verstoring
van de fauna.

Verminderde uitwisselingsmogelijkheden
dreigen, in combinatie met deelgebieden
van te beperkte omvang, een verdere
achteruitgang van het karakter van het Gooi
te veroorzaken en de mogelijkheden voor
herstel en verdere ontwikkeling te belemme
ren. Dit wordt nog versterkt door de
omstandigheden dat:
-  niet altijd een vanuit ecologisch oogpunt

gewenst beheer plaatsvindt, hoewel daar
in principe wel mogelijkheden voor
zouden zijn (bijvoorbeeld aangepast
beheer van engen, akkers en meenten,
maar ook van sportparken, golfbanen en
wegbermen); hierdoor worden niet alle
mogelijkheden benut om de verschillende
terreinen in een ecologische infrastructuur
te integreren;

-  ontwikkelingen zoals de algehele verslech
tering van de milieukwaliteit de mogelijk
heden voor behoud, herstel en ontwikke
ling van natuurwaarden bemoeilijken.

Visie op toekomstige ontwikkeling van
het Gooi

Doelstelling

De Vereniging van Vrienden van het Gooi
heeft zich het behoud van het specifieke
karakter van het Gooi tot doel gesteld.
Daarbij worden de actuele en potentiële
cultuurhistorische, visueel-landschappelijke
en landschapsecologische waarden van het
Gooi tezamen als het karakter van het Gooi
gedefinieerd. Onder de potentiële waarden
worden daarbij zowel de inmiddels verdwe
nen, maar nog te herstellen waarden
beschouwd, als mogelijk geheel nieuw te
ontwikkelen waarden.

Op basis hiervan wordt voor de Natuur- en
landschapsvisie voor het Gooi de volgende
hoofddoelstelling geformuleerd:
-  (her)ontwikkeling van een interne

cultuurhistorische, visueel-landschappe
lijke en landschapsecologische samenhang
van het Gooi;

-  (her)ontwikkeling van cultuurhistorische,
visueel-landschappelijke en landschaps
ecologische relaties tussen het Gooi en
aanliggende gebieden.
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Hierin zijn drie componenten te onder
kennen:
-  behoud van het nog resterende specifieke

karakter van het Gooi;
-  herstel van het oorspronkelijke specifieke

karakter van het Gooi;
-  ontwikkeling van nieuwe visueel-land-

schappelijke en landschapsecologische
waarden.

Behoud, herstel en ontwikkeling van
karakteristieke waarden c.q. nieuwe
waarden worden nagestreefd voor zover:
-  dit redelijkerwijze realiseerbaar is;
-  instandhouding van behouden, herstelde

dan wel nieuw ontwikkelde waarden ook
in de toekomst redelijkerwijze gewaar
borgd is;

-  instandhouding van behouden, herstelde
dan wel nieuw ontwikkelde waarden
bijdragen aan een versterking van het
specifieke karakter van het Gooi dan wel
aan een verhoging van de visueel-land-
schappelijke en landschapsecologische
waarden van het Gooi als geheel;

-  instandhouding van behouden, herstelde
dan wel nieuw ontwikkelde waarden
passen binnen dan wel aansluiten op het
specifieke karakter van het Gooi.

Gewenste ontwikkeling in hoofd
lijnen
Voor (her)ontwikkeling van de karakteris
tieke waarden van de overgangen tussen de
stuwwal en de omgeving is het gewenst dat
de oorspronkelijke hydrologische situatie op
de stuwwal wordt hersteld, zodat de rand-
zones van de stuwwal en verder gelegen
gebieden weer door voldoende kwel worden
gevoed. Daarnaast is het gewenst dat de
visueel-landschappelijke en de landschaps
ecologische relaties met de aan de Gooise
stuwwal grenzende gebieden worden
(her)ontwikkeld.

Voor de (her)ontwikkeling van het speci
fieke karakter van het Gooi is het daarnaast
gewenst dat:
-  isolatie door stedelijke bebouwing, wegen

en/of bos tussen de diverse heideterreinen
onderling en tussen heideterreinen en
engen, akkers en kleinschalige bos
gebieden en landgoederen wordt op
geheven;

-  ecologische verbindingszones tussen de
verschillende, zowel bestaande als nieuw
te ontwikkelen, terreinen en terreintypen
worden hersteld, verbeterd dan wel
ontwikkeld;

-  grotere aaneengesloten oppervlakten
heideterreinen worden gecreëerd;

-  verstoring, veroorzaakt door recreatie
sterk wordt verminderd;

-  beïnvloeding, c.q. uitstraling in het
landelijk gebied van verkeerslawaai en
nachtelijke verlichting waar mogelijk
wordt beperkt;

-  de bebouwing niet verder uitgebreid
wordt, in verband met het ruimtebeslag en
de recreatieve behoeften van de nieuwe
bewoners;

-  het beheer van heideterreinen mede is
afgestemd op de ontwikkeling van een
structuurrijke vegetatie;

-  de bestaande engen worden veilig gesteld,
zowel wat oppervlakte als wat kleinschalig
beheer betreft;

-  het aantal kleinschalig beheerde akkers in
de omgeving van heideterreinen en in de
kleinschalige landgoederen wordt ver
groot;

-  de resterende meenten gevrijwaard
worden en blijven van verdere aantasting
en indirecte beïnvloeding door stadsuit
breiding, infrastructuur en andere
hedendaagse ontwikkelingen;

-  op deze meenten een aangepaste land
bouwkundige bedrijfsvoering wordt
gevoerd, welke ruimte biedt aan soorten
van vochtige, open weidegronden;

-  verdere bebossing en verbossing wordt
tegengegaan;

-  het coulissenlandschap aan een nadere
beschouwing onderworpen wordt en waar
nodig in stand wordt gehouden of wordt
veranderd;

-  de verschillende landgoederencomplexen
elk hun specifieke kleinschalige en rustige
karakter behouden.
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In de volgende paragraaf wordt deze voor
het Gooi gewenste ontwikkeling per
deelgebied uitgewerkt.

Gewenste ontwikkeling per deel
gebied
1. Gooimeerkust
Tussen Naarden en Huizen wordt gestreefd
naar behoud en herontwikkeling van de
gradiëntrijke zone met een grote verschei
denheid aan soorten van moerassen en
rietlanden. De karakteristieke overgang van
de stuwwal naar het Gooimeer dient te
worden beschermd. Terugkeer van de Otter
in het Gooimeer wordt daarbij overigens
niet verwacht. Voorgesteld wordt de
moeras- en rietzone ten oosten van de
jachthaven bij Naarden te laten overgaan in
moerasbos. In oostelijke richting dient de
nog bestaande open overgang van de
meenten naar het Gooimeer te worden
gehandhaafd. Versterking van het stedelijk
karakter van de bebouwing is hier onge
wenst.

De recreatiedruk aan de kust dient met
name tussen Huizen en Naarden verder te
worden verminderd teneinde de verstoring
van de kwetsbare flora en fauna zoveel
mogelijk te beperken.

De achteruitgang van de stroomdal- en
duinplanten dient door een aangepast
beheer te worden gestopt. In dat kader is
onderzoek naar de mogelijkheden voor
herstel van deze karakteristieke vegetatie
gewenst.

2. Randzone ten noordwesten van Bussum en
Naarden

De zichtbaarheid van de vesting dient vanuit
alle richtingen te worden verzekerd.
De in de randzone optredende kwel, welke
geleid heeft tot waardevolle vegetaties van
meenten, dient te worden hersteld.

Gezien de grote mate van verstoring en
isolatie dan wel de beperkte oppervlakte van
de verschillende, ten noorden van de
spoorlijn gelegen, gebieden wordt herstel
van een karakteristieke weidevogelpopulatie

’ « m i * * - * *  j.
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Uitzichtpunt op het Gooimeer vanuit het Magdalenabos
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daar niet haalbaar geacht. Wanneer de voor
deze zone karakteristieke kwel in voldoende
mate kan worden hersteld, wordt voor
gesteld het beheer daar vooral op botanische
grondslag te gaan voeren. In combinatie
hiermee zouden deze gebieden dan ook een
zekere recreatiedruk kunnen verdragen.
Vanwege het nabij gelegen Naardermeer
wordt echter voorgesteld de Keverdijksche
en Overscheensche polder als bufferzone te
laten fungeren, waardoor hier slechts een
zeer beperkte recreatiedruk kan worden
toegestaan.
Het verdient aanbeveling de uitwisselings-
mogelijkheden tussen de verschillende
terreinen te verbeteren door de aanleg van
een of meerdere faunatunnels of doorgangen
onder de A l. Zo mogelijk dienen de
mogelijkheden die reeds bestaande tunnels
bieden te worden onderzocht.
Met betrekking tot de Hilversumse Meent
en Laegieskamp wordt het belang van
behoud van hun relatie met de Vechtstreek
benadrukt, aangezien deze gebieden
volledig van vergelijkbare gebieden in het
Gooi zijn geïsoleerd.

3. Gooise Noordflank

3a. De landgoederenzone
Gezien de hoge actuele waarden wordt
ernaar gestreefd de bestaande landschaps-
ecologische afwisseling en grote verschei
denheid aan plante- en diersoorten in deze
landgoederenzone te behouden. De cultuur
historisch en visueel bepaalde landschappe
lijke afwisseling wordt daarbinnen van groot
belang geacht, evenals de oude beuken- en
eikenlanen. Eventuele vervanging van deze
lanen dient zeker niet voortijdig te gebeuren.
Als vervanging noodzakelijk is, dient ervoor
zorg gedragen te worden dat er de daarop
volgende periode voldoende oude, voor
holenbroeders en vleermuizen geschikte
bomen aanwezig blijven. De voor recreanten
beperkte toegankelijkheid van deze land
goederen garandeert een hoge mate van
rust. De toegankelijkheid dient daarom niet
te w orden vergroot. Andere invloeden
welke de rust dreigen te verstoren, bijvoor
beeld een verder toenemende verkeersinten
siteit langs de Nieuwe Bussummerweg,

dienen zo mogelijk te worden beperkt door
het doorgaande verkeer een andere route te
laten kiezen.

3b. Boscomplex met verspreid liggende
engen en heidevelden

Binnen dit complex komt nog een aantal
karakteristieke soorten van zowel heide als
engen voor. De (oorspronkelijke) ruimte
lijke verdeling tussen bos, engen en heide is
redelijk bewaard gebleven. Hierdoor lijken
er goede mogelijkheden te zijn om de
oorspronkelijke relatie tussen engen en
heiden, met de bijbehorende waarden, te
herstellen. Hiertoe dienen de nog resterende
engen weer als zodanig te worden beheerd.
Tevens dienen op strategische plaatsen
enkele akkertjes te worden aangelegd, bij
voorkeur aan de rand van of op de verschil
lende heideterreinen. De heideterreinen
dienen op hun beurt op aangepaste wijze te
worden beheerd. De heideterreinen dienen
ook via heideachtige corridors door het bos
en/of langs wegen met elkaar te worden
verbonden. Dit houdt tevens in dat:
-  de verstoring en isolatie door de Crailose-

weg, Blaricummerstraat en Huizerweg
verminderd moet worden;

-  kleine oppervlakten bos en/of heide tot
akkertjes omgevormd moeten worden;

-  in bossen heidecorridors gerealiseerd
moeten worden;

-  het fijnmazige padenpatroon en de hoge
recreatiedruk verminderd moeten
worden.

Hoewel dit voor veel soorten een grote
verbetering van hun leefgebied zou beteke
nen, zal voor het herstel en instandhouding
van een aantal diersoorten, bijvoorbeeld het
Korhoen, de oppervlakte aaneengesloten
heide te beperkt zijn om als populatie te
kunnen voortbestaan.

De vele archeologisch van belang zijnde
vindplaatsen van nederzettingen en urnen
velden en de grafheuvels dienen behouden
te blijven. De ecologisch zeer waardevolle
vegetaties van de leemkuilen op de Tafel
berg- en Blaricummerheide dienen in stand
te worden gehouden. Te intensieve betre-
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ding door recreanten is daarbij ongewenst,
maar een lichte, natuurlijke begrazing wordt
wenselijk geacht. De recreatiedruk kan
beter gereguleerd worden wanneer het
padenpatroon herzien wordt. Door de
belangrijke paden niet langs de leemkuilen
te laten lopen, kan in deze kuilen, zonder
afrastering, een beperking van de betreding
tot een wellicht aanvaardbaar niveau
worden gerealiseerd. In hoeverre de
algehele verslechterde milieukwaliteit het
voortbestaan van deze waardevolle vegeta
ties bedreigt is onduidelijk.

4. Overgang stuwwal-Eemvallei

4a. Vierde kwadrant van de Oostermeent
Dit gebied is volledig van de rest van de
voormalige meentgronden geïsoleerd.
Het gebied wordt tevens sterk beïnvloed
door zowel uitstraling van de stedelijke
bebouwing als door verstoring vanaf de A27.
Bebouwing van het 4e Kwadrant wordt
afgewezen, omdat dan ook de nog reste
rende natuurwaarden van dit gebied
verloren gaan. Mogelijkheden om de
natuurwaarden te verhogen worden vooral
gezocht in een aangepast botanisch beheer
van de resterende graslanden en sloten.
Dit vergt een aangepast landbouwkundig
en/of slootbeheer. Ook minder kritische
weidevogels en bijvoorbeeld amfibieën
zullen daar overigens van profiteren.
Een randvoorwaarde voor het op botanische
waarden gericht beheer is overigens wel dat
de kwel vanuit de stuwwal, welke indertijd
mede voor zeer soortenrijke grasland- en
slootvegetaties heeft gezorgd, wordt
hersteld.

4b. De Kampen
Kemphaan, Grutto en Gele kwikstaart zijn
in dit deelgebied waargenomen. De Kampen
is een belangrijk weidevogelgebied met een
duidelijke cultuurhistorische, visueel-land-
schappelijke en landschapsecologische
relatie met de Eemvallei. Er wordt naar
gestreefd deze waarden te behouden en
waar moge lijk verder te ontwikkelen.
Het behoud van de relatie met de Eemvallei
is daarbij een voorwaarde. Toename van de

verstoring door de A27 is erg nadelig voor
natuur en landschap. Een eventuele verbre
ding van de A27 en/of een openbaar-
vervoersverbinding langs de A27 wordt
nadelig geacht, gezien het areaalverlies en
de verstoring die zowel aanleg als gebruik
met zich meebrengen. In de huidige situatie
wordt beperking van de verstoring door
verkeerslawaai nagestreefd, zonder dat dat
ten koste mag gaan van de nog bestaande
openheid van dit gebied. Eventuele aan te
brengen geluidwerende voorzieningen
dienen daarop te worden af gestemd.

4c. Oostrand Blarieum-Laren
De mogelijkheden om in dit deelgebied de
voor meenten karakteristieke waarden te
herstellen of te ontwikkelen worden gezien
de oppervlakte, de verstoring door de A27
en de stadsrandactiviteiten nihil geacht.
Deze strook biedt echter wel mogelijkheden
om bij te dragen aan ontwikkeling van de
natuur- en landschapswaarden van het Gooi
als geheel, door in deze reststrook een meer
besloten, landgoed- of bosachtig karakter te
ontwikkelen. Hiermee wordt de visuele en
geluidsverstoring van de A27 verminderd.
Dit biedt met name aan kleinere dieren
(vleermuizen, zangvogels) mogelijkheden.
Daarvoor zouden ter hoogte van de afslag
Eemnes wel de uitwisselingsmogelijkheden
tussen de noordelijke en de zuidelijke helft
moeten worden verbeterd.

5. Centrale heide, Laarder Wasmeer-
complex, Laarder eng en Postiljonheide

Gezien de aanwezige terreintypen en de
waargenomen karakteristieke soorten
herbergt dit deelgebied in essentie nog het
specifieke karakter van het Gooi. Er wordt
naar gestreefd om dat karakter in dit
deelgebied volledig tot uitdrukking te
brengen.

Dat houdt in dat wordt gestreefd naar het
behoud van de nog resterende archeolo
gische en cultuurhistorische waarden als de
verschillende grafheuvels, verschillende
vindplaatsen van nederzettingen en urnen
velden, de bijenschans en het radiale
wegenpatroon naar het St. Janskerkhof.

16



f W ' -1

.

-//.  -  -

m  j

A l jÉ l.JLy
Laarder Wasmeercomplex

Daarnaast wordt gestreefd naar (her)ont-
wikkeling van een heide-engen-boscomplex.
In aansluiting daarop wordt gestreefd naar
het ontwikkelen van een gradiënt van de
droge centrale heide naar het Laarder
Wasmeercomplex met vochtige heide- en
venvegetaties.
Realisering hiervan vraagt:
-  vergroting van de oppervlakte vrij open,

aaneengesloten heide door het deels
verwijderen van spontane bebossing op
met name de Westerheide;

-  vergroting van oppervlakte en aantal
engen en kleinschalig beheerde akkers
door deze op de overgangen tussen bos en
heide te realiseren, bij voorkeur in de
noordoostelijke zone;

-  herstel van de visueel-landschappelijke en
landschapsecologische relatie tussen de
verschillende onderdelen van de centrale
heide door:
* het verminderen van verstoring en

isolatie die door met name de Hilver-
sumseweg wordt veroorzaakt; dit lijkt

slechts door civieltechnische maat
regelen (bijvoorbeeld tunnels) realiseer
baar;

* het meer open maken van de beplanting
en bosstroken die het centrale heide
gebied doorkruisen, zoals die langs de
Hilversumseweg en de Lange Heul;

-  beperking van de verstoring door de Al
middels geluidbeperkende voorzieningen;

-  verdere beperking van de zichtbaarheid
van de laagbouw en stedelijke uitstraling
door de ontwikkeling van een bosstrook,
welke geleidelijk overgaat in de heide;
hierbij kan ook gedacht worden aan een
half open beplanting (coulissen);

-  een heidebeheer, gericht op vergroting
van de structuur van dwergstruikvegeta-
ties;

-  sterke beperking van het padenpatroon en
verstoring door recreatie;

-  herstel/ontwikkeling van een droog-nat
gradiënt en landschapsecologische relatie
tussen het Laarder Wasmeercomplex en
de centrale heide door het omvormen van
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bos tot heideachtige vegetaties; tevens
herstel van de openheid en van de
vochtige heide- en venvegetaties rond het
Laarder Wasmeercomplex om de over
levingskans van de bestaande, van
vergelijkbare vegetaties geïsoleerde
lokale populaties te verhogen; het raster
rond het Laarder Wasmeercomplex dient
een aantal doorgangen voor dieren te
krijgen door het plaatselijk te verlagen of
door het te openen aan de zijde waar de
minste recreanten verwacht worden;
het realiseren van een ecologische
verbindingszone tussen enerzijds de
Zuiderheide en anderzijds Laarder
eng/Postilj onheide;

-  ontwikkeling van met name de land-
schapsecologische relatie tussen de
Laarder eng en de aan dezelfde zijde van
de Al gelegen Postiljonheide, door
omvorming van een deel van de tussenlig
gende bosstrook tot heide- of grasachtige
vegetaties en enkele kleine akkers.

Naast bovengenoemde maatregelen is het
gewenst om de oorspronkelijke landschaps-
ecologische relatie tussen Laarder eng en
Postiljonheide enerzijds en het centrale
heidegebied anderzijds te herstellen. Gezien
de aard van de huidige scheiding (de zeer
drukke A l, deels in combinatie met een
bosrijke villawijk) wordt het echter betwij
feld of deze relatie nog te herstellen is.
Mogelijkheden liggen wellicht in een smalle,
heide- of grasachtige verbindingsstrook
langs de Hilversumse weg bij de ongelijk
vloerse kruising of via de fietstunnel bij
Laren.

Door enkele van de genoemde maatregelen
wordt bos omgevormd in andere terrein-
typen. Dat wordt verantwoord geacht,
omdat de te ontwikkelen waarden van het
daardoor te realiseren engen-heide-bos-
complex in totaliteit hoger worden ingeschat
dan wanneer het bos wordt gehandhaafd.
De hierdoor omgevormde bosoppervlakten
kunnen overigens binnen het Gooi, bijvoor
beeld in de oostflank (deelgebied 4c), zinvol
worden gecompenseerd.

6. Zuidoostelijk bos- en heidegebied
Het oorspronkelijke karakter, waarin bos en
landgoederen worden afgewisseld met
heide, enkele kleinschalige akkertjes en het
Hilversumse Wasmeer dient behouden en
waar mogelijk hersteld te worden. Dat geldt
ook voor de nog bestaande oorspronkelijke
relaties met de Utrechtse Heuvelrug.
De overgangen naar het veenweidegebied
dienen behouden te blijven. De voor de
landgoederen karakteristieke grote vogel
rijkdom en de cultuurhistorisch karakteris
tieke oude eiken- en beukenlanen, het
doorgeschoten eikehakhout en de stuifzand-
ruggen dienen behouden te blijven.

De verloren gegane relatie tussen het
oostelijke en het westelijke bosgebied dient
hersteld te worden, omdat beide delen
samen het leefgebied vormen van aan grote
oppervlakte arealen gebonden soorten,
waaronder de Das. Dit is eveneens van
belang voor de bossoorten van het westelijke
deelgebied, omdat deze anders volledig
geïsoleerd zijn van andere bosgebieden.

Dassentunnel bij station Hollandse Rading

-A  -AA
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De door de spoorlijn en A27 ingeklemde
punt ten zuidoosten van Hilversum is
bosrijk. Gezien de beperkte oppervlakte en
de zeer nabijgelegen infrastructuur wordt
ontwikkeling van een soortenrijke bosfauna
hier niet verwacht. Daarom wordt ernaar
gestreefd om in deze punt een deel van de
recreatiedruk van de Hoorneboegse heide
en de landgoederen op te vangen.
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De oorspronkelijke openheid rondom het
Hilversumse Wasmeer is door verbossing
verloren gegaan. Hierdoor, door de A27 en
doordat Hilversum in zuidoostelijke richting
is uitgebreid is tevens de oorspronkelijke
relatie tussen het Hilversumse Wasmeer en
het Laarder Wasmeercomplex verloren
gegaan.
Behoud en verdere ontwikkeling van de
karakteristieke vochtige heide-en venpopu-
laties bij het Hilversume Wasmeer door het
Hilversumse en het Laarder Wasmeer via
een stelsel van vochtige vegetaties te
verbinden, worden vanwege de bestaande
infrastructuur en de tussenliggende (droge)
bosgebieden beperkt mogelijk geacht.
Het omvormen van het omringende bos tot
heideachtige vegetaties kan wel bijdragen
aan behoud en verdere ontwikkeling,
doordat zo de oppervlakte van gelijksoortige
vegetaties kan worden vergroot. Herstel van
de oorspronkelijke hydrologische situatie is
hiervoor wel bepalend.

Op de Hoorneboegse heide wordt herstel
van een karakteristieke heidelevensgemeen-
schap om de volgende combinatie van
omstandigheden moeilijk haalbaar geacht:
-  de zeer beperkte oppervlakte;
-  een fijnmazig padenpatroon;
-  een zeer hoge recreatiedruk;
-  een sterke vergrassing.

Wel lijkt het moge lijk om door een heide-
herstelbeheer het oorspronkelijke heide
landschap te herstellen. Afhankelijk van het
beheer en de mate waarin betreding en
ontsluiting kunnen worden gereguleerd, kan
deze heide wel van betekenis zijn voor een
aantal kleinere, minder verstoringsgevoelige
heidesoorten.

7. Zuidwestelijk veenweidegebied
Er wordt gestreefd naar behoud en zo
mogelijk verdere ontwikkeling van de als
hoog gewaardeerde huidige karakteristieke
waarden van met name de Egelshoek.

Het in de Egelshoek mede op de natuur
waarden gerichte beheer dient in dat kader
te worden voortgezet. Dit wordt van groot

belang geacht vanwege zowel de waarden
van Egelshoek zelf als vanwege de visueel-
landschappelijk en landschapsecologisch
belangrijke relaties met en overgang naar de
op de stuwwal van het Gooi gelegen bossen
en landgoederen. Herstel van de oorspron
kelijke hydrologische situatie is hierbij van
groot belang vanwege de hierbij optredende
kwel in dit gebied.
Een toename van de verstoring door
recreatie en verkeer en intensivering van het
beheer en bebouwing dienen voorkomen te
worden, omdat deze de karakteristieke
waarden sterk zouden aantasten.

Versterking van de samenhang tussen het
noordwestelijk van Nieuw-Loosdrecht
gelegen gedeelte en de Egelshoek wordt
nagestreefd middels het creëren van een
verbindingszone westelijk van Nieuw-
Loosdrecht. Tevens is versterking van deze
relatie mogelijk door een aangepast beheer
van de ten oosten van Nieuw-Loosdrecht
gelegen gronden. Een knelpunt bij de
ontwikkeling van de faunistische waarden
wordt gezien in de door het verkeer op
de Diependaalselaan en de Loosdrechtseweg
veroorzaakte verstoring en de met het
Hilversumse (sport)vliegveld samen
hangende geluidshinder. Daarnaast is er
sprake van visuele verstoring vanaf het
Tienhovens kanaal.

8. Gooise Westflank
Deze landgoederen- en boszone vormt de
oorspronkelijke overgang van de stuwwal
naar het westelijke plassengebied. In deze
gradiëntrijke zone is een kleinschalig, zeer
gevarieerd en karakteristiek landschap
ontstaan. Voor dit deelgebied wordt behoud
en herontwikkeling van het specifieke
karakter en samenhang van ’s-Graveland,
Corversbos, Spanderswoud, Cruysbergse
Zanderij en Fransche Kampheide nage
streefd.

De kleinschalige afwisseling en het tot op
heden gevoerde beheer dienen behouden en
voortgezet te worden.
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tussen de landgoederenzone en het oostelijk
gelegen centrale heidegebied wordt moeilijk
haalbaar geacht, gezien de aanwezige
stedelijke bebouwing en infrastructuur.
De drukke, deels door bosstroken en
bebouwing begrensde wegen zijn zowel
belangrijke visueel-landschappelijke als
landschapsecologische barrières binnen dit
gebied zelf als tussen dit gebied en het
westelijk en noordwestelijk gelegen plassen-
gebied. Om behoud en verdere ontwikkeling
van soorten van natte milieus (bijvoorbeeld
de Ringslang) mogelijk te maken, dienen
deze verstoring en isolatie echter sterk
teruggedrongen te worden. Hiervoor komen
zowel cultuurtechnische voorzieningen,
welke de barrièrewerking voor met name
dieren verminderen, in aanmerking als
verkeerstechnische voorzieningen, welke
snelheid en daarmee de verstoring door het
verkeer verminderen.
De Fransche Kampheide is volledig geïso
leerd geraakt door bebouwing en infrastruc
tuur. De Franse Kampweg veroorzaakt
daarnaast een grote verstoring. Om de

resterende waarden van de Fransche
Kampheide te behouden en verder te
ontwikkelen dienen de uitwisselingsmoge-
lijkheden met het Spanderswoud te worden
hersteld. Tevens dient de verstoring door de
Franse Kampweg te worden verminderd.
Indien verkeerstechnische voorzieningen
niet haalbaar zijn, kan worden overwogen
langs de Franse Kampweg een beplantings-
strook te ontwikkelen. Daarbij moet er wel
zorg voor worden gedragen, dat deze geen
extra barrière gaat vormen voor heide-
soorten.

Het onlangs door de gemeente Bussum
genomen besluit de Cruysbergse Zanderij
niet te bebouwen, maar aan te wijzen als
relatienotagebied of over te dragen aan een
natuurbeschermingsorganisatie wordt
gesteund. Gezien de grote mate van isolatie
door bebouwing dienen tussen de Cruys
bergse Zanderij en de Hilversumse Meent
de uitwisselingsmogelijkheden voor amfi
bieën te worden verbeterd, bijvoorbeeld
door een verbinding onder de Meentweg.

Conclusie en aanbevelingen

Het oorspronkelijke esdorpenlandschap op
de Gooise stuwwal werd gekenmerkt door
een ruimtelijke verdeling van engen die
nabij de esdorpen lagen en verderop
overgingen in heideterreinen. Waar de
stuwwal overgaat in lager gelegen gebieden
kwamen de meenten tot ontwikkeling.
Perioden van grote verandering zijn de 17e
eeuw en de 20e eeuw. In de 17e eeuw is een
aanvang gemaakt met de afzanding van
delen van de stuwwal en de aanleg van de
buitenplaatsen. Dit is tevens het begin van
de bebossing van het Gooi geweest. De 20e
eeuw wordt gekenmerkt door een veran
derde landbouwkundige bedrijfsvoering en
een enorme bevolkingsgroei. Deze hadden
op hun beurt een sterke toename tot gevolg
van bebouwing, wegen, grondwateronttrek

king en recreatie. Door de hiermee samen
hangende biotoopverkleining, versnippe
ring, isolatie en verstoring zijn in het Gooi
veel natuurwaarden verloren gegaan.

Om het specifieke karakter van het Gooi te
kunnen behouden of herstellen en mogelijk
nieuwe waarden te kunnen ontwikkelen,
dienen de oorspronkelijke samenhang
binnen het Gooi en de relaties tussen de
stuwwal en de aangrenzende gebieden te
worden hersteld Dit betekent dat verdere
verkleining van elementen van cultuurhisto
rische landschappen en van bos- en natuur
gebieden moet worden voorkomen. Tevens
moeten verdere versnippering, isolatie en
verstoring worden tegengegaan. Bestaande
versnippering, barrières en verstoring
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dienen te worden opgeheven en waar dat
niet mogelijk blijkt te zijn, in gunstige zin te
worden aangepast. In de natuur- en land-
schapsvisie worden daarvoor de hoofdlijnen
aangegeven. Om deze ook daadwerkelijk te
kunnen realiseren dient verdere concretise
ring plaats te vinden. Opgemerkt wordt dat
behoud, herstel en ontwikkeling van
cultuurhistorische, visueel-karakteristieke
en landschapsecologische waarden in het
Gooi, vaak hand in hand gaan.

Naast de versnippering in natuur en land-
schap is er ook versnippering in beleid.
Benadrukt wordt dat een gezamenlijke
aanpak van de geschetste problemen door
gemeenten en andere terreinbeherende
instanties sterk bepalend is voor de kans op
welslagen om het specifieke karakter van het
Gooi te kunnen herstellen en mogelijk
nieuwe waarden te kunnen ontwikkelen.

Wat betreft de concretisering van de
hoofdlijnen uit de natuur- en landschapsvisie
zouden, onder andere, de volgende met
elkaar samenhangende, aspecten aan de
orde dienen te komen1-2*:
a. verbetering en ontwikkeling visueel-land-

schappelijke en landschapsecologische
(verbindings)zones;

b. integraal bermbeheer voor het Gooi;
c. herstelplan engen, akkers en meenten;
d. beheerplannen per object.

Ad a. Verbetering en ontwikkeling
visueel-landschappelijke en
landschapsecologische
(verbindings)zones

Verbinding van een aantal terreinen en
deelgebieden is met name om visueel-land
schappelijke en landschapsecologische
redenen gewenst. Suggesties voor maatrege
len om te komen tot verbinding van terreinen
of deelgebieden zijn bijvoorbeeld:
-  het creëren van heideachtige vegetaties:

* ter hoogte van het voormalige pomp
station, als corridor tussen de Wester-
heide en de Zuiderheide;

* in de bosstrook tussen Postiljonheide en

Laarde'r eng;
* in de bossen van de Gooise Noordflank

tussen de Tafelbergheide/Blaricummer-
heide en de Limitische Heide/Nieuw
Bussummerheide;

-  het meer openmaken van de bosstroken
die heideterreinen scheiden (Hilversumse-
weg, Lange Heul, Crailoseweg, Naarder-
weg);

-  herstel van de relatie tussen het Laarder
Wasmeercomplex en de Zuiderheide door
omvorming van een strook bos tot een
heidevegetatie met een nat-droog gra
diënt;

-  het ontwikkelen van een verbindingszone
ten westen van Nieuw-Loosdrecht.

Versterking van verbindingszones omvat
onder andere het opheffen van bestaande
barrières en het voorkomen van nieuwe
barrières. Lokaties die in aanmerking
komen voor voorzieningen ter vermindering
van de barrièrewerking zijn bijvoorbeeld:
-  de Hilversumseweg, om de Westerheide

en de Zuiderheide te verbinden;
-  de Meentweg, om uitwisseling tussen de

Cruysbergse Zanderij en de Hilversumse
Meent mogelijk te maken;

-  de Al ten noorden van Naarden, om een
verbinding te creëren tussen de graslanden
rond de vesting Naarden en het Naarder-
bos.

Ook kan worden gedacht aan het aangeven
van lokaties waar rasters dienen te worden
verwijderd of aangepast om uitwisseling
mogelijk te maken. Voorbeelden daarvan
zijn de rasters rond het (voormalige)
pompstation aan de rand van de Westerheide
en rond het Laarder en Hilversumse
Wasmeer.

Bij verbetering en ontwikkeling van visueel-
landschappelijke en ecologische zones kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan:
-  het ontwikkelen van een moerasbos langs

de Gooimeerkust ten oosten van de
jachthaven van Naarden;

-  ontwikkeling van een parklandschap aan
de oostrand van Blaricum-Laren, ten
behoeve van, onder andere, recreatie;

21



-  vergroting van de oppervlakte vrij open,
aaneengesloten heide in het Centrale
heidegebied door het terugzetten van bos;

-  herstel van het heidelandschap van de
Hoorneboegse heide;

-  ontwikkeling van vochtige heidevegetaties
rond het Hilversumse Wasmeer.

Naast een grote landschapsecologische
betekenis hebben de voorgestelde maatrege
len ook cultuurhistorische en visueel-land-
schappelijke betekenis. De cultuurhistori
sche betekenis ligt in het feit, dat het
karakter en de ruimtelijke ontwikkeling van
het Gooi juist sterk is bepaald doordat de
verschillende terreinen en deelgebieden met
elkaar in verbinding stonden. De visueel-
landschappelijke betekenis is gelegen in het
feit, dat met name de aanleg van verbin-
dingszones op kleinere schaal tot een grotere
variatie in landschapstypen zal leiden.

Ad b. Integraal bermbeheerplan
voor het Gooi

Wegbermen en bermsloten kunnen goede
ecologische verbindingszones vormen voor
planten en dieren. Van deze mogelijkheden
kan in het Gooi optimaal gebruik worden
gemaakt bij het verbinden van nu nog
geïsoleerde terreinen. Tevens kunnen
bermen en bermsloten hoge belevingswaar
den vertegenwoordigen, met name wanneer
door een meer ecologisch beheer een grote
bloemenrijkdom wordt gerealiseerd.
Opgemerkt wordt dat naast deze voordelen,
een ecologisch bermbeheerplan ook tot
lagere beheerskosten kan leiden.

Ad c. Aangepast beheer en zo
mogelijk uitbreiding van
engen, akkers en meenten

Engen en meenten hebben een belangrijke
rol gespeeld in de ontwikkeling van het
karakter van het Gooi. Om die reden is het
cultuurhistorisch gezien van belang dat het
karakteristieke patroon van engen en
meenten in het Gooi als zodanig herkenbaar

is en blijft. Daarmee wordt tevens bijgedra
gen aan de verscheidenheid aan landschaps
typen. Landschapsecologisch zijn de engen
en meenten van belang door een karakteris
tieke flora en fauna en door de (oorspronke
lijke) relaties met de heideterreinen.

Gezien de grote waarden die engen, akkers
en meenten in het Gooi vertegenwoor
d ig d en , is het gewenst waar mogelijk op
bestaande engen, akkers en meenten een
aangepast beheer te voeren. Tevens is het
gewenst om met name in (voormalige)
engen-complexen en aan de randen van
heideterreinen enkele akkertjes te ont
wikkelen.

De cultuurhistorische betekenis daarvan is
gelegen in het feit dat hiermee een deel van
het oorspronkelijke engen- en meenten
patroon kan worden gehandhaafd en
hersteld. Deze betekenis kan nog worden
vergroot door daarnaast meer traditionele
teelten toe te passen. Een grotere variatie
aan landschapstypen, een goede keuze van
de op engen en akkertjes te telen gewassen
en de ontwikkeling van bloemrijke meenten
en hooilanden dragen bij aan de visueel-
landschappelijke betekenis hiervan.
Een aangepast, meer ecologisch beheer van
engen, akkertjes en meenten zal tenslotte
bijdragen aan een grotere verscheidenheid
aan planten en dieren in het Gooi.

Een lokatie waar aanleg en ontwikkeling van
kleinschalig beheerde akkers zinvol is, is
bijvoorbeeld de noordwestrand van de
Postiljonheide. Ook zou het waardevol zijn
om de Limitische heide/Nieuw Bussummer-
heide en de Tafelbergheide/Blaricummer-
heide te verbinden door een zone met kleine
akkers, stroken heideachtige vegetatie en
bos.

Ad d. Beheerplannen per object
Uiteraard moeten bestaande beheerplannen
getoetst worden aan de natuur- en land-
schapsvisie. Voor objecten waarvoor nog
geen beheerplan bestaat, zou dat alsnog
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moeten worden opgesteld, rekening hou
dende met de natuur- en landschapsvisie.
Wat betreft het beheer van particuliere
landgoederen dient met klem te worden
gestreefd naar samenwerking in beheer en
onderhoud; als voorbeeld hiervoor kunnen
de reeds elders functionerende ’bosgroe-
pen’, waarin particuliere boseigenaren
samenwerken, dienen.

NOTEN

1) Een overzicht van het instrumentarium waar
mogelijk gebruik van kan worden gemaakt, is
opgenomen in een bijlage.

2) Volledigheid wordt in deze opsomming niet
nagestreefd.

Hollandse Landgeiten op heischrale grasland
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Begrazing in het Goois Natuurreservaat

Jelle Harder

In veel heidegebieden van het Goois
Natuurreservaat (GNR) was al geruime tijd
zichtbaar dat grote delen steeds verder
dichtgroeiden. Vanwege de hoge kosten
kwam het GNR onvoldoende toe aan het
- veelal in handkracht - uit te voeren beheer.
Begrazing van enkele terreinen wordt gezien
als een mogelijkheid hierin wat te verande
ren.
Het Goois Natuurreservaat besloot hiertoe,
geïnspireerd door de goede ervaringen en
resultaten met begrazing rondom het
Pluismeer nabij Lage Vuursche.
Als doelstellingen worden genoemd, dat
door begrazing verregaande ’verbossing’

voorkomen kan worden en de afwisseling
- met bijbehorende soortenrijkdom aan flora
en fauna - op peil wordt gehouden, mogelijk
zelfs verhoogd. Bij de plannenmakerij
werden adviezen ingewonnen bij het
voormalige Rijksinstituut voor Natuur
beheer, nu Instituut voor Bos- en Natuur
onderzoek en de Wetenschappelijke
adviescommissie van het Goois Natuurreser
vaat. Ook de beheervisies die waren
opgesteld in het kader van de Natuur
beschermingswet, werden geraadpleegd.
Op 15 april 1987 werd door het Goois
Natuurreservaat een persbericht uitgegeven:
’’Sinds kort grazen er acht runderen in het

Bosbegrazing
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Oever met Pitrus (op achtergrond Charolaiskoeien)

Hilversumse Wasmeer".
Men wilde enige ervaring opdoen, daarna
zou een kudde geplaatst worden in het
grotere Laarder Wasmeer. Als diersoort
werd gekozen voor runderen behorende tot
een oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig
ras: Charolais.
Zij worden al sinds de achttiende eeuw
gefokt voor het vlees en zijn goed bestand
tegen de ruige omstandigheden in het
Wasmeer. De keuze voor Charolaiskoeien
was eigenlijk toevallig, deels voor de hand
liggend. Bij het genoemde Pluismeer waren
Charolaiskoeien van boer W. Stormbroek
uit Hollandsche Rading ingezet. Stormbroek
is sinds 1970 fokker van deze diersoort en
had bij het Pluismeer al de nodige ervaring
opgedaan; bovendien woont hij in de buurt.
Voor het Goois Natuurreservaat gaf dit
voldoende vertrouwen om van deze fokker
vee in te scharen. Dat gebeurde en gebeurt
nog steeds met gesloten beurs.
Aangezien het Hilversumse Wasmeer
enigszins lijkt op het Pluismeer, niet te groot

is en omringd door een goed raster, werd
daar met de begrazing begonnen.
Nog diezelfde maand werd een tweede
project gestart, binnen het bestaande raster
van het Laarder Wasmeer.

Het Hilversumse Wasmeer

Het Hilversumse Wasmeer (Klein Wasmeer)
ligt ten zuidoosten van Hilversum en is
oorspronkelijk voedselarm. De vestiging
van een kolonie Kokmeeuwen had negatieve
gevolgen. Door de uitwerpselen van deze
dieren werd het water voedselrijker en
veranderde de vegetatie in de directe
omgeving.
Steeds meer delen begroeiden met Pitrus en
ook het Pijpestrootje rukte op. Daarnaast
verschenen er meer berken en vliegdennen.
Planten als Dopheide en Kleine zonnedauw
kwamen hierdoor sterk in de verdrukking.
Het oorspronkelijke ven had vroeger een
oppervlakte van circa 6,5 ha. In de huidige
toestand is hiervan nagenoeg 3,5 ha geheel
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dichtgegroeid.
Gelukkig heeft het Goois Natuurreservaat
gemeend een einde te moeten maken aan dit
’dichtgroeiproces’. In mei 1986 (broed-
seizoen, een zeer ongelukkig tijdstip!)
werden over een groot oppervlak bomen en
struiken omgezaagd en afgevoerd.
De bosjes aan de randen werden gedund.
Na dit voorwerk konden begin april 1987 de
eerste Charolaisrunderen binnen het raster
worden losgelaten. Vanaf die tijd grazen er
vijf tot acht runderen van april tot november.
De eerste indruk is, dat de dieren in korte
tijd voor een veel opener oeverzone hebben
gezorgd. Jonge opslag wordt zeer kort
gehouden. De pijpestrootjesvelden zijn voor
een belangrijk deel afgegraasd en op de
ontstane open plekken verschijnen plaatse
lijk Dopheide, Veenpluis en Kleine zonne
dauw. In de oude pitrusbegroeiing zijn nog
geen opvallende veranderingen te zien.
Tussen de pollen Pitrus groeit wel steeds
meer Veenmos, dat tot hoogveenvorming
leidt. Om die reden is het minder gewenst
hier al te grote actieve ingrepen te doen.
Opvallend is, dat wel gevreten wordt aan
jonge pitruspollen, die aan de randen van de
oude pollen en langs de modderige oevers
staan. Dat de koeien toch op grotere delen
van het pitrusveld gaan grazen kan wellicht
bereikt worden door eerst stukken te
maaien. Dat maaisel moet worden afgeharkt
en op hopen gezet in de bosrand, maar het
kan dienen als broeihoop voor Ringslangen.
Na het maaien en afvoeren kunnen ook
kleine stukjes geplagd worden. Zonnedauw-
plantjes zullen hier zeker van profiteren.

De gedachte leeft het te begrazen oppervlak
met enkele tientallen hectaren bosgebied uit
te breiden. Zover is het echter nog niet
gekomen, mede omdat het Rijk terug
houdend subsidiebeleid voert en eerst een
experiment met bosbegrazing op de Veluwe
wil afwachten. Met het oog op de toekom
stige begrazingsplannen voor het Spanders-
woud (200 ha) zou realisering van bosbegra
zing bij het Hilversumse Wasmeer zeer
nuttige ervaring kunnen opleveren; hiermee
moet dus maar niet gewacht worden op
eventuele rijkssubsidies.

Het Laarder Wasmeer

Tot aan het begin van deze eeuw bestond het
Laarder Wasmeer uit een grote plas,
omgeven door heidevelden en stuifzanden.
Door lozing van afvalwater in de directe
omgeving ontstonden er tenslotte meerdere
plassen. Ook het schone, voedselarme ven
kwam hiermee in verbinding (1946) en werd
zodoende voedselrijk. Mede hierdoor
ontwikkelde zich rondom deze wateren een
steeds hogere en vollere begroeiing van
ruigtesoorten. Het in 1959 voor het publiek
afgesloten terrein is 85 ha groot.
Er is een grote variatie aan biotopen: water
en Riet, schrale graslandjes, vochtige
heidegebiedjes, loofbosjes, naaldbosjes,
gemengde bosjes en een zandverstuiving.
Tot halverwege 1986 kon de natuur haar
gang gaan. De enige beheerders van de
vegetatie waren de soms honderden konij
nen. Het gebied raakte steeds meer bebost
en vrijwel alle stuifduintjes verdwenen.
Veel dichtgegroeide delen bestonden
voornamelijk uit Amerikaanse vogelkers en
Amerikaans krenteboompje. De opper
vlakte Riet nam geweldig toe. Besloten werd
het Laarder Wasmeercomplex weer een
meer open karakter te geven en oude
natuurwaarden te herstellen. Tussen 1986 en
1991 werd op diverse plaatsen opslag
verwijderd, afgezet of geringd (op geringe
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hoogte rondom de boom ingezaagd). Helaas
worden ook nu weer werkzaamheden in het
broedseizoen uitgevoerd. Het teakhout
bleef verspreid op de bosbodem liggend, in
de percelen achter. Het dikkere hout werd
afgevoerd. Helaas zijn tijdens de zware
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stormen in januari en februari 1990 veel
geringde dikke vogelkersbomen omgewaaid.
Het bleek dat ze te diep waren ingezaagd en
daardoor te weinig steun overhielden.
Voor bijvoorbeeld spechten, mezen en
vleermuizen betekende dat een groot verlies
aan woonruimte.
Sinds eind april 1987 grazen er Charolais-
koeien in dit gebied. Begonnen werd met
vijftien dieren: koeien, kalfjes en een stier.
Ze deden zich tegoed aan het gras, de bomen
en struiken en Riet. De eerste koeiepaadjes
waren begin juni al op veel plekken te zien;
in november werden de runderen voor de
winter op stal gezet. In 1988 verschenen de
grazers vanaf mei in het terrein. De groep
van toen, maximaal twintig dieren, bestond
voornamelijk uit pinken. Later veranderde
de samenstelling ten gunste van een aantal
volwassen koeien. Door de zachte winters
die volgden, zijn de runderen niet meer op
stal gezet; half maart 1989 liepen er ongeveer
27 dieren. Eind april werd geconstateerd dat
de koeien het jonge uitlopende Riet als
voedselbron hadden ontdekt. Tijdens het
vreten hieraan liepen ze zonder dralen tot
meer dan buikhoogte het water in. Behalve
het jonge Riet werd ook oud Riet meege
vreten en vertrapt. Zeer veel nieuw Riet
kwam hierdoor niet tot wasdom en ook veel
oud Riet was verdwenen, ongeveer 40% van
het rietoppervlak. Vooral wanneer de
waterstand in de winter wat hoger is, valt dat
erg op. De rietstoppels zitten dan onder
water en de openheid van het landschap
wordt erdoor versterkt. Tot begin april 1990
bleef het bij een aantal van bijna dertig
runderen. Dit aantal leidde tot een vrij
sterke overbegrazing van het gebied.
Dat was vooral merkbaar aan het Riet en het
aantal broedende Kleine karekieten liep
terug van circa zeventig paar in 1988 naar
circa veertig paar in 1989 en 1990.
De Bosrietzanger, normaal met drie tot
zeven paar aanwezig, verdween als broed-
vogel. Abrupte vegetatie-overgangen in de
oeverzone veranderden in geleidelijker,
structuurrijkere zones met soppige en
moerasachtige delen. Door deze biotoop-
verandering werden er buiten het broed-
seizoen voor het eerst sinds lange tijd weer

regelmatig steltlopers gezien als Water
snippen, Groenpootruiters en Kieviten.
Ook is er een duidelijke toename te consta
teren van kruiden in de oeverzone: Pinkster
bloemen, Blaartrekkende boterbloemen en
Vergeet-mij-nietjes. Een pionier als Moeras-
andijvie is nu op veel plaatsen te vinden.
Op de drogere delen heeft de overbegrazing
ertoe geleid dat de kruidachtige vegetatie tot
de grond toe is afgevreten. Zelfs stekelige
struwelen van Bosbraam en Egelantier zijn
op veel plekken flink aangevreten en
gedecimeerd. Kieming van bomen en
struiken was nauwelijks mogelijk. Voor veel
kleine zoogdieren en insekten is dat, als het
langdurig is, minder gunstig. Te intensieve
begrazing heeft voor insekten het nadeel,
dat de overlevingskansen van larven en
poppen in hogere vegetatie in gevaar kan
komen. Deze zijn gebaat bij veel structuur in
de begroeiing.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Fazant.
In de jaren zeventig en tachtig was een
aardig evenwicht ontstaan tussen Fazanten
en Vossen. Als gevolg van de overbegrazing
zou er wel teveel dekkingsmogelijkheid
verdwenen kunnen zijn voor de Fazant.
Ze werden waarschijnlijk door de Vossen
opgegeten of verjaagd. Vanaf 1988 werden
Fazanten niet meer als broedvogel waarge
nomen. Het is bekend dat daar waar grote
grazers worden ingeschakeld het aantal
Konijnen sterk kan toenemen. In het
Wasmeer is dat (nog) niet waar te nemen.
Is de predatie door Vossen door onvol
doende dekking ook hier te hoog?
In hoeverre spelen de Haviken hierin ook
nog een rol?
Begin april 1990 werden alle dertig runderen
uit het Laarder Wasmeer overgebracht naar
het naastgelegen gebied van de Zuiderheide
en Heidebloem. Voor het Wasmeer was
besloten een groep van maximaal vijftien
volwassen dieren in te zetten. De rest van
dat jaar schommelde het aantal tussen de
acht en twaalf beesten, waarvan circa zes
volwassen koeien. Aan de toenemende
begroeiing was de verminderde begrazings-
druk duidelijk zichtbaar.
Tussen januari en augustus 1991 liepen er
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maximaal 23 koeien, pinken en kalfjes rond.
De circa twee weken durende ijs- en
sneeuwperiode in februari doorstonden ze
goed. Eind juli 1991 werden op stukjes van
de meest vochtige begraasde heivevennetjes
voor het eerst weer redelijke aantallen
Zonnedauwplantjes gezien. Dit was een
rechtstreeks gevolg van het opvreten en stuk
lopen en hierdoor sneller verteren van het
dikke Pijpestrootjespakket dat deze gebied
jes kenmerkte.
Eerder was op de iets hogere, kaal geworden
delen al veel Dopheide ontkiemd. Op een
ander terreintje met heidevennetjes werden
eind 1987 stukken heideven met Zonnedauw
en Klokjesgentiaan omrasterd om beschadi
ging door de grazers te voorkomen.

Beheer Klokjesgentiaan

Een noodmaatregel, omdat de koeien zich te
veel bij het water in de vennen concen
treerden. De optredende vertrapping en
bemesting ter plaatse vond men niet
acceptabel. In de zomer 1991 is dit raster
aangepast. De bedoeling is om het na de
bloei en zaadzetting open te maken en de
begrazing toe te laten tot het volgende
groeiseizoen. Een goede gedachte waar ik in
het verleden meerdere malen voor gepleit
heb.

Elet blijft wel de vraag of dat uitrasteren van
een deelgebiedje zinvol is. Mooi is het in
ieder geval niet, temeer daar de rasters niet
weggewerkt zijn in de bosranden. Hierdoor
is er ook geen sprake van een geleidelijke en
variabele overgang tussen het heideven en
het bos.

Aan het slot van dit verslag over het Laarder
Wasmeer wil ik nog één zaak met name
noemen. Eén van de doelstellingen van de
begrazing is dat er verschraling optreedt in
dit gebied. Wanneer de dieren dan bijge
voerd worden in de winter, is dat dus af te
keuren. Niet alleen met hooi in de winter,
maar ook met maïs in het voorjaar. Als er
niet voldoende voedsel voor de kudde blijkt
te zijn, is vermindering van het aantal dieren
de enige juiste maatregel.

De Groeve Oostermeent

In de Groeve Oostermeent bij Blaricum is in
het verleden veel zand afgegraven voor de
nabijgelegen kalkzandsteenfabriek te
Huizen. Na het stopzetten van de afgraving
van dit deel van de Gooise stuwwal restte
hoger en droog gelegen heischraal grasland
en een lager en vochtiger af gegraven deel.
Door het hoogteverschil tussen de twee
delen en de nabijgelegen Warandeberg en
Woensberg is er een kwelzone ontstaan.
Dit geeft wel een heel bijzonder karakter
aan het geheel. De mogelijkheden voor
natuurontwikkeling in dit nog zeer dynami
sche gebied liggen voor het oprapen!
Sinds 1988 is het terrein onder beheer van
het Goois Natuurreservaat. In de periode
daarvoor is door de Stichting vrijwillig Goois
Natuurbeheer een beheerplan opgesteld
voor het Warandepark, waarvan de Groeve
deel uitmaakt. Een deel van het heideschraal
grasland (circa 5 ha) werd omrasterd en
enkele pinken begonnen aan hun begrazings-
werk. Het Goois Natuurreservaat besloot
het begraasde oppervlak uit te breiden met
het gebied dat het laaggelegen deel van de
Groeve Oostermeent omvat. Zo ontstond
een omrasterd oppervlak van 15 ha.
Als begrazer is gekozen voor Hollandse
Landgeiten, waarvan er twintig in oktober
1988 werden ingeschaard. De geiten moeten
ervoor zorgen dat de inmiddels massale
berkenopslag in de groeve grondig wordt
aangepakt. In 1989 was te zien dat de geiten
een grote voorkeur voor de aanwezige
wilgen hadden getoond. Deze waren
beklommen en ontschorst en legden
grotendeels het loodje.
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Enkele dennen werden van onderen
opgeschoren tot een parasol vorm. Aan de
berken en oude Struikheide was toen
nauwelijks iets te zien. Grassen en kruiden
werden tussen de heide weggevreten.
Ondanks de begrazing raakte de bodem van
de groeve steeds meer bedekt met een dik
plak organisch materiaal. Er zijn vrijwel
geen open zandige plekken meer, terwijl het
terrein zijn oorspronkelijke botanische
betekenis juist ontleende aan planten van
vochtige, relatief voedselarme zandbodems,
zoals Grote Wolfsklauw en Koningsvaren.
Omdat onbekend was welk effect geiten-
begrazing op deze planten zou hebben,
werden uit het oogpunt van risicospreiding
twee stukjes uitgerasterd. Twee jaar later
staat binnen die uitgerasterde stukjes de
begroeiing met grassen en berken veel
dichter en hoger dan er buiten. Of hierin nog
Grote Wolfsklauw voorkomt, is mij niet
bekend. Daarbuiten, in het begraasde deel
dus, heb ik in juli 1991 verschillende plantjes
van deze soort aangetroffen. Inmiddels is
men minder benauwd voor negatieve
gevolgen bij de Wolfsklauw en Koningsvaren
en wordt er over gedacht de extra rasters
weg te halen.
Sinds de winter van 1989/1990 zijn de geiten
er toch toe overgegaan de berken aan te
vreten. Grote oppervlakten jonge bomen
zijn inmiddels zo ver afgetakeld dat er weinig
of geen blad meer aankomt. Bij veel dikkere
berken is de bast geschild. Van dood gaan is
hierbij nog niets te zien. Bij de dennen
hetzelfde beeld: van onderen steeds meer
blad en takken die verdwijnen. De overige
begroeiing met oude Struikheide, mossen,
grassen en russen verandert nog steeds niet
veel onder de geitenbegrazing. Het zou
daarom een goede zaak zijn ook enkele
koeien in te scharen.
De Zuiderheide

Na het verdwijnen van de schaapskudden,
oorspronkelijk onderdeel van het landbouw
systeem van de rondom liggende dorpen,
raakten grote delen van de heide begroeid
met opslag van vooral Amerikaanse vogel
kers, maar ook Amerikaans krenteboompje,
Ruwe berk en Grove dennen. Sindsdien is

het effect van de vergrassing door de zure
regen daar nog eens duidelijk bijgekomen.
Het beheer beperkte zich tot het periodiek
branden van een vrij groot deel van de heide.
Naderhand werden ook stukken gemaaid
(en afgevoerd). Sinds het moment dat het
gebied onder de Natuurbeschermingswet is
gekomen (1986) zijn ook regelmatig enige
delen geplagd. Nieuwe goede ontwikkelin
gen in het heidebeheer zijn verder de
(kleine) schaal waarop en de variatie waarin
gemaaid en geplagd wordt. De vele keren
dat Gooise natuurbeschermers hiervoor
aandacht gevraagd hebben, zullen hiertoe
zeker hebben bijgedragen!
Aan de wijze van beheren ontbrak echter
nog een belangrijke component. Begrazing!
Als voorbereidende maatregel werd op
31 juli 1989 begonnen met mens- en machine-
kracht veel opslag te verwijderen.
Op sommige plekken werden hierbij alle
bomen en struiken weggehaald, op andere
plaatsen bleven kleine groepjes bomen of
karakteristieke exemplaren gehandhaafd.
Er werd een gebied van 170 ha ingerasterd,
waarbij ook het gebied van de voormalige
camping De Heidebloem (circa 40 ha). In de
winter van 1990/1991 werd het 6600 meter
lange raster rondom het begrazingsgebied
gerealiseerd, met op 33 plaatsen doorgangen
voor werkverkeer (landbouwtrek), voet
gangers, ruiters (klaphek) en fietsers
(roosters). Door deze maatregel werden de
zeer vele toegangen tot de heide sterk in
aantal teruggebracht. Nadat op twee
plaatsen met betonnen bakken drink
plaatsen waren gemaakt, konden op 7 april
1990 de grote grazers binnen het raster
worden losgelaten. Ook hier waren dat
Charolaiskoeien; de groep van bijna dertig
dieren die tot dat moment in het naast
gelegen Laarder Wasmeer verbleef.
Men koos voor deze groep, omdat ze al aan
de grote bewegingsvrijheid en bezoekende
groepen volwassenen en (school-)kinderen
gewend was.
Uit boosheid, omdat ze binnen het raster de
hond moesten aanlijnen, zetten enkele
hondenbezitters in het begin een aantal
keren een hek open, zodat de koeien bijna
ontsnapten...
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Na een jaar zijn de volgende opmerkingen te
maken: de Charolaisrunderen houden zich
het meest op in de halfopen delen van het
gebied en het minst in de dichtste bossen.
Effecten op de heide zijn nog niet zichtbaar.
Nieuwe opslag van de Amerikaanse vogel
kers krijgt geen kans op te schieten. Houtige
gewassen, kort voor de begrazing afgezet,
lopen wel uit, maar worden ook snel weer
afgevreten. Na verloop van tijd zullen de
boomstobben uitgeput raken en afsterven.
Bomen en struiken die langere tijd voor het
begrazen omgezaagd waren, zagen nog kans
veel nieuwe uitlopers te produceren.
Dit opschot reikt tot circa een meter hoogte.
Hieraan komt nog steeds blad, dat niet
allemaal door de koeien wordt af ge vreten.
Het zal daarom langer duren voordat deze
planten dood zijn. Uit landschappelijk
oogpunt is het gewenst deze uitlopers
opnieuw af te zetten. De lering die hieruit te
trekken is, is dat opslag liefst zo kort
mogelijk voor of tijdens de begrazing moet
worden verwijderd.

De Tafelberg- en Blaricumerheide

Deze heidevelden liggen naast elkaar, ten
westen van Blaricum. Ze worden ruimtelijk
en landschappelijk van elkaar gescheiden
door een oude zandweg met hoog opgaand
eikehakhout. Zoals overal elders zijn ook op
deze heidevelden veel Grove dennen en
Ruwe berken opgeschoten. Grote delen van
de heide zijn bovendien sterk vergrast.
Op 17 september 1986 werd begonnen met
een proef om stukken van de Tafelbergheide
te plaggen. Dat gebeurde op circa tien
proefveldjes van elk 1000 m2. In diezelfde
periode werd op de heide veel opslag
verwijderd van Grove den, Amerikaanse
vogelkers en ook Brem. Voortdurend
beheer blijft echter noodzakelijk om
terugval te voorkomen en begrazing kan
daarbij een middel zijn.
Een restauranthouder schonk het Goois
Natuurreservaat een aantal schapen,
waardoor aandacht voor begrazing door
schapen ontstond. Om dit begrazingsproject

Schaapskooi
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(en andere) te realiseren heeft het Goois
Natuurreservaat van 1987 tot 1989 een zeer
grote actie gevoerd. Met de leuze ’Kom op
voor ’t Gooi’ lukte het van sponsors en
particulieren anderhalf miljoen gulden los te
krijgen. Omdat besloten was schapen te
introduceren schonk een bouwbedrijf een
nieuw te bouwen schaapskooi.
Nadat er rond 130 ha een laag hekwerk was
gezet, konden de schapen komen. (Dat hek
is nodig aangezien de schapen zonder herder
in het gebied verblijven.) Op 14 november
1990 werd de kooi geopend en 44 Drentse
heideschapen begonnen aan hun taak. In het
voorjaar van 1991 werd de kudde uitgebreid
door de geboorte van veertig lammeren.
Begin augustus 1991 liepen nog 65 dieren op
deze heiden. Gezien de korte tijd dat de
schapen op de heide lopen, zijn nog niet zo
veel effecten te zien. Aanvankelijk vertoef
den de dieren slechts op enkele plekken in
het terrein, maar nu wordt het volledige
gebied begraasd. Ze vreten daarbij veel
jonge opslag weg van onder meer Ruwe
berk, Brem en Bosbraam. Op de eerder
geplagde delen is weer Struikheide gaan
groeien, waaraan door de schapen wordt
geknabbeld.
Om de begrazing wat op te voeren, heeft het
Goois Natuurreservaat half juli 1991 acht
Charolais runderen bij de schapen gevoegd.
De schapen bleken namelijk niet in staat de
hergroei van het gras bij te houden en de
runderen hebben behalve voor grassen een
veel grotere voorkeur voor de Amerikaanse
vogelkers. Bovendien zorgen zij door hun
veel grotere gewicht, dat er in dichte
bodemvegetatie sneller open plekken
komen. Met de inzet van zowel schapen als
runderen is de eerste gemengde begrazing
tot stand gekomen op terrein van het Goois
Natuurreservaat.

Conclusies en aanbevelingen

Terugblikkend op de afgelopen jaren is de
conclusie duidelijk: Het Goois Natuurreser
vaat heeft de juiste beslissing genomen om
grote grazers in te zetten bij het beheer.
Ze zijn niet meer weg te denken uit de
natuurgebieden. De eerste resultaten

voldoen aan de verwachtingen en geven
hoop voor de toekomst. In totaal wordt nu
419 ha begraasd, maar in de nabije toekomst
zal het begraasde deel zeker in omvang
toenemen. Het is te hopen dat gemengde
begrazing ook elders zal worden toegepast.
Paarden en pony’s kunnen een nuttige
aanvulling vormen.
Niet onvermeld mag blijven, dat door
duizenden vrijwilligers heel veel voorberei
dend beheerwerk is uitgevoerd om de
terreinen sneller geschikt te maken.
Met name vanuit het vrijwilligersverblijf
’t Laer worden daar jaarlijks nu 12 a 13.000
mensuren in gestoken. Bij alle werkzaam
heden zal men zich voortdurend moeten
afvragen of deze wel op dat moment in het
jaar uitgevoerd mogen worden. Met andere
woorden: verwijderen van opslag en
openzagen van bosjes in het broedseizoen is
uit den boze.
De noodzaak en het nut van het uitrasteren
van kleine, botanisch interessante stukjes
zijn discutabel. Binnen zo’n rastertje zal
door het voortschrijden van de successie
weer moeten worden ingegrepen.
Aan evaluatie van de respectievelijke
begrazingsprojecten wordt voor zover
bekend nog geen aandacht geschonken.
Deze dient een hoge prioriteit te krijgen,
zodat kan worden nagegaan of de doelstellin
gen worden gehaald en het beheer eventueel
moet worden aangepast.

Dit artikel verscheen eerder in het thema
nummer ’Begrazing in Noord-Holland' van
de Groene Hollander (oktober 1991).
Met toestemming van de auteur publiceren
wij hier een bewerkte en ingekorte versie
van zijn artikel.
Geïnteresseerden kunnen het originele
nummer bestellen door ƒ 4,- over te maken
op gironummer 2635373 ten name van de
Stichting VNLB te Haarlem, onder vermel
ding van 'Themanummer begrazing’.
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Het pastoraat aan katholieken tussen Vecht
en Eem (1638-1646)

Dr M. F. G. Parmentier

Een pastorale grenskwestie tussen Weesp en
Ankeveen

In de derde aflevering over de perikelen in
de Gooise katholieke gemeenschap in de
zeventiende eeuw komt de strijd over de
grenswijziging tussen de pastoraatsgebieden
van Weesp en Ankeveen aan de orde.
In 1646 ontstond tussen pastoor Berthold
Ingels van Ankeveen en pastoor Arent Loeff
uit Weesp een geschil over de jurisdictie van
Nigtevecht, Nederhorst den Berg en
Overnes. Deze plaatsen behoorden tot voor
kort bij Weesp, maar Rovenius heeft ze,
kennelijk op verzoek van Ingels, bij Anke
veen gevoegd.
Zowel vanuit de plaatsen zelf als vanuit
Weesp werd tegen dit besluit geprotesteerd.
Een bezwaarschrift van pastoor Loeff
leverde niets op.

Rovenius besluit ten gunste van pastoor
Ingels (23 juni 1646)"

Op grond van de bevindingen, voortvloeiend
uit het onderzoek van een aantal afgevaar
digden ten aanzien van de grenskwestie
tussen de Weespse en Ankeveense kerk,
bevestigt Rovenius in een acte van 23 juni
1646 dat de omstreden plaatsen onder
jurisdictie vallen van pastoor Berthold
Ingels van Ankeveen. Alleen hij (en zijn
eventuele opvolgers) zullen vanaf deze
datum mogen preken en pastoreren in de
aan de Ankeveense parochie toegevoegde
plaatsen Nigtevecht, Overnes en Vervallen
Slot. Alle andere priesters, zowel seculiere
als reguliere van welke orde ook, is verboden
in deze plaatsen te preken. Wel is pastoor
Ingels verplicht, wanneer hij assistentie
nodig heeft, hiervoor in eerste instantie de

Weespse priesters die tot dan toe in Overnes
hebben gewerkt, uit te nodigen. Hij zal hen
hiervoor plaats en tijd moeten toestaan en
vooral de vrede en eendracht met zijn buren
moeten handhaven.
Het besluit is ondertekend door Philippus,
aartsbisschop van Philippi, Apostolisch
Vicaris en voorzien van een opgedrukt zegel.

Correspondentie tussen Loeff en Ingels
(augustus - september 1646)2)

Pastoor Loeff van Weesp kan zich niet
verenigen met Rovenius’ besluit. Hij wil,
op verzoek van zijn kerkmeesters, op
12 augustus in Overnes een kerkdienst
houden. Op 10 augustus vraagt hij daarvoor
toestemming aan pastoor Ingels.
Op diezelfde dag laat Ingels weten akkoord
te gaan met het verzoek, maar merkt daarbij
op dat het verstandig zou zijn wanneer Loeff
met de kerkmeesters van Overnes, eens bij
hem op bezoek zou komen om op vriend
schappelijke wijze een aantal zaken te
bespreken die opheldering behoefden.
Loeff gaat op deze uitnodiging niet in,
waarop Ingels deze op 11 september 1646
nog eens herhaalt. Wanneer de voorgestelde
datum Loeff en diens kerkmeesters niet
schikt, zou het prettig zijn als toch een van de
kerkmeesters kan komen. Ingels wil
namelijk dringend antwoord op een aantal
vragen. Met name wil hij weten waar de
kerkelijke sieraden van Overnes zijn
gebleven en hoe het zit met de financiële
afhandeling van het huis en de afkoopsom
voor de schout. Hij geeft uitdrukkelijk aan
dat hij zelf geen honorarium verwacht.
Als het Loeff beter uitkomt, mag hij de
antwoorden op deze vragen ook meegeven
aan de brenger van de brief. Hij eindigt deze
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met het uitspreken van de wens elkaar in
broederlijke eendracht lief te hebben, want
alleen dan ’zal het mijne het uwe, en het uwe
het mijne zijn. Want afgunst scheidt, maar
liefde verenigt’.

Deze brief wordt door Loeff wel beantwoord
op 12 september 1646. Hij deelt mee dat hij
na Ingels’ eerste brief ene Crijn Jansz
gestuurd heeft, maar dat deze Ingels niet
thuis getroffen had. Toen Crijn Jansz later
hoorde waar het om ging, was hij niet bereid
nogmaals te gaan.
Wat de vragen in de brief van 11 september
betreft, daarvoor moet Ingels zich maar
wenden tot de kerkmeesters van Nigtevecht,
want Loeff zegt daar niets van te weten.
Bovendien ontkent hij dat er van afgunst
zijnerzijds ooit sprake is geweest.

Memorandum van pastoor Loeff tegen de
voorgestelde verdeling van de pastoraats-
gebieden van Ankeveen en Weesp

Ten aanzien van de argumenten die geleid
hebben tot de herindeling van de pastoraats-
gebieden, heeft pastoor Loeff toch wel wat
kanttekeningen. Een ander steunt hem
daarbij.
In een schrijven van 14 september 1646 richt
hij zich tot de hoogeerwaarde Joannes te
Brevoort, schuilnaam voor Jan Wachtelaar,
pastoor en kanunnik te Utrecht.
Loeff stelt hierin dat de argumenten die door
de afgevaardigden Marius en Cracht naar
voren zijn gebracht om Nigtevecht en Berg
van de Weespse kerk te scheiden, niet
deugen.
Ten eerste: de afgevaardigden voeren aan
dat Weesp zonder zieleherder zou zitten
vanwege godsdienstoefeningen in Overnes.
Dat klopt niet, want een derde priester,
Willem Lap, was reeds aangesteld in Weesp
om de taken waar te nemen. Bovendien
werden in Overnes de feestdagen volgens de
oude (Juliaanse?) kalender gevierd en in
Weesp volgens de nieuwe (Gregoriaanse?).
Verder bleef als regel altijd een van de twee
pastoors in de stad wanneer de ander
afwezig was.
Ten tweede: de Weespse pastoors bedienen

maar een enkele statie, namelijk de Bijlem-
mer, waardoor ze hun taak gemakkelijk
aankunnen. Ingels daarentegen moet in zijn
eentje dertien staties bedienen.
Ten derde: Loeff is gebleken dat in Overnes
sedert zijn laatste gehouden dienst daar op
12 augustus 1646, geen samenkomst meer
geweest is, ook niet door pastoor Ingels,
omdat de parochianen hem daar niet wilden
toelaten. Vroeger gingen zij nog naar
Ankeveen, maar nu niet meer. Zij dreigen,
wanneer door de overste geen adequate
voorzieningen worden getroffen, zelf een
(reguliere) priester te beroepen. Dat kan
toch nooit de bedoeling geweest zijn van
Rovenius’ besluit.
Tenslotte: de plaatsen Hinderdam, Nigte
vecht en Overnes werden altijd bediend
vanuit Weesp. Al eeuwenlang behoorden
deze tot de jurisdictie van Weesp, zowel in
wereldlijke als in kerkelijke aangelegen
heden. Dat dient zo te blijven.
Wanneer het besluit tot herindeling toch
doorgevoerd wordt, dan zou de gemeen
schap, die door de Ankeveense pastoor
bediend moest worden, een derde deel
groter zijn dan die van de beide Weespse
pastoors samen.
Loeff verzoekt daarom de oude toestand te
handhaven. Ingels zou er niet door bena
deeld worden, want hij was nooit ordinaris
geweest in die plaatsen.
Hij eindigt zijn brief met de waarschuwing
dat, wanneer het besluit toch doorgevoerd
wordt, de oversten geconfronteerd zullen
worden met weerstand van de parochianen,
uitlopend in rampen en schisma’s, waarvan
nu al tekenen zichtbaar zijn.

Afsluitende correspondentie (november-
december 1646)

Loeff had voorgesteld de diensten in
Overnes door Willem Lap te laten verzor
gen. Marius (Leonardus Marius, doctor in
de theologie te Amsterdam) wees dit
verzoek af. In een brief van 4 november 1646
reageert Loeff verontwaardigd op dit besluit
en wijst Marius op de gevolgen daarvan.
Wanneer de boeren verstoken blijven van
godsdienstoefeningen, zullen ze in opstand
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kunnen komen en zelf op zoek gaan naar een
priester. Wanneer Lap voor Marius niet
acceptabel is, kan hij dan tenminste een
andere priester sturen. Loeff dringt aan op
een spoedig antwoord, opdat hij de boeren
in toom kan houden.

Terwijl Loeff nog probeert het besluit van
Rovenius terug te draaien, gaat Schade
(aartspriester van Utrecht en provicaris van
het aartsbisdom Utrecht) ervan uit dat de
kwestie tussen Ingels en Loeff is opgelost.
Hij wordt echter wel met een ander pro
bleem geconfronteerd. De parochianen van
Nigtevecht en Nederhorst den Berg hebben
de Utrechtse oversten een smeekschrift
gestuurd, waarin ze naar voren brengen dat
ze niet gehoord waren in de zaak met
betrekking tot het toestaan van Willem Lap
enkele diensten in Overnes te doen. Boven
dien vinden de schrijvers dat ze niets te
maken hebben met een ’eerder conflict’. Uit
de archiefstukken blijkt helaas niet om welk
conflict dit gaat.
Schade stuurt dit smeekschrift door aan
Ingels met de opdracht hier binnen een
maand een passend antwoord op te geven.
Bovendien dringt hij aan op een nieuwe
argumentatie aangaande het, ons onbeken
de, ’oude conflict’.

Een laatste brief met betrekking tot de
grenskwestie dateert van de dag voor
Allerheiligen 1646. Deze wordt geschreven
door een man uit Overnes op instigatie (en
ook ondertekend door) pastoor Ingels en is
gericht aan de priester die de Allerheiligen-
viering in Overnes zou verzorgen.
Door de bewoner van het huis waar norma
liter de kerkdiensten van Overnes plaats
vonden, was voor de viering van Aller
heiligen in het jaar 1646, met goedkeuring
van Schade, een priester geëngageerd.
Acht dagen voor Allerheiligen liet pastoor
Ingels de buurman van bovengenoemde
weten dat hij voornemens was zelf een
samenkomst in Overnes te houden.
Omdat de eerste niet bereid was af te zien
van de diensten van de besproken priester en
Ingels kostte wat het kost naar Overnes
wilde komen, schreef de buurman op

instigatie van Ingels een brief aan de andere
priester, met het verzoek af te zien van de
dienst op Allerheiligen in Overnes. Wanneer
hij dit verzoek afwees, zou dat de katholieke
zaak in Overnes geen goed doen. Verdeeld
heid onder de parochianen omdat ze niet
wisten wiens dienst ze moesten bijwonen en
twee diensten in naast elkaar gelegen huizen
zou ongetwijfeld de aandacht van de
protestantse overheid trekken.
Er wordt een beroep gedaan op de wijsheid
en het onderscheidingsvermogen van de
geadresseerde, om voor deze keer zijn
samenkomst te laten vervallen, opdat
'de onschuldige geest van het volk niet
verdeeld en verstoord raakt’.
Uit de archiefstukken blijkt dat het beroep
tevergeefs was. De reeds geëngageerde
priester hield zijn samenkomst op de
afgesproken plaats en tijd. Of er een tweede
dienst in het naast gelegen huis onder leiding
van pastoor Ingels heeft plaatsgevonden is
niet bekend.

Met deze laatste was een definitieve regeling
ten aanzien van de verdeling van de pasto-
raatsgebieden nog niet tot stand gekomen.
De grenskwestie bleef een heet hangijzer.
Zelfs 200 jaar later, in 1838, ontstond nog
een hevig geschil tussen pastoor Wilbrink uit
Weesp en pastoor Smits uit Ankeveen,
omdat de laatste volgens de eerste ten
onrechte Weespse huizen annexeerde.5'

NOTEN

1) Uit: AOBC 1544=RAH 362, kopieën
gewaarmerkt door L. Marius; ook in AOBC
721, waarvan het eerste gedeelte is geschreven
in het handschrift van pastoor Arent Loeff.

2) Alleen AOBC 1544.
3) AOBC 721, volgend op document 1.
4) AOBC 1544.
5) Informatie van de gemeentearchivaris van

Weesp, mevr. I. Kemperman-Wilke, in een
brief aan schrijver dezes van 28-9-1989.
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Een balans van ruim 100 jaar
loopkeveronderzoek in het Gooi

Erik Lam

Natuuronderzoek is tot in de tweede helft
van deze eeuw voornamelijk voor de
financieel welgestelden en meer ontwikkelde
mensen geweest. Reeds vanaf de 18e eeuw
oefent het Gooi een grote aantrekkings
kracht op deze mensen uit. De totstand
koming van de spoorlijn in 1874 maakte de
verbinding van de oorspronkelijke woon
plaatsen van deze mensen (met name
Amsterdam) nog gemakkelijker. Met name
dankzij deze laatste ontwikkeling, in
combinatie met het tramlijntje naar Oud
Valkeveen en de rijke en afwisselende
landschapstypen zijn vele aristocratische
natuuronderzoekers op hun knieën door het
Gooi gekropen. Deze onderzoekers schre
ven verslagen van hun bevindingen of
hielden dagboeken bij, zodat latere genera
ties deze informatie ook nog tot hun
beschikking hadden. Dit maakt het Gooi, in
ecologisch opzicht, tot de best gedocumen
teerde gebieden van Nederland. In en buiten
dit tijdschrift is daar al herhaaldelijk
aandacht aan besteed. Met name de flora en
de (avi)fauna hebben daarbij aandacht
gekregen.

De zeer omvangrijke groep ongewervelde
dieren, zoals insekten en spinnen hebben tot
nu toe vrij weinig aandacht gekregen. Dit is
jammer omdat deze groep dieren gespeciali
seerde vertegenwoordigers hebben, die
vaak veel nauwkeuriger indicaties geven
over de toestand der natuur dan bijvoorbeeld
vogels of planten (Van der Reest 1991, Ellis
1989). Voor het natuurbeheer is informatie
over ongewervelden dan ook van groot
belang. Van de ongewervelden is loopkevers
één der best onderzochte groep. In navol
gend artikel zet ik de veranderingen die zich
de laatste 100 jaar in het Gooi hebben

voorgedaan op een rij: de balans van ruim
100 jaar loopkeveronderzoek in het Gooi.

Algemene biologie van loopkevers

Loopkevers zijn, op enkele families na,
vleeseters die in het algemeen weinig
selectief zijn in hun voedselkeuze. Ze zijn
ook weinig plant- of vegetatiegebonden,
maar reageren sterk op vegetatiestructuur,
bodemtype en het microklimaat van de
vegetatie. Vooral de warmte- en vochthuis
houding zijn belangrijk. Een aantal soorten
is daardoor zeer gevoelig voor cultuur-
ingrepen als bemesting, ontwatering,
grootschalige houtkap etc. Andere soorten
zijn juist cultuurvolgers. De levensduur is
vrij lang, enkele jaren is normaal.

Naast deze habitatvoorkeuren is de mate
van mobiliteit een andere belangrijke
eigenschap. De achtervleugels kunnen
volledig ontwikkeld zijn. Desondanks komt
het vaak voor dat de vliegspieren niet
ontwikkeld zijn, waardoor de kevers
nauwelijks kan migreren. Sterk instabiele
milieus zoals oevers en pioniervegetaties
worden vrijwel uitsluitend bewoond door
soorten die over een continu vliegvermogen
beschikken. Dit uiteraard in verband met de
hoge uitsterf- en vestigingsfrequentie.
De achtervleugels kunnen ook sterk
gereduceerd zijn. Dergelijke soorten
bewonen vaak stabiele milieus zoals oude
bossen en heidevelden.
Van de verspreiding van loopkevers in
Nederland is veel bekend (Turin e .a., 1977).
In het Gooi zijn tot nu toe 239 soorten
vastgesteld. Daarmee zijn alle denkbare
combinaties van genoemde eigenschappen
vertegenwoordigd. Hierdoor kan aan de
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hand van een loopkeverinventarisatie
inzicht verkregen worden in de ecologische
geschiedenis en de recente situatie van een
bepaald gebied. Loopkevers vervullen dus
een milieu-indicatiewaarde die voor het
natuur- en milieubeheer van groot belang is.

Methode van onderzoek

Tot in de jaren vijftig van deze eeuw stelde
men het voorkomen van loopkevers vast
door strooisel uit te zeven, onder stenen,
boomstammen en graspollen te zoeken
etcetera. Men beperkte zich tijdens derge
lijke tochten overigens niet alleen tot
loopkevers. Een aardige impressie van een
insektenexcursie rond de eeuwwisseling
geeft Leefmans (1902). Hij ging vanuit
Amsterdam met de trein naar Hilversum,
liep dan over de heidevelden richting Baarn
en dan met een boog weer terug naar
Hilversum. Als ware prikkebenen liep men
met een insektennet achter sluipwespen en
vlinders aan en keerde onderwijl ook
boomstammen om naar kevers te zoeken.
Dergelijk onderzoek in het Gooi begon in
1871 door de heer MacGillary. De vangsten
werden veelal thuis gedetermineerd en
daarna in de privécollectie bijgezet.
De kever wordt dan op een roestvrijstalen
speld geprikt en voorzien van een etiketje
met de vangdatum en de vindplaats erop.
Deze privécollecties zijn later vaak aan een
museum geschonken. Door deze collecties
te raadplegen krijg je een goede indruk van
de samenstelling van de loopkeverfauna van
het Gooi van vroeger jaren. Na 1950 wordt
er systematischer onderzoek gedaan in
kleinere terreintjes. Vangbekers worden tot
aan de rand ingegraven: loopkevers lopen
over de grond en vallen in de vangbekers.
Door de bekers regelmatig te controleren
krijgt men een indruk van de ter plaatse
aanwezige loopkeverfauna. Het keren van
stronken en dergelijke wordt als aanvullend
onderzoek gezien. Als bewijsmateriaal
worden nog steeds kevers in collecties
opgenomen. Na 1980 krijgt het loopkever-
onderzoek in het Gooi een nog systemati
scher wending: afdeling Hilversum van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie

besluit het hele Gooi stelselmatig te gaan
inventariseren (Lam 1983). Bovendien
worden alle oude gegevens achterhaald en
op een rijtje gezet. Het Gooi wordt als één
gebied gezien. De vangsten worden per
vierkante kilometer geregistreerd, terwijl
ernaar gestreefd wordt om tenminste 25
soorten per vierkante kilometer te verzame
len. Ook nu wordt weer een collectie
aangelegd. Deze inventarisatie geeft
voornamelijk een gedetailleerd inzicht in de
actuele situatie van alle gebieden in het
Gooi. Nieuwe soorten worden er nog
nauwelijks bijgevonden: een aanwijzing dat
er inderdaad al erg veel van het Gooi bekend
was. Zie het staatje hieronder.

Tabel 1. Aantal bekende soorten loopkevers
in het Gooi

1900 42 soorten bekend
1920 169 soorten bekend
1940 200 soorten bekend
1960 225 soorten bekend
1980 228 soorten bekend
1990 239 soorten bekend

Van de bevindingen van deze laatste
inventarisatie, alsmede die van het voor
gaande onderzoek en gegevens over habitat
en dergelijke wordt te zijner tijd een
boekwerkje uitgegeven: De Loopkevers van
het Gooi (Lam in prep.). Een overzicht van
het aantal beschikbare gegevens wordt in
figuur 1 gegeven.

Een deel van de soorten die van het Gooi
bekend zijn, zijn slechts een enkele maal
gevangen. Het trekken van conclusies op
basis van deze incidentele vangsten is
moeilijk. Alleen soorten waarvan meer dan
vijf waarnemingen bekend zijn, zijn gebruikt
om veranderingen in de loopkeverfauna te
onderzoeken. Hierbij zijn drie categorieën
onderscheiden:
A = geen veranderingen opgetreden in het

voorkomen voor en na 1950.
B = de soort is na 1950 toegenomen.
C = de soort is na 1950 afgenomen.

In de tabel hieronder staat het aantal soorten
per veranderingscategorie.
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Fig. 1. Verdeling van de beschikbare gegevens van het Gooi van voor 1900 en vanaf1900 per decennium.
■ percentage van het aantal waarnemingen per decennium (N = 11601)
□  percentage van het aantal soorten per decennium (N  = 237)

Tabel 2. Veranderingen in de loopkever-
fauna

Gooi Nederland
Categorie Aantal soorten percentage Aantal soorten percentage
A 114 64 64 36
B 47 25 75 42
C 20 11 40 22
Totaal 181 100 181 100

Resultaten

Van de 181 soorten die aan een nadere
analyse over aantalsveranderingen zijn
onderworpen, wordt de situatie met die van
Nederland vergeleken (Turpin 1990).
Het zou te ver voeren een volledige tabel in
dit artikel op te nemen. Deze komt wel in
’De Loopkevers van het Gooi’ te staan.
Er wordt nu volstaan met voorbeelden van
soorten die een duidelijk andere trend
hebben dan in de rest van Nederland.

Soorten waarvan de status in het Gooi
onveranderd is gebleven
Deze categorie is in het Gooi het grootst

(114 soorten: 64%). In vergelijking met de
rest van Nederland (36%) is dit erg veel.
Veel algemene bossoorten zoals Leistus
rufomarginatus (Duftschmid) en Calathus
rotundicollis (Dejean) zijn in het Gooi
stabiel doch gaan in de rest van Nederland
vooruit. Dit geldt ook voor soorten met een
voorkeur voor een vochtige biotoop zoals
Agonum marginatum (Linnaeus) en Ste
no lophus teutonus (Schrank). Vele soorten
van droge gebieden zoals heidevelden die in
het Gooi stabiel zijn, gaan in de rest van
Nederland juist achteruit. Enkele soorten
uit voedselrijke vochtige habitats zoals
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Fig. 2. Panagaeus cruxmajor

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus) (figuur 2)
en Pterostichus cupreus (Linnaeus) zijn in
het Gooi ook stabiel, terwijl zij landelijk
gezien achteruit gaan.

Soorten die in het Gooi een toename vertonen
In het Gooi zijn veel minder soorten (25%)
vooruit gegaan dan de rest van Nederland,
waar dit percentage 42 is. Voor een belang
rijk deel zijn dit soorten uit enigszins
voedselrijke of ruderale milieus zoals
bijvoorbeeld Stomis pumicatus (Panzer)
(figuur 3) of Amara aulica (Panzer). In de
rest van Nederland is een aantal soorten uit
dergelijke milieus niet voor- of achteruit
gegaan. Enkele soorten uit deze categorie
vertonen landelijk gezien zelfs een achteruit
gang (Synuchus vivalis (Illiger), Acupalpus
exiguus (Dejean)). Het zijn soorten uit zeer

Fig. 3. Stomis pumicatus

verschillende milieus. Vermoedelijk is deze
trend slechts schijn en wordt veroorzaakt
door de hoge intensiteit van het onderzoek
in het Gooi.

Een aantal van de soorten die in het Gooi
een positieve trend vertonen, is na 1950 voor
het eerst waargenomen. Enkele soorten
hebben het Gooi zelfs in korte tijd geheel
gekoloniseerd. Lasiotrechus discus (Fabri-
cius), pas in 1968 voor het eerst gevonden,
komt nu op vele plaatsen in het hele Gooi
voor. Chlaenius vestitus (Paykull) werd in
1984 voor het eerst gevonden en blijkt op
diverse plaatsen verspreid in het hele Gooi
voor te komen (figuur 4).

Fig. 4. Verspreiding van Chlaenius vestitus, die
in 1984 voor het eerst in het Gooi gevonden is.

Soorten die in het Gooi aan het afnemen zijn
In het Gooi zijn 20 soorten (11%) afgeno
men. Dit steekt gunstig af tegen de situatie in
Nederland, waar dit percentage 22 is. Het is
echter wel van belang te weten dat zeer veel
soorten die net niet aan het criterium van vijf
waarnemingen voldoen vermoedelijk ook
sterk afgenomen zijn. Zo is bijvoorbeeld
vrijwel de gehele zuiderzeeloopkeverfauna
uit het Gooi verdwenen. Van de soorten die
wel aan het criterium voldoen en tot deze
categorie behoren, gaat de helft ook in
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geheel Nederland achteruit. Veel soorten
waren in het verleden ook al zeldzaam en
zijn nu geheel verdwenen. Over het alge
meen betreft dit soorten uit voedselarme
milieus, zowel droog als nat. Soorten als
Carabus nitens (Linnaeus) en Agonum
munsteri (Hellen) zijn mèt de natte heiden
uit het Gooi verdwenen. Masoreus wetterhali
(Gyllenhal) (Figuur 5), een soort van
terreinen met een droge open vegetatie is
zeer zeldzaam.

Fig. 5. Masoreus wetterhali

Conclusies en aanbevelingen

In het algemeen kan gesteld worden dat er
een sterke vervlakking van de Gooise
loopkeverfauna is opgetreden. Dit impli
ceert een vervlakking van het landschap en
de daarin aanwezige microhabitats: de
zuiderzeehabitat, schrale open vegetaties en
natte heidevelden zijn verdwenen. Voedsel
arme terreinen worden voedselrijker en
natte terreinen worden droger. Het natuur
beheer in het Gooi zou erop gericht moeten
zijn dat deze afwijkende habitats behouden
blijven. Voor de zuiderzeehabitat is dit niet
reëel. Van de natte heiden zijn echter nog
enkele zeer kleine stukjes over met daarin
nog enkele specifieke soorten. Deze habitat
zou veel beter beschermd moeten worden:
een bufferzone ontbreekt momenteel,
terwijl grote delen door bosopslag over
woekeren. De kansen voor soorten van
schrale open vegetaties zijn vermoedelijk
wat beter: door de diverse begrazings-
projecten ontstaan structuurrijke vegetatie-
typen met tal van microhabitats.

De soorten uit vochtige, voedselrijke
habitats die in het Gooi vooruit gaan of zich
nieuw gevestigd hebben, danken dit ver
moedelijk aan de ontwikkeling van het
randmeergebied. Door de ontwikkeling van
de eertijds kale Zuiderzeekust tot een
moerassige, ruderale, oeverzone is een
groot kerngebied ontstaan. Van hieruit
konden de inmiddels geëutrofieerde, doch
meer geïsoleerde vochtige biotopen in het
Gooi gekoloniseerd worden. Soorten uit
deze biotopen zijn immers veelal goede
verbreiders. Het positieve effect van grote
aaneengesloten natuurgebieden doet zich
ook op de heidevelden gelden. De centrale
Gooise heidevelden zijn kennelijk groot
genoeg om zelfstandige en levensvatbare
populaties van typische soorten te her
bergen. Het tegenovergestelde is te zien bij
de Gooise bossen. Met name de oude
boskernen zijn van belang. Hierin komen
diverse typische soorten voor die verder een
beperkt voorkomen hebben. De ecologische
infrastructuur naar andere bosgebieden toe
laat namelijk te wensen over. Zo hebben de
in ecologische potentie belangrijke bos
gebieden van Gooi-zuid geen verbinding
met bossen in de noordelijke helft van het
Gooi. De versnippering van natuurgebieden
is in het Gooi waarschijnlijk het meest
urgente probleem. Populaties raken van
elkaar geïsoleerd en sterven langzaam uit.
Dit verklaart waarom soorten die in het
verleden in het Gooi in kleine aantallen
voorkwamen nu zijn uitgestorven en dat iets
talrijker voorkomende soorten waarvan de
habitats nu versnipperd zijn geraakt (of
verdwenen), zeldzaam zijn geworden.

Dankwoord

Allereerst worden de tientallen mensen
bedankt die op de één of andere wijze aan de
inventarisatie en de gegevensverwerking
hebben meegeholpen. Het European
Invertebrate Survey-Nederland verschafte
vele oude waarnemingen. K. Alders en S.
van Heijnsbergen verleenden onmisbare
steun bij het controleren van de determina
ties en tenslotte worden I. Knotnerus en B.
ten Haken bedankt voor het opzetten van
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het geautomatiseerde databestand zonder
welke het niet mogelijk zou zijn inzicht in de
gegevens te krijgen.
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Literatuur

Uit de tijdschriften

Natuur en Milieu, uitgave van de gelijk
namige stichting in Utrecht; december 1991,
jrg. 15, nr. 12

De Spiegelpolder bij Nederhorst den Berg heeft
zeer goed water en is een bijzonder stukje natuur,
met karakteristieke plantensoorten en zeldzame
watervogels. Is bovendien zeer geschikt voor op
rustbeleving gerichte recreatie. Nu wil de
provincie Noord-Holland vervuild slik op de
bodem van de door de zandwinning ontstane
dertig tot veertig meter diepe put in de plas
storten en dan door kleilagen van de omgeving
isoleren.
De stichting Spiegel Schoon vindt dat deze
stortmethode geen garantie geeft voor het behoud
van de goede waterkwaliteit en dus in strijd is met
het principe dat verdere vervuiling van het milieu
moet worden tegengegaan.
Begin 1992 zal duidelijk worden of de provincie de
Spiegelpolder wel of niet aanwijst als lokatie voor
slibstort.

Natuurbehoud, uitgave van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land; februari 1992, jrg. 23, nr. 1

Onlangs is de ’Rode Lijst’ gepubliceerd, waarin
een groot aantal plantensoorten uit Nederland
wordt opgesomd. die op het ogenblik in meerdere
of mindere mate bedreigd zijn. Natuurmonumen
ten heeft op enkele plaatsen kleine akkers in
beheer, bijvoorbeeld in het Corversbos in
Hilversum, waar korensla- en andere akker-
kruiden groeien. Korensla is een sterk bedreigde
soort.
Potentieel bedreigd is het eenbloemig parelgras,
dat in een aantal terreinen van Natuurmonumen
ten nog voorkomt, onder andere in de Bijvanck.
Onder de beeldende titel 'Hoop doet Leven’
schrijft Kees de Heer over dieren of plantaardige
organismen die bij alle soorten uitwerpselen aan
de gang gaan. Zo produceert de Schotse hoog
lander nogal wat, waarop een heel legertje
mest-eters zich in beweging zet.
Wie het artikel van Jelle Harder over de begrazing
van de heiden van het Goois Natuurreservaat in
dit nummer van T.V.E. heeft gelezen, zal

misschien met extra belangstelling in die delen
van het Gooi waar grazers zijn, rondwandelen.

Nieuw verschenen boeken
betreffende het gebied tussen
Vecht en Eem

PIKKEMAAT, G. - Dagblad de Gooi- en
Eemlander tijdens de oorlogsdagen, de bezet
tingstijd en de eerste jaren na de bevrijding
(1940-1950). Hilversum, Dagblad de Gooi- en
Eemlander b.v., 1991 (niet voor de handel).

Restauratie raadhuis Hilversum, eerste verslag.
Hilversum, dienst Stadsontwikkeling, 1991.

Voetstappen in het stof. De Gooilandschool van
oud naar nieuw, 1878-1991. Bussum, Gooiland
school, 1991.

WORTEL, E. - Burgemeesters (vanaf 1763) en
raadsleden (vanaf 1919) van de gemeente Laren
N.H. Laren, E. Wortel, 1991 (verkrijgbaar via
Larense boekhandel).

BOUWSTRA, C.O. e.a. - Het Burgerweeshuis te
Naarden: van weeshuis tot archief. D. Dekema
(red.) e.a.. Naarden, Stichting Vijverberg, 1991,
96 pp., ill. Uitgave t.g.v. de opening van het
vernieuwde Stadsarchief in het Burgerweeshuis.
B92/34 938.02 bur

DUITS, H. - Zoo deerlyk een’ vertooning:
Hortensius, Hooft en de verwoesting van
Naarden in 1572. Fotokopie. Amsterdam,
Stichting Neerlandistiek VU, 1991. pp 183-194.
Verschenen in: Accidentia, taal-en letteroefenin
gen voor Jan Knol. Zie ook: B90/ 7.
B92/ 39 938.02 dui

LANGEMEIJER, Gerard - Spieghelschrift: het
Spiegel 175 jaar, 29 pp., ill., krtn., (Spieghelschrift
jrg 12, n r2 ,1991, pp. 24-28). In de 19e eeuw werd
met Het Spieghel het afgezande gebied bedoeld in
de gemeente Naarden ter hoogte van de huidige
Cort van de Lindenlaan.
B92/36 938.02 lan

SCHAFTENAAR, H., KOOYMAN-VAN
ROSSUM, A.P. - Nieuw Valkeveen: een
landgoed in de zanderij. Naarden, Stichting
Vijverberg, 1991,72 pp., ill., krtn. Met een lijst
van eigenaren en een register.
B92/1 718.72 sch
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Activiteiten van de Stichting
Tussen Vecht en Eem

Historische Kring Weesp ontvangt
Weesper Cultuurprijs
De Historische Kring Weesp, met zeshonderd
leden een van de grotere kringen binnen de regio,
heeft op 17 januari 1992 de Weesper Cultuurprijs
ontvangen.
Deze prijs, ingesteld door de Gemeenteraad van
Weesp, heeft tot doel stromingen die zich binnen
de Weesper cultuur bewegen, onder de aandacht
van een grotere groep van de Weesper bevolking
te brengen. Tevens geeft de prijs-een geldbedrag
van duizend gulden en een oorkonde - de
ontvanger een extra stimulans om op de inge
slagen weg verder te gaan.
In het afgelopen jaar heeft de Historische Kring
Weesp diverse activiteiten georganiseerd zowel
voor haar leden als niet-leden, zoals Sluis- en
Bruggenfeesten, diverse rondwandelingen door
Weesp en lezingen. Ook beheert de Kring een
eigen archief van allerlei voorwerpen en geschrif
ten, die vooral betrekking hebben op de historie
van Weesp. In het voorjaar van 1992 zal de Kring
een gedeelte van het fort aan de Ossenmarkt gaan
betrekken, waardoor de Historische Kring nog
nadrukkelijker als tot nu toe haar activiteiten zal
kunnen ontplooien.
Vooral het enthousiasme, waarmee bestuur en
leden van de Kring hun hobby - de bestudering
van het culturele erfgoed van Weesp - bedrijven,
was voor de jury van de Weesper Cultuurprijs de
reden om de Kring voor te dragen.
Van dat enthousiasme hebben de deelnemers aan
de jaarlijkse Open Dag van TVE in 1991 te
Weesp, die door de Historische Kring Weesp, in
samenwerking met TVE, perfect georganiseerd
was, kunnen genieten.
Namens TVE dan ook onze hartelijke geluk
wensen aan de Historische Kring Weesp.

Stichting Regionale Geschied
beoefening Noord-Holland

Manifestatie

Op 14 december 1991 vond de presentatie van de
Stichting Regionale Geschiedbeoefening

Noord-Holland in Schouwburg Het Park te
Hoorn plaats.
Voor deze bijeenkomst waren de afgevaardigden
van de Historische Kringen in Noord-Holland
uitgenodigd.
’s Ochtends hield de voorzitter van de Stichting,
prof.dr. G.J. Borger een inleiding, waarbij hij
wees op de toenemende interesse voor de eigen
regio tegenover de eenwording van Europa.
Ook de tweede spreker, de Gedeputeerde voor
Cultuur mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost,
memoreerde Europa in haar speech. De Rijks
archivaris in Noord-Holland, dr. H. Brokken,
ging dieper in op de mogelijkheden en onmoge
lijkheden van het gebruik van archieven bij het
regionale en lokale historisch onderzoek.
Tenslotte vertelde de consulent geschiedbeoefe
ning mevrouw drs. K.W.J.M. Bossaers, over de
toekomstplannen van het provinciaal steunpunt.
Na de lunch kon men de historische markt
bezoeken, waar drie en twintig marktkramen,
twee tafels en twee demonstraties van computer
programma’s konden worden bekeken. In totaal
hadden achttien verenigingen, waaronder de
Historische Kring Blaricum, een (deel) van een
kraam ingericht. Daarnaast waren vertegenwoor
digers van enkele aanverwante organisaties als de
Nederlandse Genealogische Vereniging, de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland en
het Informatiecentrum Volkscultuur aanwezig.
Ook enkele archiefdiensten en de Culturele Raad
waren vertegenwoordigd.
Al met al kon de dag een succes worden genoemd.

De volgende manifestatie van de Stichting zal op
31 oktober 1992 te Beverwijk worden gehouden.
In 1993 zal de manifestatie in het Gooi plaats
vinden.

Nieuwsbrief

In maart verschijnt de eerste Nieuwsbrief van de
Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland. Geïnteresseerden kunnen ter
kennismaking het eerste nummer - gratis -
aanvragen bij de
Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland, Postbus 5212,2000 GC Haarlem.
Telefoon 023-318436.
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Activiteiten van de Vereniging van
Vrienden van het Gooi

De afgelopen maanden heeft een werkgroep
binnen het bestuur, de heren Pfeiffer, Van
Busschbach, Farjon en Kwantes, veel energie en
tijd besteed aan de begeleiding van het Bureau
voor Ecologisch Onderzoek en Beheersplanning
’De Groene Ruimte’ die voor onze vereniging een
natuur- en landschapsvisie voor het Gooi heeft
opgesteld. Eind december is het rapport,
bestaand uit twee delen: achtergrondinformatie
en een beleidssuggestie, in zijn definitieve vorm
aangeleverd.
In dit tijdschrift hebben we een sterk verkorte
versie doen opnemen om u alvast een idee te
geven van de strekking van het rapport.
Wij achten het noodzakelijk te ’komen tot een
integrale analyse die het inzicht in de samen
hangende problemen vergroot en verdiept, zodat
wij beter kunnen inspelen en reageren op te
verwachten ontwikkeling’, aldus het voorwoord.
Het volledige rapport zal dit jaar verschijnen
samen met een begeleidende nota van het
bestuur, waarin wij van onze kant ook terug zullen
kunnen kijken op het Gooi-congres I (dat heeft
geresulteerd in de oprichting van het Gewest
Gooi en Vechtstreek), de huidige situatie met
betrekking tot de Ruimtelijke Ordening zullen
wegen en - uiteraard - met suggesties komen voor
o.i. mogelijke verbeteringen.

Over de officiële presentatie - aan wie, waar,
wanneer en hoe -hebben wij op dit moment (begin
januari) nog geen definitieve besluiten genomen.
Op onze komende jaarvergadering inmiddels
vastgesteld op woensdag 22 april in de Burgerzaal
van het Gemeentehuis in Naarden, hoort u nader.

Ontwikkelingen in:

Blaricum
De plannen van de Gemeente om de voorlopig
aangelegde Verlengde Bergweg nu definitief op te
nemen in het bestemmingsplan is, na bezwaren
van diverse groeperingen, door de Raad van State
afgewezen. Plannen zijn inmiddels ontwikkeld
om te komen tot een ander, mogelijk minder de
natuurgebieden aantastend, tracé. Wij hebben
hierover op dit moment nog niet voldoende
informatie, maar u begrijpt dat wij attent blijven
op de nieuwe ontwikkelingen.

's-Graveland
Op uitnodiging van het bewonerscomité 's-Grave-
landse Pad was de voorzitter aanwezig op een
informatieavond van de gemeente. Er zijn
plannen ontwikkeld om in de omgeving van de
grens van ’s-Graveland en Hilversum over te gaan
tot het afsluiten voor auto’s van een aantal wegen
door natuurgebieden die momenteel gebruikt
worden als sluiproute. De terreinen waarover
deze wegen lopen zijn inmiddels in het bezit van
het Goois Natuurreservaat. Wij verwachten dat
op deze manier de verkeersoverlast kan worden
tegengegaan.

Baarn
Op het Gemeentehuis in Baarn lagen plannen van
de Waterleiding Maatschappij Midden Nederland
ter visie om op de Bunschoter lokatie een forse
hoeveelheid grondwater op te pompen. Wij
hebben bezwaar gemaakt; de procedure loopt.

Laren
Onze vereniging heeft officieel bezwaar gemaakt
om te voorkomen dat op een bouwterrein in
Laren bijna 100 bomen gekapt worden ten
behoeve van de bouw van een woonhuis.
Inmiddels hebben wij van de Gemeente Laren
bericht ontvangen dat zij hebben beslist om ons
bezwaarschrift ongegrond te verklaren, omdat
herplantplicht in de vergunning is opgenomen.
Eveneens hebben wij bezwaar gemaakt tegen de
vestiging van een drive-in restaurant bij Hoog-
laren. Wij vinden dat een dergelijke verstedelij
king in dit gebied ongewenst is. Wij verwachten
ook een zeer problematische verkeersknoop nabij
de uitgang van het Streekziekenhuis Gooi-Noord.

Bussum
In een brief gericht aan het Gemeentebestuur van
Bussum hebben wij gereageerd op hun plannen
dat door fusie van de commissies welstand en
monumentenzorg een Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit zal worden opgericht om de ontwikke
lingen in het dorp te begeleiden. Eveneens is
opgericht een werkgroep 'geïnteresseerde
bewoners’. Wij zijn zeer ingenomen met deze
gemeentelijke plannen en hebben ons, indien
gewenst, bereid verklaard hierin bij te dragen.
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Huizen
Huizen is van plan in het oude dorp een nieuw
winkelcentrum op te richten, waar dus een groot
verkeersaanbod wordt verwacht en dientenge
volge extra parkeerruimte noodzakelijk zal zijn.
Wij hebben informatie gevraagd en zullen, zo
nodig, reageren.

Vergadering uitgevers TVE
In november hebben wij een vergadering

gehouden met onze medeuitgever, de Stichting
TVE en de redactie van het tijdschrift. Over de
uitvoering van het tijdschrift zijn wij allen zeer
tevreden. Dit is te danken aan de grote en
deskundige inzet van het redactieteam. De
financiën van beiden zijn helaas niet toereikend,
zeker nu het aantal reguliere advertenties ernstig
achteruit loopt, om op dezelfde voet door te gaan.
Wij beraden ons in eigen kring en zullen komen
met een voorstel voor bezuiniging.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi zal
worden gehouden op

woensdag 22 april 1992 om 20.00 uur

in de Burgerzaal van het Gemeentehuis van
Naarden.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering gehouden

op 10 april 1991
3. Jaarverslag over 1991
4. Rekening en verantwoording over 1991

Verslag van de kascommissie
Vaststelling van de begroting voor 1992

N.B. De bij de punten 2, 3 en 4 behorende
stukken zijn na 1 april a.s. op aanvraag
verkrijgbaar bij de ledenadministratie
(zie binnenzijde omslag). De stukken
liggen bovendien in de zaal ter inzage.

5. Benoeming kascommissie 1992
6. Vaststelling contributie 1993

7. Bestuurswisseling
N.B. Ons bestuurslid Drs J. Kwantes treedt

statutair af. Wij zijn in gesprek met een
mogelijke opvolger.
Mevrouw E. Goldfinger-Albertis is, na
vier jaren lid te zijn geweest van ons
bestuur, bereid een tweede periode te
vervullen.

8. Mededelingen
9. Rondvraag

10. Sluiting

Pauze

Na de pauze volgt een lezing door de heer P.M.
Veenstra van de Dienst Gemeentewerken in
Naarden. In die functie beheert hij de openbare
groenvoorzieningen in deze gemeente.

In de loop van maart ontvangt u de definitieve
agenda samen met de gegevens over de vaartoch
ten op het Naardermeer evenals die over de
wandelingen onder leiding van onze Natuurwach-
ters in het komende jaar.

Noteer alvast de datum van de ledenvergadering
1992: woensdag 22 april 1992!

Met de Natuurwacht op stap
Afgelopen najaar ging er iets mis met de
publikatie van de wandelexcursies, die wij voor
dat seizoen hadden georganiseerd. Hierdoor kon
een aantal wandelingen helaas geen doorgang
vinden, zoals die in het Laarder Wasmeergebied.
De Gooise Natuurwacht betreurt dit en biedt u
haar welgemeende verontschuldigingen aan voor
dit ongerief.
Dit voorjaar hebben wij weer een aantal interes
sante wandelexcursies voor u op het programma

staan. De wandelingen voeren u langs en door de
mooiste plekjes van de Gooise natuur en staan
onder leiding van ervaren gidsen. Deelname staat
open voor de leden van Vrienden van het Gooi en
donateurs van T.V.E.. Introducés zijn van harte
welkom.

Lentewandeling Egelshoek-Zwarte Berg-Zonne-
heide

Datum excursie: zaterdag 28 maart. Vertrektijd:
09.00 uur. Duur wandeltocht: circa 3 uur.
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Vertrekpunt: de parkeerplaats tegenover de
ingang van het vliegveld aan de Noodweg te
Hilversum.

Dit is een wandeling door een zeer mooi en
gevarieerd landschap. Zo is er enerzijds het fraaie
veenweide gebied van de Egelshoek. Een gebied
met houtwallen, bosjes en vergezichten, grenzend
aan het landgoed Einde Gooi met zijn statige
beukenlanen. Zwarte Berg en Hoorneboeg
bieden weer een heel ander beeld: een sterk
geaccidenteerd terrein met oude vliegdennen,
gemengd bos en hier en daar een stukje heide.
Tenslotte de Zonneheide, een door velen
vergeten, maar uiterst mooi gebiedje met een zeer
waardevol ven, dat kort geleden mede met uw
financiële steun weer in oude luister kon worden
hersteld.
Een wandeling ook door een gebied met een rijke
historie. Uw gids kan u er alles over vertellen.

Lentewandeling door het Laarder Wasmeer
gebied
Datum wandeling: zaterdag 25 april. Vertrektijd:
10.00 uur. Duur wandeltocht: circa 2 uur.
Vertrekpunt: het toegangshek aan het einde van
de Meerweg in Hilversum. De Meerweg begint bij
de kruising Kamerlingh Onnesweg/Anthony
Fokkerweg.

Natuurgebieden die normaal niet voor het
publiek toegankelijk zijn, moeten wel iets
bijzonders hebben. Het Laarder Wasmeer heeft
dat dan ook. Het landschap is er zeer gevarieerd.
Zo vindt u er naast bos en heide ook ruigtevegeta-
ties, rietland, moerasjes, plassen, natte heide,
stuifzanden en mosvlaktes. Behalve een interes
sante vegetatie herbergt dit gebied een boeiende
vogelrijkdom en een goede wildstand. Vanuit de
vogelobservatiehut krijgt u een aardige indruk
van de aanwezige watervogels. Neem beslist uw
verrekijker en uw fototoestel mee, want het is
zeer de moeite waard.

Spanderswoud
Datum wandeling: zondag 3 mei. Vertrektijd:
11.00 uur. Duur wandeltocht: 2 uur. Vertrekpunt:
bij Bistro Robert hoek Bussummergrindweg/
Spanderslaan in Hilversum.

De bedoeling is om eens lekker ontspannend te
gaan wandelen, tevens genieten van de omgeving.
Indien daar behoefte aan is, wordt er uiteraard
een en ander van het natuurgebeuren uitgelegd.
De wandeling staat onder leiding.

Vogelexcursie langs de Gooimeerkust
Datum wandeling: zaterdag 9 mei. Vertrektijd:
09.00 uur. Duur wandeltocht: circa 2,5 uur.
Vertrekpunt: het Roefje, aan het einde van de
oude haven van Huizen, nabij de pier.
In de maand mei leggen de vogels een grote
activiteit aan de dag. Aan de Gooikust is de
verscheidenheid aan vogelsoorten groot. Met wat
geluk kunnen er interessante waarnemingen
worden gedaan. Een uitstekende gelegenheid
dus, om met de gids en aanwezige vogelaars uw
vogelkennis verder op te frissen. Eerst wordt de
oude Huizer pier bezocht om vandaar de
watervogels te verkennen. Vervolgens leidt de
excursie langs de vroegere Zuiderzeekust richting
Oud-Naarden, waar een kopje koffie kan worden
gedronken. De weg terug leidt door het vogelrijke
Valkeveense bos- en akkergebied. (Vergeet niet
een verrekijker mee te nemen.)

Van Bussum-zuid naar Weesp

Datum wandeling: zaterdag 13 juni. Vertrektijd:
07.30 uur. Duur wandeltocht: circa 5,5 uur.
Vertrekpunt: parkeerplaats van N.S.-station
Bussum-zuid.
Echt een wandeling voor de volhouders onder u.
Via de Bussumse villawijk het Spiegel wandelen
we naar het Laegieskamp, een klein natuurge
biedje aan de rand van Bussum. Langs de
Karnemelksloot lopen wij verder naar het
Naardermeer. Daar volgen wij de Meerkade tot
aan de Visserij. Natuurmonumenten verleende
ons daarvoor speciale toestemming, waarvoor
dank. Neem wel uw lidmaatschapskaart van
Natuurmonumenten mee indien aanwezig. Door
de Keverdijkse polder wandelen wij naar Weesp.
Daar stappen wij op de trein, die ons weer terug
zal brengen naar Bussum-zuid. Het treinkaartje is
voor eigen rekening.
delet op de lengte van deze wandeling is het
wellicht verstandig om iets te eten en te drinken
mee te nemen. Er is slechts een beperkte
mogelijkheid om halverwege af te haken om met
de bus terug te keren.
Het belooft een boeiende wandeling te worden
door een zeer mooi, maar bedreigd gebied.

Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de secretaris van de Gooise Natuur-
wacht, de heer J. Kamies. Telefoon: 02159-15995
(graag na 17.00 uur).
De Gooise Natuurwacht behoudt zich het recht
voor om excursies af te gelasten wanneer extreme
weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
Deelname aan excursies geschiedt altijd op eigen
risico.
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Stad en Lande Stichting

S.G. Nieuwenhuizen
.;|gggP

Na het in werking treden van de Erfgooierswet op
1 juli 1912 zag het toenmalig bestuur van Stad en
Lande van Gooiland zich geplaatst voor de
omvangrijke taak een sterk verouderde organisa
tie op korte termijn om te bouwen tot een, voor
die tijd, moderne en vooruitstrevende onder
neming.
Onmisbaar hierbij was een goede vergader- en
kantoorvoorziening voor het bestuur en het
personeel van de nieuwe Vereniging. In 1917
kwam dan ook, op een terrein aan de Lage
Naarderweg bij Hilversum, het Gemeenlandshuis
gereed.
In tegenstelling tot de Erfgooiersgemeenschap,
die kon terugzien op een geschiedenis van vele
eeuwen, was het Gemeenlandshuis geen lang
bestaan beschoren.
De schepping van de bouwmeester Karel P.C. de
Bazel, bekend als architect van de hofstede Oud
Bussem en verschillende aantrekkelijke woon
wijken, zoals in het Godelindekwartier te
Bussum, werd in 1967 gesloopt om plaats te
maken voor het nieuwe omroepcomplex.
Tot de ontbinding van de Vereniging van Stad en
Lande van Gooiland is nog enige tijd kantoor
gehouden in een villa aan de Mozartlaan in
Hilversum. Hierdoor is het geschreven en
gedrukte bezit van de erfgooiersgemeenschap
goed bij elkaar gebleven.
Veel onderdelen van het afgebroken gebouw, die
men op dit moment wellicht nog zou hebben
willen behouden voor volgende generaties,
werden echter met het sloopmateriaal verspreid
en gingen zo verloren.
Het is in hoge mate te danken geweest aan de
oplettendheid van de Bussumer Henk van den
Berg, oud niet-scharend bestuurslid van de
Vereniging Stad en Lande van Gooiland, dat de
gevelstenen en de monumentale windwijzer
konden worden behouden.
Na vakkundige restauratie werd de windwijzer
aangeboden aan het gemeentebestuur van
Naarden, dat vervolgens besloot deze te doen
plaatsen op het te renoveren voormalige
Burgerweeshuis in de stad.
Ook drie monumentale gevelstenen, in letterlijke
zin de zwaarste stukken uit het resterend bezit van
Stad en Lande, werden aan Naarden ter beschik

king gesteld.
De stenen werden ingemetseld in het gereno
veerde Burgerweeshuis op een uitstekende
plaats, namelijk in de blindnissen van de
aanbouwen aan de achtergevel, die uitziet op de
fraai aangelegde kruidtuin.
Tijdens de opening van het in het Burgerweeshuis
ondergebrachte Stadsarchief van Naarden, op 19
december 1991, heeft een jonge alpinist, die langs
de gevel van het gebouw omhoog was geklommen,
de prachtige vergulde windvaan in de op een
schoorsteen geplaatste draaistoel van de wind
wijzer gezet.
De stad Naarden die zoveel eeuwen een centrale
plaats heeft ingenomen in de geschiedenis van de
Erfgooiers, heeft met deze aanwinst een tastbare
herinnering verkregen aan een voor onze streek
zo belangrijk verleden.

M
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Actualiteiten

T entoonstellingsprogramma
Singer Museum
2 februari tot en met 31 mei 1992
2 februari t/m 29 maart 1992
Zonder Omweg
Oorspronkelijke kunst van verstandelijk gehandi
capten.

I t/m 29 maart 1992
Miguel Ybanex en Arty Grimm
Schilderijen, gouaches, aquarellen
Verkooptentoonstelling.

22 maart t/m 26 april 1992
Reinder Homan
Etsen
en
Hein Severijns
Keramiek.
Verkooptentoonstelling.

5 april t/m 3 mei 1992
Jan Matthesius
Sieraden, objecten
Verkooptentoonstelling.

12 april t/m 31 mei 1992
30 Jaar Realisme
Jubileumtentoonstelling Galerie Mokum.

Singer Museum, Oude Drift 1, 1251 BS Laren
open dinsdag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur
Telefoon 02153-15656

T entoonstellingsprogramma
Kasteel Groeneveld Baarn
II januari tot en met 7 juni 1992
11 januari t/m 29 maart 1992
Een spoor van vernieling
Afscheid van het Waallandschap.
Willem den Ouden - tekeningen
Freddy Rikken - foto’s

11 januari t/m 10 mei 1992
Kasteel Groeneveld, een huis en zijn bewoners
1946-1976

Schilderijen, documenten, foto’s en films.
De gasten van Joop en Alie Colson.

14 maart t/m 17 mei 1992
Stads- en streekgezichten
Jan Hensema met oog voor de schoonheid van
monument, stad en streek.
Aquarellen en potloodtekeningen.

29 maart t/m 10 mei 1992
Stinseplanten van Rein Westra
Een tentoonstelling van de jubilerende Konink
lijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
met aquarellen van Stinseplanten uit het
Vechtgebied.

29 maart t/m 7 juni 1992
Bomen in Nederland
Ellen en Reinier Meijer, portretten van bomen in
zwart/wit foto’s.

21 maart 1992
Han de Vries - hobo
Rudolf Jansen - piano
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: ƒ 15,-// 13,50

Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML
Baarn
open dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag/zondag 12.00-17.00 uur
maandag gesloten
Telefoon 02154-20446; infolijn 02154-21143.

Officiële opening Stadsarchief
Naarden
Op donderdag 19 december 1991 was het dan
eindelijk zover. Door de commissaris der
Koningin in Noord-Holland, R.J. de Wit, werd
het Stadsarchief Naarden officieel geopend.
De ingrijpende restauratie en verbouwing van het
voormalige Burgerweeshuis, waarin het Stads
archief is ondergebracht heeft ruim twee jaar
geduurd. De restauratie werd bekroond met het
plaatsen van de windvaan op het dak. Deze
windvaan is afkomstig van het voormalige
gemeenlandshuis van de vereniging Stad en
Lande, dat in 1968 werd afgebroken. Ook drie
gevelstenen afkomstig uit dit door K.P.C. de
Bazel ontworpen gebouw zijn verwerkt in de
achtergevel van het Burgerweeshuis.
Bij deze gelegenheid werd tevens door de uitgever
het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek
over de geschiedenis van het Burgerweeshuis.
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Varia

Auteurs

Jelle Harder. Vanaf 1975 leraar lichamelijke
opvoeding, later ook biologie. Sinds 1987 nog één
dag/week leraar biologie aan LBO/MAVO in
Hilversum en vier dagen/week werkzaam voor de
Stichting Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer
Noord-Holland als regionaal coördinator. Doet in
zijn vrije tijd veel vogelonderzoek, in het Laarder
Wasmeer bijvoorbeeld al meer dan 25 jaar.
Is bovendien geïnteresseerd in de bescherming
van (natuur-)gebieden en ecologische verbin
dingselementen .

drM.F.G. Parmentier (geb. 1947). Studeerde
theologie in Amersfoort, Utrecht, Oxford,
Genève en Bonn. Universitair docent oude
kerkgeschiedenis, patristiek en dogmageschiede-
nis aan de Katholieke Theologische Universiteit
Amsterdam en oud-katholiek priester. Publicaties
over griekse, latijnse en syrische kerkvaders,
charismatische theologie en (oud-)katholiek
Hilversum. Woont te Hilversum.

E.G. Lam, (geb. 1961). Middelbare Tuinbouw
school; Hoger Technisch Onderwijs Milieukunde.
Was werkzaam op de afdeling Groenvoorzienin
gen van de gemeente Hilversum: technische en
beleidsmatige ondersteuning beheer groenele-
menten. Overige functies: Natuurhistorisch
Secretaris hoofdbestuur Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie (1984); Lid algemeen bestuur
Vrijwillig Natuur- en Landschapsbeheer Noord-
Holland (1982-1987); Voorzitter Werkgroep
Landschapsbeheer Nardinclant (vanaf 1987).

Bericht van de redactie
De redactie van dit tijdschrift is met een
geleidelijke gedaanteverwisseling bezig.
Eind vorig jaar zijn twee leden afgetreden, de
heren Daams en Kraak, wier plaatsen werden
ingenomen door Mevrouw Huese-Rommerts
en de heer Dekema. In het begin van dit jaar is
Mevrouw Boersen de gelederen komen
versterken, en later in het j aar zullen voorzitter
en secretaris hun werk neerleggen.
Op deze manier verloopt de gedeeltelijke
aflossing van de wacht zonder schokken: de
nieuwe leden draaien al mee en nemen al
doende de taken van de aftredenden over.
Na voltooiing zullen we de wisselingen nog
even de revue laten passeren en de nieuwe
leden aan de lezers voorstellen.

Verantwoording illustraties:

Titelpagina: Jelle Harder (VNLB)
Natuur- en landschapsvisie voor het Gooi: Goois Natuur
reservaat
Begrazing in het Goois Natuurreservaat: Jelle Harder
(VNLB)
Stad en Lande Stichting: fotoredactie De Gooi en Eembode
Actualiteiten: fotoredactie De Gooi en Eembode
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Invullen in blokletters, tenzij de adresgegevens juist en volledig zijn afgedrukt.

K oninklijk

Concertgebouworkest
voo rle tte rs  / naam

□  man □  vrouw

adres

6 9 2 4 5 / C C G / S E I Z . 9 2 / 9 3  00250
* * *

E S ch eltem a B eduin
R o s s in i ln  11
1217 CA H ilv e rs u m

postcode/plaats

te le foon privé

telefoon w erk

F o r m u l i e r  i n  z i j n  g e h e e l  r e t o u r n e r e n , o o k  w a n n e e r  u n i e t  m a c h t i g t .

bestelt de volgende abonnementen

aantal
was u vorig seizoen
abonnee op deze serie?

serie B 1 g ro te  s e r ie donderdagavond 1 2 concerten a ƒ 576,- ja/nee
serie B 1 -A  k le in e  s e r ie donderdagavond 6 concerten a ƒ 288,-
serie B l-B  k le in e  s e r ie donderdagavond 6 concerten a ƒ 288,-
serie B2 g ro te  s e r ie woensdagavond 1 2 concerten a ƒ 576,- ja/nee
serie B 2-A  k le in e  s e r ie woensdagavond 6 concerten a ƒ 288,-
serie B2-B  k le in e  s e r ie woensdagavond 6 concerten a ƒ 288,-
serie C 7 concerten a ƒ 287,- ja/nee
serie C v o o r  le d e n  V e re n ig in g

V r ie n d e n  va n  h e t  C o n c e r tg e b o u w  en

h e t  K o n in k l i jk  C o n c e r tg e b o u w o rk e s t 7 concerten a ƒ 210,- ja/nee
m iniserie C 3 concerten a ƒ 129,- ja/nee
m iniserie C hailly 2 concerten a ƒ 85,- ja/nee
serie D 5 concerten a ƒ 220,- ja/nee
serie E 5 concerten a ƒ 220,- ja/nee
serie Z 7 concerten a ƒ 308,- ja/nee

Porto- en adm inistratiekosten ƒ 5,—

plaatsen
vorig seizoen

datum: handtekening:

D o o r het beste lform ulier volledig in te vullen en te
ondertekenen verb indt u zich de aan u toegekende
abonnementsserie(s) af te nemen. Betaling geschiedt
door middel van onderstaande machtiging.
Indien u h ier geen gebruik van maakt zenden w ij u een
acceptgirokaart, waarmee u binnen 2 weken dient te betalen.

Gelieve in zijn geheel te zenden in de re tourenvelop
(postzegel niet nodig) aan:
H e t K oninklijk  C oncertgebouw orkest
t.a.v. de abonnementenadministratie
A ntw oo rdnum m er 17940
1000 W R  Amsterdam

maakt wel/geen gebruik van de machtiging.

Eenmalige machtiging
Invullen in blokletters. tenzij de adresgegevens juist en volledig zijn afgedrukt.

Ondergetekende,

voo rle tte rs  / naam ________ _____  __________________ ______

adres

postcode/plaats

verleent hierbij machtiging aan: Koninklijk  C oncertgebouw orkest
abonnementenadministratie, A n tw oo rdnum m er 17940,
1000 W R Amsterdam , om van zijn / haar rekening een bedrag van
ƒ ______________ af te schrijven.
(denk aan p o rto - en adm inistratiekosten a ƒ 5,-)

Datum: ___________ __________________________________

rekeningnum mer

van de bank _  _ _  _  _  _  __ __

/
Postbank nummer

KC O : A BN -AM R O  Bankrekeningnumer 467071640
Postrekeningnum mer 322729

Handtekening:

D e sponsors van het K on ink lijk  C oncertgebouw orkest:

rA tin ti M M R  PO.QTRANK ftRDFP « A R A  T H  I I M
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