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Vereniging van Vrienden van het Gooi
Doelstellingen

• In het Gooi en het omliggende gebied de leefbaarheid
en een goed milieubeheer bevorderen.
• Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij wordt
gelet op de cultuur-en natuurwaarden van stad en
dorpen in het Gooi en het eigen karakter van het
landschap.
• De in het Gooi inheemse flora en fauna beschermen.
Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen.

• Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen in het
Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar tegen de
bestemmingsplannen of stelt alternatieven voor.
• De Vereniging werkt samen met en geeft in daartoe
geëigende gevallen financiële steun aan organisaties
met een verwant doel in het Gooi.
• Er is een door het bestuur ingestelde Gooise Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsiering en misbruik van
de Gooise gronden tegen te gaan.
• Minstens twee maal per jaar worden ledenvergade
ringen gehouden, waarna een lezing met lichtbeelden
of discussie volgt.
• Ieder voorjaar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in voor- als
najaar onder leiding van deskundige natuurwachters
wandelingen worden gehouden.
• Tezamen met de Stichting ’Tussen Vecht en Eem’ geeft
de Vereniging een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.
Historie

De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronkelijk
waar mogelijk, ter ondersteuning van het Gooisch
Natuurreservaat. De Vereniging organiseerde in 1959 en
in 1980 een Gooicongres, waar de problemen van het
Gooi op bestuurlijk en wetenschappelijk niveau aan de
orde werden gesteld. Het eerste congres gaf mede de
stoot tot het tot stand komen van het Gewest Gooiland,
later uitgebreid tot het Gewest Gooi en Vechtstreek. De
Vereniging gaf twee fotopockets uit over het Gooi (in
1960 en 1967) en zij verleende financiële steun aan het tot
stand komen van de zgn. ’groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haarauspicieën het ruim geïllustreerde
boek ’Het Gooi bekeken en besproken’ uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies

J.B. Mastbergen-Vlasveld, Kon. Emmalaan 11. 1405 CJ
Bussum, 02159-33895.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres. Minimum
contributue f 15.- per jaar.
Op het vertoon van het bewijs van lidmaatschap (het
rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling van
de jaarlijkse contributie) hebben leden vrije toegang tot
de volgende landgoederen, onder de voorwaarden die bij
de ingang zijn aangegeven:
'Bantam' aan de Fransekampweg te Bussum, ’De Beek’,
aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden, ’Oud Bussem’
ingang Oud-Bussummerweg of Bikbergerweg te Huizen,
’Boekesteyn’ aan het Noordereind te ’s-Graveland en
’Oud Naarden’, in- en uitgang bij de boerderij ’Oud
Naarden' aan de Oud-Huizerweg te Huizen.

Bestuur

Voorzitter
Mr. J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumseweg 8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
Drs. M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 G D Naarden, 02159-45501
Secretaris
Ir E.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Penningmeester
J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36.
1405 EE Bussum, 02159-16313
Leden
Drs. H. Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18.
1251 NM Laren. 02153-82555
Drs. J. Kwantes, Schuttersweg20,1217 PZ Hilversum,
035-15907
H.C. Majoor, Henriëtte Roland Holst, H of 5,
1251 TA Laren, 02153-15575
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11, 1402 CV Bussum,
02159-13145
Dr. A.M. Voute, van Lyndenlaan 8. 3768 MG Soest,
02155-15573
Raad van Advies

Dr. C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
Drs. H.W.E. Dieperink, Jagerspad9, 1251 ZV Laren,
02153-83615
Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
Dr. W.K. Kraak, Wielewaallaan 38, 1403 BZ Bussum,
02159-15725
Ir. H.P. Loggere, Holleweg 9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
lr. A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6, 1261 GV
Blaricum. 02153-82395
Gooise Natuunvacht

J. Kamies, secretaris, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995
Secretariaatsadres

Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
Postbus 87, 1250 AB Laren N.H.
Correspondentie voor ledenadministratie en
excursies:
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum.
Correspondentie voor de penningmeester:
Groot Hertoginnelaan 36, 1405 EE Bussum.
N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of de
ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar de
betreffende adressen te zenden.
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Voorzitter
Dr. A.C.J. de Vrankrijker, Const. Huygenslaan 30,
1401 AN Bussum, 02159-13278
Secretaris
E.A.M. Scheltema-Vriesendorp, Turfpoortstraat 39,
1411 EE Naarden, 02159-43610
Leden
J. Daams, Zuidsingel 23,1241 EH Kortenhoef, 03560601
Mr. M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
Dr. A.J. Kölker, Jan Steenstraat 41,2162 BM Lisse,
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Dit tijdschrift wil verleden, heden en toekomst van het
Gooi e.o. in al zijn facetten belichten, vooral met als
invalshoeken het historisch perspectief en natuur, milieu,
landschap en ruimtelijke ordening.
Het tijdschrift verschijnt sedert 1983 als gecombineerde
uitgave van de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) en
de Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG). Het is een
voortzetting van enerzijds het tijdschrift van TVE dat
sedert mei 1970 verschijnt en waarvan tot eind 1982 64
nrs. gepubliceerd waren en anderzijds van het informatie
bulletin van de Vrienden waarvan sedert 1970 29 nrs.
verschenen waren.
Oplage van dit nummer van het TVE/VVG-tijdschrift:
6000 exemplaren.
© T V E /W G 1985. Gedeeltelijk overnemen van artike
len slechts onder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor
geheel overnemen s.v.p. contact opnemen met redactie
secretariaat.
Druk: Spieghelprint, Gooilandseweg 14,
1406 LL Bussum, 02159-14074.

Inleiding

Het halve eeuwfeest van onze vereniging
wordt vooral herdacht met deze bijzondere
aflevering van het gemeenschappelijk tijd
schrift. Daarin wordt een beschrijving aange
boden van allerlei aspecten van vijftig jaar
streven naar landschaps- en natuurbehoud in
het Gooi. Dat is immers de doelstelling en het
bestaansrecht van onze vereniging.
Wij verheugen ons over de werklust van een
redactie, die uit eigen ervaring en betrokken
heid een zo lange periode kan overzien; een
gelukkige en zeldzame omstandigheid, waar
van een dankbaar gebruik wordt gemaakt.
Veelzijdigheid is eerder nagestreefd dan
volledigheid en aan persoonlijke accenten is
alle ruimte gelaten. Zo komt tot zijn recht,
dat het voornaamste motief van de door ons
voorgestane natuurbescherming ligt in de
inspiratie en het genoegen, die onze leden
persoonlijk in de natuur ondervinden. De
lezer wordt uitgenodigd om onder leiding van
de schrijvers een excursie te maken in de
ontwikkeling, die aan de huidige situatie is
voorafgegaan.
Het Gooi is een uitzonderlijk rijk en
gevarieerd gebied. Hoewel verhoudingsgewijs
dichtbevolkt en welvarend is er veel natuurge
bied behouden gebleven en voor de liefheb
ber toegankelijk. Dat natuurgebied, dat
overal de sporen draagt van de menselijke
historie, geniet enige vorm van officiële
bescherming of wordt door particuliere
eigenaren zorgvuldig in stand gehouden,
eerder dan geëxploiteerd. Op korte afstand
van zijn woonplaats kan men nog de illusie
koesteren in een vrijwel ongerepte natuur te
verkeren.
Toch is in de loop der jaren veel verloren
gegaan, soms onvermijdelijk, vaak door
achteloosheid. Woningbouw en wegenaanleg
hebben zware aanslagen gepleegd op de
ruimte. De groene kaart van het Gooi geeft

een beklemmend beeld van de mate, waarin
de streek is aangetast door wat Henri Polak
al de ’rode ziekte of huisjespest’ noemde.
Opgroeiend geboomte zal deze mettertijd aan
het gezicht onttrekken, maar de vroeger
beroemde panorama’s zijn voorgoed verloren
of bedorven door onvergeeflijke torengebou
wen. Het wegverkeer, waar niet zichtbaar, is
vrijwel overal te horen, zodat de wandelaar
niet licht uit de twintigste eeuw zal verdwalen.
Men kan echter ook proberen zich voor te
stellen, hoeveel méér schade onze streek, die
zo dicht ligt bij wat nu de Randstad heet, had
kunnen ondergaan. In de vijftig jaren van het
bestaan van onze vereniging groeide de
bevolking van het vaderland met factor 1.7
en het aantal motorrijtuigen met factor 28.
Het belang van de oprichting van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat kan niet
worden overschat. Hiermee stelden de
gemeenten paal en perk aan hun uitbreidingsijver. Achteraf mag betreurd worden, dat niet
meer terrein werd gereserveerd, met name
niet in de engen. Daarmee ware immers een
grote dienst bewezen aan het aanzien van de
heiden en aan de vogelstand. Onze vereniging
kwam kort daarna tot stand om de algemene
belangstelling voor de functie van de
Stichting en voor haar bezittingen te
bevorderen. Dat halverwege de te beschrijven
periode tot een andere oriëntatie werd
besloten, is een gelukkig bewijs van het feit
dat de vereniging zich aan een verkalkingsproces kon onttrekken. Dit is niet gepaard
gegaan met een verzuring van de waardering
voor het werk van de Stichting. Het bestuur
van de vereniging realiseert zich ten volle, dat
de armslag van deze ambtelijke organisatie
vrij beperkt is. Toch moet bij tijd en wijle
twijfel worden uitgesproken over de al zolang
vrijwel ongewijzigd gebleven bestuursverhoudingen en de toepasselijkheid van de
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benaming Natuurreservaat. Dat is dan slechts
een prelude op wat naar onze mening
voortvarend moet worden uitgevoerd:
- Uitbreiding van natuurbeschermings-, rust
en broedgebieden en waar daarbij passend
verruiming van terreinen voor rustige
recreatie en daarnaast gunstige voorwaar
den voor een grote betrokkenheid van de
bevolking en van het Gewest bij de
activiteiten en het bestuur van de Stichting.
Daarmee zou de Stichting weer in de pas
komen te lopen met de nu geldende
verhoudingen in natuurbescherming en open
baar bestuur en kan de vereniging ten dele
terugkeren tot wat voor vijftig jaar het
uitgangspunt was.
Onze streek profiteert in ruime mate van de
uitgebreide bezittingen van de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten in de
Naardermeer, de Vechtplassen en de V
Gravelandse buitenplaatsen en van de gebie
den aan de zuidelijke grens met de provincie
Utrecht, waaraan veel zorg wordt besteed.
Over de noodzakelijke voorzieningen in de
Eempolders bestaat nog veel onzekerheid.
Men moet echter over het toekomstig lot van
de veelal nog particuliere terreinen in de zo
merkwaardige Gooise Noordflank bepaald
ongerust zijn. Het is dringend gewenst, dat
binnenkort een vorm van samenwerking
tussen de eigenaren tot stand wordt gebracht,
die voldoet aan de voorwaarden voor
subsidiëring als natuurbeschermingsobject.
Een ontwerp-beheersplan van het Gewest
doet daartoe al nuttige suggesties. Voor het
vervolg zal een regeling voor een eigendomsen beheersorgaan moeten worden getroffen.
De afgelopen vijftig jaren werden gekenmerkt
door een grote verruiming en verdieping van
de belangstelling voor de natuur. Het is niet
gebleven bij de verwerving van belangrijke
complexen door Natuurmonumenten, Staats
bosbeheer, Domeinen en de provinciale
landschappen. Er is een levendige discussie
ontstaan over beheersmethoden, die al naar
de dispositie van de eigenaar vroeger of later
tot toepassing komen. Wie zich voor de
materie interesseert, en dat zijn niet uitslui
tend wetenschapsmensen en beroepsmatig
betrokkenen, kan de publicaties niet bijhou

den. Wat voor het publiek geschreven wordt,
vindt gretig aftrek.
Onze vereniging verheugt zich dankzij
samenwerking met TVE over een aanmerke
lijk verbeterd tijdschrift. Daarmee kan
immers worden bijgedragen aan de gedach
tenwisseling tussen de partijen, die de
verantwoordelijkheid dragen, en belangstel
lende bewoners van de streek.
De bezorgdheid over het milieu in ruime zin
is van lieverlee, weliswaar laat, nog onvol
doende en soms dubbelzinnig een factor
geworden in de politieke besluitvorming. Dit
heeft kennelijk moeten wachten tot onge
wenste ontwikkelingen ook voor het mense
lijk leven een acute bedreiging bleken te
vormen. De problemen van voortgeschreden
lucht-, water- en bodemvervuiling doen zich
ten dele op internationaal niveau voor en
schijnen voornamelijk afgewogen te moeten
worden tegen werkgelegenheids- en land
bouwbelangen. Zulke zaken, hoe interessant
ook, vallen ruim buiten het bestek van onze
vereniging en kunnen ons alleen herinneren
aan onze dure democratische plicht tot
critische benadering van het werk van onze
gekozen vertegenwoordigers. Dichterbij huis
kunnen wij ons verbazen over het spuiten van
drijfmest op de akkers in het Bikbergerbos,
terwijl voor de schaarse huizen in de directe
omgeving een riool wordt aangelegd.
Klein maar dapper waren onze voorgangers,
toen zij destijds tot een andere opstelling
besloten en de status van supportersvereni
ging voor het Gooisch Natuurreservaat
verlieten.
’Van je vrienden moetje het hebben’ was de
boodschap aan het GNR. Sedertdien is de
vereniging sterk gegroeid en is door leden en
medestanders hard gewerkt om standpunten
te bepalen en duidelijk te maken. Daarvoor
dienden de Gooicongressen, de bewegingen
tegen onzalige wegenbouwplannen, zoals de
Bikbergerbosweg, de Expresseweg en de
Rijkswegó (de laatste ruim buiten ons gebied,
maar een springplank voor de Expresseweg),
tegen bestemmingplannen, voor voldoende
waarborgen in de streekplannen en huisvestingsmogelijkheden in de Flevopolder. Voor
die inspanningen zijn wij veel dank verschul164

bedrijvigheid in de Gooise Noordflank.
Deze geschenken gaan vergezeld van een
aanbeveling tot uitvoering en van onze
hartelijke wensen voor de goede samenwer
king in de toekomst.
Hier nemen wij afscheid van de lezer en
wensen hem een genoeglijke wandeling door
de geschiedenis. Aan het eind daarvan wil hij
wel even stil staan bij het verlanglijstje. De
inhoud zal hem na het voorafgaande al
vertrouwd voorkomen. Het zijn alleen
hoofdzaken, die gevolgd zouden kunnen
worden door zaken als bescherming van
bijzondere objecten, zoals de schaarse ven
nen, de unieke leemgroeven en zo ad libitum.
Tot slot danken wij onze leden voor hun
steun en vertrouwen en spreken de hoop uit
dat zij vrienden van het Gooi willen werven
om de inspanning voor de toekomst van de
streek voort te zetten.

digd. Het gestelde doel werd niet altijd
bereikt, maar de vereniging is strijdbaar
geworden, vriendelijk gebleven en vastbeslo
ten op de ingeslagen weg door te gaan. De
traditionele activiteiten, zoals de Natuurwacht en de Heidevrijwilligers, de excursies,
de rondvaarten door de Naardermeer, de
lezingen, de wandelkaarten en het tijdschrift
en de andere uitgaven moeten ermee volstaan
genoemd te worden. Ook meer aandacht in
deze regels zou in geen verhouding staan tot
de moeite die er aan besteed en het genoegen,
dat er aan beleefd is.
Ter gelegenheid van het jubileum zijn twee
projecten aangesneden, die wij de bevoegde
autoriteiten zullen aanbieden:
- een plan, ontwikkeld in de Gooise Natuurwacht, tot instandhouding en herstel van de
vogelstand op de Westerheide;
- een bouwplan voor het telen van traditione
le gewassen op de akkers gelegen binnen of
naast de terreinen van het Gooisch
Natuurreservaat. Dit als practisch vervolg
op de onderzoekingen verricht voor het
Gewest naar de vegetatie en de agrarische

J.E. B rikkenaar van D ijk
voorzitter van het bestuur VVG
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© AT
Landschappen tussen Vecht en Eem; transect van het gebied vanaf de Vecht bij Nederhorst den Berg, via
Ankeveen, 's-Graveland, door het Gooi, de Zuidpolder te Veen bij Eemnes, de Wakkeren Dijk, naar de Eem.
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D e ruimte eertijds:
Van bedreiging naar bescherming
A.C..J. de Vrankrijker
’Plan’ schreven zij onder meer het volgende;

De heide in de 19e eeuw

Onze thans zo zorgvuldig mogelijk beheerde
heidevelden waren in vroeger eeuwen niet in tel.
De boeren trokken er wel voordeel uit als zij er
plaggen staken voor hun stallen ofleem groe
ven om vloeren mee te verharden. Erliepen ook
herders met kudden schapen. Verder meed
men de heiden als te eenzaam, troosteloos.
Wandelaars op zondagmiddag kuierden door
de engen, langs karresporen en over paden
tussen de akkers. In de schaars wordende
boscomplexen kwam bijna niemand.
Door eeuwenlang kappen van bomen voor
timmer- en brandhout, vaak gevolgd door
ontginning tot akkers of ook door beweiding
met vee hadden de bossen geen gelegenheid
gekregen zich te herstellen. Waar geregeld
schapen liepen en de grond schraal was,
groeiden op den duur alleen heidestruiken en
wat magere grassen. Zo was het oppervlak
van de heiden in de eerste helft van de vorige
eeuw uitgedijd tot ca. 3500 ha, bijna een
derde van het Gooi. Vooral de centrale heide
(tussen Bussum en Hilversum) was veel
groter dan nu; zij strekte zich naar het westen
uit tot aan de achterzijde van de buitenplaat
sen in ’s-Graveland (de spoorlijn met
afgravingen ter weerszijden was er nog niet).
Een zo grote vlakte ’woeste’ grond ervoer
menigeen als dermate troosteloos dat er
plannen gesmeed werden om daar iets tegen
te doen, bij voorkeur door beplanting met
eikehakhout, waarvan de schors gebruikt
werd door leerlooierijen en het hout in
bakkersovens. Tevens zouden los spitten van
de grond en aanplanten werk verschaffen aan
velen van de talloze armlastigen in de dorpen.
Daartoe richtten de Laarder Jhr mr C.
Backer en de Hilversumse notaris Albertus
Perk in 1837 een Maatschappij tot het in
cultuur brengen van de grond op. In hun

Het hout groeit wel langzaam, maar het
breekt, hoe klein ook, de eentonigheid der
heidevelden; het belooft voor de toekomst, en
wekt een denkbeeld op van jeugd en hoop, van
welvaart en vertrouwen. In de beschouwing van
deszelfs toenemende kracht is eenige voldoe
ning van medegewerkt te hebben ter verfraai
ing van de natuur en van den grond, dien wij
beminnen.

De maatschappij van Backer en Perk heeft
90 ha beplant. Het belangrijkste is de
doorsnijding van de centrale heide die ter
weerszijden begrensd werd door een strook
eikehakhout. Dat is de Nieuwe Crailoseweg,
ook wel ’Gebed zonder end’ genoemd, van
Crailoo tot de huidige Crailose brug, en
vroeger doorlopend tot op Trompenberg.
Daar sloot de zandweg aan op de wandelweg
die admiraal Cornelis Tromp in het laatste
kwart van de 17e eeuw had laten aanleggen
van zijn buiten in ’s-Graveland naar een
theekoepel op de heuvel die zijn naam draagt.
De top bood toen een onbelemmerd uitzicht
over de heide op Naarden en de Zuiderzee en
over akkerland op Hilversum.
De admiraal liep nog door onontgonnen
gebied dat zich overal achter de in de 17e
eeuw geëgaliseerde gronden van de ’sGravelandse landgoederen uitstrekte. Hij
kon er genieten van de ruimte die overigens
zelden betreden werd door anderen dan
schaapherders met hun kudden. In de tijd
van Backer en Perk zag het er al anders uit.
Van het Zuidereinde van ’s-Graveland ging
de ontginning verder. Daar plantte men het
Corversbos, dat toen echter grotendeels uit
akkerland bestond. Meer naar het noorden
was de grond in het algemeen ongeschikt
voor landbouw. Er is hier en daar afgegraven
en van het midden der 19e eeuw af loof- en
naaldhout aangeplant. Zo ontstond het
167

Spanderswoud. Het westelijk deel van de
centrale heide was hiermee verdwenen.
Weldra werd deze verder aangetast, en wel
door omvangrijke afzanding naast de in 1874
in gebruik genomen spoorlijn. Het oppervlak
van de heide tussen Bussum en Hilversum is
hierdoor gehalveerd.
Aan alle kanten en aan elk van de
heidevelden is geknabbeld. Een voorvader
van Albertus Perk begon in het laatst van de
17e eeuw aan de zuidzijde van ’s-Graveland
een aansluitende vaart naar Hilversum te
graven. Door de vaart die hij groef kon hij
zand afvoeren en voor goed geld elders
leveren. Na verloop van tijd bereikte de
afzanding Hilversum; dat is de oude haven.
Het tot enkele decimeters boven het grond
water afgestoken land werd afgedekt met de
tevoren terzijde geschoven zwarte deklaag.
Zo verkreeg men bruikbaar weiland.
Veel ingrijpender is er gewerkt rond de stad
Naarden. Vóór de rond 1680 gebouwde
nieuwe vesting lag een geleidelijk oplopende,
licht heuvelige vlakte, voor een groot deel
met heide begroeid. En hierdoor bleef deze
vleugel van de Hollandse waterlinie kwets
baarder dan wenselijk was. Vandaar het plan
om het voorterrein zodanig af te zanden dat
inundatie mogelijk zou worden. Het werk is
aangepakt en vorderde langzaam, want het
moest liefst kostendekkend zijn; het was dus
afhankelijk van de mogelijkheid om het zand
elders te verkopen. In ruim twee eeuwen is
men tot aan de oude kern van Bussum
gevorderd. Door het huidige dorp loopt nog
altijd een duidelijk zichtbare grens. Van de

sloten die voor afvoer dienden is een deel
gedempt (Havenstraat!), andere zijn opgeno
men in de parkaanleg van Naarden en
Bussum.
Een derde reden tot verkleining van het
heideareaal vinden we in de behoefte aan
landbouwgrond. De bevolking van de dorpen
groeide sedert het begin van de 19e eeuw in
versneld tempo. De nijverheid kon aanvanke
lijk slechts een gering deel van de aanwas
opnemen. Tijdens en na de afscheiding van
België viel bovendien de belangrijkste markt
voor export van katoenen stoffen en tapijten
uit Hilversum en Laren weg. En dat terwijl
het aantal mensen in het Gooi sneller groeide
dan ooit tevoren (van 10.600 in 1822 tot
15.400 in 1850). De agrariërs wierpen zich op
het ontginnen van heide, het aanmaken van
nieuwe akkers. Dat is hun slecht bekomen,
doordat zij hun veestapel niet evenredig
konden vergroten bij gebrek aan weiland. De
opbrengst per hectare liep fors terug door
gemis aan voldoende stalmest. De boeren
moesten een stap terug. In 1860 telde men in
het Gooi buiten de landgoederen van
’s-Graveland 2740 ha bouwland; in 1870 nog
maar 2285 ha. De aanval op de heiden was in
zoverre gelukt, dat het gewonnen land geen
boekweit of rogge meer voortbracht, maar
braak lag of een andere bestemming kreeg.
Er werd nu eikehakhout geplant, het enige
dat rendabel kon blijken op arme grond.
Inmiddels was langs alle dorpen de hei
gekrompen.

Laantje van Tromp — Trompenburgherlaan: achteruitgang van 'De Trompenburgh' naar de Trompenberg in
Hilversum.
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17.900 in 1870 tot 39.500 in 1900, waarvan in
laatstgenoemd jaar de helft in Hilversum. Dit
dorp dijde in dertig jaar tijds uit van 6.600
naar 19.400; Bussum van 1.160 naar 7.000. Er
moest dus gebouwd worden. Tevoren lever
den aannemers in het Gooi per jaar enkele
tientallen nieuwe woningen op; dat werden
nu honderdtallen. Vóór 1870 noemde het
gemeenteverslag van Hilversum de gang van
zaken in de bouwnijverheid ’vrij gunstig’ als
er zeven woningen ge- of verbouwd waren.
In 1869 stonden er in het Gooi krap 2000
woningen, in 1900 al rond 10:000 (anno 1985
70.000). Hiertoe werden eerst open plekken
binnen de dorpen gevuld. Daarna kochten
opdrachtgevers akkers in de engen aan. In
Hilversum begon de villabouw aan de
’s-Gravelandseweg. Daarna ontstonden in
het laatste kwart van de 19e eeuw de
villawijken Boomberg, Suzannapark, Trom
penberg, Ministerpark en Nimrodpark. De
nieuwe industrie vestigde zich vooral Over
’t Spoor. Voor arbeiders werd daar gebouwd,
maar ook in de Ooster- en de Nieuwstraten
bij de Havenstraat. In een kwart eeuw tijds
veranderde niet minder dan een vierde deel

De in gebruikstelling van de spoorlijn in
1874, van de Gooische stoomtram in 1882
(door Naarden op Laren, Blaricum en
Hilversum) en de tram Bussum-Huizen in
1883 bracht nieuwe bestaansmogelijkheden.
Er vestigden zich industrieën, vooral in
Hilversum, bovendien welgestelden die ’bui
ten’ wilden wonen en villa’s lieten bouwen.
De beide dorpen langs de spoorlijn profiteer
den het meest. Naarden kon niet meedoen,
want vanouds was bouwen binnen zekere
afstand van de vesting, nader omschreven in
de Kringenwet van 1853, verboden; in een
tweede kring mocht alleen in hout worden
gebouwd. Huizen bleek geen prijs te stellen
op vestiging van ’buitenluis’. Laren en
Blaricum trokken schilders en andere kunstzinnigen, hetgeen vooralsnog een zeer
beperkte aanwas van de bevolking met zich
meebracht. In ’s-Graveland bleef alles bij het
oude op de landgoederen, met tussen weg en
vaart de dienstbaren van de heren en
wasserijbazen.
De bevolking van het Gooi groeide van
Detail uit de kaart van Perk anno 1843.
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van de Hilversumse engen van bestemming.
In geen van de andere gemeenten is de
oppervlakte van het bouwland zo snel
teruggelopen.
In Bussum verrezen de eerste villa’s in en aan
de kleine kern. Belangrijk werd vooral Het
Spiegel, het gebied ten westen van de
spoorlijn. Dat was eertijds de zogenaamde
Achterbuurt, een ten dele heuvelachtig gebied
met wat akkers van keuterboeren, afgewis
seld met houtopstand en ruigten. De
bouwmaatschappij ’Nieuw Bussum’, opge
richt in 1876, nam de exploitatie ter hand. Zij
kocht grond, legde lanen aan en verbindingen
met dorp en station, en verkocht percelen aan
hen die een grotere of kleinere villa wilden
laten bouwen. Voor groenvoorziening en
parkaanleg zorgde een ’Vereeniging tot
verfraaiing’ die zich goed kon redden met
jaarlijkse bijdragen van particulieren; het
gemeentebestuur hield zich volkomen afzij
dig. Voor de arbeiders waren enkele zijstraten
van de Laarderweg en de Huizerweg
bestemd.
Wat we hier noemden zijn voor de hand
liggende uitbreidingen. Heel wat anders
waren de activiteiten van ondernemingen die
ergens in de vrije natuur villaparken wilden
stichten. Zo was rond 1900 de Maatschappij
tot Exploitatie van bouwterreinen ’Crailoo’
in de weer. Zij adverteerde met plannen voor
een villapark De Eng onder Bussum naar
ontwerp van tuinarchitect P.H. Wattez, en
een villapark ’tLoo op Blaricums grondge
bied. De parken lagen beide gunstig aan de
straatweg naar Amsterdam en de tramlijn.
Van het eerste plan is niet veel verwezenlijkt:
er zijn twaalf villa’s langs de toenmalige
Amersfoortsestraatweg gebouwd. Het andere
heeft inderdaad geleid tot het ontstaan van
een villapark.
Een tweede voorbeeld betreft Oud-Bussem.
Dit landgoed kwam in handen van een in
1903 gestichte Exploitatie Maatschappij. Er
werd de grote modelboerderij gebouwd,
ontworpen door K.P.C. de Bazel en geëxploi
teerd door Floris Vos. Hoofddoel was echter
het met voordeel doorverkopen van kavels
voor villabouw. Om dit mogelijk te maken
heeft de maatschappij een weg naar het

station Naarden-Bussum aangelegd, de Brediusweg, genoemd naar een vorige eigenaar
van het nu geleidelijk met zoete winst in
percelen te verkopen bosgebied. Er is
inderdaad een villapark uit gegroeid.
Na 1900 kwam het bouwen op de engen in
een versnelling, en dat ook voor arbeiderswo
ningen. Dit is op gang gebracht door de in
1901 in werking getreden Woningwet die
subsidie toezegde aan corporaties. Het heeft
enkele jaren geduurd, eer deze er kwamen.
Weldra werden er toen hele buurten ontwor
pen en gebouwd. Er zijn al vóór 1914 voor
die tijd moderne woningen gezet. Zo kwam in
Bussum het Sint-Josephpark tot stand en
begon in Hilversum de uitbreiding aan de
Boschdrift en de Hilvertsweg die tot het
Bloemenkwartier zou uitgroeien.
Toen na de oorlog 1914-1918 de bouw weer
op gang raakte, verrezen er alom in de engen
wijken met arbeiders- en middenstandswoningen, ten dele door de gemeentebesturen
gefinancierd; in Bussum naar ontwerp van
K.P.C. de Bazel, in Hilversum van W.M.
Dudok.
In 1930 had het Gooi een woningvoorraad
van ruim 30.000, ruimte biedend aan rond
102.000 mensen. Hierbij was het percentage
villa’s aanmerkelijk gedaald in verhouding
tot vroeger jaren; de oppervlakte aan grond
die zij per wooneenheid in beslag namen in de
villaparken was echter relatief groot. Bouw
grond voor de boeren begon schaars te
worden en de wandelruimte in de engen werd
danig beperkt. Men voelde dit niet al te erg,
want recreatie in hei en bos werden nu wèl
gewaardeerd.
Natuurbehoud

De Naardermeer is het oudste natuurreser
vaat in Nederland. Dit is tot stand gekomen
na de publicatie van plannen om het meer
met vuilnis te dempen. In vroeger eeuwen
waren pogingen tot droogmalen mislukt door
het binnendringen van zout kwelwater uit de
Zuiderzee. In 1904 stelden B&W van
Amsterdam aan de Raad voor de Naarder
meer als stortplaats in te richten. Dit kon
zonder hoge kosten, doordat de spoorlijn er
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verhinderd.
Na het sluiten van de vrede zijn de plannen
niet terstond uit de kast gehaald. Wel kwam
een tweetal gemeenten in actie. Hilversum
kocht in 1919 103ha Spanderswoud; enkele
jaren later Boekestein, Anna’s Hoeve en
Hoogt van ’{Kruis (bij elkaar 162ha).
Bussum kocht in 1923'het bij 'tNoordereinde
van ’s-Graveland gelegen landgoed Bantam.
Het ging bij deze aankopen niet zozeer om
het redden van natuur, als wel om het veilig
stellen van recreatiegebied, van wandel
parken.
Van groot belang was nu nog het antwoord
op de vraag, in hoeverre het bezit van Stad en
Lande van Gooiland, de organisatie van de
erfgooiers, gevaar liep verkaveld te worden
en verkocht voor villabouw. Deze bezat
immers, naast weiden (de meenten) verreweg
het grootste deel van de heiden en ook vrij
wat bos. De rechten van de erfgooiers
stamden uit de Middeleeuwen. De bewoners
van Gooiland verwierven ooit het recht
zekere gronden gemeenschappelijk te gebrui
ken, hetgeen in mannelijke linie vererfde. De
landsoverheid behield de bloot-eigendom
voor zich, en aldus een vinger in de pap.
Voor vervreemding van grond was toestem
ming van beide partijen nodig. Menigmaal is
er echter eenzijdig gehandeld. De erfgooiers
lieten ontginning van heidegrond door hun
medegerechtigden toe, en dus privatisering.
Zij gaven ook wel grond in pacht aan
eigenaren van landgoederen. De landsover
heid heeft eenzijdig toestemming tot ontgin
ning aan niet-Gooiers verleend. Het
belangrijkste voorbeeld is de concessie
’s-Graveland, die in 1625 aan Amsterdam
mers werd verleend. Dit gaf aanleiding tot fel
protest van toen nog talrijke boeren
gebruikers.
De bron van geschillen is weggenomen door
de delingen van 1836 en 1843. De erfgooiers
kregen toen in volle eigendom 3678 ha,
waarvan ca 1500 ha meent en verder heide en
wat bos. Het Rijk verwierf alle rechten op
ruim 1700 ha, voornamelijk heide en verder
bos. Het begon al spoedig delen van het bezit
te verkopen. Hierbij onder andere de heide
waarop door aanplant het Spanderswoud is

door liep. Op den duur zou er dan bruikbaar
land ontstaan.
Het voorstel viel niet bij elkeen in goede
aarde. In die tijd begon bij menigeen het
gevoel voor de waarde van de natuur te
rijpen. De Ned. Natuurhistorische Vereni
ging, opgericht in 1901, rekende het tot haar
taak voor natuurbescherming op te komen.
Zij wendde zich in december 1904 met een
adres tot de gemeenteraad van Amsterdam,
en wees er op dat men cultuurmonumenten
in stand hield. Waarom dan geen natuurmo
numenten? De Naardermeer, een verlandende plas met tal van bijzondere planten en
vogels, kwam dan zeker in aanmerking.
Jac.P.Thijsse pleitte in het Handelsblad,
E.Heimans in De Groene. Zij protesteerden
vooral tegen de kwalificatie ’waardeloze
plassen’. Ze voerden biologisch-wetenschappelijke motieven aan voor het behoud.
Dit sloeg aan: de gemeenteraad verwierp het
voorstel met één stem meerderheid.
Thijsse had in de Ned. Ornithologische
Vereniging (van 1894) al eens gepleit voor het
aankopen van de broedplaats van lepelaars
en purperreigers, zonder succes. De tijd
scheen nu wèl rijp om tot daden te komen.
Hij stelde de aankoop aan de orde in de Ned.
Natuurhistorische Vereniging. Deze riep in
1905 belangstellenden in vergadering bijeen.
Hier besloot men een nieuwe organisatie te
stichten, de ’Vereeniging tot behoud van
natuurmonumenten in Nederland’ die inder
daad werd opgericht en in 1906 koninklijke
goedkeuring verwierf. Nog in datzelfde jaar
kon zij zich eigenaresse noemen van het
eerste natuurmonument in Nederland, een
uniek plassen- en moerasgebied.
De gedachte aan veilig stellen van natuur
schoon drong weldra verder door. Al vóór de
oorlog van 1914 overlegden de commissaris
der koningin in Noord-Holland mr Van
Leeuwen, de Bussumse burgemeester mr
s’Jacob en de voorzitter van Natuurmonu
menten mr Van Tienhoven over het stichten
van een reservaat in het Gooi. Het lag in hun
bedoeling enkele boscomplexen in het noor
delijk deel van het gewest veilig te stellen. Het
uitbreken van de oorlog heeft nadere
uitwerking van de goede voornemens
171

ontstaan. De erfgooiers verkochten ook wel,
maar geen gronden die voor de boeren onder
hen van belang waren. En van het overige
zelden aan particulieren. Menigmaal werden
zij tot verkopen gedwongen, zoals voor het
aanleggen van de spoorlijn. Wel verleenden
zij gaarne vergunning tot afgraven van zand,
onder voorwaarde dat de ondernemer er
weiland zou achterlaten.
Langdurig en hevig getwist met gemeentebe
sturen en binnen de kring der erfgooiers heeft
geleid tot ingrijpen van de rijksoverheid.
Hieruit is de Erfgooierswet van 1912
voortgekomen. Deze stelde landbouwbelan
gen voorop en verbood verkoop van voor
agrariërs bruikbare grond. Van het overige
mocht de volgens de wet opgerichte ’Vereeniging Stad en Lande van Gooiland’ slechts
kleine percelen van de hand doen, echter
alleen na goedkeuring door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland. Dit zou vooral
heidegronden betreffen die voor de boeren
van gering belang waren geworden, omdat
het houden van schapen niet meer rendeerde.
Er zou dus een gevaarlijke situatie kunnen
ontstaan bij ontbinding van de vereniging.
Deze was volgens de wet pas in 1927
mogelijk, en dan nog onder moeilijk te
vervullen voorwaarden. De niet-scharenden
(erfgooiers zonder vee) zouden er stellig op
aansturen, want alleen likwidatie, dus ver
koop van al het bezit, gevolgd door verdeling
van de opbrengst, zou hun geld opleveren.
De wet van 1912 gunde deze leden uitsluitend
een bescheiden presentiegeld op de jaarverga
dering. En hun aantal groeide terwijl dat van
de boeren terugliep. Naarmate het jaar 1927
naderde steeg de spanning bij de erfgooiers en
bij hen die verkaveling van de heiden
vreesden.
De meenten waren oorspronkelijk open
ruimten, ten dele wildernis. Dit ging onder
het nieuwe bestuur veranderen. De Hilversumse meent was aan de Bussumse zijde
heuvelachtig, zanderig en ging verderop over
in veen. In de winter stond een deel onder
water. De plantengroei was bijzonder rijk en
gevarieerd. In 1917 begon men aan een
radicale egalisatie en ontwatering. Er kwa
men hekken en bordjes ’Verboden voor

onbevoegden’. Daarna is de Oostermeent
aangepakt, waar de tegen Huizen en
Blaricum aan gelegen grond geleidelijk
afgegraven werd en de laagte aan de zeezijde
tegen overstromingen beschermd. Ook langs
deze meent zette men hekken en bordjes. De
ruimten bleven, maar verloren aan land
schappelijk schoon, aan variatie in het
terrein. De bruikbaarheid steeg tot een
veelvoud. Zo had de wetgever het ook
bedoeld.
Bedreigingen

Het merendeel van de Gooise gemeenten
wilde groeien, groot worden. Daarom maak
ten zij reclame en nodigden zij uit tot
vestiging. De bestuurders richtten zich tot de
beter gesitueerden. Dit vooral in de jaren,
waarin zij nog gemeentelijke inkomstenbelas
ting mochten heffen. Zij toonden zich bereid
mooie plekjes beschikbaar te stellen. Fel
tegen waren zij echter, toen Amsterdam
kwam met het onzalige plan om een grote
tuinstad te stichten op de centrale heide,
naast de spoorlijn. Dat hiermee natuur en
ruimte beperkt werden tot randgebieden van
het Gooi scheen de initiatief nemende
wethouder niet te beseffen. Niettemin bleef
het ontwerp jaren lang op tafel. Het ging er
om een gezond woonoord te stichten voor
stedelijke bleekneuzen.
Niet minder bedreigend waren de in 1922
bekend gemaakte plannen om Amsterdam
door middel van een geëlectrificeerde tramlijn
te verbinden met verschillende delen van het
Gooi. Geprojecteerd was een aftakking langs
de oostzijde van de Naardermeer, door het
Bos van Bredius, vlak langs de Tafelberg
naar Blaricum en verder naar Laren.
Hiermee werd een samenhangend landschapsbestel doorsneden en bestond er grote
kans op een geweldige uitbreiding van de
hiervóór reeds genoemde villaparken en het
opstellen van andere plannen door speculan
ten. Een tweede tak van de ontworpen
tramlijn schoot door de zuidoostpunt van de
Naardermeer, ging door Het Spiegel in
Bussum en het Spanderswoud naar de
Schuttershei aan de westelijke rand van
172
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Ontwerp voor een tuinstad op de centrale heide.

Hilversum. Het lag voor de hand te
veronderstellen dat er ook langs deze lijn
gebouwd zou worden. De gemeente H ilver
sum, eigenaresse van het woud, zag hier een
lokkend perspectief en steunde de
plannenmakers.
De protestbeweging is op gang gebracht door
de in Laren wonende Henri Polak. In
’ Buiten’ van 8 ju li 1922 sprak hij van ’een
vandalistisch, en schandelijk kostbaar plan’ .
H ij toonde met fo to ’s, hoe het was en dreigde
te worden. H ij kon weldra succes boeken.
Men begon in te zien dat versnippering van
bossen en heiden de ontw ikkeling van de

bestaande woonkernen, van de dorpen zou
schaden. Z ij dienden hun omgeving aantrek
kelijk te houden, derhalve zo veel mogelijk
ongerept te bewaren.
In d it kader past een mislukte poging om
door coördinatie, door samenvoeging van
gemeenten onnodige aanslagen op de natuur
lijke ruimten te voorkomen. Ook hier is
Henri Polak, in zijn kw aliteit van lid van de
Eerste Kamer, de man geweest die het
voortouw nam. H ij pleitte bij de schriftelijke
behandeling van de begroting van binnen
landse zaken voor het jaar 1920 voor
samenvoeging van kleine gemeenten. D at zou
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Schets van het ontworpen tracé voor een electrische-tramlijn door het Gooi.

doelmatiger werken mogelijk maken. Voor
het Gooi dacht hij zich vereniging tot één
gemeente van Bussum, Naarden, Huizen,
Blaricum en Laren. Hierdoor zou een
gemeente gevormd worden met een opper
vlak gelijk aan anderhalf maal dat van
Hilversum en een vrijwel even groot aantal
inwoners, namelijk rond 37.000.
De minister is serieus op de suggestie
ingegaan. Hij heeft kennelijk gezien, wat er in
het Gooi in de toekomst vernield kon
worden. Na de gebruikelijke raadpleging van
provincie en gemeenten stelde hij naast de
genoemde tweedeling het zogenaamde kleine
plan. Dit hield in de samenvoeging van
Naarden en Bussum, van Laren en Blaricum,
onder handhaving van Huizen (een vissers
dorp met een duidelijk eigen karakter) als
zelfstandige gemeente.
Voor het grote plan bleek vrijwel niemand te
voelen. De onderlinge verschillen waren te
groot. Een gedwongen samengaan zou ze
alleen maar aanscherpen. Laren en Bussum
voelden voor het kleine plan. Blaricum

verzette zich hevig, in Naarden pleitten de
bewoners van de tegen Bussum aan gelegen
woningen vóór, de bewoners van de vesting
tegen.
In Bussum dacht men aan een uitbreiding
van het kleine plan. De gemeenteraad toonde
belangstelling voor vergroting met de Hilversumse meent, Naarden buiten de veste en het
bosrijke gebied in het westelijk deel van
Huizen. Er kon aldus rond het station een
flinke gemeente Gooi-noord ontstaan. De
conceptie leek bijzonder aantrekkelijk toen
men lucht kreeg van de tramplannen.
Bussum zou zich in grootte kunnen ontwik
kelen tot de evenknie van Hilversum, zij het
met een andere signatuur, namelijk tot een
royaal opgezet tuindorp, vrijwel zonder
industrie.
Dit speelde in de jaren 1921/’22. De
tegenstellingen manifesteerden zich in die tijd
hoe langer hoe scherper. De verwikkelingen
hebben de minister er toe gebracht zijn
plannen terug te nemen. Een poging tot
coördinatie van boven af was mislukt. Vraag
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Burgemeester H. de Bordes, 1939.

was nu, of er uit de gemeenten zelf iets kon
voortkomen.
Reservaat

Ieder die wat verder in de toekomst keek,
besefte dat er toch iets moest gebeuren om te
voorkomen dat er her en der lukraak
gebouwd zou worden. Samenwerking tot
behoud van natuurschoon werd zeker voor
de typische woonoorden een levensbelang. Er
dienden regels voor en grenzen aan de te
voorziene groei van de dorpen gesteld te
worden.
Het initiatief is genomen door de burgemees
ter van Bussum, H. de Bordes. Deze
magistraat was een man met een aangeboren
gezag en tevens een erkend natuurbescher
mer. Naar zijn woorden werd geluisterd in
het Gooi. Hij kwam in november 1922 met
een voorstel om te overleggen, een maand
nadat de minister zijn plannen teruggenomen
had.
De Bordes nodigde voor een gesprek uit zijn
collegae in Naarden en de Gooise dorpen,
tevens Emil Luden, de voorzitter van Stad en
Lande, deze wegens het omvangrijke bezit
aan bos en heide van de erfgooiers.
’s-Graveland is pas in een later stadium in het

overleg betrokken.
De heren bleken eensgezind van mening dat
men een stelselloos bouwen in het Gooi
moest voorkomen. Het was nodig met elkaar
regels voor interlocale ruimtelijke ordening
op te stellen. We mogen gerust aannemen dat
de burgemeesters allereerst dachten aan de
groei van de eigen gemeente en het
aantrekkelijk houden van de natuur in de
aangrenzende dorpen.
Bussum stelde voor de oprichting van een
’Centrale schoonheidscommissie voor het
Gooi’. Zulk een commissie kende Laren in
het eigen dorp. Deze werkte daar als een uit
deskundigen bestaand college. Laren kon
zich niet voorstellen dat een dergelijke opzet
in regionaal verband veel zou bereiken. Er
was een permanent overlegorgaan nodig,
gevormd uit vertegenwoordigers van de
gemeentebesturen (een voorloper op zeer
bescheiden schaal van het in 1967 aangetre
den gewestelijk bestuur dus). Hilversum en
Stad en Lande sloten zich hierbij aan. Huizen
en Blaricum steunden de initiatiefnemer.
Naarden uitte geen voorkeur.
Men dreigde dus in een impasse te geraken,
maar vond een oplossing door de beide
standpunten te combineren. Er is besloten
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een ’Gooische belangencommissie’ op te
richten, bestaande uit de gezamenlijke
colleges van B&W en hieraan als adviescol
lege toe te voegen een uit deskundigen te
vormen ’Centrale schoonheidscommissie
voor het Gooi’. Hiermee was wel een basis
gelegd voor overleg en samenwerking; echter
een wankele, want men verzuimde zich te
binden aan een vergaderschema, en er werd
ook niet nader omschreven wat er aan de
orde moest komen.
De Belangencommissie heeft minder van zich
laten horen dan de andere. De standpunten
der verschillende gemeenten liepen meestal te
veel uiteen. Zij heeft wel gezorgd voor het
sluiten van overeenkomsten betreffende
bestrijding van bos- en heidebranden. Zij
bevorderde de opstelling van plaatselijke
verordeningen ter voorkoming van willekeu
rig afgraven op de heiden. Tenslotte had zij
een werkzaam aandeel in de besprekingen die
leidden tot het oprichten van de ’Stichting
Gooisch Natuurreservaat’.
De Centrale schoonheidscommissie heeft
meer van zich laten horen en in de trant van
De Bordes’ basisgedachte gewerkt. Zij kwam
in 1925 met een rapport omtrent voor
bebouwing te bestemmen of als natuurgebied
te sparen delen van het Gooi. Dit gaf de visie
weer van Willem Dudok, de toenmalige
gemeente-architect van Hilversum. Deze, nu
wereldberoemde, bouwmeester mogen we
zien als de man die beter dan enig ander zag
wat er dreigde te gebeuren en welke grenzen
er gesteld dienden te worden. Hij formuleerde
twee uitgangspunten, in feite strikt te volgen
richtlijnen. Deze luidden als volgt: 1. men
ontwikkele een dorp niet als een ster - door
lintbebouwing te aanvaarden - maar als een
bloem, 2. bossen en heide dienen ’eindeloos’
te zijn zo, dat men er ruimte vindt om zich los
te maken van de bebouwde wereld.
Deze uitgangspunten zijn in beginsel aan
vaard, zij het niet overal van harte. De
Belangencommissie heeft de aanbevelingen
als waardevol erkend. De Gooise gemeenten
gaven inderdaad de voorkeur aan de bloem.
Wanneer het zo uitkwam, maakten zij een
uitzondering, zoals Hilversum in de richtin
gen Baarn en Utrecht, Huizen aan de wegen

naar Naarden en Bussum, Laren en Blaricum
aan de verbinding tussen beide dorpen. Een
en ander is nu minder opvallend dan een
halve eeuw geleden, doordat sedertdien
ruimten tussen de linten gevuld werden.
Inmiddels was het tijdstip genaderd, waarop
men aan een mogelijke ontbinding van Stad
en Lande dacht, volgens de wet van 1912 niet
eerder dan in 1927 toegestaan. De nietscharenden drongen aan, omdat zij geld
wilden beuren. Voldoen aan hun verlangen
zou betekenen verdeling onder de boeren van
voor hen belangrijke grond, en verkoop van
bossen en heiden aan gegadigden, waarbij
aan de gemeenten een voorkeursrecht toe
kwam. Dit recht konden zij zélfs doen gelden
op de gemene weiden, naar evenredigheid
van het aantal scharenden binnen hun
grenzen. Vraag was, of zij hun eventuele
aankopen konden financieren, en wat zij
daarna met de verkregen gronden zouden
doen.
De wettelijk vastgelegde richtlijnen voor
ontbinding waren nogal ingewikkeld.
Daarom benoemde Stad en Lande een
Bevredigingscommissie, die in 1926 rapport
uitbracht. Kort samengevat bleek het geba
seerd op de voor de hand liggende stelling: de
meenten voor de boeren, de heiden voor de
gemeenten, de gelden voor de leden. Er was
een Ontbindingsreglement ontworpen dat
door het bestuur en door een buitengewone
algemene vergadering van de leden in
november 1926 is vastgesteld. De Centrale
schoonheidscommissie wees er inmiddels op
dat het door hantering van de Woningwet en
de Gemeentewet mogelijk was bouwen via
uitbreidingsplannen tot de engen te beperken
en daarbuiten te verhinderen. Dit viel goed
bij de gemeenten, want op deze wijze konden
zij de heiden en bossen sparen zonder er geld
voor neer te tellen. Hiermee was een uiterst
belangrijke poot onder het plan van de
Bevredigingscommissie weggezaagd. Er
gebeurde voorlopig niets.
Er is nog gesproken over de mogelijkheid om
Stad en Lande door middel van een jaarlijks
te betalen vergoeding te verplichten haar bos
en heidebezit onaangetast te laten. Met deze
oplossing vermeed men de moeilijkheid dat
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verkoop van een aanmerkelijk deel een
wetswijziging vergde. Zulk een ’gebruikersregeling’ kon niet anders dan tijdelijk zijn en is
door de gemeenten afgewezen.
Mr P.G. van Tienhoven (van Natuurmonu
menten) en Jhr mr dr A. A. Röell.
commissaris van de koningin in de provincie
Noord-Holland, grepen hierop in. Er werd
nu onderhandeld over aankoop. De
gemeente Amsterdam werd ook ingescha
keld. Het bestuur van Stad en Lande bleek
bereid grond te verkopen onder voorwaarde
dat de gelden aan de leden mochten worden
uitgekeerd. De ledenvergadering van de
erfgooiers nam in september 1930 met op één
na algemene stemmen het voorstel aan. Twee
maanden later volgden de provincie en
Amsterdam, in 1931 de Gooise gemeenten.
De provincie zou een half miljoen bijdragen,
de hoofdstad anderhalf miljoen; de zes
Gooise gemeenten namen de verplichting op
zich de annuïteiten te voldoen die voortvloei
den uit het sluiten van een lening die ten
hoogste een miljoen gulden mocht bedragen.
De vereiste wetswijziging kwam in mei 1932
tot stand.
Op 11 november 1932 is opgericht de
’Stichting Gooisch Natuurreservaat’. Zij nam
1524 ha bos en heide van Stad en Lande over.
De Crailose baan behoorde daar niet bij;
deze kon men pas in 1935 verwerven. Eerder,
voorjaar 1933, kon de stichting het 104 ha
grote Bikbergerbos aankopen. Met dit laatste
werd gevolg gegeven aan een wens die Van
Tienhoven al in 1914 had geuit. Er was nu
een flink deel van het Gooi gered, want de
stichting was statutair verplicht de verkregen
terreinen ’ten eeuwigen dage ongeschonden
als natuurschoon te bewaren’.
De stichting verdiende ieders sympathie, al
werd er hier en daar in het Gooi gemopperd,
omdat de gemeenten in volle crisistijd de
lasten op zich hadden genomen die betaling
van de genoemde annuïteiten en een aandeel
in de kosten van beheer met zich meebrach
ten. Zij vergaten wel eens dat de provincie en
de hoofdstad royaal hadden bijgedragen aan
de aankopen van het eerste jaar, die
f2.922.486,98 hadden gevergd en dat deze
ook de exploitatie mee financierden. Het

Gooi had met een relatief geringe inspanning
niet minder dan 1628 ha ’natuur’ veilig
gesteld, een oppervlak dat in de loop der
jaren voor uitbreiding vatbaar bleek.
De gesignaleerde sympathie is omgezet in een
daad. Deze betreft de op 9 juli 1935
opgerichte ’Vereeniging van Vrienden van het
Gooireservaat’. Op dit feit en de later ruimere
doelstelling is het bovenstaande een inleiding,
die toont dat veel van het huidige in het
verleden wortelt. De huidige 'Vereniging van
Vrienden van het Gooi’ is niet toevallig
ontstaan en uitgegroeid naar een wijder
strekkende doelstelling dan de oorspronke
lijke. Haar historie omvatte aanvankelijk veel
kleingoed, in later tijd aanzetten tot ontwik
kelingen die de geschiedenis van het Gooi
ingrijpend beïnvloed hebben. De hierna
volgende artikelen laten daar een en ander uit
zien.

Melktransport over 5 km van Hilversumse Meent
naar centrum Hilversum via Spanderswoud
(Melkweg).
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De Vereniging en de Stichting
W.K. Kraak
De vereniging had aanvankelijk de naam
’Vrienden van het Gooi-reservaat’. Een
vereniging die zoveel mogelijk leden bijeen
wilde brengen onder haar vaandel ter
ondersteuning van het werk van een stichting,
de in 1932 opgerichte ’Stichting Gooisch
Natuurreservaat’. Voor goed begrip: de
stichting kent geen particuliere leden, alleen
participanten nl. de provincie NoordHolland, de gemeente Amsterdam en de zes
Gooise gemeenten Blaricum, Bussum, Hil
versum, Huizen, Laren en Naarden.
De gedachte om de heiden en enige bossen in
het Gooi tot een natuurreservaat te maken
leefde voor 1914 al in het hoofd van Van
Tienhoven (voorzitter en penningmeester van
’Natuurmonumenten’), zij groeide tegen de
verdrukking in, o.a. door toedoen van Henri
Polak. Hij en andere echte natuurliefhebbers
verzetten zich tegen de strikt zakelijke
mentaliteit van gemeentebesturen, ook tegen
die van Amsterdam.
Het Gooi werd van vele kanten bedreigd, zo
voelde men het wel aan. Het Goois
Natuurreservaat leek nog juist op tijd tot
stand te zijn gekomen. Dat was op 11
november 1932. Twee jaren en acht maanden
daarna - op 9 juli 1935 - werd de Vereniging
van Vrienden opgericht. Het leek een
consolidering van een behaalde overwinning.
Er spreekt ook een toon van optimisme uit
artikel 2 der statuten van de Vereniging in de
oorspronkelijke versie:
De Vereeniging stelt zich ten doel in het
algemeen de heemschutsgedachte in het Gooi
te bevorderen en in het bijzonder in nauwe
samenwerking met de Stichting Gooisch
Natuurreservaat, aan de aan deze Stichting
toebehoorende terreinen meer bekendheid te
geven en deze zoo mogelijk te helpen
uitbreiden, belangstelling op te wekken voor
het behoud daarvan in hun meest oorspronkelij-

ken staat, de in deze streek inheemsche flora en
fauna te beschermen en het doelmatig gebruik
van deze natuur door het publiek te helpen
bevorderen.
In deze fraaie en goedbedoelde bewoordin
gen proeft men het stelling nemen tegen
heersende tendenties zowel bij het grote
publiek als bij de overheden. Men zou pas
later - telaat dus - beseffen dat het Gooi niet
in ’meest oorspronkelijke staat’ (wat dat ook
mag zijn!) te behouden was. De wijde
dorpsengen zouden bijna overal met huizen
volgebouwd worden tot aan de rand van de
heide. Een heide zonder beschermende
mantel van agrarisch gebied zonder ’nie
mandsland’ als overgangszone, zonder zandGR — Gooireservaat.
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Vrienden liepen mee met ongelijke pas, ze
kwamen ook wel in botsing met de Stichting.
Een groot deel van het publiek onthield
alleen het begrip ’Gooireservaaf, het maakte
geen onderscheid tussen de Stichting en de
Vereniging van Vrienden.
De Stichting heeft een voor het publiek zo
goed als onzichtbaar bestuur (de commissaris
van de koningin in de provincie NoordHolland, de burgemeester van Amsterdam en
die van de Gooise gemeenten), zij heeft een
rentmeester en boswachters in dienst. De
gelden komen en kwamen van de provincie
en de betrokken gemeenten.
De Vereniging van Vrienden heeft leden die
contributie betalen, een uit die leden gekozen
bestuur en kent, zoals iedere vereniging, als
hoogste gezag de algemene ledenvergadering.
Sinds de instelling van de Gooise natuur-

wegen (rondom en als toegangswegen) biedt
geen kansen meer voor flora en fauna van het
echte heideveld. Wel zijn woonwijken langs
de heiderand door gordels groen gemaskeerd,
maar dat is alleen een esthetische oplossing
ter wille van de mens als ’oogdier’. Slechts
visueel bestaan er nog golvende heidevelden
in het Gooi, in wezen noem ik het een
ontmanteld gebied dat moet bezwijken onder
recreatiedruk. Wat blijft er over? Een aardig
parklandschap dat zelfs nog ruimte
suggereert.
In het jaar 1935 verscheen dus de Vereniging
van Vrienden naast de Stichting. Deze laatste
kon rekenen op financiële steun voor
bepaalde projecten van de kant van de
Vrienden, zij streefde ook naar inkomsten hoe bescheiden ook - uit het reservaat en
stemde daar dan ook het beheer op af. De
W. Burdet.
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smalle gebied van de Bussumse waterleiding
is overigens nu wel gemoderniseerd.
De Stichting overwoog hier een stuk terrein
te verhuren (inkomsten!) aan een benzinemaatschappij. Grote verontwaardiging bij
het publiek. De Vrienden en boze particulie
ren sloegen alarm. Het ging tenslotte om een
stukje Franse Kampheide. En dat hield nog
altijd de schijn van een landelijk Bussum
hoog. De kranten steunden de actie, die
inderdaad succes kreeg. In De Bussumsche
Courant van zaterdag 18 juli 1953 stond
geschreven: We hopen van harte dat de leden
(sic!) van de stichting H et Goois Natuurreser

wacht werkt een groep vrijwilligers in het
veld. Daarover later meer.
Het eerste bestuur van de Vrienden had een
zeldzaam gunstige omstandigheid mee: de
rentmeester van de Stichting, ir W. Burdet,
was tevens bestuurslid van de Vrienden. Na
het beëindigen van zijn zittingsperiode in het
bestuur (1935-1939) vertrok Burdet (in 1940)
naar het buitenland. Sindsdien heeft de
Vereniging van Vrienden nooit meer deze zo
aantrekkelijke constructie gekend, een
bestuurslid te delen met de Stichting.
Er dreigde steeds wederzijds onbegrip.
Interessante gegevens levert een gecombi
neerde vergadering (destijds een zeldzaam
verschijnsel) van het bestuur der Vrienden
met het Stichtingsbestuur (05.03.1953). De
Vrienden voelden zich op het matje geroepen.
Blijkens hun verslag formuleerde de voorzit
ter van het Stichtingsbestuur (de heer Prakke,
waarnemend voorzitter) als volgt: H ij her

vaat straks ook tot de conclusie zullen komen,
dat het niet aangaat het natuurschoon op te
offeren voor een niet strikt noodzakelijk iets.

haalt wat hij bij zijn openingswoord heeft
opgemerkt dat het hem genoegen doet dat het
eindelijk eens tot een vergadering met de
Vrienden is gekomen, want dat de Stichting tot
nogtoe zo weinig van die Vrienden heeft
gemerkt. Er is bij het publiek steeds verwarring
aangaande het Natuurreservaat, men verwart
de Stichting met de Vrienden en vice versa;
leden van de Vrienden menen rechten te hebben
uit hoofde van een lidmaatschap van de
Stichting, die in het geheel geen leden heeft. Uit
dien hoofde heeft de Stichting reeds overwogen
om ze lf met donateurs te gaan werken, dan
hebben zij tenminste direct profijt van deze
inkomsten, wat niet het geval is nu de Vrienden
deze inkomsten beuren.

In hetzelfde jaar 1953 leverde een krant het
bewijs hoe gauw ook een journalist blundert
wanneer hij geen duidelijk onderscheid
maakt tussen een vereniging en een stichting.
Wat was het geval: er dreigde een benzinesta
tion te komen op de heide bij het ’Leidse
Bosje’, destijds de gebruikelijke naam voor
een miniatuur verkeersrondje dat de aanslui
ting van de Franse Kampweg en die van de
Lage Naarderweg (bijnaam toen ’betonweg’)
op de Bussummer Grintweg overzichtelijk
moest maken. De stituatie daar op de hoek
van het terrein Kamphoeve en langs het

De bestuurders van de Stichting meenden wel
een klein stuk natuur te mogen ontluisteren
om de pachtinkomsten niet te derven en ze
hadden niet verwacht de publieke opinie zo
fel tegen te krijgen.
Het Stichtingsbestuur had stellig ook geen
duidelijk inzicht in de geldmiddelen van de
Vrienden. Dus had het wel te hoge
verwachtingen van financiële steun van deze
kant.
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum (op
11 november 1957) kreeg de Stichting een
aardig bedrag ineens cadeau met steun van de
Vrienden. De secretaris van het Vriendenbestuur, mr F. Le Coultre heeft alles van nabij
meegemaakt. Hij bericht hierover:
'Met het oog op dat jubileum werd in het
voorjaar van 1957 een Comité Gooireservaat
1932-1957 gevormd, met het doel een som bij
elkaar te krijgen om die ter gelegenheid van het
jubileum aan de Stichting aan te bieden,
uitsluitend bestemd voor uitbreiding van haar
bezit. Voorzitter van genoemd comité was mr
dr D.A. Delprat te Amsterdam, vice-voorzitter
dr irJ.P. Dudok van Heel te Naarden,
secretaris mr F. Le Coultre te Hilversum en
penningmeester prof. drJ.R.M . van den Brink
te Laren.
In een aantrekkelijke door Steendrukkerij De
Jong & Co te Hilversum ontworpen en
verzorgde brochure - uiteraard in de van haar
zo bekende vorm van een kwadraatblad - werd
gewezen op de noodzaak dat iedere mogelijk-
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heid wordt aangegrepen om natuurgrond aan
het reservaatsgebied toe te voegen. De
Stichting is helaas echter (door geldgebrek)
niet altijd in staat de zich nu en dan voordoende
mogelijkheden te benutten. Bij aankoop van
grond krijgt de Stichting in de laatste jaren de
helft van de aankoopsom als subsidie van het
Rijk.
De Vereniging van Vrienden van het Gooireservaat droeg een dee! van de kosten en schonk
ze lf een bedrag van f6.000,-- In totaal 83
Amsterdamse en Gooise bedrijven, instellingen
en particulieren schonken zo tezamen bijna
f40.000,-, een aanzienlijk bedrag in die tijd,
welke som integraal werd doorbetaald aan de
jubilerende Stichting. Helaas moest later
worden vastgesteld dat met dit geld geen grond
was aangekocht, maar dat de donatie aan de
algemene middelen was ten goede gekomen.

door het verwijderen van opslag van struiken
en bomen); maar zij bedreven ook land
schapsarchitectuur: men liet hier of daar een
enkele solitaire boom of een groepje bomen
staan. Een bosrand op de achtergrond, verte
gesuggereerd door een coulissenlandschap
ervoor gaven een esthetisch verantwoord
geheel met dieptewerking, dus optisch
natuurschoon.
De taak was niet alleen het oog te strelen
maar ook zoveel mogelijk vormen van
recreatie toe te laten of te bevorderen. Hoe
voller het Gooi, hoe meer versnipperd en
verstedelijkt, des te moeilijker. Eigenlijk een
onmogelijke taak wanneer men werkelijk wil
streven naar natuurbehoud.

Natuurschoon of natuur?

'

De Stichting heeft een dubbele taak. Daar
moet ik even op in gaan voordat ik terugkeer
tot de Vereniging van Vrienden. Artikel 2 van
de Statuten van de Stichting spitst zich toe op
de twee volgende formules:
a. de instandhouding van het natuurschoon
b. vrije toegang tot de terreinen
Behoud van natuurschoon is niet hetzelfde
als natuurbehoud. Voor het Gooireservaat
staat het begrip ’natuurschoon’ centraal. De
Vrienden keken graag de andere kant op: die
van het natuurbehoud. En soms hebben zij
succes gehad, zoals bij het project leemkuilen.
Daarover later meer.
De heidevelden danken hun ontstaan aan
mensenwerk. Zonder menselijke activiteit,
d.w.z. die van landbouwers in samenwerking
met schaapherders, zouden op de schrale
hoge gronden van het Gooi geen heidevelden
ontstaan zijn... en wanneer men de natuur
haar gang zou laten gaan zou elk heideveld
hier veranderen in bos met hier en daar wat
hei op zonnige open plekken en langs de
bosranden.
De rentmeesters van de Stichting streefden er
naar de heide gezond te houden (o.a. door ze
telkens bij gedeelten te verjongen), te
verhinderen dat heide veranderde in bos (dus

Welkom in hel Gooi'.
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Wat beoogde de Vereniging van Vrienden?
W.K. Kraak
In het jaar 1935 kon men zich nog maar een
beperkte voorstelling maken van komende
veranderingen in het Gooi. Er was al zoveel
gewijzigd, d.w.z. naar geldende maatstaven
verbeterd, sinds 1874 en 1881. In 1874 was de
spoorlijn geopend en in 1881 begon uit
Amsterdam de Gooische stoomtram te
rijden. In dat jaar kwam het traject tot
Muiderberg gereed; ook werd nog het
baanvak Hakkelaarsbrug tot Naarden vol
tooid. Een jaar later reed de tram door
Naarden het Gooi in. Pensions konden
adverteren dat rust en frisse lucht in bos en
heide en het verblijf op droge zandgrond
herstel van gezondheid beloofden. Dagjes
mensen uit Amsterdam gingen öf westwaarts
naar Zandvoort óf richting Gooi naar het
strand van Muiderberg aan de Zuiderzee. Ze
kwamen ook wel verder naar bos en heide en
naar de kust van Oud-Valkeveen. Lange tijd
was Muiderberg wel het meest gezochte oord.
De stoomtram maakte van het Weesperpoortstation via de Watergraafsmeer naar
Diemerbrug en door tot Muiderberg een ritje
van 16 km in totaal.
Het Gooi was in ontwikkeling. De statuten
van de Stichting Gooisch Natuurreservaat
leken voldoende beveiliging te geven voor de
natuurterreinen. Er was nog geen sprake van
luchtvervuiling, bodemverontreiniging, zure
regen, recreatiedruk. Artikel 2 spreekt eerst in
algemene zin over de instandhouding van het
natuurschoon - let op dat woord! - in het Gooi
door de verkrijging van aldaar gelegen
terreinen ten eeuwigen dage ongeschonden als
natuurreservaat te behouden. Dat klinkt wel
mooi, maar het is moeilijk te verenigen met
het andere doel: aan het publiek door vrijen
toegang tot die terreinen, onder eventueel te
stellen bepalingen, het genot van dat natuur
schoon te verzekeren.
Het Gooi was nog niet vol, althans niet wat

het aantal inwoners betreft; wel werd het op
vrije dagen al overstroomd met bezoekers,
’dagjesmensen’. De reeds langer bestaande
Fietspadenvereniging (officieel ’Rijwielpaden
vereniging Gooi en Eemland’) had zich tot
taak gesteld het Gooi te ontsluiten. Fietsers
willen graag de mooiste plekjes bereiken, en
ze stellen het op prijs op het netwerk van
Kan men oude luister herstellen?
Crailoseweg hoek Langerhuizenweg.

^ A

paden buiten de grotere autowegen te kunnen
blijven. Ik herinner me mooie zondagen: je
kon zittend op een goed uitzichtpunt de loop
van de fietspaden volgen aan de ononderbro
ken ’linten’ van achter elkaar fietsende en
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elkaar tegemoetkomende rijders over een
overigens bijna onbetreden heide zonder
wandelaars.
De Vereniging van Vrienden wilde de oude
luister van het Gooi herstellen. Men kan er
over twisten wat dan voor ogen moest staan.
Het lag voor de hand te beginnen met het
terugbrengen van schapen op de heide. Een
kudde met scheper en hond dwalend over de
velden, ergens een schaapskooi, welaan de
landstreek zou weer gaan lijken op de
schilderijen van de Larense school uit de
jaren tachtig van de negentiende eeuw. Men
hoefde slechts te kijken naar onder andere
Albert Neuhuys (1844-1914) en Anton
Mauve (1838-1888).
Daarnaast streefde men naar kapitaalsvor
ming om bij gelegenheid het bezit van de
Stichting te kunnen afronden. Aankoop van
een paar percelen bos of veld kon in de
toekomst een aardig jubileumgeschenk voor
de Stichting worden.
Men wilde verder reclame maken voor het
Gooi als wandelgebied en wandelingen
organiseren om leden te winnen onder het
groeiend aantal inwoners. Om de leden iets te
bieden werden excursies in en buiten ’t Gooi
gemaakt; een winterprogramma van lezingen
en natuurfilms kwam ieder jaar aan de orde:
ook daarmee kon men hopen op reclame
voor de vereniging.
De ervaring leerde overigens dat er veel aan
te merken was op het gedrag van het grote
publiek in bos en hei, stellig mensen niet
alleen van buiten het Gooi afkomstig.
Optimistisch ging men uit van opvoedbaar
heid van dat publiek. Het werd landelijk een
primeur van ’t Gooi: de oprichting van een
natuurwacht. Natuurwachters werkten geheel
op basis van vrijwilligheid; het was voor hen
nuttige vrijetijdsbesteding. Deze instelling
heeft in het algemeen goed werk kunnen doen
al was er vaak onbegrip en zelfs vijandigheid
van bepaalde kanten.
Het instandhouden van een schaapskudde
bleek tot tweemaal toe in de geschiedenis van
de Vrienden een te zware taak, vol
ongedachte en onvoorzienbare moeilijkhe
den. De eerste fase viel in de beginjaren en
duurde tot in de oorlog. Een kudde schapen
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verscheen pas weer in 1954. Het was een
grootse aanpak van de kant van de Stichting,
die hierbij uiteraard gesteund werd door de
Vrienden, een steun die werd geconcretiseerd
door de adoptie van een twintigtal schapen.
Ook het publiek kreeg de mogelijkheid een
schaap te adopteren. Ondanks de ijver en
goede wil bleek het na enige jaren onmogelijk
een kudde in ’t Gooi te exploiteren,
economisch niet, verkeerstechnisch niet en op
het menselijke vlak niet. Hoewel er enige
liefhebberij bestond voor het schaapherdersvak hield geen scheper het hier vol. Het
moderne Gooi miste ten enemale het patroon
van de oude tijd toen de heiden zelf met de
omgevende veldjes en de dorpsengen evenals
de bevolking, om het zo eens te zeggen, nog
’schaapvriendelijk’ waren. De kooien ston
den toen aan de rand van een dorp; dagelijks
gingen de schapen langs de driftwegen (de
naam bestaat nog!) naar de heide. Onderweg
leverden de grazige bermen en braakliggend
land het nodige krachtvoer. Het tempo van
het hele leven was anders, het verkeer leverde
geen moeilijkheden op, er werden nog maar
weinig of sporadisch honden op de heide
uitgelaten en de mensen traden niet op als een
hinderlijk nieuwsgierige horde. Het einde
voor de kudde kwam abrupt in 1962.
Een eigen mededelingenblad

In een vroeg stadium al probeerde het
bestuur dit hooggegrepen doel te bereiken. H.
Gorter (voorzitter sinds 1945) droomde zelfs
van een maandblad. Dat kan men zich
levendig voorstellen van iemand die directeur
werd van 'Natuurmonumenten’; een man die
grote deskundigheid paarde aan liefde voor
de natuur in het algemeen en voor die in 't
Gooi in het bijzonder. Hij kon stellig
regelmatig kopij voor een nummer van een
Vriendenblad produceren. Het 'orgaan van
de vereniging van vrienden van het Gooireservaat’ was geboren in juli 1950. Het leefde
vijftien nummers lang. Het einde kwam in
maart 1953.
Na drie nummers - het vierde was in
voorbereiding - kon het bestuur met zekere
trots wijzen op een schrijven van het

ministerie van onderwijs (OKW), afdeling
oudheidkunde en natuurbescherming, waarin
inzage ’van ons fraai uitgevoerde orgaan’
werd gevraagd1).
Toen Gorter als voorzitter afgetreden was
(algemene ledenvergadering 01.11.1951)
stelde hij spoedig ook het redacteurschap van
het ’orgaan’ ter beschikking. Het bestuur
aanvaardde met spijt deze beslissing als
uitkomst van een briefwisseling in november/december 1951.
Ruim een jaar later (bestuursvergadering
31.01.’53) gaf een bestuurslid de situatie van
het blad met de volgende woorden weer: Toen
het pas was opgericht zorgde de heer Gorter
voor lezenswaarde kopij, doch tegenwoordig
staat er nooit iets in dat niet net zo goed in een
ander blad als het onze zou kunnen staan, om
niet te zeggen ongeschreven had kunnen
blijven. Nummer 14 (december 1952) was
toen juist uitgekomen. Hadden de eerste
nummers van het tijdschrift te hooggestemde
verwachtingen opgeroepen?
Na veertien verschenen nummers was het dus
zover gekomen dat een bestuurslid zijn sterk
subjectief gekleurde veroordeling van het
blad uitsprak. Maar die boutade heeft het
niet de das omgedaan. Men moest om andere
redenen de uitgave stoppen, financiële en
organisatorische: het orgaan was te kostbaar,
het werd nauwelijks gelezen en aangekondigde evenementen moesten steeds door
middel van advertenties in de kranten
herhaald worden om het eigen publiek er aan
te helpen herinneren. Het blad was dus een
onbruikbaar medium voor het annonceren
van excursies, lezingen of natuurfilms. Een
bloemlezing van uitlatingen op bestuurs
vergaderingen2):
Sedert het uitgeven van ons orgaan is ons
ledental sterk teruggelopen, en het aantal
wanbetalers is groot. In al de jaren van het
bestaan onzer vereniging is niet zo'n malaise
voorgekomen als sedert dit tijdstip.
Naar aanleiding van de uitgave van het orgaan
ontvingen wij destijds één bedankje van een
zeer gewaardeerd lid, die als zijn mening gaf,
lat het uitgeven van een orgaan een teken is
dat een vereniging niets beters meer weet te
bedenken. Voorts ontvingen wij een verzoek
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van een lid om van het orgaan verschoond te
mogen blijven, daar hij al een dozijn van
dergelijk soort krantjes in de bus kreeg.
De eerste maal dat weer op de oude wijze
geconvoceerd werd (dus na het stoppen met de
uitgave van het blad) waren er 270 deelnemers
voor een excursie!
Na maart 1953 (derde jaargang, nummer 3) is
geen aflevering meer verschenen. Ook dit
einde kwam blijkbaar abrupt, want de
redactie kondigt onderaan de laatste blad
zijde nog aan dat het artikel van Flip Hamers
(’Wat gebeurt er in Kortenhoef?’) uit het
decembernummer een vervolg krijgt ’in het
volgende nummer’.
Rijksweg om de noord

In 1958 kwam een groot probleem aan de
orde. Het betrof de omlegging van rijksweg 1
(Amsterdam - Hoevelaken) noordelijk om de
vesting Naarden. Deze wijde boog betekende
een aantasting van de ruimte aldaar: de lage
zanddijk met bijzondere kustfiora, de hogere
oostdijk (van de vesting uit naar de
Meentweg bij Drafna en St. Michael). Het
verhoogde deel van het nieuwe tracé zou
boomkwekerijen doorsnijden en dan vlak
voor huize De Rietkraag komen te liggen en
verderop in het lage tracé geluidshinder
opleveren voor het natuurterrein De Beek,
waar het verkeer rakelings voorbij zou gaan.
De winstpunten waren de vlotte doorstro
ming van het autoverkeer en een toeristische
attractie voor weggebruikers op de A 1: een
onbelemmerd uitzicht op de vesting Naarden
aan de kant van het Ronduit. Deze aanslag
op Gooi-noord viel geheel buiten de terreinen
van de Stichting Gooireservaat. Eventueel
kon men zich zorgen maken over kwalijke
gevolgen van uitlaatgassen op het geboomte
van landgoed De Beek. Het beheer namelijk
over dit terrein was in opdracht van
Domeinen bij de Stichting gekomen.
In ’t Gooi zagen velen de plannen van
rijkswaterstaat als een ramp. Zo ook de
Vrienden. Maar konden zij er zich rechtens
mee bemoeien? In het bestuur kwam mr F.
Le Coultre (vergadering 03.02.’58) met een
suggestie: schrap het woord ’reservaat’ in de

naam van de Vereniging en ga na statutenwij
ziging door als Vrienden van het Gooi. Met
de bestaande doelomschrijving heeft men dan
al een brede basis voor werkzaamheid.
Hierop haakte Temmink in met een hoofdar
tikel in De Gooi- en Eemlander (22.02.’58)
getiteld 'Reserveer het Gooi!’ Prompt kwam
een reactie van ds A.L. Broer uit Hilversum.
Als voorstander van een verenigingstijdschrift wees hij er op hoe nuttig en onmisbaar
nu voor de vereniging een periodiek zou zijn
om niet alleen de leden te kunnen mobiliseren
maar ook de vele niet-leden door aandacht
van de pers voor het tijdschrift via de krant te
bereiken.
Wel kwam de vereniging in het nieuws door
de naamswijziging. Het was niet de bedoeling
dat de Stichting hieronder zou lijden.
Op 26 januari 1961 hield de rijkscommissie
van overleg voor de wegen een zitting naar
aanleiding van de plannen omtrent rijksweg
1. Daar konden de Vrienden hun standpunt
verdedigen. Samen met een actiecomité dat
zich op het zelfde front roerde3).
Men weet het: tegenstand mocht niet baten.
De rijksweg om de noord is er gekomen - een
echte verkeersader die dag en nacht veel
verkeer, ook zwaar verkeer, laat door
stromen.
Met spijt kijk ik terug naar wat verloren
gegaan is aan natuurwaarde al begroet ik er
nieuw natuurschoon. Waar nu de boog van
de Al om Naarden in het westen begint, waar
nu de nieuwe 'woonkern ’Naarderbos’ aan het
Gooimeer ligt (uitgebouwd op een basis van
opgespoten zand buiten de vroegere kustlijn)
en speciaal waar nu de nieuwe jachthaven
zich bevindt en daarop aansluitend het grote
recreatieterrein ’Het Naarderbos’, compleet
met vijver en dagcamping, daar was vroeger
een merkwaardig natuurterrein, een apart
facet van het Gooi. Een oorspronkelijke
vegetatie, die men niet zo gemakkelijk zal
kunnen terugkrijgen. En een spectaculaire
bloei, het feestelijk rose van massaal ontloken
bloemhoofdjes van Armeria maritima. Een
plantje met een misleidende nederlandse
naam, nl. Engels gras. Wat het terrein zelf
betreft... het is onherkenbaar geworden, want
de oude kustlijn is verdwenen; daarmee ook

de weg langs de kust met de lange glooiing
vol Engels gras (in bloei mooier dan een
bollenveld) en aan de landzijde van de weg
een berm - eveneens dicht bezet met Armeria
- naar de sloot toe. Ook die is verdwenen. Op
oudere kaarten ziet men nog hoe een
kronkelige dijk langs oude doorbraakkolken
(wielen of waaien) meer landinwaarts zich
uitstrekte in de richting van Muiderberg.
Daar is nog een groot deel van over... kan het
gespaard blijven?
Maar de recreatiedruk op deze uithoek van ’t
Gooi nam in de loop van de jaren ’60 al zó
toe, onrustbarend werkelijk, dat een koele
moord op deze vegetatie (achteraf gezien)
beter lijkt dan verloedering en langzame
vernieling.
De periode Van Erk

Het mag geen toeval heten dat deze periode
(mr J.P. van Erk, voorzitter van het
Vriendenbestuur van 1958 tot 1968) te
kenschetsen is als een tiental jaren waarin de
Vrienden meer dan ooit aan de weg
getimmerd hebben. Het ging nu om inspelen
op gedachten waar de tijd rijp voor was. Van
Erk zelf heeft het een keer zó geformuleerd maar let dan wel op de plaats waar en de
gelegenheid waarbij hij het zei -: De
Vereniging heeft geen publieke betekenis; de
Vrienden zijn een studiegezelschap dat de
resultaten van zijn werkzaamheden voorlegt
aan de betreffende instanties. Aldus Van Erk
tijdens een gesprek van het vriendenbestuur
met het dagelijks bestuur van de Stichting
(24.03.’66).
De activiteiten kregen zichtbaar resultaat in
brochures die uitgegeven konden worden
dankzij ruime financiële steun van machtiger
lichamen. Dit alles kwam op gang bij de
organisatie van het eerste Gooicongres. Het
houden van een congres met alle bijkomende
kosten ging de draagkracht van de Vrienden
ver te boven. Maar samenwerking werd
verkregen met de Contact-commissie voor
natuur- en landschapsbescherming, met de
Vereniging tot behoud van natuurmonumen
ten en met de ANWB.
Zo kon op 7 november 1959 het Gooicongres
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Twee kaarten (op deze en de volgende bladzijde) op de zelfde schaal, met precies het zelfde deel van het Gooi
en omgeving:
De lege witte plekken hier zijn aan ommezijde zichtbaar gemaakt als stedelijke bebouwing.
Hoe vol is het huidige Gooi!
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in de grote theaterzaal van Gooiland te
Hilversum gehouden worden onder de titel
’Om de toekomst van het Gooi’. De
brochure, nu een historisch document, is nog
altijd waard herlezen te worden. Men zal zien
hoe aangedrongen werd op prioriteit voor de
aanleg van de polder Zuidelijk Flevoland
boven die van de Markerwaard.
Naar aanleiding van het Gooicongres werd
audiëntie aangevraagd bij de minister
president. Vertegenwoordigers van de bestu
ren in samenwerkingsverband gingen naar
Den Haag op 29.03.1960 om te pleiten voor
versnelde inpoldering ter ontlasting van het
Gooi.
Het vriendenbestuur zocht contact met
prof.dr D. Simons en het kon hem bereid
vinden een preadvies te ontwerpen over ’de
bestuurlijke aspecten van het Gooiprobleem'. Als vervolg hierop kwam op 18
november 1961 een studiebijeenkomst, hier
aan gewijd, die nu in de burgerzaal van het
raadhuis te Hilversum werd gehouden. Het
verslag over deze studiedag is weer in
brochurevorm verschenen dankzij de mede
werking van 'Natuurmonumenten' en de
ANWB.
Na veel voorbereidend werk gaven de
Vrienden tenslotte zelf een laatste brochure
uit in maart 1965: ’Een landschapsstructuurplan voor het Gooi en de Vechtstreek.’
Wanneer men deze periode van brochures
(1959-1965) overziet en napluist dan vangt
men verschillende geluiden en stemmingen
op. In het voorwoord tot de eerste brochure
(1959) schrijft Van Erk: Als men mij zou
vragen wat mij het meest tijdens het
Gooicongres getroffen heeft, dan antwoord ik:
Niet zozeer de stalles waar de door ons
uitgenodigde autoriteiten gezeten waren maar
de rijen van parket en parterre, tot de laatste
plaats bezet door hen, die in het halfduister van
de zaal aan Bert Brechts 'Die im Dunkei’, zijn
zwijgende 'Bettier’ deden denken. Er werd geen
smeekschrift aangeboden, Barlaymonts sma
lend: 'Ce ne sont que des gueux’ klonk niet
door de zaal, maar ik kan toch niet geloven,
dat de nazaten van hen, die de poorten van
Brielle rammeiden, de huidige bouwers van
Deltawerken en Europoort, er niet in zullen

slagen het laatste restje Goois natuurschoon
voor het nageslacht te bewaren.
Voorstanders van onstuimige groei van het
woningareaal in ’Gooiland’, mensen ook die
aanstuurden op meer industrie in ’t Gooi,
hebben de vage natuurbeschermingsgedachte
van de Vrienden en hun trawanten als een
bedreiging gevoeld en als een belemmering
opgevat van economische groei op korte
termijn. Wanneer men zich het gewest
voorstelde als een gebied met nog te creëren
natuur.sc/ïoo/7, juist door woningbouw en het
daarbij behorende groen (stedelijke groen
voorziening, hoe nuttig ook en met hoeveel
inzicht aangebracht) dan kon men de visie
van de Vrienden met gerust hart naast zich
neerleggen!
Begrip voor woningnood hadden de Vrien
den ook, alleen zij vochten de bevolkingsgroeiprognoses aan. Bovendien... parkaanleg
en keurige tuintjes, daar ging het niet om. De
plicht tot natuurbehoud vraagt maatregelen
nü, evenwel te nemen voor veel langere
termijn. In de praktijk blijken dat vaak te
verliezen of al verloren achterhoedegevech
ten. Van Erk was zich hiervan goed bewust
en hij pareerde de kritiek op de eerste
brochure in zijn openingswoord tot de
studiebijeenkomst van 1961:
Alvorens de heer Commissaris der Koningin in
onze provincie te verzoeken deze studiebijeen
komst te willen inleiden, zou ik nog gaarne
duidelijk één ding willen stellen, nl. dat men ons
onlangs in zekere kring ten onrechte van
eenzijdigheid beticht heeft. Inderdaad, het
Gooi-congres was in zekere zin eenzijdig. Hoe
kon het anders! Immers daar werd de balans
opgemaakt en de aandacht gevestigd op een
dreigend debetsaldo, een met rasse schreden
naderend bankroet.
Hoopvol klinkt Van Erk’s slotwoord (p.48):
Reeds driemaal in de geschiedenis heeft onze
landstreek de bijzondere belangstelling gehad
van het centrale gezag. De eerste maal w>as het
Napoleon, die opdracht gaf een lijst van
erfgooiers samen te stellen. De tweede keer
was het minister Heemskerk, die een wijs en
krachtig besluit nam tot het doen vervaardigen
van de Erfgooierswet. En thans genieten wij de
grote steun van de Minister van Binnenlandse
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Boekweit behoort met zuring, rabarber, bruidssluier, perzikkruid, varkensgras (geen gras!) tot de
Polygonaceae (duizendknoopachtigen).

Boekweit

Ferdinand FTuyck, wandelend uit de richting Amersfoort, nadert Soest: (...) terwijl de heuvelachtige
grond, die mij nog van het dorp scheidde, met goudgeel koren of sneeuwwitte boekweit bedekt, niet weinig
toebracht om de bekoorlijkheden van dit landgezicht te vermeerderen.
Wit bloeiende boekweitakkers rond een dorp in afwisseling met het geel van rijpe korenvelden,
ziedaar het beeld van de Soester Eng in de achttiende en negentiende eeuw. Zo was de situatie ook in
de glooiende engen van de Gooise dorpen.
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Zaken en de Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid bij deze bijeenkomst, een steun
die ons toch inderdaad de hoop mag geven dat
er wat gebeuren gaat.
Ook Van Erk bleef het vage woord
’natuurschoon’ gebruiken in de strijd. Een te
sterk visueel ingesteld man? Wel historisch
geschoold... maar te weinig gevoelig voor
milieukwesties? Zag hij niet de moord op
biotopen, te weinig doordrenkt van biologen
hartstocht? Hij beëindigde (18.11.1961) het
slotwoord aldus:
Excellenties, dames en heren, dat over een
25-taljaren de laatste resten van het Gooise
natuurschoon plaats gemaakt zullen hebben
voor torenflats en stedelijke voorrangswegen,
dat alles, wat ons dan nog herinnert aan wat
het Gooi zoals het nu is, zoals het dan zou
hebben kunnen zijn, dat dat alleen nog maar te
putten zal zijn uit onze publicaties van het
Gooicongres en van deze studiebijeenkomst en
last but not least onsfotopocketboek, dat is een
gedachte, die niet te verdragen is.
Excellenties, dames en heren, Lely heeft meer
dan een kwart eeuw op de aanvang van zijn
inpolderingswerkzaamheden moeten wachten.
Wij hebben op geen stukken na zoveel tijd,
maar ons geloof in de redding van het Gooi, en
daar kunt u zeker van zijn, is van hetzelfde
kaliber als het geloof van Lely in zijn
afsluitdijk.
Zo keek de voorzitter van het bestuur der
Vrienden uit naar omstreeks 1986.
Toen in 1965 de brochure ’Een landschapsstructuurplan’ door de Vrienden uitgegeven
werd zag de bijgevoegde uitvouwbare kaart
er wel duidelijk uit en goed interpreteerbaar
door de toegepaste kleuren; echt een
typografisch juweel, maar... niet pessimistisch
genoeg. Wel staat er volledig als plan voor de
nabije toekomst de A27 op, zelfs met een
parallel ernaast, de Grensweg voor het lokale
verkeer (deze is niet uitgevoerd) en de Stichtse
brug.
Twee boze dromen extra: zuidelijk langs
Hilversum uit Vreeland de Zuiderheideweg
naar de A27 - een aantasting van de rand van
de Hoorneboegseheide - en zuidelijk langs
Bussum de Expresseweg uit Weesp naar het
benauwde knooppunt Crailoo. Maar de Al

om Naarden staat er helemaal niet op, zelfs
niet als bedacht plan!
Toekomstige bebouwing is in het algemeen
goed uit de verf gekomen door bruine
strepen: de Kerkelanden, de enorme uitbrei
ding van Huizen op de Huizermaat, Oostermeent en Bovenmaat. Maar nog nauwelijks
een aanduiding van de Bijvanck. Wel weer
bouwmogelijkheid op de Bussumse en
Hilversumse Meent. Industrieterrein bij
Naarden en de Keverdijkbuurt volgebouwd.
De weiden bij Ronduit en de vesting te
behouden als bijzonder landschap, onveran
derd; stellig uit esthetisch oogpunt. Dan nog
wel de nieuwe jachthaven (NW van Naardenvesting) en een provisorische aanduiding van
ontworpen parkbos - met enige mogelijkheid
van (dure) huizenbouw - daarnaast en langs
de oude kustlijn. Waarom heeft men de oude
lage dijk (en de bijbehorende resten Zuiderzeeflora) niet willen sparen?
Moraal: tegen elk nieuw plan moet tijdig een
actiecomité opgericht worden en de preciese
details moeten aan biologen voorgelegd
worden.
De laatste brochure is op bepaalde manier
wèl een hartekreet om behoud van natuur.
Een goede technische vondst blijkt te zijn de
plaatsing van een grote luchtfoto over twee
pagina’s op een strategisch punt van het
boekje. De foto toont een overzicht van het
kustgebied aan de Gooise noordflank. Deze
machtige plaat zegt als het ware: blijf hier af!
Men overziet de Naardermeent met zanddijk,
Oud Valkeveen in bosrijk gebied, dan landin
de bossen van de Limiten en die van
Oud-Naarden tot aan het randmeer (de zee
van vroeger); ingesloten tussen die beide
bospartijen ligt een juweel: een complex lage
weiden langs de Oud Huizerweg; en tenslotte
op de verre achtergrond: de Huizer pier, de
Warande Wolfskamer en de rand van
industrie en woonwijk te Huizen. Wie is het
niet eens met het sombere onderschrift bij dit
panorama van KLM Aerocarto? Er staat:
IJselmeer en kustgebied / Terreinen die het
verdienen om behouden te blijven!
Maar het woord vooraf op deze brochure uit
1965 klinkt mij weer te ouderwets; een manier
van zeggen die hier te optimistisch aandoet:
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Spanderswoud-bespiegeling.

Wat thans voor u ligt, een landschapsstructuurplan voor het Gooi en de Vechtstreek, heeft
geen andere bedoeling dan wéér een stimulans
te zijn, en wel voor datgene, wat wij
beschouwen als een tweede noodzakelijk
complement op het streekplan: het bij de te
verwachten dynamische ontwikkeling bewust
beschermen van de karakteristieke elementen
van het landschap van Gooi en Vechtstreek en
het daarnaast bewust creëren van nieuwe
landschappelijke schoonheid.

Ss*»

Een nieuwe poging

Er kwam in de jaren ’60 weer vraag naar een
tijdschrift. Nieuwe bestuursleden, niet belast
met de mislukkingen uit het verleden van de
vereniging, vroegen er om; zelfs kwam er een
initiatief uit de ledenkring. M aar het geld, als
het er al was, kon beter voor ander
Vriendenwerk besteed worden.
Het tijdstip leek gunstig omdat de Vrienden
als het ware geschiedenis maakten. Toch zag
voorzitter Van Erk heel duidelijk dat het geen
tijdschrift kon en mocht worden al kreeg het
in uiterlijk wel de allure ervan: er mocht geen
dwang zijn om in een vast schema de
nummers te laten verschijnen of meer dan
eenmaal per jaar; het mocht ook geen
strijdschrift worden, omdat de strijd van de
Vrienden op andere manier diende te worden
gevoerd: een strijdschrift zou het bestuur
belasten met het odium van eenzijdigheid, dat
men blind was voor de noden van de mensen
in het algemeen en van bestuurders in het
bijzonder - er was immers woningnood, er
moest werk zijn en blijven, de vraag naar
recreatie zou groeien (nog meer dan men toen
kon voorzien of berekenen) en een met
sprongen zwaarder wordende verkeers
stroom moest worden gekanaliseerd4).
Het nieuwe orgaan bracht het in vijfjaar tot
zeven nummers, waarvan drie in 1963,
daarna één per jaar.
Nadat in 1968 geen nummer meer verschenen
was brak een tijd van bezinning aan onder
andere over het vraagstuk ’recreatie’, op
zichzelf al recreatie in de vorm van oriëntatie
en nadenken.

mmm

_____________
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Iemands houding ten opzichte van recreatie
blijkt afhankelijk te zijn van een bewust of
onbewust gekozen uitgangspunt of van
beperkte ervaring. Men kan kiezen tussen de
ene pool - ontspanning, pret - en de andere
pool - overlast, vernieling. Gevaar voor
kwetsbaar landschap, vervlakking en verso
bering van flora en fauna tot die vormen van
leven die zich aanpassen aan de ’woonsteppe’
van huizen en asfalt.
Een Hilversums gemeenteraadsbesluit,
november 1968, gold het Spanderswoud: er
kwam een groot bedrag aan geld beschikbaar
voor een ’recreatieplan Spanderswoud en
Boekesteyn’ het vrij-toegankelijke gebied (dat
men gewoonlijk alleen met de eerste naam
aanduidt) op Hilversums grondgebied, in het
noorden reikend tot Bantam, Franse Kamp
en Kamphoeve, en het in oorsprong wilde
natuurterrein achter twee ’s-Gravelandse
buitenplaatsen van dezelfde naam: Spanders
woud en Boekesteyn. Uiteindelijk heeft hier zoveel jaren na november 1968 - een
experiment de kans gekregen, om een nieuwe
vorm van bosbeheer toe te passen naar
moderne inzichten omtrent het ideaal ’oer
bos’, voor zover dat hier op zo kleine schaal
te verwezenlijken is.
Ongeveer in dezelfde tijd stelde de Gewest
raad geld ter beschikking terwille van een
’vooronderzoek voor een recreatief ontwikke
lingsplan voor het gewest Gooiland’.
Dus weer ’recreatie’ als belangrijk facet van
het moderne leven naast woningbouw en
wegenbouw. De mens als maat voor alle
dingen.
Het Vriendenbestuur had in 1969 nog geen
stof bijeen voor een nummer van het
tijdschrift. Wel kwam een nuttig idee naar
voren namelijk de wens om luchtfoto’s te
laten maken van het Gooi. Deze zouden
mooi vergelijkingsmateriaal opleveren naast
een serie grote luchtfoto’s die stamde uit de
jaren 1960/61. De foto’s, van flinke hoogte
genomen (loodrecht naar beneden), geven
afgedrukt op een formaat van 36x36 cm
prachtig fotografisch ’kaartm ateriaal op
schaal 1:10.000 met een weelde aan details.
De nieuwe foto’s waren gemaakt op heldere
voorjaarsdagen van het jaar 1971. Een
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negental werd besteld (begin 1972); met
negen foto’s uit 1960/61 ter vergelijking ligt
er interessant studiemateriaal in het archief
van de Vrienden. De serie ware te vervolgen.
In 1970 vatte het bestuur een oude draad
weer op om de band met de leden te
verstevigen. De eenvoudigste en minst
kostbare vorm van communicatie, een
nieuwsbrief, moest haalbaar zijn.
Leden moeten meedenken

Een mededelingenblad als verenigingsorgaan
heeft de bedoeling de leden tussentijds, dus
regelmatiger dan door één algemene leden
vergadering per jaar, op de hoogte te brengen
van lopende zaken en van dingen die de
aandacht van het bestuur hebben gekregen.
Zo is het informatie-bulletin tot stand
gekomen. Het eerste nummer verscheen
oktober 1970; zo ging het verder met twee
nummers per jaar soms zelfs drie (1972; 1979;
1981; 1982) tot de recente samenbundeling
van krachten met de Stichting Tussen Vecht
en Eem in het tijdschrift TVE-VVG.
Met enig optimisme kan een bestuur
verwachten dat de leden op het meedenken
zonder mee-te-behoeven-doen gesteld zijn en
vooral dat zij gaandeweg er begrip voor
krijgen hoe langzaam resultaten bereikt
worden. Nog sterker, een plan van het
bestuur kan doodlopen op onoverkomelijke
obstakels, men kan niet realiseren wat men
wil; maar voor buitenstaanders is en blijft dat
onduidelijk, want zij behouden het denk
schema 'doe het even en kijk het resultaat
staat te pronken’.
In het verre verleden van de Vrienden is een
goed voorbeeld te vinden. Steeds kwam
immers de wens naar voren - jaren lang - om
op de Tafelberg een uitzichtplatform te
bouwen, liefst hoger dan de vooroorlogse
houten stellage, om boven de boomtoppen
uit te komen. Zo kon een beroemd uitzicht
hersteld worden, liefst met een stenen
oriënteertafel - glorie van voorbije eeuwen!
Maar bij de desbetreffende instanties ving het
bestuur steeds ’nee’.
Betreffende de historie van het hondenaanlijngebod moet men ook diep graven. Pas

in informatie-bulletin 2 (mei 1971) kon het
bericht van de rentmeester van de Stichting
vermeld worden dat de Westerheide, de heide
bij Crailoo en het bosgebied bij de Hoorneboeg verboden waren voor loslopende
honden van 15 maart tot 15 juli. Maar men
komt niet ver zonder opvoeding van publiek
èn honden. Vandaar de titel van een artikel
Honden aan de lijn. Waarom?5) Dat was in
1979.
Het zelfde worstelen met de problemen zien
we in de jarenlange behandeling van zaken
als ’ruiters op de heide’, ’ruiterpaden’ en ’de
natuurwachters: hoe herkenbaar te maken èn
autoriteit te verschaffen’.
Ongeduldige leden konden op een jaarverga
dering (algemene ledenvergadering 22.04.’71)
een noodoplossing voor de problemen
aandragen door een motie in te dienen: stel
een commissie aan om te adviseren. Het werd
een ’commissie inzake maatregelen ter
bescherming van de natuur in het Gooi’
(voorzitter G.J. Strop, secretaris G. Stüvel).
Helaas kon de verhouding tussen bestuur en
enkele actieve leden in de loop van het jaar
1971 nog niet verbeteren. Drie bestuursleden
zouden in 1972 heengaan (twee om persoon
lijke redenen, een omdat verlenging van de
zittingsperiode statutair onmogelijk was) en
op de bestuursvergadering van 29.11 .’71
bleek een ander bestuurslid ogenblikkelijk te
willen aftreden, een besluit dat voor hem
onherroepelijk vaststond.
Van de zijde van Natuurmonumenten was
een bruikbare suggestie binnengekomen om
drie leden van het Bikbergerboscomité
(Swen, Uittenbogaard en Stüvel) uit te
nodigen een plaats in het bestuur in 1972 aan
te nemen. Ir H.P. Uittenbogaard uit Naarden
had al kennis gemaakt met de voorzitter van
het Vriendenbestuur, beiden immers lid van
het actie-comité ’Redding Bikbergerbos’, hij
had ter kennismaking met het volledige
bestuur al een vergadering meegemaakt
(23.12.70) , hij was daarna lange tijd op reis in
Indonesië en Amerika en kon nog juist terug
zijn voor de algemene ledenvergadering
(22.04.71) om benoemd te worden. De twee
overige heren van het bovengenoemde comité
stemden ermee in zich kandidaat te stellen

voor een bestuursfunctie voor 1972. Maar er
waren toen vier vacatures. Mevrouw H.
Hijmans uit Bussum en ir H.P. Loggere uit
Blaricum hadden zich bereid verklaard; zij
stonden met D.J. Swen en G. Stüvel (beiden
uit Bussum) op de agenda voor de toen
komende jaarvergadering 1972 vermeld.
Tijdens deze jaarvergadering kwamen
scherpe tegenstellingen tot uiting. De situatie
leek gunstig voor een gezonde vernieuwing
maar ze was ook griezelig gevaarlijk doordat
vier bestuursplaatsen vacant waren. Een
aktieve groepering had een aanvoerder in de
zaal die de vergadering naar politiek
vaarwater probeerde te loodsen onder het
motto: ’laten we met ons allen één grote
aktiegroep vormen’. Tijdens deze langdradige
jaarvergadering kwam de agenda op geen
stukken na af. Het aanwezige bestuur werd
voorlopig aangevuld met de vier bovenge
noemde personen. De heer Swen nam het
voorzitterschap ad interim op zich.
In de krant kwam een verslag over deze
vergadering. Het oude bestuur werd afge
daan met het woord ’regentenbestuur’ en
ogenschijnlijk waarheidsgetrouw werd uit de
jaarrekening naar voren gehaald ’een schen
king van f4000,- voor een kantoortje van een
landelijke (cursivering van mij) organisatie’.
Duidelijker was geweest: ’om een zuiver
streekbelang te dienen een subsidie voor het
nieuwe bezoekerscentrum in het Corversbos
(een initiatief van Natuurmonumenten) voor
de inrichting van de expositieruimte in die tot
bezoekerscentrum verbouwde boerderij’.
De jaarvergadering werd voortgezet op 5
september 1972. De storm was geluwd. De
volledige agenda werd afgehandeld en de
leden kozen het viertal nieuwe bestuursleden
geheel volgens het voorstel.
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De natuurwacht: ups and downs

De Gooise natuurwacht heeft veel meege
maakt in lange jaren. In een ver verleden
plaatste de legendarische Poortermans, als
hoofd natuurwacht, regelmatig versjes in de
krant, die tot onderwerp hadden ’pas op met
vuur’, ’laat geen rommel liggen’ enz. Een
waarschuwing tegen vervuiling - een plaat

van Flip Hamers - draaide bij perioden mee
in de bioscoopreclame. Zo bereikte men op
twee manieren de mensen in het Gooi.
In 1969 meldde het toenmalig hoofdnatuurwacht, mr W.H. Dudok van Heel6),
dat de wachters het gedrag van het publiek
beu waren. Van de dertig natuurwachters
hielden dertien hun taak nog vol. Men wilde
het nog één seizoen proberen.
Toch heeft men doorgezet. En elk jaar is een
verslag over het werk van de wachters
verschenen: nuttige lektuur!
In het verstedelijkt Gooi wonen veel mensen
en erg veel honden. In de strijd voor
natuurbehoud is dat ’veel’ al ’te veel’ en
gemeten naar het gedrag van een deel van het
publiek zelfs ’véél te veel’. Want de meeste
bewoners gedragen zich als stadsmensen, die
genoeg ruimte voor zichzelf hebben midden
tussen de medemensen; als de honden maar
vrijuit kunnen rennen en snuffelen. Zo is
ieder op eigen manier natuurliefhebber.
Misschien horen ze er van op dat in sommige
bossen nog reeén voorkomen: honden aan de
lijn houden is dus een kwestie van wellevend
heid, een goede omgangsvorm met de natuur.
Maar dat moet in het seizoen dan wel elke
week verteld worden en op een manier dat
men iedereen bereikt. De bossen, ja... maar
de heidevelden, die zijn toch woeste grond?
en toch niet zo kwetsbaar als een echt park
met mooie gazons en bloemperken? Waarom
daar dan een hondenaanlijngebod? Een
HONDEN-aanlijn-GEBOD! ’Daar heb ik
nog nooit van gehoord en borden lees ik
niet.’ Toch staat er elk jaar wel iets over in de
regionale kranten; ook de jaarverslagen van
de natuurwacht krijgen in de pers behoorlijk
aandacht, op niet mis te verstane manier en
vaak met een foto als blikvanger. Maar wie
leest ze? Ik denk dat men pakkende koppen
moet verzinnen om de mensen van hun stoel
te doen opspringen om in de spiegel te gaan
kijken of ze zich schamen.
’DE LAATSTE LEEUWERIK OP DE HEI'
pakt dat? Misschien... wanneer ook het
verband met de loslopende honden duidelijk
gemaakt wordt. Zie hierover het eind van het
artikel 'natuurliefhebbers en natuurbeleving’.
Maar waarom zal men zich druk maken.

wanneer men nog nooit de zang van
veldleeuwerik of het lied van de boomleeuwerik op - of beter gezegd - boven de heide
gehoord heeft? Wat men niet kent mist men
niet en de mensen voelen er niet voor zich te
onderwerpen aan lastige maatregelen, die
bedoelen dat onbekende te sparen.
In onze moderne tijd zie ik maar één middel
om een breed publiek snel en met succes te
bereiken; leeuwerikzang op TV in een vaste
rubriek en wat het hondenaanlijngebod
betreft dit als een geheim behandelen, telkens
een tipje van de sluier oplichten - niet teveel
ineens verklaren of uitleggen, maar geregeld
en met de juiste timing in de kwetsbare tijd
van het jaar: 15 maart tot 15 juli; en in het
korhoenreservaat van 1 maart tot 1 augustus.
Vrije toegang tot landgoederen

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het heeft
tijd, moeite en wat betreft landgoed De Beek
ook geld gekost. Leden van de Vrienden
kunnen vrij wandelen op enkele landgoede
ren. Uiteraard op vertoon van bewijs van
lidmaatschap: men zal het strookje van de
acceptgirokaart bij zich moeten hebben; en
honden aan de lijn!

NOTEN
1) brief d.d. 23.12.1950, besproken in bestuursvergade
ring 06.01.’51; vermeld in het ’orgaan’jrg.1 nr 4, p.26;
zie ook ’uittreksel uit jaarverslag 1950/’51’in ’orgaan’
jrg.2 nr4, p.70: Eerst onlangs maakte ik kennis met
het zeer fraaie Orgaan, dat door Uwe Vereniging
wordt uitgegeven. Ik zal het zeer op prijs stellen,
indien dit mogelijk is, mij dit tijdschrift regelmatig te
doen toekomen.
w.g. E.A. Kuipers, Hoofd van de Afdeling Oudheid
kunde en Natuurbescherming.
2) samengevat in een schrijven van het bestuur aan de
redacteur ds A.L. Broer(maart 1953); zie ook de
notulen van de bestuursvergadering van 31.01.1953
en het inlegvel.
3) actiecomité Westermann: zie bestuursvergaderingen
09.01.1961 en 13.02.1961.
4) zie Van Erk in zijn voorwoord op het eerste nummer,
januari 1963.
5) informatiebulletin 19 (april 1979): artikel overgeno
men uit een publicatie van de Vereniging tot behoud
van natuurmonumenten.
6) bestuursvergadering 24.11.1969.
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Ontstaan en werken van de Gooise
Natuurwacht
M. W. Jolles
In 1938 gaf de directeur der Stadsreiniging
van Amsterdam een boekje uit onder de titel
’De Schoone Stad aan het IJ’. Een
verrukkelijk boekje, keurig ingenaaid, prettig
stevig papier zonder hinderlijke glans, en
geen grein plastic aan te bekennen. En wat
was er niet alles in te lezen!
De Hollanders zijn in de wereld bekend om hun
properheid. Ten einde dezen roep te behouden,
is naast een goed werkenden reinigingsdienst de
volledige steun van alle inwoners noodzakelijk.

Aldus de directeur in zijn inleiding. Daarom
ging ’t, en de inwoners van Amsterdam
krijgen tal van vermaningen en wenken wat
te doen om hun stad schoon te houden. Ook
wordt hun verteld wat de stadsreiniging doet:
Ten einde de stadfrisch te houden en het
slipgevaar tegen te gaan, worden alle asphaltstraten drie keer per week 's nachts machinaal
gewasschen. Stegen en sloppen worden met de
’lans’ schoongespoten. Als op warme zomerda
gen de bestrating zeer droog is, rijden de
sproeiwagens uit.
Bij sneeuwval rukt de stadsreiniging met man
en macht uit, om de straten van deze
hinderlijke laag te bevrijden. Op de bevolking
rust de plicht, de voetpaden zoveel mogelijk
sneeuwvrij te maken.

Het is maar een enkele greep. Er staat te veel
boeiends in om ’t allemaal op te noemen.
Driemaal per week vertrok toen een vliegtuig
naar Oost-Indié en de reis duurde nog geen 6
dagen, zodat het mogelijk geworden was
binnen veertien dagen antwoord op corres
pondentie te ontvangen. En te duur was het
ook niet; een brief in de stad kostte 3 cent,
buiten de stad 5 cent, en de brief van
Amsterdam naar Bandoeng, waarop men
binnen twee weken antwoord kon hebben
12'/2 cent. Toch wel een goeie tijd!
Wat heeft dit nu met de natuurwacht te
maken? Niet alleen de Amsterdammers

spanden zich niet genoeg in om hun eigen
omgeving schoon te houden, waarschijnlijk
voldeden ook de Gooiers niet aan alle eisen
op dit gebied. Ja zelfs hielden alle Nederlan
ders de reinheid niet hoog genoeg, en dreigde
op deze manier het vaderland zijn roep van
properheid te verliezen! Het vaderland werd
op dat moment ook wel op andere wijze
bedreigd, maar dat was niet zo direct
zichtbaar!
In elk geval vinden we een verslag van een
vergadering in Utrecht, ook in 1938, waarin
de voorzitter er aan herinnert hoe in het
voorjaar door de Nederlandse Natuurhistori
sche Vereniging een kleine vergadering was
bijeengeroepen van vertegenwoordigers van
de Bond Heemschut, de Commissie Heem196

kunde onder de Jeugd, de Kon. Ned.
Toeristen Bond en de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland. In die
bijeenkomst was de mogelijkheid besproken
om de verontreiniging van natuur en stad te
beperken. Voor deze kwestie bestond toen
een algemene belangstelling, volgens de
voorzitter.
Nu ging ’t er om hoe men, gesterkt door die
belangstelling, verder zou gaan. Besloten
werd dat men in twee richtingen zou
doorwerken. In de eerste plaats moest men
'de mens bewerken’, en het tweede punt was
het 'terrein-zelf dat steeds goed gereinigd
moest zijn.
En ziet, zo werd het Comité - later de Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad
geboren, achter welks streven vele groepe
ringen zich schaarden, met de Regering
voorop, gevolgd door Waterstaat, Staatsbos
beheer, de Rijwielpadenvereniging en een
lange reeks anderen.
Een jaar later kon de voorzitter van de Bond
dan ook niet zonder voldoening vaststellen
dat de actie op het juiste ogenblik was
begonnen, omdat overal de drang naar voren
kwam om de strijd tegen de verontreiniging
aan te binden. Op allerlei niveau trachtte men
het streven van de Bond ingang te doen
vinden. Zelfs de strijdkrachten lieten zich niet
onbetuigd. Een legerorder van 1939 - binnen
het jaar zou het land bezet zijn - van de
Opperbevelhebber van de Land- en Zee
macht verbood aan alle militairen het
wegwerpen of achterlaten van papieren,
vruchtenschillen, en dergelijke, teneinde de
natuur niet te verontreinigen. Helaas trad
kort daarna een geheel andere soort veront
reiniging in, waarbij hele stadsdelen in de as
werden gelegd en vele oorlogsmaatregelen
gepaard gingen met de vernieling van
landschapsschoon, zodat men betwijfelde of
het publiek nog wel ontvankelijk zou zijn
voor maatregelen ter voorkoming van
verontreiniging zoals de Bond die voor ogen
had.
Het is hier niet de plaats de verdere
lotgevallen van de Bond te volgen. Uiteinde
lijk is hij uitgelopen in het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.), na

enkele tussentijdse gedaanteverwisselingen.
Wel wordt 't nu het ogenblik om te gaan
kijken waar de natuurwachten vandaan
komen.
Reeds in de vergadering van de Bond tegen
Verontreiniging van Natuur en Stad van 1938
bespreekt ir W. Burdet het werk van de
Gooise Natuurwacht. Burdet was toen
rentmeester van het Gooisch Natuur Reser
vaat, terwijl hij deze functie combineerde met
het bestuurslidmaatschap van de Stichting
Museum voor Gooi en omstreken en met het
bestuurslidmaatschap van de vereniging van
Gooivrienden.
Grondleggend voor de gedachte van de
natuurwacht is, volgens Burdet, dat volksop
voeding nodig is, opvoeding tot het vormen
van goede gewoonten. En uit de verdere
uiteenzetting van Burdet worden hieronder
enkele voor ons op dit ogenblik relevante
passages aangehaald.
In het Gooi, groot 12000 ha., is een vijfde van
het oppervlak natuur- en ontspanningsterrein,
dat bezocht wordt door de omwonenden en
naar schatting door honderdduizend menschen
van de grote centra, in hoofdzaak Amsterdam
en Utrecht.
Vijfjaar geleden was het Gooi op weg de
stadsbelt te worden van de Gooische dorpen en
ook van Amsterdam. Autovrachten vol vuil,
ledikanten, matrassen, autowielen en fietsban
den, werden in de heide gedeponeerd.
De dagjesmenschen blijven het grote probleem,
waartegen in 1935 de Gooische Natuurwacht
werd opgericht, enigszins in navolging van de
'Councilfor the preservation o f rural England’
met het corps van 'Countryside Wardens’ en
van de 'Tiroler Bergwacht’.
Hoofdvereischte voor het goedfunctioneren is
een goed corps natuurwacht ers, die aan de
volgende voorwaarden moeten voldoen:
1) Liefde voor en kennis van de natuur.
2) Gevoel voor orde en netheid.
3) Geen lichamelijke gebreken.
4) Onbesproken gedrag.
5) Tact en beslistheid bij het optreden.
6) Een goed ontwikkeld verantwoordelijk
heidsgevoel.
Tegenover het publiek moet de natuurwacht
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benadelen van de vogelstand en het wild, in het
bijzonder door het instandhouden van een
Gooische Natuurwacht.
Later, in 1959, wordt de taak van de
natuurwacht in een apart artikel van de
statuten van de vereniging geregeld, toen ook
de naam veranderd werd in Vrienden van het
Gooi en de band met het GNR aanzienlijk
losser werd gemaakt. Het bestuur van de
vereniging stelt krachtens dit artikel een
hoofd van de natuurwacht aan, dat voor zijn
beleid aan het bestuur verantwoordelijk is.
Reeds vóór de oorlog had Burdet gepleit voor
het toetreden van de vereniging van Vrienden
van het GNR tot de Bond tegen de
Verontreiniging van Natuur en Stad. Dat
voorstel was niet toevallig gedaan; immers
door het toetreden zou de mogelijkheid
geschapen worden ook de heer Poortermans
er bij te halen, zodat men van diens rijke
ervaring op het gebied der natuurwachten
zou kunnen profiteren.
Poortermans was jarenlang secretaris en
penningmeester van de Vrienden en heeft een
succesvolle rol ook bij de natuurwacht
gespeeld. Zoals Burdet het uitgedrukt had:
van de persoonlijkheid van het hoofd hangt het
al o f niet slagen eigenlijk geheel af.
Burdet sloeg de spijker op de kop!
De nauwe band tussen bestuur van vereni
ging en natuurwacht legt een grote verant
woordelijkheid op dat bestuur, en zonder een
nauwe personele unie is die verantwoordelijk
heid nauwelijks waar te maken. Het optreden
van iedere natuurwachter is een zaak die het
bestuur aangaat, óók als het bestuur zich in
een moment van aandachtsverslapping dit
niet goed voor ogen stelt, zoals enkele jaren
geleden in een ledenvergadering is voorgeko
men! Aan de goede bedoelingen en capacitei
ten van de leden van de natuurwacht wordt
geen moment getwijfeld, maar niet ieder zal
onder alle omstandigheden aan de zes
vereisten van Burdet kunnen voldoen. Zelfs
bij een zeer strenge selectie zal het wel eens
mis gaan tegenover het publiek en de indruk
naar buiten kan het bestuur aangewreven
worden.
De natuurwacht is een nuttig instrument,
maar kan een tweesnijdend mes zijn.

Natuunvachter.

rustig en beleefd doch met beslistheid optreden,
zonder zich in kleinigheden te verliezen o f tot
woordenwisseling over te gaan. De aangespro
kene moet het gevoel krijgen, dat het algemeen
belang ermede gemoeid is.
Hand in hünd met het veldwerk behoort
propaganda en voorlichting te gaan, in de
locale en grote pers, een publiciteit die
opvoedend werk verricht in algemeenen zin en
daarnaast het publiek de noodzakelijkheid van
de natuurwacht verduidelijkt.
Tot zover uit de woorden van Burdet in 1938.
Het jaar 1935 is dus het geboortejaar van de
Gooise Natuurwacht. Wat was er eerder: de
kip of het ei? Wellicht zullen we nooit het
antwoord krijgen op deze klemmende vraag!
Zeker is dat de statuten van de in hetzelfde
jaar opgerichte Vereniging van Vrienden van
het Gooireservaat al meteen onder de doelen
vermelden: het tegengaan van het ontsieren en
misbruik der gronden en wateren, beschadigen
der wilde flora en cultuurgewassen en het
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We zagen het al: de oorlog maakte aan
velerlei activiteit een eind, zeker aan het werk
van de Bond, en in mindere mate aan het
werk van natuurwachten. Over die periode
kunnen we zwijgen. Maar in 1946 komt
landelijk de zaak weer op gang en wordt
geconstateerd dat het aantal ’herleefde’
natuurwachten groot is. Met 58 man was de
Gooise de grootste natuurwacht in het land,
dan Den Haag met 46, Bilthoven met 17,
Aalst met 11, Loenen met 6 en Eemland met
4. Tweejaar later zegt de burgemeester van
Soest op een feestelijke bijeenkomst dat de
natuurwacht Eemland het volle vertrouwen
van het gemeentebestuur geniet en installeert
hij een aantal leden als onbezoldigd
gemeenteveldwachter.
Merkwaardig is wat de natuurwachten in die
jaren vlak na de oorlog constateren: het
achterlaten van papier komt weinig voor,
maar het storten van huisvuil en tuinafval
dreigt een ernstig verschijnsel te worden, dat
nog zou wijzen op een on-sociale geest. Een
schaarste-economie is inderdaad goed voor
sommige dingen, zoals uit het weer meene
men van het boterhampapiertje blijkt; de
andere kant van de zaak is het houtstropen,
dat in de jaren zonder enige brandstof op
grote schaal bedreven werd, natuurwacht of
niet!
De natuurwachter-onbezoldigd gemeente
veldwachter kwam daarnet al even om het
hoekje kijken. Vroeger een vrij veel voorko
mende combinatie, is de figuur tegenwoordig
niet meer bekend. Terecht, denk ik, want de
verhouding publiek-politie ligt nu geheel
anders dan vroeger en de zaak is al
ingewikkeld genoeg zonder complicaties met
amateurs op dit gebied. Zoals al bleek moet
de natuurwachter geen politieagent zijn maar
paedagoog. Hij moet zich gedragen als een
natuurgenieter die zijn medemensen op het
ongewenste van hun eventuele minder
prettige daden wijst. Een schone, maar geen
gemakkelijke taak! Teleurstelling is dan ook
vaak deel van de natuurwachter. Hoort
slechts naar de hartekreet van de secretaris
van de natuurwacht, die in 1971 afscheid nam
van zijn mensen met onder andere de
volgende woorden:

Ik heb de verwachting gehad dat de mentaliteit
niet alleen zou veranderen, maar verbeteren,
door grotere bewustwording tegenover ons
milieu, ook op openbaar bestuurlijk niveau.
Dat is niet gebeurd. Het is ronduit beschamend
dat tot op heden geweigerd wordt de
konsekwenties van de ernst van de toestand in
de levende natuur te aanvaarden; hoe lang nog
moeten wij als bevolking hier nog op wachten?
Naast teleurstelling ook kritiek, natuurlijk.
Kritiek in de vorm van grotere of kleinere
botsingen met het publiek, die haast onver
mijdelijk zijn. De fout zal soms bij beide
partijen liggen. Waardevoller is kritiek die
opbouwend is, zoals blijkt uit een brief welke
een lezer van het jaarverslag van de Gooise
Natuurwacht over 1970 aan de secretaris
zond. Uit die brief een enkel citaat:
Ik heb met veel belangstelling uw jaarverslag
gelezen. Er blijkt vooral uit hoe noodzakelijk
een instituut als het Uwe is. Er blijkt ook hoe
gefrusteerd men wordt tegen alle ontluistering
van het Gooi in de laatste 25 jaar.
Dan volgt een uitvoerig college over wat
natuurbescherming nu eigenlijk is, waarbij de
schrijver opmerkt dat de ’cultuur’ van de
mens (die in zijn natuur ligt) zo ingrijpt in ons
milieu dat we ons goed bewust moeten zijn
van hetgeen we doen, om tot een betere
definitie van natuurbescherming te komen.
Als we alles op zijn beloop laten komen we er
ook niet, want dan zou alles al snel dicht
groeien met planten die we nu mooi vinden
maar die op hun beurt evenzeer onkruid
kunnen zijn. Het probleem van onkruiden en
de bestrijding ervan moet dus genuanceerder
bekeken worden.
Steeds moet onderscheid gemaakt worden
tussen verkeerd gebruik en misbruik, gaat
schrijver verder, om dan te concluderen:/);/
geldt natuurlijk algemeen, voor auto’s maar
ook voor grond en landschap. Dat heden ten
dage een overheid goedkeurt dat een prachtig
gebied als de Hilversumse Meent zal worden
bebouwd, zoals met de Kerkelanden al is
gebeurd is een trieste aanwijzing dat er nog
heel wat moet gebeuren om een mentaliteitsver
andering te krijgen. Dank zij instellingen als de
natuurwacht dringt er toch iets van een
veranderende mentaliteit tol het grote publiek
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van een buitenstaander afkomstig, is nog
steeds op zijn plaats en mag daarom met
recht ook dit verhaal besluiten.

door: men kent Uw instituut en dat is toch een
winstpunt dat uit Uw verslag niet duidelijk
genoeg blijkt.
Deze laatste passage, van 14 jaren geleden.
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Excursie onder leiding van Burdet in het Bikbergerbos, omstreeks 1935.
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Tegenslag en voorspoed
W.K. Kraak
Schaapskudden
D e voorlaatste schaapskudde

Een heideveld zonder schaapskudde brengt
de beheerder in de problemen, onder andere
hoe de heide in de loop der jaren te verjongen
en hoe de opslag van bomen te beperken.
Want heide zonder schapen wordt allengs
bos.
En het wandelend publiek mist de romantiek
in het landschap die uitgaat van een kudde
met herder en hond. Omstreeks 1930 kon
men zich hoogstens verbeelden dat in de
diepte van het glooiende veld, ver weg, zich
schapen bewogen of dat achter een nabije rug
- waarboven alleen lucht en wolken zichtbaar
- een herder en kudde schuil gingen. De
werkelijkheid was anders.
In het geboortejaar (1932) van de Stichting
Gooisch Natuurreservaat waren er geen

schapen meer in het Gooi ‘). Dennen en
berken lieten jaar in jaar uit hun zaden vallen
en door de wind verspreiden. Men spreekt
daarom van vliegdennen, een 'kwaal’ die
onverminderd verder gaat wanneer de jonge
opslag kan doorgroeien.
In 1935 zien de Vrienden van het Reservaat
meer taken dan alleen ledenwerving: belang
stelling wekken voor de geschiedenis van het
landschap, de heide schonen van vliegdennen
en... het oude, vertrouwde beeld herstellen
van schapen op de heide.
Een kleine kudde om mee te beginnen kon
men kopen, een schaapskooi moest nog
gebouwd worden, met een herderswoning; en
herder De Heus was bereid de kudde onder
zijn hoede te nemen. Men zocht een plek voor
de te bouwen kooi met woning. Het werd de
Aardjesberg (nu vogelreservaatje tussen
Bussummer- en Westerheide), naar ik ver
moed uit strategische overwegingen, want de

Schaapskooi (architect Hamdorff) op de A ardjesberg.
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plek is precies even ver verwijderd van de
dorpskernen van Hilversum, Bussum en
Laren.
Historisch gezien was dit een verkeerde keus,
immers een schaapskooi behoorde te liggen
aan de rand van een dorp. Economisch en
biologisch gezien was er ook een fout
gemaakt: zelfs echte heideschapen hebben
krachtvoer nodig naast wat ze op de heide
vinden. Een kooi midden op de heide ligt dus
niet gunstig. De beesten moeten ook grazen
langs wegbermen en in malser gras, kortom
in een rijker milieu.
De Vrienden kochten in 1935 een kleine
kudde in Gelderland, 78 ooien en 2 rammen.
Men zat al dadelijk in de geldzorgen omdat
toegezegde bedragen niet vlot binnen kwa
men of zelfs weer afgezegd werden. Het
bestuur vroeg aan een welgesteld inwoner
van Blaricum voor eenmaal een gift (f400 a
f500) om een tijdelijk onderkomen voor de
kudde te kunnen betalen. De bouw van de
schaapskooi kwam voornamelijk ten laste
van de Stichting.
De jaren ’30 waren berucht wegens een
economische crisis en grote werkloosheid.
Maar - gunstig perspectief - de Centrale van
werklozenzorg te Utrecht kon de bouw als
nieuw project aanvragen en uitvoeren
(raming f9.398,70). De materiaalkosten
(f6.135.40) kwamen ten laste van de Stichting
(f4.000), de Vrienden (f635,40) en voor de
rest uit rijkssubsidie.
De eerste-steenlegging geschiedde op 12 juli
1936, een jaar later kwam de overdracht
(17.07.1937). De Vrienden namen de herder
in dienst; voorts betaalden zij jaarlijks een
klein bedrag aan de Stichting voor huur van
kooi en grond.
In de korte periode tot de oorlog van
1940-’45 ging het schaapspad niet over rozen.
Toch bracht de kudde het in 1937 tot een
sterkte van 160 koppen (126 schapen - ooien
en ooilammeren -, 2 volwassen rammen en 32
ramlammeren). De kudde werd geteisterd
door ziekte (mond- en klauwzeer), de
kwaliteit van de wol bleef beneden de
verwachting. Op advies van ir W. Burdet
kochten de Vrienden Texelse rammen in de
hoop hierdoor het ras te verbeteren. De vraag

naar bijvoedering werd evenwel steeds
dringender en vooral in tijden van strenge
vorst liepen de kosten hiervan hoog op.
Men klaagde dat de heidevegetatie vernield
werd doordat er steeds meer militairen
kwamen oefenen.
Een klein voorval van geheel andere aard
tekent de sfeer van de crisisjaren voor de
oorlog. Het verslag van een bestuursvergade
ring van de Vrienden (20.11.1938) meldt:
Goedgevonden wordt, dat, onder voorbehoud
van alle recht, f2,50 zat worden uitgekeerd ter
tegemoetkoming in de schade, aan de broek
van den zoon van een werklooze veroorzaakt
door den hond van den schaapherder.
Een bewaarde notitie (gedateerd 15.11.’38)
geeft enige opheldering: W.J. te Hilversum
"heeft zich beklaagd dat de hond van de Heus
zijn zoon heeft aangevallen terwijl hij zich op
het rijwielpad bevond. Zijn pantalon is
stukgebeten. Hij vraagt o f deze op kosten der
Vereeniging kan worden gerepareerd.
Mei 1940 ging voorbij. De penningmeester
van het bestuur der Vrienden schrikt van een
nadelig saldo op de jaarrekening (f369,06) en
hij verwacht voedselschaarste. Dus wil hij
meteen de hele kudde liquideren en te zijner
tijd weer beginnen maar dan met echte
heideschapen. Het overige bestuur wil een
advies van de rijksveeteeltconsulent opvolgen
en de kudde te beperken tot 80 stuks. Op de
algemene ledenvergadering (06.09.1940)
waarschuwt de oud-voorzitter G.C. de Vlugt
dat veel leden zullen bedanken wanneer de
schapen van de heide verdwijnen. Maar de
toestand werd onhoudbaar. In 1941 werd een
koper gevonden die de kudde wilde overne
men en deze gedurende vijfjaar in stand zou
houden op de Crailose heide op het peil van
ongeveer 80 ooien en 2 rammen. Na verloop
van die vijf jaren zou de vereniging de
schaapskudde kunnen terugkopen tegen dan
geldende prijs.
Koper was de firma Zaalberg te Leiden
(koopacte d.d. 27 mei 1941). Zaalberg
propageerde schaapsteelt in Nederland wollen dekens - stellig om de productiecapa
citeit van wol hier te lande op te voeren nu de
aanvoer van buitenlandse wol weggevallen
was. Alles ging anders dan men zich
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De laatste schaapskooi.

voorstellen kon. De schapen zijn geruisloos
verdwenen. Duitsers schoten uit verveling de
schaapskooi tot puin. Na de bevrijding van
het uitgehongerde westen van het land lagen
de veldkeien van deze ruïne voor het
oprapen, het hout was allang opgestookt in
de hongerwinter ’4 4 /’45.

bouwen. Het publiek werd uitgenodigd
persoonlijk een schaap te adopteren. Dat idee
sloeg aan, een kudde kwam vlot bijeen. De
Vrienden adopteerden 20 schapen en beslo
ten te blijven steunen met een jaarlijkse
bijdrage (f 1000).
De opening van de schaapskooi werd
feestelijk gevierd op 18 december 1954. Het
gebouw lag min of meer verscholen achter
het geboomte langs de Hilversumse weg van
Laren naar Hilversum, even voorbij de
bochten na het St.-Janskerkhof, aan de rand
van de Westerheide. De kudde werd een
bezienswaardigheid.
Maar de praktijk leerde dat het Gooi
ongeschikt was voor de rol van Arcadié. De
verkeersdrukte groeide, overstekende scha
pen pasten niet meer in de tweede helft van
deze eeuw; het publiek, opdringerig uit
belangstelling, en de (aangelijnde) honden
belemmerden het ritme van de grazende
woldragers; het rustieke, bijna tijdloze,
levenspatroon van een dwalende kudde
onder de wijde hemel van een stille heide van
einder tot einder was een illusie geworden; en
de herders met schepershond konden het, de

De laatste schaapskudde: 1954 tot 1962

Na de oorlog doken de plannen weer op om
het Gooi met een schaapskudde te verrijken.
Het bestuur van de Vrienden delibereerde
over deze zaak sinds 1946/47. Maar er kwam
geen schot in. Het bleef tobben, vooral
wegens materiaalschaarste en door de onze
kerheid of het juiste ras heideschaap wel te
verkrijgen was. Alle plannen sprongen af op
geldgebrek: zelfs herbouw van kooi en
herderswoning op de Aardjesberg bleek niet
haalbaar. In 1949 stelde het bestuur vast
(vergadering 16.04.’49)dat het plan vooreen
schaapskudde definitief moest worden
opgegeven.
Later nam de Stichting Gooireservaat de
taak op zich een geheel nieuwe kooi te
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een na de ander, hier niet bolwerken, ieder
veel illusies armer; ook de druk van de
exploitatie-tekorten telde zwaar. Dat alles
leidde in 1962 tot opheffing van de kudde.
Het schapengebouw is een manege geworden.
Ongetwijfeld zijn er in de periode 1954 - 1962
door talloze mensen foto’s gemaakt. Nu
kunnen we zeggen dat waren de laatste
schapen in 't Gooi. Ik noem hier twee foto’s:
1. de kudde bij laag staande zon onderweg
(zie de schaduwen) in het boekje van De
Vrankrijker2), Het Goois Natuurreservaat,
naast p. 16; 2. foto nummer 17 in de bekende
fotopocket Het Gooi (1960), een foto die wel
een apart onderschrift verdient: ’als het eerste
schaap de weg oversteekt...’.

Herbebossing,
In de laatste oorlogsjaren van de periode
1940-1945 en speciaal in de winter ’44/’45, de
beruchte hongerwinter, is overal in het Gooi
door de bevolking veel hout gekapt. Vaak
met primitieve kap- en zaagmiddelen, waar
door in het terrein vooral de jongere
boompjes het moesten ontgelden. De omge
ving van het Hilversums Wasmeer was erg in
trek; hier ontstond in enkele maanden tijds
een troosteloze kale vlakte. H. Gorter schrijft
hierover in het orgaan van de Vrienden (jrg. 1
nr 3, 1950) onder de titel ’De grote Wasmeer’.
De bosbouw in dit gebied was een typisch
voorbeeld van werkverschaffing in 1918,
uitgevoerd door havenarbeiders die deze klus
wel stevig maar op de verkeerde manier
hadden aangepakt: en zoals in die tijd te doen
gebruikelijk was, werd de maagdelijke bodem
tot 1,25 m diep omgespit. Het gevolg van deze
grondbewerking, die bovendien door ondeskun
dige Amsterdamse havenarbeiders werd uitge
voerd, was dat de min of meer humusrijke
bovengrond voorgoed onder in de spitvoor
kwam te liggen en de steriele ondergrond,
zuiver zand, aan de oppervlakte kwam. In deze
barre zandwoestijn moest toen geplant worden.
Dit armoedige bos was gesneuveld in de
hongerwinter. Herbebossing werd ter hand
genomen. Gorter constateert dat de voorma
lige mishandeling van de bodem hier zich nog
doet gelden: de grove dennen groeien zeer

langzaam op die percelen en hebben kennelijk
gebrek aan voedsel, en van het vulhout is niet
veel meer over.
De Vrienden trokken zich in het jaar 1946 het
lot van het Bikbergerbos aan. Het bestuur
overwoog (5 januari ’46) de beplanting van
circa 3'/2ha aan te bieden aan de Stichting.
Tijdens overleg werd gesproken over douglassparren en een tussenbeplanting van jonge
moeraseiken en groene beuken. Met het oog
op een plantdag voor leden van de Vrienden
en reclame voor de Vereniging moest de maat
van de te planten boompjes, zo meende het
bestuur, niet te klein zijn. Uiteindelijk werd
het een plan tot aankoop van 500 jonge
beuken. Gorter kocht in Gasselte 141 beukjes
van 175-200 cm en 359 van 200-225 cm. Deze
werden in april 1946 aan de Stichting
aangeboden en merendeels door Vriendenle
den persoonlijk geplant.
Tengevolge van grote droogte in de voorjaars
maanden sloegen de jonge beuken slecht
aan. Hooguit 10% overleefde de eerste
zomer. Men besloot nog eens 500 beuken te
kopen om deze in de herfst te planten. Het
jaarverslag (uitgebracht op 11.10.1947) over
het verenigingsjaar van oktober 1946 tot
oktober 1947 meldt dat ook deze nieuwe
aanplant zwaar geleden heeft, nu door de
grote droogte van de zomer.

Man-gaten
Een andere erfenis uit de oorlogstijd waren de
diepe gaten langs wegen, man-gaten, belang
rijk voor convooien onderweg om dekking te
zoeken bij beschieting uit de lucht. Ook op de
heide waren zulke gaten, in sommige delen
een aantal bijeen; deze terreinen werden
berucht bij ruiters; maar gevaarlijker waren
de verspreide gaten, omdat men er dan
minder op bedacht was.
De heiden kwamen pas laat aan bod voor het
dichten van de gaten. Er was aanvankelijk
nauwelijks geld beschikbaar en het schortte
ook aan arbeidskrachten voor dit werk. Zo
hield de kwestie jaren lang de gemoederen
bezig. Naar men zegt was de Crailose heide al
in 1949 vrij van kuilen. Maar nog in 1953
wenste het bestuur van de Vrienden het
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opsporen en dichten van gaten te bespreken
met het Stichtingsbestuur op een gezamen
lijke vergadering (07.03.’53). Men stond sterk
omdat de heer Peelen in het terrein alle nog
niet gedichte gaten zou kunnen aanwijzen.
Rentmeester Boelen kon overigens melden
dat op de Westerheide en rond de Hoorneboeg het hele terrein systematisch afgezocht
werd en veilig gemaakt.

Fietspaden en ruiterpaden
De vereniging van Vrienden steunde de
fietspadenvereniging met donaties; zij nam
ook een keer de volledige aanleg van een
rijwielpad voor haar rekening namelijk het
pad van de provinciale watertoren naar het
Crailose rijwielpad. Daartoe had de algemene
ledenvergadering van 18.09.1948 toestem
ming gegeven.
De oude gedachte (al door Frederik van
Eeden beleden en in praktijk gebracht) dat
het Gooi ook een land voor fietsers - Van
Eeden spelt ’vietsers’ - moest zijn is en blijft
aantrekkelijk. Het huidige net van paden
geeft het fietstoerisme ruime kans. Maar een
oversteekplaats juist bij de bocht van een
drukke, smalle verkeersader (de weg van
Laren naar Hilversum) bij het St.-Janskerkhof vormt wel een gevaarlijk knelpunt.
Fietsverkeer gaat over de heide ook langs
smalle sporen - ontstaan als karrespoor - in
gebruik bij mensen die op de hoogte zijn van
de situatie ter plaatse om zo’n pad als kortste
doorsteekroute te volgen. Zo iets geeft wel
erosie en bevordert versnippering van perce
len heide.
Een bestuurslid van de Vrienden, dr Van
Dorp, uitte op zijn manier zware kritiek op
de gedachte ’Gooiland-fietsland’ tijdens een
bestuursvergadering (27.07.1940). Hij spreekt
zijn misnoegen uit over zoveel rijwegen,
wandel- en fietspaden; hij meent zelfs dat de
aanleg daarvan zeer ondeskundig en nodeloos
geschiedt. Nu stond Van Dorp bekend als
behartiger van de belangen van de ruiters. Bij
zijn komst in het bestuur toonde hij zich hun
voorvechter want de ruiters werden, naar zijn
zeggen, wel zeer stiefmoederlijk behandeld in
het Gooi.
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Radicale gedachten uit tegengestelde hoek
mogen hier tegenover geplaatst worden. We
zijn dan 31 jaren later op een jaarvergadering
van de Vrienden (22.04.1971). Bij de
rondvraag komt iemand aan het woord die
zich bijzonder erkentelijk toont voor het
verslag van de Gooise natuurwacht. Na aldus
het preventieve werk van de natuurwachters
te hebben geroemd gaat hij als volgt door3):
De hei wordt vernield door honden en paarden.
Spreker dient een motie in waarbij het bestuur
wordt uitgenodigd het beleid uitsluitend te
richten op één doel: te verhinderen dat
binnenkort paarden en honden de heide in het
Gooi zullen hebben vernietigd.
Het probleem ’heideruiters’ was al jaren lang
urgent. Fietspaden werden stukgereden. In de
maneges ontmoette het bestuur van de
Vrienden genoeg begrip voor de klachten van
het publiek over wangedrag van ruiters.
Nadat het bestuur van de Stichting het geval
in studie had genomen werden omstreeks
1968 speciale ruiterpaden aangelegd door bos
en heide.

Eind 1970 belooft de voorzitter van het
Vriendenbestuur in een vergadering dat hij
tijdens een bijeenkomst met het dagelijks
bestuur van de Stichting zal voorstellen
borden beschikbaar te stellen ter aanduiding
van de ruiterpaden; de borden zouden
worden vervaardigd op kosten van de
vereniging van Vrienden. Ook dit punt komt
in studie bij de Stichting, terecht, want de
heide dreigde te worden ontsierd door een
overmaat aan borden.
Het overleg heeft geleid tot een efficiënte
oplossing: de lage houten paaltjes met
schuine kop en duidelijk ruitersymbool langs
de smalle, rulle ruiterpaden staan er milieu
vriendelijk en niet agressief bij.

Een keileemgroeve en leemkuilen
In de naoorlogse jaren was de keileemontsluiting - ergens op de Gooise heide - een
gezochte vindplaats voor bruikbaar materi
aal. Men had toen geen oog voor het feit dat
hier een geologisch monument lag!
Dit keileemdepot uit de ijstijden was al eerder
opengelegd en gedeeltelijk afgevoerd. Een
interessante groeve was overgebleven, een
object van echt wetenschappelijk belang.
Deze bevond zich op de Aardjesberg. Deze
naam zoekt men tevergeefs op moderne
kaarten. Het gaat om een hoog gedeelte van
de Westerheide bij het ’Gebed’ (officieel
Nieuwe Crailoseweg) waar deze weg midden
op de heide de Oude Crailoseweg kruist. We
zien het mooist hoe het terrein oploopt met
lange glooiing wanneer we van Hilversum uit
de heide opgaan bij de Erfgooiersstraat.
Eertijds lag ook de schaapskooi bij de
Aardjesberg.
Er staat een aardig artikel over de keileemontsluiting in een oud nummer van het
Orgaan van de Vrienden van het Gooireservaat4). Een deskundige uit Hilversum, P. van
der Lijn, mort en gromt dat de autoriteiten
geen belangstelling hebben voor geologie en
geen aandacht besteden aan de groeve, waar
het leem en de keien nog met wagens vol
worden weggesleept. Clandestien? Brutaler
zelfs: openlijk. Roofbouw dus, waardoor de
groeve vrijwel geheel uitgeput raakte en er

ontluisterd bij lag. Van der Lijn had al
eerder5) gewezen op de zijns inziens te ver
gaande afgraving. Maar het bleek dat de
rijwielpadenvereniging toestemming had
gekregen hier materiaal te winnen voor
herstel van fietspaden. Onderhoud daarvan
was immers in de oorlogsjaren achterwege
gebleven. De Vrienden besloten bij de
keileemgroeve een bord te plaatsen, een bord
met educatieve tekst om het publiek in te
lichten over de bijzondere geologische
waarde van deze plek. Men wilde ook bij de
Stichting aandringen op afsluiting door een
hek rondom het monument. Het bord en de
afrastering zijn er inderdaad een keer
gekomen: betonpalen en prikkeldraad en
ergens een klaphekje als toegang voor
belangstellenden.
Het bleef een kale, lege plek; het was geen
aantrekkelijk gezicht. De natuur hielp een
handje, want struiken brem (Sarothamnus
scoparius) schoten op. Het Vriendenbestuur
besloot (vergadering 09.11 .’50) de Stichting
een bijpassende beplanting aan te bieden ter
camouflage van de lelijke betonpaaltjes.
Daarop kwam voorlopig geen antwoord
binnen; de gunstigste tijd voor planten was
trouwens toch voorbij. In een later nummer
van het Orgaan6) meldt het bestuur dat de
actie geslaagd was: het cadeau was aanvaard
en in de vroege herfst van 1951 was de
beplanting gereed gekomen. Het lijstje
planten begint met 300 stuks Prunus serotina,
de Amerikaanse vogelkers!
In 1952 komt Van der Lijn weer terug op zijn
keileemthema7). Het artikeltje heeft de titel
’Geologische tochtjes’. Ik laat hem even aan
het woord: We gaan verder {nl. van de
Crailose brug) het fietspad in de richting van
Laren volgend, en ontwaren dan omhoog vaag
door het groen van jonge aanplant nog enkele
hekkepalen van de afrastering van de keileem
kuil, een phenomeen van zelfs buitenlandse
bekendheid: in '49 mocht ik daar explicatie
geven aan de Belgische geologen van Luik en
Brussel, dankbare toehoorders, die voelden,
hoe daar het bewijs lag van de werkzaamheid
van de Skandinavische gletsjers in de IJstijd,
een half millioen jaren geleden, in de vorm van
leem en keien der grondmorene. Met vreugde
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namen ze enige steenstukken mee, welke dat
transport van meer dan duizend km hadden
overleefd. Lang heeft het geduurd, eer door de
bestuurderen werd begrepen, dat dit meest
zuidwestelijke keileemvoorkomen moest wor
den gespaard voor uitputting door gebruik voor
wielerpaden o f anderszins.
Keileem in de Gooise grond zo zeer aan de
oppervlakte is voor dit deel van ons land dus
een grote attractie voor geologen en belang
stellende leken geweest.
Tegenwoordig is deze keileemgroeve op de
Aardjesberg vergane glorie en verborgen in
een perceel dichte bosjes. Terecht heeft de
Stichting Gooireservaat het gebied afgesloten
en gereserveerd voor wetenschappelijk
onderzoek.
Leem werd op meer plaatsen in het Gooi
gevonden. De leemkuilen op de Tafelberg
heide en op de Blaricummer heide getuigen
daarvan, ze bewijzen hoezeer de boerenbevol
king dit materiaal op prijs stelde en
aangewezen was op gemakkelijk te exploite
ren vindplaatsen in hun omgeving. In recente
tijd hebben de Vrienden zich terecht bemoeid
met deze miniatuurlandschapjes, die te
kwetsbaar zijn. De hellingen moeten niet
afgetrapt worden door ravottende kinderen,
publiek moet niet kunnen gaan zitten op de
rand van de kuil alsof het een natuurlijke
picknickplaats was.
In Laren bewaren twee oude wegen - nu met
klinkers bestraat of geasfalteerd - de herinne
ring aan leemtransport en opslag van leem
nabij het dorp. Het zijn de Leemzeulder die
van de rand van het oude dorp helling op
gaat naar de Blaricummer heide en het is de
Leemkuil, een kort stuk overdwars tussen de
Paviljoensweg en het begin van de Leemzeul
der. Daar lag dus de opslagplaats van leem.
Jaren geleden was dat nog een stil en
romantisch plekje onder bomen. Had Laren
een Leemmonopolie? In andere Gooise
plaatsen, met uitzondering van Hilversum,
tref ik geen wegen of straten met ’leem’ aan.
De met huizenblokken volgebouwde noordereng te Hilversum is voornamelijk woon
wijk. Evenwel vindt men er ook een uiterst
korte dwarsstraat met een paar winkels, die
de bijzondere naam ’Leemkuilen’ draagt. Is
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dat een lokale herinnering aan vroeger tijd op
die plek of in die omgeving?
Afrastering en beheer van leemkuilen

Op aandrang van de Vrienden zijn op de
Blaricummer- en Tafelbergheide enkele kui
len bij wijze van proef geheel of gedeeltelijk
afgerasterd. We kunnen nu prachtig zien hoe
de flora varieert en aangepast is aan
verschillend klimaat in de kuil: een noordhelling (naar het zuiden gekeerd en dus volop
geëxponeerd aan de zon) tegenover een
zuidhelling (van de zon afgewend). Het
hekwerk beschermt niet alleen het plantendek
in de diepte, op de hellingen en aan de
randen; zelfs buiten het hek herstelt de
vegetatie zich, want de mensen hebben daar
weinig te zoeken.
Toen V. Westhoff in 1966 in De Levende
Natuur8) schreef over de leemkuilen kon hij
de rijkdom van de flora daar nog slechts uit
zijn jeugdherinnering beschrijven: ze zijn door
’recreanten’ volledig kaalgetrapt. Dergelijke
ervaringen doen mij altijd wat verwezen kijken,
als men vraagt naar ’bewijzen' dat ’recreatie’
een nadelige invloed op de plantengroei kan
hebben...
Een studie van Farjon9) toont aan dat een
aangepast beheer even noodzakelijk is als
afrastering. Zelfs sterk geërodeerde hellingen
kunnen zich herstellen, een teveel aan
ingespoeld zand zou men moeten verwijde
ren. Op den duur zal - zo schrijft hij - enige
betreding niet schadelijk zijn, maar deze zal
beperkt moeten blijven. Eerst bij voldoende rust
zullen konijnen weer door begrazing kunnen
bijdragen aan de instandhouding van deze
bijzondere vegetaties in de leemkuilen (...).
Plaatselijk is echter, ook in de omrasterde
kuilen, reeds verruiging waar te nemen. Indien
onvoldoende afvoer van organisch materiaal
plaatsvindt, zullen de karakteristieke leemkuilplanten ook verdwijnen, evenals bij te sterke
erosie. Daarom za! ook deze afvoer door het
beheer (door maaien en afvoeren o f door
extensieve begrazing) moeten worden
gewaarborgd.
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De Tafelberg zonder uitzichttoren
Oudere mensen hebben nog de houten
stellage gekend boven op de Tafelberg. Bij
helder weer en droge lucht, wanneer de
kleuren in de verte goed blijven, leek het
torentje van Nijkerk voor het grijpen. Het
uitzicht reikte tot ver op het Ijsselmeer en
naar de andere kant was zelfs de Utrechtse
domtoren goed zichtbaar. Veel van het
panorama ging al spoedig verloren door
hoger opgroeiend geboomte in de nabijheid,
het Witzand, en door andere bospartijen
verderop. Omstreeks 1900 was er veel meer te
genietenl0).
In 1947 - dus kort na de oorlog - zag het
Tafelbergterrein er nog haveloos uit. Alle
hout was in de laatste oorlogswinter in de
noodkacheltjes verbrand en de uitzichttoren
was verdwenen. De Vrienden drongen
allereerst aan op herstel van de beplanting.
De rentmeester van de Stichting zag moge
lijkheden hier op in te gaan omdat ook het
Provinciaal Waterleidingbedrijf belang had
bij een dichte begroeiing. Het bestuur van de
Vrienden wachtte het herstelplan van de
rentmeester af. Men zag geen heil in een dicht

struweel op de (kunstmatige!) top van de
Tafelberg. Financiële steun achtte het bestuur
voor dit deel van het herstelplan minder
aantrekkelijk, zo werd bekend gemaakt bij de
rondvraag tijdens een buitengewone leden
vergadering (30.05.1949). Het bestuur voelde
er meer voor een stenen oriënteertafel cadeau
te geven wanneer de Stichting kon zorgen
voor herbouw van de uitzichttoren.
Al in 1950 was bekend geworden dat de
gedachte aan een stenen oriënteertafel op een
hoog platform ter plekke grote bezwaren
ontmoette van de kant van de Provinciale
Waterleiding. Desondanks ging het bestuur
welgemoed door met zoeken naar een grote
ronde steen. De secreatris kreeg via een
relatie het aanbod van een grote molensteen
uit de Zaanstreek. Hij kon niet beslissen
zonder ruggespraak met het bestuur. Bij
nadere informatie bleek deze steen al
verkocht te zijn. Toen bracht vice voorzitter
Van Mesdag redding. In Weesp lag een
granieten molensteen bij de firma Van
Houten te wachten op iemand die hem mee
wilde nemen. Dit spoor liep niet dood. De
steen was prachtig"); hij werd vervoerd naar
een steenhouwer in Hilversum. Twee be-
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stuursleden12) hadden inmiddels de situatie
op de Tafelberg geïnspecteerd. Het in de
oorlogsjaren gespaard gebleven bos van het
Witzand was in 1950 al zo hoog uitgegroeid
dat er geen panorama te genieten was. Er zou
een flinke toren gebouwd moeten worden13).
Maar men had wel een andere plek
gevonden, de Sijdjesberg (ook wel Sijsjesberg
genaamd) op 1,6 km afstand van de
Tafelberg, op grondgebied van de gemeente
Huizen. Een reactie van die kant gaf eerst
hoop: men zou de heuvel wel willen
verhogen, beplanten en verfraaien14). Maar
een kostenberekening toonde aan dat het,
alles bij elkaar genomen, veel te duur zou
worden.
Al ging het mooie plan nu niet door, de wens
om in ’tG ooi een uitzichtpunt te herstellen
bleef rondspoken in de hoofden van veel
Gooiers, ook wegens de herinnering aan een
veel oudere stenen tafel, waarvan de resten in
de collectie van het voormalig Goois
Museum te Hilversum zijn15). Men las in
oude beschrijvingen16) hoe rijk de streek
geweest was in het bieden van panorama’s: de
Rotonde (= Paviljoen) te Blaricum, het
Paviljoen Larenberg en het uitzicht op de
Tafelberg.
In 1953 tijdens een gezamenlijke vergadering
met het Stichtingsbestuur bespreken de
Vrienden weer het inrichten van de Tafelberg.
In de notulen lezen we: spreekster (mevrouw
Nienhuys) herinnert zich het uitzicht op de
toren van het oude Witzand - dit was een der
fraaiste vergezichten van Nederland. Het
mocht niet baten.
In 1957 -jubileumjaar voor de Stichting - kon
F. Le Coultre in een bestuursvergadering van
de Vrienden een maquette van de uitzichttoren
naar het plan van de architect F. den Tex tonen.
De kostenraming was evenwel al veel hoger
dan die uit 1952! Zo werd het geheel een te
grote aanslag op de middelen van de
vereniging. Bovendien bleek al spoedig dat de
Stichting nog steeds afwijzend stond tegenover
het plan voor een uitzichttoren, zelfs al zou men
bereid zijn een deel van de kosten te dragen.
Het kapitaal van de Vrienden kon dus beter
aan een ander object besteed worden bijvoor
beeld de restauratie van een grafheuvel.

Van picknicktafels en -banken
tot dagcampings
In de herfst van 1961 was F. Le Coultre weer
aanwezig op bestuursvergaderingen van de
Vrienden na een langdurig verblijf in het
buitenland. Hij bracht nuttige ervaring mee
uit Noord-Amerika. Het bestuur zocht
namelijk naar een object dat èn bij het
publiek èn bij de Stichting Gooireservaat
welkom zou zijn, dus iets blijvends om de
Stichting aan te bieden, en iets dat tegelijk het
algemeen belang kon dienen. Le Coultre had
een bruikbaar idee, namelijk om van
Amerikaans hout (redwood) tafels en banken
te laten maken zoals die in Amerikaanse
natuurreservaten te zien zijn. Bijzonder
geschikt materiaal voor het creëren van
picknickplaatsen in de Gooise bossen.
Omdat in 1962 de schaapskudde opgeheven
werd kreeg het Vriendenbestuur armslag om
een nieuwe bestemming te geven aan de
jaarlijkse subsidie die terwille van de kudde
ingesteld was. Het Goois publiek zou een
attractie minder hebben in een gewest zonder
schapen; aardig zou het zijn wanneer men iets
anders, van blijvende aard, terugkreeg. Het
bestuur besloot tot aanschaf van acht
combinaties. Tijdens de jaarlijkse lunch met
het dagelijks bestuur van de Stichting werd
het plan bekend gemaakt. De Stichting was
er blij mee. Men noemde - uiteraard
voorlopig - een paar geschikte terreinen om
picknickplaatsen in te richten: aan de
Langerhuizenweg en in de omgeving van de
Witte Bergen.
In 1963 kwam het materiaal - in de vorm van
een stapel planken als deklading - uit
Amerika aan; men kon dus beginnen met het
in elkaar zetten van tafels en banken. Na
aanbieding van de eerste tafel op de heide
voor de Zonnehoekl7) stelde het stichtingsbe
stuur een vast schema op: in 1964 zouden vier
locaties klaargemaakt worden voor het
plaatsen van picknicksets en in 1965 de
overige vier. Vermoedelijk is er enige
vertraging geweest bij de uitvoering van de
werkzaamheden. Hoe dan ook, het Vrienden
bestuur kreeg twee jaar later de zekerheid dat
alle banken en tafels geplaatst waren.
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Aanbieding van picknicktafelset door Van Erk.

De picknickplaats-gedachte heeft nog een
ruimere uitwerking gekregen in een nieuwe
formule; op grond van de wens om auto’s te
weren uit de bossen en het publiek er aan te
laten wennen de auto op een aangegeven plek
te parkeren. Zo gaf de Stichting vorm aan een
nieuwe gedachte: de dagcamping. Hiertoe
werd aan de rand van een bos een
parkeerruimte ingericht met een lusvormige
verharde rijweg. Het autorijdend publiek kan
daar binnenkomen, de auto parkeren, gaan
wandelen, de kinderen laten spelen, picknic
ken enz. Een zelfde inrichting treft men ook
wel op de heide (bv. Franse Kampheide),
waar aanwezig geboomte de auto’s vol
doende aan het oog onttrekt. Zo vormen ze
geen al te storend element in het landschap.
Het verharde wegdek nodigt uit om de
aangegeven route te volgen: de vegetatie blijft
dus in het algemeen gespaard.
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NOTEN
1) A.C.J. de Vrankrijker, Het Goois Natuurreservaat,
Bussum 1957, p. 15,28 en 79.
zie noot 1.
zie informatiebulletin nr 4 en nr 5 1972.
Orgaan jrg. 1 nr 3 (november 1950).
tijdens een jaarvergadering 11.10.1947.
Orgaan jrg. 2 nr 4 (januari 1952).
Orgaan jrg. 3 nr 2 (december 1952).
DLN jrg. 69 (februari 1966): Uitweiding over een
inwijding, botanische herinneringen aan het Gooi, p.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9) A. Farjon, De botanische betekenis van enkele oude
leemkuilen in het Gooi. Gorteria deel 11, 1983.
10) Gids voor ’t Gooi en Baarn: Utrecht, J.G. Broese;
circa 1900.
11) Steenvan graniet, middellijn 1,6 m ,dikte 18cm;zie
ook Orgaan jrg. 1 nr 1(juli 1950) p. 4.
12) J.A. Poortermans en P. Peelen jr.
13) Plan van architect F. den Tex; zie notulen van
bestuursvergadering o p 09.11.1950.
14) zie notulen van bestuursvergadering o p 9 .1 1.1950
met kostenberekening.
15) zie artikel van P. Bakker in tijdschrift TVE, jrg. 8, nr.
4, dec. 1978, p. 98-102.
16) Gids voor 't Gooi en Baarn (zie noot 10) p. 36.
17) Zonnehoek: nu 'auberge le postillon de la Provence’.

Van een naamswijziging
en wat daaruit kan voortvloeien

A

F. Le Coultre
Maandagavond 3 februari 1958, Hotel ’Jan
Tabak’, bij de ingang de eerste kamer rechts,
bestuursvergadering van de Vrienden. Het
statige vrouwenportret dat nu in het nieuwe
’Jan Tabak’ hangt kijkt toe. Voorzitter G.J.
van Mesdag heet de nieuwe bestuursleden
Van Erk en Temmink welkom en gaat over
tot behandeling van de agenda. Aan het slot,
bij de rondvraag, doet de secretaris de
onverwachte suggestie om eens rustig te
overdenken o f het geen aanbeveling zou
verdienen het toevoegsel ’reservaat’ uit de
naam van de vereniging te schrappen en ook bij
de doelomschrijving de vereniging een bredere
basis te geven. Zijns inziens is de eigenlijke
taak der vereniging in feite zo minuscuul
vergeleken bij het werk dat door de Stichting
wordt verricht dat het, op deze wijze
doorgaand, nauwelijks mogelijk lijkt om het
ledental aanzienlijk te vergroten. Het zilveren
jubileum van het GNR is nu voorbij en in de
komende 25 jaar zal het in het Gooi buigen o f
barsten zijn, wat de steeds voortgaande
uitbreidingsplannen der gemeenten betreft. Het
kan zo misschien nog 10 tot 15 jaar doorgaan,
maar dan zal'het zaak zijn dat er inmiddels een
krachtige organisatie is opgebouwd, die pa! zal
kunnen staan voor het behoud van het Gooi.

Temmink betuigt bijval. Onder het pseudo
niem 'Sub Luna’ pleegt hij het hoofdredactio
nele commentaar in de Gooi- en Eemlander
te verzorgen en hij vraagt en verkrijgt verlof
dit onderwerp in zijn krant aan de orde te
stellen (gedaan op 22 februari). Zijns inziens
is de gedane suggestie nauw verwant aan een
reeds meermalen ter sprake gekomen Gooischap. Secretaris Le Coultre merkt op dat het
gedachte Gooischap is bedoeld als publiekrech
telijke instelling ter behartiging van de
gemeenschappelijke belangen der Gooise
gemeenten, terwijl de door hem gedachte
vereniging van vrienden van het Gooi zuiver

privaatrechtelijk zou zijn, waarbij als ongesch
reven hoofdregel voorop zou dienen te staan
dat alleen onpolitieke kwesties worden bezien.

In de bestuursvergadering van maart ontstaat
een uitgebreide discussie over het ombouwen
der vereniging. De wijze van behandeling
wordt van verschillende zijden belicht,
waarbij tegenover elkaar staan de mening
van de secretaris, die van oordeel is dat het op
zijn minst eleganter is tegenover het bestuur
van het GNR - zonder welke stichting de vereni
ging van vrienden feitelijk geen bestaansreden
heeft - om dit punt aan de orde te stellen in de
jaarlijkse bespreking met dat bestuur, en de
mening van de penningmeester (Fuhri
Snethlage), die er de voorkeur aan geeft deze
gedachte tot basisverbreding uit de leden zelf
naar voren te laten komen teneinde daarna
het GNR min of meer voor het feit te stellen
dat de vereniging van vrienden dit wenst. De
vergadering besluit tenslotte, dat de tweede
weg gevolgd zal worden.
Niettemin wordt dit onderwerp in een
informele bijeenkomst met het Stichtingsbe
stuur in het Singer Museum op 31 mei ter
sprake gebracht. Het GNR heeft geen
bezwaar, maar wenst wel met name genoemd
te blijven in de doelstelling.
In september 1958 volgt mr J.P. van Erk Van
Mesdag, die gaat emigreren, op als voorzitter.
De voorbereiding van de gedachte statuten
wijziging wordt ter hand genomen en de
ledenvergadering van februari 1959 keurt de
nieuwe naam en de nieuwe doelstelling goed.
Blaricum’s gemeentesecretaris L.T. Lieve
volgt na 5 jaar Le Coultre op als secretaris.
Dat dit een goede keus is blijkt twee maanden
later, wanneer Lieve, uitgaande van de zojuist
gerealiseerde basisverbreding, in een nota aan
het bestuur over de Gooise problematiek
onder andere voorstelt een Gooicongres te
gaan houden. Daar zouden een planoloog.
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hij denkt zelf aan prof. Thijsse, en een spreker
over het natuurschoon en het karakter van
het Gooi, de leden alsmede gemeentelijke en
provinciale autoriteiten kunnen wijzen op de
gevaren die het Gooi bedreigen. Hij verwacht
steun voor dit idee van de zijde van de
ANWB, Natuurmonumenten en de Contact
commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.
Het bestuur vindt dit een goed plan en in de
daarop volgende maanden zijn alle bestuurs
leden onder leiding van hun energieke nieuwe
voorzitter drukker dan ooit bezig met de
voorbereidingen voor dit congres, waar ook
aan wordt deelgenomen door mr H.P. Gorter
en drs R.J. de Wit van respectievelijk
Natuurmonumenten en de Contactcommis
sie. Als datum wordt vastgesteld 7 november
1959 en als plaats Theater ’Gooiland’. Bij een
dezer besprekingen merkt Gorter op, dat hij
veel heeft gehad aan het zogenaamde
rapport-Dudok van de Centrale Schoon
heidscommissie uit 1925 dat merkwaardig
genoeg nog zeer actueel is.
Het Gooicongres wordt een groot succes.
Van Erk, die reeds spoedig na zijn optreden
als voorzitter in 1958 de noodklok over
Gooiland luidde, ziet bij zijn openingswoord
een tot de laatste plaats bezette zaal.
Hij biedt geen smeekschrift aan, maar kan
toch niet geloven dat de nazaten van hen, die de
poorten van Brielle rammeiden, de huidige
bouwers van Deltawerken en Europoort er niet
in zullen slagen het laatste restje Goois
natuurschoon voor het nageslacht te bewaren.
Na een inleidend woord van dr M.J. Prinsen,
Commissaris der Koningin in de provincie
Noord-Holland, de grootste vriend die het
Gooi thans heeft (Van Erk), volgen deskun
dige referaten van mr H.P. Gorter, van de
sociaal geograaf prof. H.D. de Vries Reilingh
en van de stedebouwkundige mej. ir E.F. van
den Ban. Hun voordrachten zijn vervat in een
nadien door de Vrienden uitgegeven geschrift
'Om de toekomst van het Gooi’ (hetwelk
langzamerhand antiquarische waarde begint
te krijgen). Indrukwekkend na de middag
pauze is het betoog van de dan 75-jarige
bouwmeester W.M. Dudok, die blijft vast
houden aan zijn begrenzingsplan dat het juist
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mogelijk maakt de stad in de diepte te doen
groeien.
Nadat ook drs R.J. de Wit voor de
Contactcommissie het woord heeft gevoerd
beantwoordt prof. ir Jac. P. Thijsse beide
vorige sprekers en een aantal schriftelijk
gestelde vragen, waarna hij de conclusie van
dit eerste Gooicongres formuleert als volgt:
• De toekomst van het door verstedelijking
ernstig bedreigde Gooi is een zaak, die
behandeld dient te worden op rijksniveau.
• De bestaande uitbreidingsplannen van de
Gooise gemeenten zullen zo min mogelijk
vergroot moeten worden.
• Niet essentiële functies zullen uit het Gooi
weggehouden moeten worden.
• Instelling van een overkoepelend orgaan
met verstrekkende bevoegdheden op een
beperkt terrein is noodzakelijk.
• De enige uitwijkmogelijkheid voor het Gooi
is gelegen in Zuidelijk Flevoland, dat
voorrang moet krijgen boven de
Markerwaard.
(N.B.: in mei 1959 wilde een meerderheid
in het college van G.S. van NoordHolland voorrang verleend zien aan
inpoldering van de Markerwaard)
Op het congres nemen de Gooise burgemees
ters zelf niet aan de discussie deel. Slechts
heeft burgemeester Boot van Hilversum zich
namens hen nogal verstoord getoond over de
lijdelijkheid van de rijksoverheid en daarbij
Burgemeester J.J.G. Boot, 1959.

waaronder nu ook de ministers van Binnen
landse Zaken en van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid, Toxopeus en Van Aartsen,
die ruim een half jaar tevoren Gorter, De
Wit, Van Erk en Lieve in audiëntie hebben
ontvangen (het bezoek aan minister-president
De Quay is dus niet vergeefs geweest).
Dr Prinsen zegt in zijn rede o.a.: Het Gooi is
vol Indien men hiervan niet als principiële eis
uitgaat, zijn alle discussies over de bestuurlijke
aspecten van het Gooiprobleem van louter
academische waarde. Ik zeg dit zo nadrukke
lijk, omdat ervaringen in de Gooicommissie mij
hebben teleurgesteld.
Na een toelichting op zijn preadvies beveelt
prof. Simons aan, met voorkeur voor de
stichting van een bovengemeentelijk bestuurs
lichaam, op grond van practische overwegin
gen voorlopig de weg in te slaan van een
gemeenschappelijke regeling ingevolge de
reeds bestaande wet. Ook hij legt de nadruk
op de noodzaak van een werkelijk tot offers
bereide samenwerking van de gemeenten in
het Gooi. Drs de Wit is eveneens de mening
toegedaan dat de bestaande wetgeving
inderdaad mogelijkheden biedt om een
samenwerkingsvorm tot stand te brengen.
Burgemeester Boot bepleit pooling van alle
agrarische grond in het Gooi, teneinde
bouwgrond te kunnen verkrijgen voor de
door hem stellig verwachte toeneming der
bevolking van 200.000 in 1961 tot ca 300.000
in 1980 (het zijn er 198.010 geworden). Van
vrijwillige samenwerking verwacht hij de
oplossing niet en ook in verplichte samenwer
king heeft hij een zwaar hoofd. De voorzitter
van ’Stad en Lande’ mr J.Th. Bonnerman
heeft, zoals mocht worden verwacht, ernstige
bezwaren tegen het plan van Boot.
Voorzitter Van Erk concludeert tenslotte, dat
het zaak zal zijn de instelling voor te bereiden
van een publiekrechtelijk orgaan op basis van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van
1 april 1950, met als daarachter liggend doel
het voorbereiden van de stichting van een
bovengemeentelijk lichaam.
W atiserthans logischer voor de V rienden dan
een verzoek aan prof. Simons om zo’n regeling
te ontwerpen? Het is immers duidelijk dat in de
indertijd door G.S. ingestelde Studie-Commis-

de instelling bepleit van een rijkscommissie
voor het Gooi, die voorstellen aan de
regering zou kunnen doen. Voorts bepleitte
hij zeggenschap in Over-Gooi op het terrein
van de volkshuisvesting.
De Vrienden zitten niet stil en kondigen aan,
de conclusies van het Gooicongres in een
audiëntie bij de minister-president te willen
gaan toelichten. Tevens denken zij aan een
preadvies over de bestuurlijke samenwerking
van de Gooise gemeenten. Mr Gorter wordt
bereid gevonden een memorandum voor
minister De Quay op te stellen, maar deze
reageert op de betreffende brief in eerste
instantie afwijzend: ...meen ik, dal het
Gooiprobleem in de eerste plaats valt onder
mijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen. Mede in verband met mijn
overbezette tijd moge ik U daarom aanraden U
tot hem te wenden met het verzoek om de zaak
mondeling te mogen bepleiten. Minister Cals
heb ik van de inhoud van uw schrijven op de
hoogte gesteld.
De Vrienden menen evenwel, dat juist het feit
dat het Gooiprobleem verscheidene departe
menten raakt aanleiding moet zijn het
verzoek in gunstige overweging te nemen. Op
dit punt vestigen zij de aandacht van de heer
De Quay op diens hoedanigheid van
voorzitter van de Raad voor de Ruimtelijke
Ordening; met als gevolg, dat een deputatie
bestaande uit de bestuursleden Van Erk, Le
Coultre, Lieve en mevrouw Van Ogtrop,
alsmede de heren Gorter en De Wit, alsnog
op 29 maart 1960 ruim drie kwartier aan het
Haagse Plein de gelegenheid krijgt de
aspecten van het Gooiprobleem toe te
lichten, te vragen om begrip en te wijzen op
de noodzaak van het nemen van maatregelen
op dit stuk.
In afwachting van een eventuele reactie uit
Den Haag neemt het bestuur contact op met
prof. dr D. Simons en verzoekt hem een
preadvies te willen schrijven over de bestuur
lijke aspecten van het Gooiprobleem. De
Professor voldoet aan dat verzoek, er volgen
vele besprekingen en op 18 november 1961
vindt in Hilversum een studiebijeenkomst
plaats, die geheel aan dit onderwerp is gewijd.
Wederom zijn talrijke autoriteiten aanwezig,
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sie voor het Gooi het overleg te langzaam
vordert, waardoor kostbare tijd verloren gaat,
terwijl de ontwikkeling intussen voortgaat. En
tot dan is uit niets gebleken dat de gemeentebe
sturen in onderlinge samenwerking een veel
krachtiger afremmen van die ontwikkeling wil
len bewerkstelligen.
Prof. Simons aanvaardt een opdracht te
dezer zake; er volgt na een eerste concept
nader overleg met de Vrienden en reeds in
mei 1962 kan zijn Ontwerp van een
gemeenschappelijke regeling voor de Gooigemeenten met bijbehorende Toelichting aan
de betrokken gemeentebesturen worden
toegezonden. Op verzoek van dr Prinsen
gaan exemplaren tevens naar de Gooicommissie, naar G.S. en naar de minister van
Binnenlandse Zaken (met het verzoek het
advies in te winnen van G.S.).
Het ontwerp sluit aan bij de conclusies van de
studiebijeenkomst. Instelling van een boven
gemeentelijk lichaam, een novum voor
Nederland anno 1962 - Rijnmond komt pas
in 1964 - wordt voorshands niet haalbaar
geacht. Daarom krijgt het ontworpen Gooischap tot taak te behartigen het belang van het
behoud van het karakter van het Gooi en
omgeving en met name te bevorderen dat bij de
verdere ontwikkeling van het gebied de nog
aanwezige natuur- en recreatieruimten behou
den blijven. Als bestuursorganen zijn gedacht
een algemene raad van 18 leden, door de
gemeenteraden aan te wijzen, een dagelijks
bestuur en een door G.S. te benoemen
voorzitter.
Als nadere taak wordt onder andere
genoemd het nemen van, medewerken aan of
adviseren nopens maatregelen, plannen en
besluiten betreffende ruimtelijke ordening,
alsmede het uitvoeren daarvan, als ook het
vaststellen van verordeningen en het geven
van regels voor de vestiging van personen,
kantoren en bedrijven. Tenslotte het vaststel
len van een ontwerp-structuurplan.
De voorzet is gegeven en de Vrienden
wachten in spanning af, of de gemeentebestu
ren het doel zullen weten te vinden. Wij
weten inmiddels dat het antwoord op die
vraag ontkennend is geweest. Wel wordt er
binnenskamers en ’en petit comité’, onder
215

andere in fractievergaderingen van de poli
tieke partijen, evenals in Provinciale Staten
en in de Gooicommissie over het ontwerpSimons gesproken, maar de Vrienden vinden
het in maart 1963 nodig een brief te doen
uitgaan naar de gemeentebesturen met de
vraag enige reactie te mogen ontvangen op het
in mei 1962 toegezonden concept.
Inmiddels verloopt de tijd en raakt men nog
verder achterop. Het toekennen van verorde
nende bevoegdheid aan het Gooischap blijkt
telkens weer voor vele gemeenten het
struikelblok. Hoe aantrekkelijk is het immers
niet het alternatief van richtlijnen en aanwij
zingen, met de mogelijkheid van beroep op
G.S.? Burgemeester Cramer van Naarden
komt met een dergelijke variant, het zoge
naamde burgemeestersontwerp. In 1965
aanvaardt de raad van Hilversum een door
de eigen fractievoorzitters opgesteld ontwerp,
eveneens zonder verordenende bevoegdheid.
Huizen vaart een geheel eigen koers.
Het is tenslotte de minister van Volkshuisves
ting Bogaers die in oktober 1966 - de
Vrienden spelen dan al lang geen rol meer DrsP.C.W.M. Bogaers.
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de betrokken partijen beweegt tot samenwer
king met het oog op de door hem
noodzakelijk geachte bebouwing van de
Oostermeent. De Gooise gemeentebesturen,
die dan al jaren pogen een gemeenschappe
lijke regeling tot stand te brengen, verzoeken
burgemeester Cramer, de gemeentesecretaris
van Hilversum mr Dorren en de hoofddirec
teur van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten Verstegen een ontwerp te maken
voor een Gooise samenwerking: en zo
ontstaat in 1967, vijfjaren na het ontwerpSimons, het Gewest Gooiland, een ’papieren
tijger’, immers zonder een verordenende
bevoegdheid. Het krijgt als eerste taak de
zorg voor de bebouwing van de Oostermeent
(zie uitvoerig hierover dr A.C.J. de Vrankrijker in diens Nieuwste Geschiedenis van
Gooiland 1925-1975, blz. 159 e.v.).
De Vrienden hebben inmiddels niet bij de
pakken neergezeten. De toekomst van het
Gooi omvat immers meer dan de bestuurlijke
vorm. Met name het uiterlijk van onze
landstreek, het landschapsbeeld, is voor velen
bepalend wanneer men aan het Gooi denkt.
Reeds in 1962 heeft de volijverige Lieve de
gedachte geopperd een landschapsarchitect
van naam uit te nodigen een landschapsplan
te maken. Het bestuur voelt er op dat
moment echter niet voor, het vindt het niet
elegant nu ook deze beleidssector aan kritiek te
onderwerpen.
Een jaar later, wanneer bekend is dat er een
ontwerp-streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek wordt voorbereid, wordt er
evenwel een informele werkgroep gevormd
van 12 personen, waarin vertegenwoordigd
zijn Staatsbosbeheer, de Provinciale Planolo
gische Dienst, Natuurmonumenten, de Con
tactcommissie en het bestuur. Ook
bouwmeester Dudok draagt zijn steentje bij,
terwijl dr de Vrankrijker de taak op zich
neemt de deelrapporten en gedachtenwisse
lingen tot een brochure te verwerken.
En zo verschijnt in maart 1965 een
Landschapsstructuurplan voor het Gooi en
de Vechtstreek als complement op het in
October 1964 verschenen streekplan. Het is
bedoeld als een idee'énschets, zonder enige
verdere pretentie. Het heeft geen andere
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strekking dan het plan-Simons had: door de
raadpleging van deskundigen een noodzaak
aantonen en de stoot geven tot discussie
daarover. Naast het streekplan, dat zich richt
op het aanwijzen en begrenzen van ruimten
voor stedelijke bebouwing, wil de werkgroep
een voorstel doen omtrent de inrichting en
bestemming van de gronden buiten de
bestaande en toekomstige bebouwingen.
Zulks uiteraard in de hoop, dat er uiteindelijk
een definitief plan geboren wordt.
Het zou te ver voeren hier alle suggesties van
de werkgroep weer te geven. Verwezen moge
worden naar de desbetreffende brochure die
wederom, gelijk alle eerdere publicaties sedert
het Gooicongres, slechts verwezenlijkt kon
worden met financiële steun van Natuur
monumenten en de ANWB. die twee grote
steunpilaren van de Vrienden. Hoofdlijn van
het plan is uiteraard versterking van de
werking der tussenliggende ruimten onder
andere door het aanbrengen van stroken bos
langs stadsuitbreidingen.
Nabeschouwing

In de periode 1958-1965, die hiervoor is
beschreven, vormde het bestuur van de
Vrienden een hecht en ondernemend team.
’Those were the days’, kan men met recht
zeggen. Er zijn initiatieven ontplooid en
voorzetten gegeven aan de overheid. Er is,
zoals voorzitter Van Erk reeds in 1959
aankondigde, geen agitatie gevoerd, er zijn
geen ’akties’ geweest. Een gewest is tot stand
gekomen, later zelfs uitgegroeid tot het
Gewest Gooi en Vechtstreek, maar de
autonomie der gemeenten is een te heilige
zaak gebleken, zodat het gewest bestuurs
kracht mist. Wel kunnen de Vrienden zich
echter vleien met de gedachte, dat hun luiden
van de noodklok en het daarna organiseren
van een Gooicongres mede heeft geleid tot de
beslissing, aan inpoldering van Zuidelijk
Flevoland voorrang te verlenen. Ware dit niet
geschied en was de Markerwaard thans een
feit en Almere water, dan was het in het Gooi
niet buigen maar barsten geworden.

Geslaagde actie
Hoe de weg door het Bikbergerbos er niet kwam
S. G. Zwart
Van alle gebeurtenissen rond ’Weg met de
weg door het Bikbergerbos’ staat mij één feit
het meest helder voor de geest: het vertrek, in
enkele auto’s, van het comité uit het Gooi
naar Haarlem, vergezeld van 31.000 handte
keningen. Dat was 11 maart 1970. Het
gezelschap bestond uit de dames Lia
Oosterwaal, C.A. de Jong-Zijlstra, D. Bouvyvan Nispen tot Pannerden en de heren ir
H.F.E. du Mosch sr, G. Stüvel, ir H.P.
Uittenbogaard, D.J. Swen en S.G. Zwart.
Kranteknipsels

Dit als inleiding: nu wil ik proberen te
voldoen aan het verzoek van het bestuur van

de Vereniging ’Vrienden van het Gooi' om
ter gelegenheid van het jubileum van de
Vrienden die opzienbarende actie in de
herinnering terug te roepen. Nog één
opmerking vooraf: ik heb als journalist de
actie ontketend, gevolgd en in het toenmalig
Goois Nieuwsblad er vele malen over
geschreven. De bewaard gebleven krante
knipsels vormen de bron voor het nu volgend
relaas, dat niet pretendeert een compleet
beeld te geven van alles wat zich tussen start
en finish heeft afgespeeld. Het wil slechts
aantonen, dat in de tijd van de rijksweg-omde-noord-in-wording een andere aantasting
van het gebied tussen Bussum en Huizen

Actie-comité in Haarlem; in hel Provinciehuis bij mr Kranenburg, commissaris der Koningin.
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Gered gebied: agrarische ruimte voor Bikbergerbos.

werd voorkomen.
De hoofdredacteur van het Goois Nieuws
blad ging op vakantie. Dat ging in die tijd
heel officieel: kadertje op de voorpagina met
de mededeling dat de chef-redacteur S.G.
Zwart waarnam. Een van de werkzaamheden
was het schrijyen van een actueel commen
taar in de eerste kolom van de voorpagina.
De problemen van het Gooi lagen mij na aan
het hart en de keus voor het eerste artikel
voor de krant van 6 oktober 1969 was snel
gemaakt na een vergadering van de Gewest
raad, waarin men zich gewillig neerlegde bij
plannen voor de aanleg van een nieuwe
verbinding tussen Bussum (ter hoogte van de
Gooise Boer) via het Bikbergerbos naar
Huizen.
Die weg kwam voor op het ’voorontwerp
partiële herziening van het streekplan voor
het Gooi en de Vechtstreek’ met nog een
aantal andere wegen, die ook een aanslag
zouden doen op het karakter van het Gooi.
Tien jaar geleden zo stond in het artikel van 6
oktober maakte de Vereniging ’Vrienden van

het Gooi' zich terecht zorgen. Dat kwam tot
uitdrukking bij het congres 'Om de toekomst
van het Gooi', een gebeurtenis, die de basis
legde voor wat later het Gewest Gooi en
Vechtstreek zou worden. Dat zoeken naar
samenwerking is nu (1969) een onvoldoende
wapen, want als alle wegenplannen komende
tien jaar worden gerealiseerd, hebben we een
groots net van uitstekende verbindingen en het
Gooi zal als natuurgebied hebben afgedaan. De
grootste ramp is niet de nieuwe weg van
Bussum naar Hilversum, maar de weg van de
Gooise Boer via het Bikbergerbos naar de
Sijsjesberg (dus aansluitend op de geprojec

teerde Randweg zuidelijk langs Huizen).
Eerste reacties

In de volgende paar dagen kwamen er enkele
tientallen reacties binnen, waarbij heel
zinnige. Zo in de trant van ik geloof dat de
bewoners van het hele Gooi de bestuurderen in
Haarlem moeten benaderen met alle in de
eerste plaats zakelijke argumenten die op tafel
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kunnen worden gebracht en vergezeld van een
groot aantal handtekeningen. In het Goois
Nieuwsblad van 13 oktober kregen die eerste
reacties een plaats, met van redactionele kant
de opmerking: wij willen graag de helpende
hand bieden, maar dan moeten er wel méér
verontrusten reageren. Er moet een hand zijn
voordat er een vuist gemaakt kan worden.
De hel brak los. De eersten die in de pen
klommen waren ir H.P. Uittenbogaard
(oud-hoofdingenieur Staatsbosbeheer, nauw
betrokken bij het opstellen van een beheers
plan voor het Goois Natuurreservaat, sinds
1963 bestuurslid van de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland); D J . Swen, oudraadslid in Bussum en G. Stüvel.
Vierhonderd ingezonden stukken kwamen op
de redactie van het Goois Nieuwsblad
terecht. Er verschenen pagina’s vol over de
weg door het Bikbergerbos, met als gevolg
dat op 24 oktober de eerste stappen werden
gezet om een actiecomité in het leven te
roepen. De heren Uittenbogaard, Swen en ik
troffen daarvoor de nodige voorbereidingen.
Diezelfde dag kwam er een uitvoerige reactie
binnen van het bestuur van de ’Vrienden van
het Gooi’, waarin het ’onaanvaardbaar’ over
die weg werd uitgesproken.
Comité bijeen

Eind oktober en begin november werd het
actiecomité, bestaande uit vijftien leden,
bijeengeroepen. Het wist de juiste toon te
vinden om het publiek massaal in beweging
te krijgen; het spitste de hele actie toe op één
facet: het redden van het Bikbergerbos. Op
posters en stickers verscheen als slogan:
’Géén weg door het Bikbergerbos’ en
daaronder als blikvanger kort en krachtig:
WEG
MET DIE
WEG
in grote zwarte letters omsloten door een
rode cirkel, net als een rond verkeersbord met
rode rand. Zo werd de gedachte er bij het
publiek ingehamerd naar het voorbeeld van
een geslaagde actie in Heiloo (’weg met de
weg’).
Gemeenteraden in het Gooi kwamen in
2D

beweging en er kwam in het openbaar een
verwijtende reactie binnen van één burge
meester, die vond dat de hele actie was
gebaseerd op emoties. Nee, zei het comité, wij
worden niet gedreven door emoties maar door
liefde voor het Gooi.
De dreigende aantasting van het Bikberger
bos en omgeving begon ook buiten het Gooi
aandacht te krijgen. Op 28 november waren
er al drieduizend handtekeningen binnen;
tweeduizend gulden aan giften; en de eerste
Gooise gemeenteraad (die van Laren) wees
de weg af.
Kamervragen

Op 5 december werd de vijfduizendste
handtekening genoteerd; en een week later
stelde het Tweede-Kamerlid J.J. Voogd, er
op wijzend dat in het Gooi grote verontrus
ting is ontstaan en dat acties worden
ondernomen om een kostbaar natuurgebied
te behouden, de volgende vragen:
1. Is het waar, dat bij Rijkswaterstaat in detail
uitgewerkte plannen bestaan om bij het nieuwe
knooppunt van de om te leggen Rijksweg 1.
ongeveer op de grens van de gemeenten Bussum
en Huizen, nabij het Blindeninstituut, de oude
Rijksweg over een afstand van ruim 700 meter
door te trekken tot het snijpunt van de
Noord-Crailose met de Oud-Bussummerweg?
2. Is het de ministers bekend, dat met het eerste
gedeelte ter lengte van ca. 700 meter van een
vervolgens langs en door het Bikbergerbos als
gemeentelijke weg uit te bouwen tracé naar de
Oostermeent, reeds onherstelbare schade zal
worden toegebracht aan een zeldzaam fraai
landschap, waarbij het vrijwel onmogelijk zal zijn
voldoende zorg te besteden aan een goede
landschappelijke inpassing van de weg?
3. Zijn de ministers niet van mening, dat met de
aanleg van het, in de vorige vragen bedoelde
weggedeelte, aansluitend op een slechts vier meter
brede geasfalteerde landweg en zeer smalle
zandweg, zou worden vooruitgelopen op een door
de Provinciale Staten van Noord-Holland nog te
nemen beslissing ten aanzien van de zogenaamde
’zuidelijke randweg’ als belangrijk punt bij de
herziening van het ’streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek’ waarvoor het ontwerp nog pas in een
voorstadium van behandeling verkeert?
4. Indien de ministers er mede kunnen instemmen
dat al het mogelijke moet worden gedaan om het
unieke natuurgebied tussen het landgoed De Beek
en de Sijsjesberg in ongerepte staat te behouden,
zijn zij dan bereid het daarheen te leiden, dat de

aanleg van het bovenbedoelde weggedeelte wordt
uitgesteld tot dat alternatieve oplossingen voor het
tracé van de zuidelijke randweg in volle omvang
nader zijn onderzocht?

Steun van de ANWB

Vijf dagen later keerde de raad van Blaricum
zich tegen het plan om de weg door het Bikbergerbos aan te leggen. Op 19 december werd de
tienduizendste handtekening gezet en liet het
comité officieel weten dat de actie ’Redt het
Bikbergerbos - Weg met die weg’ in een stroom
versnelling raakte en dat er reden was voor
gematigd optimisme. De ANWB liet weten de
actie te steunen en Jeugdbonden wilden excur
sies naar en door het bedreigde gebied
organiseren.
Op 12 januari 1970 komt de kater. De
minister van Verkeer en Waterstaat en de
staatssecretaris van CRM antwoorden op de
vragen van de heer Voogd. Het antwoord
komt er op neer dat de verlegging van de
Oud-Bussummerweg niet behoeft te worden
uitgesteld omdat met die verlegging niet
wordt vooruitgelopen op een beslissing over
de aanleg van de verbinding van Bussum in
de richting van de Oostermeent. Rampzalig
en niet waar zegt het actiecomité in een
reactie. Als het eerste gedeelte van de weg

wordt aangelegd is er niets meer aan te doen.
Voorzitter Swen ziet nog één lichtpuntje: de
minister zal niet alleen het actiecomité, maar
ook het hele Gooi, Provinciale Staten en de
ANWB tegenover zich vinden in deze kwestie.
Ander voordeel is dat niet op stel en sprong met
het werk zal worden begonnen.
Excursie

De excursie op 17 januari ging door en trok
vijfhonderd belangstellenden, ondanks het
weinig aanlokkelijke weer. Bert Garthoff
besteedde in zijn veel beluisterde zondagmorgen-radioprogramma uitvoerig aandacht
aan de actie, waardoor 'Weg met die weg’
landelijke bekendheid kreeg. Eind januari
vraagt de Bussumse raad een diepgaand
onderzoek voordat met het uitvoeren van het
plan zal worden begonnen. De raad van
Huizen is verdeeld; en op 16 februari vraagt
de ANWB de minister om een
verkeersonderzoek.
Eind februari sluit het actiecomité de
inzameling van handtekeningen af: het zijn er
31.000. Vele duizenden waren verzameld
door de heer C.Th. Remmers uit Naarden die
weken lang op de postkantoren Bussum en
Hilversum een propagandastandje had
bemand.

Gered gebied: kruising Oud Bussummerweg/Oud Blaricummerweg.
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Het einde

Een week later deelt de minister mee bereid te
zijn de verlegging van de OudBussummerweg zo lang mogelijk uit te
stellen. En dat betekent dat het comité vol
goede moed op 11 maart het Provinciehuis in
Haarlem betreedt om de handtekeningen aan
te bieden.
En dan eindigt de zaak zonder veel gedruis.
Op 27 maart lezen de Gooise ingezetenen dat
de raad van Huizen ook een nader onderzoek
wenst. Begin april zegt de loco-burgemeester
van Bussum in de raadsvergadering sprekend
over ’Weg met die weg’: Dit is een op
waardige wijze gevoerde buitenparlementaire
actie. Dat was een uitspraak die vijftien jaar
geleden indruk maakte.
Op 16 april nog twee berichten in het Goois
Nieuwsblad. In het ene staat dat het comité
met genoegen constateert dat vier van de zes
Gooise gemeenten tegen de weg zijn. In het
andere staat dat Provinciale Waterstaat heeft
meegedeeld dat tot 1980 geen uitvoering aan
het plan zal worden gegeven, maar dat het
tracé wel als discussieplan op het streekplan
blijft staan.
Zelfs dat gebeurt uiteindelijk niet. Op het
streekplan, dat later wordt vastgesteld, komt
de weg niet meer voor. Daaraan vooraf,
medio september 1970, de mededeling van
Gedeputeerde Staten als antwoord op de
actie: Wij hebben begrip voor uw zorgen voor
de door u genoemde waarden in het Gooi en
voor uw mening dat eerst alle andere
oplossingen, zoals de door u aongegeven
suggesties, moeten worden onderzocht alvorens
besloten wordt tot de aanleg van deze nieuwe
wegverbreding tussen Bussum en Huizen. Op
dit moment hebben wij nog geen standpunt
bepaald. Maar voor de leden van het
actiecomité was de zege een feit. De weg was
weg, althans voor een lange tijd.
Waakzaam

Dit nog tot besluit. Toen ik in oktober 1972
afscheid nam van het Goois Nieuwsblad en
tijdelijk ook van het Gooi, liet ik me in een
interview ontvallen dat deze actie de mooiste
herinnering was aan ruim twintig jaar

journalistiek werk in het Gooi. En dat ik
hoopte dat het Gooi waakzaam zou blijven.
Want voor je het weet ligt er wéér een
bedreigende weg op de tekentafel. Ik heb
daar nog even aan gedacht toen onlangs,
februari 1985, de Zuiderheideweg plotseling
weer ten tonele werd gevoerd: letterlijk en
figuurlijk uit de lucht kwam vallen. Het is
goed dat de Vereniging ’Vrienden van het
Gooi’ jubileert. Nog beter, dat ze er is en er
ongetwijfeld voor zorgt dat de toen
gevraagde waakzaamheid in voorraad wordt
gehouden.
Naschrift

W.K. Kraak
Wie in 1969 de wegenplannen in kaart
gebracht zag, schrok van de versnippering
van het Gooi ten gevolge van een heel net van
nieuwe verkeersaders. Zo verging het ook het
Vriendenbestuur. Dit reageerde met een brief
vol kritiek (gedateerd 13 augustus 1969) aan
het adres van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland. Na de grote vakantie kwam
het bestuur weer bijeen (15 september 1969)
en besloot het de brief grotere bekendheid te
geven door publicatie in de pers. Uit de kring
van leden kreeg het bestuur daarna één (!)
adhesiebetuiging (aldus de notulen van de
bestuursvergadering op 20 oktober). Het
Gooi werd pas wakker na voorpagina-nieuws
in het Goois Nieuwsblad van 6 oktober, een
daad van de heer S.G. Zwart, die geschiede
nis zou maken.
De volle aandacht werd nu gericht op die ene
weg ter wille van het sparen van natuur
schoon in een fraai stukje Gooi: het resultaat
van de actie kon betekenis krijgen voor de
hele regio. In landschappelijk opzicht zou de
grootste schade toegebracht worden aan het
prachtige lage gebied tussen landgoed De
Beek en het terrein van het Blindeninstituut;
verderop aan de agrarische ruimte vol
afwisseling tussen landgoed Oud-Bussem
enerzijds en de bosranden van de bossen
Crailoo en Bikbergen anderzijds; en tenslotte
aan een oud bospad in stille omgeving: de
Ijzeren Veldweg. De aantasting van het
Bikbergerbos zelf zou slechts de noordweste
lijke hoek betreffen.
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Nieuw inzicht in bosbeheer
W.K. Kraak
daarentegen heeft een duidelijker taak:
gezond te blijven en hout te produceren.
Daar heerst eentonigheid, percelen geschei
den door rechte wegen - gemakkelijk voor de
afvoer van stammen - en elk perceel begroeid
met exemplaren van één soort, alle even oud
of even jong, dus vroeger of later rijp om
gekapt te worden. Het risico van ziekte wordt
overigens juist groter door de massaliteit.
Want zulke ’plantages’ zijn in wezen
tegennatuurlijk. In het Gooi treft men
bovendien enige percelen vol kleinere of
grotere sparretjes, onmogelijk dicht opeen;
het gaat daar om een speciaal product:
kerstboompjes. Bewoners van het Gooi

Het begrip ’bos’ heeft enige vaagheid evenals
het begrip ’woud’. Voor velen klinkt dat
laatste woord wellicht meer met emotie
beladen. Dat was vroeger anders bij voor
beeld in veengebieden in de middeleeuwen:
denk aan Hazerswoude, Schellingwoude,
Paterswolde. Maar wat mag een bos dan wel
zijn? De een ziet een wandelbos voor zich,
een ander denkt aan een productiebos.
Een wandelbos met veel variatie, mooie
boomgroepen, statige lanen met rijzige
stammen aan weerszijden, verder allerlei
verrassende paden en paadjes. Misschien
stoort het wanneer afgebroken takken op de
grond blijven liggen. Een productiebos
Spanderswoud

a
:■ s ?
-

- **

'

f

! ‘V

A

•> x - ***

Ü * *

'tm* ■•m
222

.

hebben hun eigen nette tuin als leerschool en
zij brengen de ervaring daar opgedaan ook
graag over op bos in hun omgeving.
Een inwoner van Blaricum stuurde in 1972
een brief aan het bestuur van de Vrienden
(behandeld in de bestuursvergadering van
11.09.'72). Uit zijn woorden blijkt zijn zin
voor netheid. Hij belooft de Vrienden een
donatie wanneer het bestuur er voor zorgen
wil dat in het Bikbergerbos de afgevallen
takken worden opgeruimd. Het bestuurslid
Uittenbogaard kreeg de taak de man het
begrip 'opgeruimd staat netjes’ uit het hoofd
te praten. Want - kort gezegd - afgebroken
takken, zeker van loofbomen, dienen te
blijven liggen in het bos. Het dode hout op de
grond heeft een nuttige functie o.a. doordat
het tijdens het proces van langzame natuur
lijke afbraak zelf de bron is voor velerlei
andere levensvormen: deze verrijken het
biotoop en hebben dus een gunstig effect op
flora en fauna.
Een storm over het Gooi

In de herfst van 1972 ging een zware storm
over ons land. De nacht van 12 op 13
november bracht ook in het Gooi ravage in
de bossen. Hele bomen waren ontworteld, ze
lagen neer of hingen schuin, zware takken
waren afgebroken. Het gewone publiek
reageerde geschokt. Maar de heer D. Klein,
secretaris van de Gooise natuurwacht, zag de
positieve kant van deze stormschade. Hij
verdedigde het modern-biologische stand
punt in een vergadering van het Vriendenbestuur (15.11.1972) dat het gunstig is voor het
milieu om de omgewaaide bomen te laten
liggen: laat de ontwikkeling van nieuwe
begroeiing aan de natuur over, ga niet door
eenzijdige keuze van herplanting, monocul
tuur, de saaie eenvormigheid van een
productiebos, herstellen, want daar wordt het
steeds armer aan insekten en dus ook aan
vogels en zoogdieren. Er komt meer variatie
in lichtinval doordat een storm het gesloten
bladerdek van de boomkruinen openbreekt,
de 'rommel' op de bosgrond geeft meer
schuilgelegenheid voor dieren en beperkt de

toegankelijkheid voor mensen.
Het bestuur besloot over deze kwestie een
brief te schrijven aan de Stichting. Waar
schijnlijk werd eerst gepolst hoe een derge
lijke brief zou worden ontvangen. In zulke
gevallen blijkt dat een revolutionair stand
punt altijd wel ergens in strijd is met
voorschriften. Zo ook hier, de bepalingen
met betrekking tot de verdelging van de
dennescheerder werden in het geding
gebracht (de nonvlinder legt de eitjes in de
schors van dennen, de rupsjes zoeken de
dennenaaiden op, de bomen worden kaalge
vreten, de dennerups kan zich tot een plaag
ontwikkelen; de plakker, naaste verwant van
de nonvlinder, richt zich op het loofhout).
Besloten werd (11.12.1972) de brief alleen
voor bospercelen ten oosten van rijksweg 27
te handhaven, omdat daar de grond bijzon
der arm is.
De effecten van een zware storm kan men
ook opzettelijk nabootsen in een bos; door
enige welgekozen min of meer forse ingrepen
krijgt het bos dan allengs het karakter van
een niet door mensenhand te keurig onder
houden woud; het bos kan zich nu in voller
rijkdom gaan ontplooien. De primeur van
bosbeheer nieuwe-stijl heeft het Gooi gekre
gen in het Spanderswoud nadat een jaren
lange strijd over het beheer van dit
gemeentebezit beslecht was. Men vond elkaar
door een bedreiging van buitenaf, het plan
voor een nieuwe verkeersader als noordelijke
toegangsweg tot Hilversum, in volle lengte
dwars door het Spanderswoud. De kritiek
richtte zich ook tegen een plan van de
gemeente om het hele gebied te veranderen in
een recreatiepark. In het huidige experiment
wordt men geleid door het ideaal 'oerbos'
voor zover dit van toepassing is op een gebied
van beperkte omvang.
Een groot oerbos bestond lang geleden in het
Gooi, het beroemde Goyerbosch, waar oude
bronnen over spreken. Het heeft de zeven
tiende eeuw niet overleefd.
'Vrijwillig natuurbeheer’

Het was een goed idee om het publiek kennis

223

§tf‘

«o# '
-S L %

tw
% r*

p/^

^

' ■#te3j#s»
- ?.'

«£SfigS#

Spanderswoud

te laten maken met de nieuwe gedachten over
bosbeheer, omdat onbegrip polariserend
werkt. Wie rondwandelt in een bos, d.w.z.
geen parkaanleg als van een buitenplaats met
lanen en boomgroepen, en zich ergert aan
enige natuurlijke ravage, die zal geen oog
hebben voor een nieuw ideaal. Men moet dus
weten wat de vernieuwers - geen vernielers in Nederland willen bereiken en welke
middelen tot dat doel leiden.
Het Vriendenbestuur heeft in 1983 goed werk
gedaan door twee biologen, de heren H. van
der Lans en J. Meulenbroek, uit te nodigen om
op een algemene ledenvergadering (19.05.'83)
een inleiding te houden over natuurlijk bos en
met een serie kleurendia’s het karakteristieke
van elders nog bestaand oerbos te tonen.

NOOT
Zie T V E /W G , te jrg., nr. 3, p. 237 t/m 241.
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Milieubeleid en landschapsecologisch
onderzoek in het gewest Gooi en Vechtstreek
./. C.

van Raam
Artikel 4
Het gewest heeft tol taak, ter wille van een
harmonische bestuurlijke en ruimtelijke ontwikke
ling van het gebied, met inachtneming van zijn
huidige karakter en van zijn relaties tot de
omliggende gebieden, het beleid van de gemeentebe
sturen te coördineren en de met die ontwikkeling
verband houdende belangen te behartigen.

Inleiding
De betrokkenheid van het gewest Gooi en
Vechtstreek (en zijn voorganger ’het gewest
Gooiland’) bij het regionaal landschapsecolo
gisch onderzoek, is en was opmerkelijk groot.
Voor het voeren van een verantwoord
milieubeleid, in de ruimste zin van het woord,
heeft de gewestraad al vanaf het prille begin
de noodzaak ingezien van kennisneming van
de aanwezige natuurlijke waarden in de regio
en vergroting van inzicht in de onderlinge
samenhangen. De raad schroomde niet bij
geconstateerde lacunes in kennis en inzicht
grote bedragen beschikbaar te stellen om
noodzakelijk geacht onderzoek te laten
verrichten. De aanstelling van een gewestelijk
ecoloog in 1976, een unicum in die tijd, paste
geheel in dit gewestelijk beleidskader.
Gezien de samenhang tussen de vele
ecologische onderzoeken in de regio, door het
gewest verricht of gestimuleerd en de
doelstellingen en uitgangspunten van het
regionaal milieubeleid, volgt hier eerst een
overzicht van deze doelstellingen en uitgangs
punten en de wijze waarop ze vertaald zijn in
gewestraadsuitspraken, beleidsnota’s etc.,
waarna nader wordt ingegaan op het
regionaal landschapsecologisch onderzoek.

Het gewestelijk milieubeleid
Uitgangspunten en doelstellingen

De zorg voor behoud van natuur en
landschap in het Gooi vormde in de jaren ’60
één van de belangrijkste redenen voor de
Gooise gemeenten om een gemeenschappe
lijke regeling te treffen: het gewest Gooiland.
In het op 30 maart 1967 vastgestelde ’statuut’
staat dit uitvoerig omschreven. Van belang
zijn hier artikelen 4 en 24.

Artikel 24
De gewestraad is bevoegd, binnen het kader van de
taakstelling als bedoeld in artikel 4, richtlijnen vast
te stellen met betrekking tot:
a. de ruimtelijke ordening
b. het gebruik van onroerende goederen
c. de bescherming van het natuurschoon en de
verzorging van de openluchtrecreatie
d. de bestrijding van de verontreiniging van bodem,
lucht en w ater..........

Een eerste concretisering van deze taakstel
ling was de instelling van een commissie
natuurschoon en recreatie (met prof. dr ir
F.M. Maas als vaste adviseur) en een
commissie milieuhygiëne.
Het gewest Gooiland achtte in 1968 een
nadere studie van de problematiek rondom
de volkshuisvesting, het verkeer en de
openluchtrecreatie in het Gooise landschap
zeer urgent. Binnen dit kader kreeg prof.
Maas in januari 1969 de opdracht om in
overleg met de commissie natuurschoon en
recreatie een vooronderzoek te verrichten
betreffende een ontwikkelingsplan voor de
openluchtrecreatie in het Gooi.
In oktober 1970 verscheen het rapport ’Beeld
en ontwikkeling van natuur en recreatie in
het Gooi tot omstreeks 2000’ van prof. F.M.
Maas, c.s. Eén van zijn aanbevelingen in dit
rapport luidt: het is gewenst om op korte
termijn aan deskundigen op het gebied van de
oecologie een opdracht te verschaffen voor een
nader oecologisch onderzoek van het Gooi. Het
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is gebleken, dat onvoldoende gegevens hierom 
trent voorhanden waren, waardoor dit zeer
belangrijke thema slechts sum m ier in deze
studie is aangeroerd. Voor het opstellen van
evenwichtige ontwikkelingsplannen van natuur
en landschap zijn oecologische studies
onmisbaar.

Naar aanleiding van deze aanbeveling werd
aan drs J.T. de Smidt, verbonden aan het
Instituut voor Systematische Plantkunde van
de Rijksuniversiteit te Utrecht, verzocht een
beschrijving op te stellen van het doel van een
m ilieukundig onderzoek.

Op voorstel van de commissie milieuhygiëne
verleende de gewestraad op 23 april 1971 aan
het Instituut voor Systematische Plantkunde
opdracht voor een m ilieukundig onderzoek.

Tijdens dezelfde vergadering besloot de
gewestraad, op voorstel van de commissie
natuurschoon en recreatie, tot het laten
opstellen van een basisplan voor de ontw ikke
ling van de openluchtrecreatie in natuur en
landschap in het Gooi.

In 1972 aanvaardden provinciale staten van
Noord-Holland de herziening van het streek
plan voor het Gooi en de Vechtstreek.
Belangrijk uitgangspunt bij deze herziening
vormde: het streven het huidige karakter van

onontkoombaarheid moet worden aan
getoond.
Op het vlak van de ruimtelijke ordening heeft
de bescherming van natuur en landschap zijn
vertaling gevonden in het milieumodel, dat
door de gewestraad bij het vaststellen van het
basisplan voor het Gooi als ruimtelijke
ontwikkelingsvisie voor het Gooi is aan
vaard. Het accent ligt bij dit model op
bescherming en behoud van waardevolle
natuurgebieden en cultuurlandschappen, het
geen zal moeten leiden tot het afrem m en c.q.
ombuigen van bepaalde, nu reeds aan de gang
zijnde processen vooral die welke milieuverstorend werken. Dit milieumodel is later ook

uitgangspunt geweest voor het gewestelijke
verkeers- en vervoersbeleid en voor het
basisplan Vechtstreek. Het milieumodel
bevat beleidsrichtlijnen voor de verschillende
sectoren van het gewestelijk beleid, met als
doelstelling behoud van natuur en landschap.
De toetreding van een aantal Vechtstreekgemeenten tot het gewest, sindsdien gewest
Gooi en Vechtstreek, maakte een nieuwe
gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. In
het nieuwe statuut, aanvaard op 1 september
1974, wordt de taak van het gewest als volgt
omschreven:

het Gooi zoveel m ogelijk te bewaren in het
bijzonder waar het natuur- en landschapsschoon en natuurwetenschappelijk waardevol/e
terreinen betreft. De zorg voor behoud van

Artikel 4
1. Hel gewest heeft tol taak, met inachtneming van
hetgeen verder in de regeling is bepaald, die
belangen van de bevolking te behartigen, welke
verband houden met een evenwichtige en
harmonische ontwikkeling van zijn gebied, met
inachtneming van het huidige karakter hiervan
en van zijn relaties tot de omliggende gebieden,
en daartoe het beleid van de besturen der
deelnemende gemeenten te coördineren, onder
scheidenlijk te integreren en, indien nodig, zelf
ter uitvoering van dit beleid voorzieningen te
treffen, die in het belang van voornoemde
ontwikkeling geboden zijn.
2. Tot de in het eerste lid bedoelde belangen worden
gerekend:
I. de ruimtelijke ordening.

natuur en landschap in het Gooi werd ook nu
nadrukkelijk gedeeld door het provinciaal
bestuur van Noord-Holland.
De aanvaarding door de gewestraad in 1974
van zowel het m ilieukundig onderzoek van het
Gooi (Colaris e.a. 1974) als het basisplan voor
de openluchtrecreatie in natuur en landschap in
het Gooi (Maas e.a., 1974), had grote

gevolgen voor het gewestelijk beleid ten
aanzien van natuur en landschap.
De bescherming van natuur en landschap
werd - als beleidsdoelstelling - tot uitdrukking
gebracht in het gewestraadsbesluit over het
milieukundig onderzoek. In dit besluit staat
onder meer dat de grenzen van het ecologisch
toelaatbare bereikt zijn en dat van elke
ontwikkeling die een aantasting van natuur
en landschap tot gevolg kan hebben, de

II. het gebruik van onroerende goederen,
III. de zorg voor een goede kwaliteit van hel
milieu, waaronder in het bijzonder is begrepen de
bestrijding van de verontreiniging van bodem,
lucht en water.
IV. de bescherming van het natuurschoon.
V. de openluchtrecreatie.
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•

Beleidsontwikkeling

Het beleid van het gewest Gooi en Vecht
streek ten aanzien van natuur en landschap
vormde een duidelijke voortzetting van het
beleid van het gewest Gooiland. Ook voor de
Vechtstreek achtte de gewestraad een milieu
kundig onderzoek en de opstelling van een
basisplan voor de openluchtrecreatie noodza
kelijk. Voor beide werd in 1975 opdracht
gegeven aan respectievelijk het Instituut voor
Systematische Plantkunde in Utrecht en Buro
Maas in Zeist.
Geleidelijk aan vonden de gewestelijke
uitgangspunten en doelstellingen hun verta
ling in beleidsnota’s en richtlijnen, maar ook
in concrete maatregelen en acties. Het
regionaal milieubeleid kreeg handen en
voeten, mede door de aanstelling van een
eigen gewestelijk ecoloog in 1976. Wel
veranderde het aanvankelijk min of meer
integraal gewestelijk beleid in een meer
sectoraal beleid, waarbij de zorg voor natuur
en landschap van invloed is op de beleidsont
wikkeling in de sectoren verkeer en vervoer,
ruimtelijke ordening, openluchtrecreatie en
milieubeheer. Een belangrijke stap vormde in
1977 de vaststelling van de beleidsnota
verkeer en vervoer en de daaraan gekoppelde
richtlijn verkeer en vervoer.
De nota noemt als doelstellingen met
betrekking tot milieubescherming:

•

De eventueel nieuw aan te leggen auto- c.q.
spoorwegen dienen zo mogelijk met reeds
aanwezige wegen te worden gebundeld.
De landschappelijke aanpassing van
bestaande en nieuwe wegen dient te worden
bevorderd.

Een aantal ter discussie staande wegen wordt
onaanvaardbaar genoemd, terwijl van andere
gesteld wordt dat de onontkoombaarheid zal
moeten worden aangetoond.
Als vertaling van het milieubeleid op het
gebied van de ruimtelijke ordening kunnen
genoemd worden:
• de richtlijnen tot wering van hoogbouw,
met als doel bescherming van het landschapsschoon (gewestraadsbesluit 21
maart 1975);
• de richtlijnen met betrekking tot de
partiële herziening van het bestemmings
plan Oostermeent (1978 en 1979), waarbij
de wens tot het open houden van het
Vierde Kwadrant een belangrijke rol
speelde;
• acties werden ondernomen tegen de
aantasting van natuur en landschap ten
gevolge van de vestiging van het streekzie
kenhuis Gooi-Noord op het terrein van
Hoog-Laren en de aanleg van de Flevospoorlijn tussen Weesp en Muiderberg.
De uiteindelijke ’ruimtelijke vertaling’ van
het gewestelijk ruimtelijk ordeningsbeleid
vindt plaats in de nota ruimtelijke ordening
en het streekplan. De eerste hoofdstukken
van de nota ruimtelijke ordening zijn in 1983
door de gewestraad vastgesteld.

•

De nog resterende open gebieden, vooral
bossen, heidevelden, plassengebieden en
weidegebieden dienen te worden beschermd
tegen aantasting door het gemotoriseerde
verkeer.
• Verkeershinder, in de vorm van lawaai,
stank en luchtverontreiniging in de omge
ving van wegen dient te worden
tegengegaan.
• De aanleg van nieuwe wegen en de
aanpassing van bestaande wegen kan eerst
in overweging worden genomen indien de
onontkoombaarheid daarvan wordt aange
toond. In dit geval dient met behulp van een
milieu-effecten-rapportage de voor het
milieu minst schadelijke oplossing te worden
gekozen.

Als centrale probleemstelling ziet de nota: dat het
gewest onder sterke druk staat van verschillende
ruimtelijke ontwikkelingen. De verstedelijkingsdruk
is de laatste jaren sterk toegenomen en de
waardevolle natuur- en landschapsgebieden zijn in
kwaliteit achteruit gegaan. De toename van de
verstedelijkingsdruk is toe te schrijven aan verdere
spreiding van woon-, werk en voorzieningenfuncties
door woningbouw op de gewestelijke bouwplaatsen
(functieverschuiving binnen de regio) en woningbouw
en aanleg van verkeersvoorzieningen in het buitenge
bied. Het de laatste jaren toegenomen woonwerkforensisme heeft de verkeersdrukte op de
regionale en locale wegen aanzienlijk verhoogd.
Vanwege de grote waarde die wordt gehecht aan hel
behoud van natuur en milieu (waaraan het gebied
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overigens ook vooreen belangrijk deel zijn
attractiviteit ontleent) is er een continu spannings
veld tussen het zoveel mogelijk conserveren enerzijds
en het toegeven aan deze verstedelijkingsbehoeften
anderszijds.
Met het afnemen van de welvaart lijkt het milieu zijn
positie die het verworven had in de jaren '70 wat te
verliezen. Een dergelijke beleidswijziging kan
uiteraard grote ruimtelijke consequenties hebben
voor het gewest.

•

....

•
•

Het (ontwerp) streekplan voor het Gooi en de
Vechtstreek uit 1984 kent twee hoofddoel
stellingen:

•

•

afvalstoffen, alsmede de daarmee verband
houdende bescherming van het milieu (gewest
raad 29 juni 1981);
activiteiten van de werkgroep chemische afval
stoffen inzake inzameling en verwijdering van
chemische afvalstoffen (gewestraad 31 augustus
1981 en 30 augustus 1982);
actie Tankslag gericht op het verwijderen van
olie uit niet meer gebruikte olietanks;
de glasbak voor het gescheiden inzamelen van
glas.

Landschaps-ecologisch onderzoek in
Gooi en Vechtstreek

vooral in het landelijk gebied dient het karakter
van zowel de Vechtstreek als van het Gooi zoveel
mogelijk bewaard o f versterkt te worden in het
bijzonder waar het natuur en landschap betreft;
vooral in het stedelijk gebied dient de woon- en
werkfunctie in stand gehouden en waar mogelijk
versterkt te worden, ervan uitgaande dat de
gevarieerde ruimtelijke opbouw in dat stedelijk
gebied behouden blijft.

Het gewest is nauw betrokken bij het
(landschaps-) ecologisch onderzoek in de
regio. Niet alleen door het geven van
onderzoeksopdrachten, maar ook door het
stimuleren van onderzoek en de deelname
van de gewestelijke ecoloog aan vele
onderzoeksprojecten. Daarnaast vormt het
gewestelijk documentatiecentrum Natuur en
landschap één van de belangrijkste bronnen
van landschaps-ecologische informatie in de
regio. In het kort zullen de verschillende
onderzoeken door of in opdracht van het
gewest verricht besproken worden, waarna
een opsomming volgt van landschapsecologisch onderzoek waarin het gewest op
één of andere wijze participeerde.

Voor de beleidsontwikkeling binnen de sector
openluchtrecreatie is bescherming van natuur
en landschap steeds weer van wezenlijke
betekenis gebleken. Duidelijk blijkt dit uit de
tot nu toe gereed gekomen basisplannen
(Gooi-1974; Vechtstreek-1980), deelplannen
(Fietspadenplan-1983; Spiegel- en Blijkpolderplan-1984) en rapporten (deelgebied
Tafelberg-1977; inrichtingsschets Warandepark-1978, Gooimeeroever-Oostermeent1978).
Het beleid van de sector milieubeheer richt
zich naderukkelijk op de bescherming van
bodem en water en behoud van natuur en
landschap. Natuur en landschap staan
centraal in het milieukundig onderzoek van
de Vechtstreek (1979) en het Integraal
beheersadviesplan voor de Gooise Noordflank (1983). Maar ook de inrichting van een
gewestelijk stortterrein in 1978 wordt mede
ingegeven door de noodzaak in de natuurge
bieden in Gooi en Vechtstreek een halt te
kunnen toeroepen aan de vele vuilstorten.
Hoe belangrijk de bescherming van het
milieu geacht wordt bij de ontwikkeling van
het gewestelijk beleid, blijkt uit de vele
beleidsuitspraken en acties.

Gewestelijk onderzoek
Het milieukundig onderzoek van het Gooi
Het Milieukundig onderzoek van het Gooi
(Colaris e.a., 1974) en de daarmee samenhangende
rapporten (Colaris en de Smidt, 1972; Van Raam,
1973; Wildschut, 1974; Bunnik, 1978; Van
Wijngaarden, 1978) vormen nog steeds een
belangrijke bron van informatie met betrekking
tot natuur en landschap van het Gooi.
De doelstelling van het milieukundig onderzoek was,
de resultaten van hel onderzoek te kunnen toepassen
bij de ontwikkeling van het beleid voor een optimaal
milieubeheer, bij de ruimtelijke ordening, bij de
opstelling van het recreatief-ontwikkelingsplan voor
het Gooi van prof. dr ir F. M. Maas en van andere
regionale ontwikkelingsprogramma’s. Inzicht in de
aard, omvang en onderlinge samenhang van de nog
resterende variatie is een noodzakelijk begin voor
een deskundig beleid, dat zich door middel van
planologie, milieuhygiëne en milieubeheer richt op
het doen voortbestaan van de essentiële structuren
en processen in het milieu.

Genoemd kunnen worden:

•

de instelling van de gespreksgroep grondwaterproblematiek in 1976;
• afvalstoffenverordening, regelende het zich ont
doen van huishoudelijke afvalstoffen, grof
huisvuil, autowrakken en andere categorieën van
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optimaal milieubeheer, bij de ruimtelijke
ordening en bij de opstelling van regionale
ontwikkelingsprogramma’s.
In de drie delen Tussen Gooi en Vecht’ (Van
Raam 1979) geeft deel 1 (Bodem en Water)
een overzicht van de bodemgesteldheid,
oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterstromingen; deel 2 (Plant en dier) gaat in op
de avifauna, flora en vegetatie. Het derde deel
(Mens en milieu) bevat naast een schets van
de ontginningsgeschiedenis van de Vecht
streek, ook de resultaten van een onderzoek
naar de invloed van de landbouw op
slootvegetaties in de Nieuwe Keverdijksche
Polder en gaat in op de kwelsituatie in delen
van de Vechtstreek.

Het basisrapport (Colaris e.a.. 1974) waaraan
circa 20 deskundigen een bijdrage leverden,
bevat een overzicht van bodem, water en
klimaat van het Gooi, vegetatie en flora en
fauna, hydrobiologische aspecten, genese van
het cultuurlandschap en sociaal geografische
aspecten. Het gaat in op milieubeheersaspecten en bevat een geïntegreerde waardering
van een transect tussen Vecht en Eem.
Wildschut (1974) leverde een voor bestuur
ders hanteerbare bewerking van het
basisrapport.
Het deelrapport van Colaris en De Smidt (1972)
geeft een landschaps-ecologische beschrijving van
het Naarderbos en aangrenzende polder. De beide
rapporten van Bunnik (1978) en Van Wijngaarden
(1978) bevatten vegetatiekundige opnamen en
typologieën van heiden, schrale graslanden etc.
resp. water- en moerasvegetaties waarvan
beknopte samenvattingen in het basisrapport zijn
opgenomen.

Naast de drie delen ’Tussen Gooi en Vecht’ is over
enkele deelonderzoeken apart gerapporteerd: Van
Raam en Van der Hoek (1975) over de ecologische
betekenis van de Blijkpolder; Bogaers, Prins en
Wiertz(1976) over de vegetatie van het Hol en de
Suikerpot; en Post (1977) over een tandschapsecologisch onderzoek in de Nieuwe Keverdijksche
Polder.

Ter aanvulling op de ecologische waardering
van het hele Gooi door W.J.J. Colaris is door
Van Raam (1973) gedetailleerd onderzoek
verricht in zes deelgebieden waar beter inzicht
gewenst was in de uitvoeringsmogelijkheden
van de reeds voor deze gebieden bestaande
inrichtingsplannen. Het betrof: Oud Valkeveen, Warandebergen, Anna’s Hoeve e.o.,
Zonnestraal, Spanderswoud en de omgeving
van de Zandheuvelrug.

Uitwerking van de Milieukundige onderzoeken

Bij de aanvaarding van de milieukundige
onderzoeken is door de gewestraad aange
drongen op nadere uitwerking van een aantal
geconstateerde probleemvelden waarover
onvoldoende gegevens beschikbaar waren,
om hiervoor een adequaat beleid te kunnen
ontwikkelen.
Hoge prioriteit werd daarbij toegekend aan
de grondwaterproblematiek en beheer en
inrichting van de Gooise Noordflank. Na de
oprichting van de gespreksgroep grondwater
problematiek Gooi e.o., waarvan het gewest
voorzitterschap en secretariaat vervult, vindt
de coördinatie van het grondwateronderzoek
in deze gespreksgroep plaats.

’Tussen Gooi en Vecht’, het milieukundig
onderzoek van de Vechtstreek

Uitgangspunt bij het milieukundig onderzoek
van de Vechtstreek was, evenals destijds bij
het onderzoek van het Gooi, een bijdrage te
leveren aan het streven het huidige karakter
van de Vechtstreek zoveel mogelijk te
bewaren. Daartoe is onder meer inzicht
nodig in de aard, de omvang en de onderlinge
samenhang van de karakteristieke milieuvariatie, zulks als een noodzakelijk begin van een
beleid, dat zich - door middel van planologie
en milieubeheer - richt op het doen
voortbestaan van essentiële structuren en
processen in het milieu.
De doelstelling van het milieukundig onder
zoek is: de resultaten van het onderzoek te
kunnen toepassen bij de ontwikkeling van een

In opdracht van de gespreksgroep en het gewest is
onderzoek gedaan naar de problematiek van het
diepe grondwater (Van der Hoek, 1977).

Dit onderzoek leidde tot het formuleren van
een doelstelling tevens randvoorwaarde voor
het grondwaterbeheer in het Gooi, die het
onderzoek en beleid ten aanzien van het
Gooise grondwater in steeds sterkere mate
ging beïnvloeden.
Deze doelstelling luidt: Er dient een beleid te
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in h e t G o o i (s c h e t s m a t i g w e e r g e g e v e n )

worden ontwikkeld dat streeft naar een
zodanige beheersing van de grondwaterstand in
het Gooi, dat de kwel in de randgebieden zich
dusdanig kan herstellen, dat de waterkwaliteit
in de randgebieden minder behoeft te worden
verstoord door het inlaten van milieuvreemd

infiltratiegebied van groot belang voor de
waterbalans in het Gooi.

(o.a. qua verontreiniging en voedselrijkdom)

Beheer en inrichting van de Gooise Noordflank zijn nader uitgewerkt in het ’Integraal
Beheersadviesplan voor de Gooise Noordflank’ (gewest Gooi en Vechtstreek, 1984).
Het bijlagendeel van dit rapport bevat onder
meer een becommentarieerd overzicht van de
relevante gegevens met betrekking tot natuur
en landschap en een schets van de landschap
pelijke ontwikkeling van het landgoederengebied in de Gooise Noordflank.

Milieubeheersproblemen en natuurbeheersaspecten van het Laarder Wasmeercomplex zijn
bekeken door Engelsman (1978). De hydrobiologische situatie in 1980-1981 is geanalyseerd door
Scheepmaker (1984).

oppervlaktewater.

In het kader van deze doelstelling is de
werkgroep milieukunde van de Rijksuniversi
teit Utrecht gestart met een groot opgezet
onderzoek naar de geohydrologie van het
Gooi e.o., de kwalitatieve en kwantitatieve
aspecten van het Gooise grondwater en de
problematiek van de kwelsituatie in de
randgebieden van het Gooi. Gewest en
gespreksgroep zijn nauw betrokken bij de
opzet en uitvoering van dit onderzoek.

In het kader van het Integraal Beheersadviesplan
zijn door M. Rotermundt de Enggronden rond
Blaricum en Huizen geïnventariseerd op voorko
mende akker-onkruiden, bodemprofiel en agra
risch beheer (Rotermundt en Van Raam. 1981).
Deelaspecten van vegetatie en flora zijn uitgebreid
bestudeerd door A. Farjon. Genoemd kunnen
worden: een beschrijving van de botanische
betekenis van enkele oude leemkuilen op de
Blaricummerheide en Tafelbergheide (Farjon,

Inmiddels hierover verschenen rapporten van de
werkgroep milieukunde zijn o.m.: Offerein (1983),
Roeters (1984) en Witmer (1982).

Nauw verbonden met het grondwaterbeheer
is het beheer van het Laarder Wasmeercomplex. Dit gebied is niet alleen een
waardevol natuurgebied maar ook een
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1983), de ontwikkeling van de vegetatie in
eikenspaartelgenbossen in de Gooise Noordflank
(Farjon, 1984) en een beschrijving van de vegetatie
in de Groeve Oostermeent (Farjon en Braams,
1985).
In het kader van de uitwerking van de
milieukundige onderzoeken bekeek Vrakking
(1978) de invloed van rijwielpaden met schelpkleiverharding op de Gooise heide; verrichtten
Boumanen Couturier (1979) een inventarisatie
van muizen in enkele gedeelten van het Gooi,
onderzochten Van Gorkom en Rotermundt (1979)
de amphibieën en reptielen in het Gooi en stelde
Farjon (1984) een rapport samen over de
ecologische gesteldheid in de Horstermeerpolder.
De vegetatiekundige studie van de Vechtstreek
door W. v.d. Berg is nog niet afgerond. Bij deze
studie worden alle beschikbare vegetatiekundige
gegevens van de Vechtstreek door computerbewerkingen zodanig gerangschikt dat aanwezige
verbanden en planten-sociologische eenheden
zichtbaar worden. Een deelrapport met basisgege
vens is inmiddels beschikbaar (Van den Berg en
Schenk, 1982).

Uiteindelijk zijn de resultaten van de
milieukundige onderzoeken verwerkt in tal
van beleidsnotities, ambtelijke nota’s, milieuparagrafen van bestemmingsplannen en der
gelijke. Een opsomming hiervan te geven is
nauwelijks mogelijk. Wel zijn ook deze
uitwerkingen opgenomen in het gewestelijk
documentatiecentrum natuur en landschap.

Ecologisch onderzoek in de Hollands Ankeveense
Polder vond plaats door Van Raam (1973) in
verband met de plannen voor de vestiging van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie, de aanleg van de
Expresse-weg, inrichtingen van een stortterrein en
een zandwinning in de polder. Daarmee samen
hangend verschenen publicaties van Olivier en
Van Raam (1976) en van Van Dam (1975) over
diatomeeén in de polder. Silvia Janse inventari
seerde flora en vegetatie ten behoeve van het
natuurbeheer in de Hollands Ankeveense Polder
Oostzijde (Janse, 1979).
Samenvattende rapporten over de landschaps
ecologie van Gooi en Vechtstreek zijn opgesteld
door O. Vaessen (1982) en M. de Bakker en A.
Daalder (1983).
Een overzicht van de ecologische aspecten van
Gooi- en IJmeer met de kuststrook geeft het
rapport ’Oecologische visie Randmeren’ van de
Natuurwetenschappelijke commissie van de
Natuurbeschermingsraad (1980).
Ten behoeve van de aanleg van de Flevospoorlijn
is door NS veel onderzoek verricht met name in de
Nieuwe Keverdijksche Polder. De belangrijkste
resultaten zijn gepubliceerd in een tweetal
rapporten (NS 1981, 1982).

Tenslotte zijn veel gegevens over flora ,
vegetatie, fauna en landschap verzameld bij
de Provinciale Milieuinventarisatie in 1981;
door leden van de Vogelwerkgroep Gooi e.o.
en door medewerkers en stagiaires van onder
meer Natuurmonumenten, Gooisch Natuur
reservaat, de vakgroepen Botanische ecologie
en Plantensociologie in Utrecht en het Hugo
de Vrieslaboratorium in Amsterdam. Het
gewestelijk documentatiecentrum natuur en
landschap bevat een vrijwel volledig overzicht
van al deze onderzoeken.

Overig onderzoek

In de loop der jaren zijn het Gooi en de
Vechtstreek ontdekt als uitermate geschikt
(landschaps-)ecologisch onderzoeksgebied.
Milieugroeperingen, Vogelwerkgroep, univer
sitaire werkgroepen, individuele natuurlief
hebbers en dergelijke houden zich bezig met
tal van aspekten van natuur en landschap in
de regio. Bij veel van dit onderzoek is het
gewest betrokken. Hetzij door het leveren,
van gegevens, of kaartmateriaal etc., hetzij
door de inbreng in enigerlei vorm van
deskundigheid van de gewestelijke ecoloog en
andere gewestambtenaren.
Gezien de veelheid van rapporten, notities
etc. zal hier noodgedwongen volstaan moeten
worden met een overzicht te geven van
enkele, voor het gewestelijk beleid meest
relevante, onderzoeksrapporten.
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Vegetatieprofiel van Gooimeerkust onder Huizen; gradiënt van droog/voedselarm naar nat/voedselrijk.

asps»
•

M

t

t

s

h

s

m

■v

RUIGTKRUI DENZONE
;!

as
e

aanspoelzone met::
Riet
Haagwinde
Moeraskers
Waterzuring
Engelwortel
Moerasmelkdistel

VERLANDINGSZONE
Riet

Zeebies
Kleine
Lisdodde

Schedefonteinkruid

VOEDSELRIJK

1

)!}

Buro Maas: 1980. Basisplan Vechtstreek, Zeist.
Colaris, W .J.J. en J.T. de Smidt: 1972. Landschapsecologisch onderzoek van het Gooi, Utrecht.
Colaris W .J.J. e.a.: 1974. Milieukundig onderzoek van
het Gooi, Utrecht.
Dam, H. van: 1975. De invloed van vervuiling, speciaal
op epifytische diatomeeëngemeenschappen, in het
plassengebied rond Ankeveen. De Levende Natuur 78:
37-47.
Engelsman, S.: 1978. Milieubeheersproblemen en natuurbeheersaspecten van het Laarderwasmeercomplex,
Hilversum.
Farjon, A.: 1983. De botanische betekenis van enkele
oude leemkuilen op de Blaricumer heide en de
Tafelbergheide in het Gooi. Gorteria 11: 230-234.
Farjon, A.: 1984 a. De ontwikkeling van de vegetatie in
eikenspaartelgenbossen in de Gooise Noordflank,
Hilversum.
Farjon, A.: 1984 b. De oecologische gesteldheid in de
Horstermeer in de gemeente Nederhorst den Berg,
Hilversum.
Farjon A. en M. Braams: 1985. De vestiging van een
bijzondere vegetatie in een voormalige zandafgraving in
het Gooi, Hilversum.
Gewest Gooi en Vechtstreek: 1984. Integraal beheersadviesplan voorde Gooise Noordflank, Hilversum.
Gorkom, J.C. van en M. Rotermundt: 1980. Amphibieèn en reptielen in het Gooi, Wageningen.
Hoek, D.v.d.: 1977. Rapport grondwaterproblematiek
Gooi en omstreken, Hilversum.
Janse, S.M.E.: 1979. Flora en vegetatie van de
Hollands-Ankeveense Polder Oostzijde, ’s-Graveland.
Natuurwetenschappelijke commissie: 1980. Oecologische
visie randmeren. Utrecht.
Nederlandse Spoorwegen: 1981. Ecologische onderzoe
ken in het ’oude land' naar aanleiding van de aanleg van
de Flevolijn, Utrecht.
Nederlandse Spoorwegen: 1982. Rapport betreffende
grond- en oppervlaktewaterzaken in relatie tot de aanleg
van de Flevolijn, Utrecht.
Offerein, F.J.: 1983. Geologie en geohydrologie van het
Gooi en omstreken. Utrecht.
Olivier, K. en J.C. van Raam: 1976. Landschap en
vegetatie rond Ankeveen in: De Noordelijke
Vechtplassen.
Post, B.J.: 1977. Landschapsoecologisch onderzoek in de
Nieuwe Keverdijksche Polder bij Weesp, Amsterdam.
Raam, J.C. van: 1973 a. Rapport landschapsoecologisch
onderzoek in 6 deelgebieden van het Gooi, Utrecht.
Raam, J.C. van: 1973 b. Resultaten van het oecologisch
onderzoek in de Hollands- Ankeveense Polder, Utrecht.
Raam, J.C. van: 1979. Tussen Gooi en Vecht,
milieukundig onderzoek van de Vechtstreek, 3 delen,
Hilversum.
Raam, J.C. van en J. van der Hoek: 1975. Ecologisch
onderzoek Vechtstreek. Interimrapport I, Blijkpolder,
Utrecht.
Roeters, B.C.; 1984. De holocene afzettingen in de
randgebieden van het Gooi, Utrecht.
Rotermundt, M. en J.C. van Raam: 1981. De Gooise
engen rond Huizen en Blaricum, Hilversum.

Scheepmaker, W.M.: 1984. De hydrobiologische toe
stand van het Laarder Wasmeercomplex in de periode
april 1980-april 1981, Hilversum.
Vaessen, O.: 1982. Landschapsecologische kartering in
het Gooi en de N.O. Vechtstreek, Amsterdam.
Vrakking, R.P.C.: 1978, Onderzoek naarde invloed van
schelpengruis op de Gooise heide, Hilversum.
Wildschut, J.T.: 1974. Milieukundig onderzoek van het
Gooi. Beknopte beeldvorming en basis voor het beleid,
Hilversum.
Witmer, M.C.H.: 1984. Geohydrologische schematisatie
van het Gooi en de aangrenzende randgebieden. Utrecht.
Wijngaarden, W. van: 1978. Typologie van water-,
slootkant-, moeras-, moerasstruweel- en moerasbosvege
taties in het Gooi, Utrecht.
Naschrift
W.K. Kraak
De nadruk valt in de ambtelijke taal - ook in die van het
Gewest - gewoonlijk te veel op het begrip 'natuurschoon’
en het behoud daarvan. Onze voorkeur gaat naar
’bescherming van het natuurlijk milieu’. Toch werd in
1972 al (bij de herziening van het streekplan (zie Van
Raam) aandacht geschonken aan ’natuurwetenschappe
lijk waardevolle terreinen’. Hier kreeg de natuurbescher
ming dus even de volle aandacht, stellig dankzij het werk
van biologen en ecologen.
In 1974 komt inderdaad de bescherming van natuur en
landschap als beleidsdoelstelling op papier te staan; maar
hoe sterk staat men in de strijd tegen projectontwikke
laars, wegenontwerpers en andere milieuvervuilers(in de
ruimste zin van dat woord) wanneer de te hanteren
formule slechts dit geeft: van elke omwikkeling, die een
aantasting van natuur en landschap tot gevolg kan hebben,
moet de onontkoombaarheid worden aangetoond?
Aan de basis van het Gewest is de formulering niet
verbeterd. In het statuut van 1967 (gewest Gooiland) en
in het nieuwe statuut uit 1974 (gewest Gooi en
Vechtstreek) staat slechts de bescherming van het
natuurschoon vermeld. Dat is een vaag en rekbaar (hier
liever 'comprimeerbaar’ te noemen) begrip!
Toch kan men een kleine vooruitgang constateren: het
oude statuut combineert in één zin tegenstrijdige
belangen nl. enerzijds de bescherming van het natuur
schoon en anderzijds de verzorging van de openluchtre
creatie1), in het nieuwe statuut staan ze apart genoemd2).
NOTEN
1) statuut 1967, artikel 24 c.
2) statuut 1974, artikel 4, lid 2 a, IV en V
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Verlies of winst?
M. W. Jolles
Wanneer men de activiteiten van de Vereni
ging van Vrienden van het Gooi op het
gebied van de milieubescherming - de
vereniging heeft ruimere taken - gedurende,
zeg, de laatste tien jaren bekijkt, dan ontmoet
men een voortdurende reeks van acties welke
soms misschien enig effect sorteren, soms
duidelijk resultaat hebben en soms even
duidelijk helemaal geen.
Ja, is dat zo? Blijven ze helemaal zonder
uitwerking? Daarom is het zo moeilijk, en
eerlijk gezegd ook niet zo erg zinvol, om te
proberen een verlies- en winstrekening op te
maken. Hoe waardeert men een effect?
Enkele illustraties.
In 1973 werd het bestuur in sterke mate bezig
gehouden door de dreiging van de Expresseweg. Daarmee werd bedoeld de toegangsweg
die vanuit de Bijlmer via Weesp zou worden
aangelegd naar het Gooi. Die rampzalige weg,
schreef het bestuur toen, die zowel de
Fransekampheide als de Bussummerheide moet
doorsnijden ten einde bij het kruispunt Crailoo
aansluiting te geven op rijksweg nr. 1.
In augustus 1969 al had het bestuur bij de
herziening van het Streekplan aan Gedepu
teerde Staten zijn bezwaren tegen dit tracé
voorgelegd en gesteld dat rigoureus een
rechte lijn was getrokken zonder te letten op
de landschappelijke waarde van het
bedreigde gebied. Vier jaren later leek de
dreiging opnieuw zeer beklemmend en
richtten de Vrienden zich ten tweede male tot
het provinciaal bestuur. Aan de leden van de
vereniging berichtte het bestuur dat het zich
liet aanzien dat ditmaal geen vier jaren
zouden verstrijken voor aan dit verweer een
nieuwe impuls gegeven zou moeten worden.
Het voorzag reeds de noodzaak om een
beroep op alle leden en de overige bewoners
van het Gooi te doen om de actie alle kracht
bij te zetten. Eens gelukte het, zo werd gezegd,
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de Bikbergerbosweg van de kaart te doen
verdwijnen. Laten we dan zo nodig tonen
opnieuw onze krachten te kunnen mobiliseren
in eendrachtige afweer tegen deze aanslag op
het Gooi!
Een jaar later, in 1974, komt het bestuur
echter met optimistische berichten: de rege
ring besloot om financiële redenen de aanleg
van het gedeelte van rijksweg 6 tussen de
rijkswegen 1 en 2 uit te stellen. In de plaats
daarvan zou de Gaasperdammerweg nog
vóór 1980 de verbinding gaan vormen tussen
de rijkswegen 1 en 2. Financiële redenen of
ook een beetje de invloed van het uitvoerige
rapport van De Werkgroep Ruimtelijke
Ordening Gooi e.o., waaraan de Vrienden
meewerkten?
Veel aandacht kreeg diezelfde tijd de al even
genoemde rijksweg 6. Die weg zou vanaf de
Velsertunnel via Ouderkerk, Muiderberg en
Emmeloord naar Groningen gaan lopen,
daarbij het fraaie Geinlandschap doorsnijden
en rakelings langs de noordwestzijde van het
Naardermeerreservaat gaan. De Vrienden
vroegen aan Gedeputeerde Staten om door
een tracéverlegging, waartoe tegelijkertijd een
suggestie werd gedaan, de beide genoemde
gebieden geheel te sparen. Verder bleven zij
op het standpunt staan dat de Gaasperdam
merweg de definitieve vervanging moest
worden van het nimmer uit te voeren gedeelte
van rijksweg 6 tussen de rijkswegen 2 en 1.
In 1976, een jaar later, bood secretaris
Uittenbogaard aan de Amsterdamse gemeen
teraad de bezwaren van de vereniging aan
tegen enkele punten van het bestemmings
plan Gaasperdam, het zuidoostelijk deel van
de Bijlmer. Die bezwaren betroffen de aanleg
van recreatiemogelijkheden rond de Gaasperplas, maar er werden toen ook al brede
grondstroken gereserveerd voor zowel rijks
weg 6 als voor de Gooise expresseweg. De

Streekplankaart 1972: Expresseweg en rijksweg
saa6.
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gevolgen voor het Gooi zouden desastreus
zijn! W ij hebben hier al waarlijk autosnelwegen
genoeg en een verkeersaantrekkende expresse
weg over de Fransekam pheide naar Crailoo
m ag er beslist niet bij!, schreef Uittenbogaard

in het Bulletin van april van dat jaar. In het
najaar van datzelfde jaar kon voorzitter
Loggere echter schrijven: Onze bemoeienissen

zijn niet altijd vergeefs geweest. M en denke
slechts aan de partiële streekplanherziening,
waarbij de zuidelijke randweg van Hilversum
en de Bikbergerbosweg voorlopig van de kaart
verdwenen; aan het voorlopig a f zien van
autowegen in het gebied van Gein, Vecht en
Naarderm eer (expresseweg en rijksweg 6); aan
het plan-M aas als kader voor een gew estelijk
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toezicht op natuurgebieden, en aan het
opheffen van overtollige wegen door bos en
heide. De voorzitter liet zich voorzichtig uit
met zijn ’voorlopig’. Voorzichtigheid lijkt
ook nu, negen jaren later, nog geboden!
Het afsluiten en zo mogelijk opheffen van
zandwegen kwam al even ter sprake. Het is
een punt waarop de Vrienden graag geha

;

merd hebben, in de eerste plaats natuurlijk bij
het Goois Natuur Reservaat, onder andere in
hun commentaar op de beheersplannen van
de stichting . Het publiek heeft een
onbedwingbare neiging om zo min mogelijk
te lopen (zeer ongezond!) en wil dus zo ver als
maar enigszins kan per auto hei of bos in.
Tussen haakjes: we zijn allen op onze beurt
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___________
Ongewenste recreatie: zelfs per auto de hei op.

publiek. Wat het verminderen van het aantal
paden betreft heeft er tussen het GNR en ons
nooit verschil van mening bestaan. Op
verschillende plaatsen zijn duidelijke vorde
ringen gemaakt. Het is voor het GNR niet zo
makkelijk als velen geneigd zijn te denken,
want aan het afsluiten van wegen zijn
tamelijk gecompliceerde vragen van juri
dische aard verbonden.
Een ontwikkeling van vergelijkbare aard,
maar veel minder vergaand, is nu te volgen in
het Spanderswoud. Al in het voorjaar van
1979 maakten de Vrienden bij Gedeputeer
den van Noord-Holland bezwaren tegen de
door de gemeente Hilversum beoogde vergro

ting en asfaltering van parkeer- en rijwegoppervlak, alsook tegen de uitbreiding van de
ruiterpaden en de verharding van wandelpa
den. Die dingen zijn er uiteindelijk niet
gekomen en vervangen door ontwikkelingen
die op gans andere gedachten stoelen.
Bedoeld worden de werkzaamheden van
Vrijwillig Natuurbeheer Gooi, welke verschil
lende van onze leden tot hoogst verontruste
of verontwaardigde reacties hebben aangezet.
Dat bij de gemeente Hilversum nu echter een
ecologisch inzicht aanwezig is dat aan de
gedachten van Kritisch Bosbeheer een ruime
en eerlijke kans wil geven is uitermate
verheugend. De Vrienden volgen de verdere
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nauwelijks een opwekkende installatie
geweest zijn! Behalve over de behoefte aan
een bovengemeentelijk beleid moduleerde het
tweede congres verder op de meeste reeds in
1959 geëxposeerde thema’s. Het eerste had
inderdaad eigenlijk alles al gezegd wat er over
de nood van het Gooi te zeggen viel, maar
indien ergens dan geldt hier Trappez
toujours!’
En ook nu, weer vijf jaren later, hanteert de
Vereniging de argumenten van toen. Als daar
zijn:
• Wil men werkelijk ernst maken met de
stelling dat het Gooi vol is, dan moet het
alternatief: de vierde kern van Almere, zo
veel mogelijk bespoedigd worden. Herhaalde
lijk is bij het beoordelen van bestemmings
plannen hierop gewezen. Herhaaldelijk ook
heeft oud-voorzitter Loggere met de directie
van de Rijksdienst voorde IJsselmeer Polders
over dit onderwerp gesproken. Dat we nu
klem zitten door in 1980 nog niet in volle
omvang te overziene moeilijkheden van
economische aard doet aan de geldigheid van
het argument niet af.
• Dat het tijd zou kosten voor er genoeg
overloopmogelijkheid zou zijn wist men toen

gang van zaken met belangstelling en
spanning, nu het verzet tegen het steriele
productiebosbeheer van vroeger niet meer
nodig is.
Twee belangrijke initiatieven door de Vereni
ging van Vrienden genomen, zijn de beide
Gooicongressen. Het eerste in 1959, gaf een
vroege stoot in de richting van het Gewest
Gooi en Vechtstreek, dat pas in 1967 tot
stand is gekomen. Ook op het tweede
congres, in 1980, hebben veel sprekers gepleit
voor een bestuurlijk sterk gewest, dat een
bovengemeentelijk beleid zou kunnen voeren,
gericht op het behoud van de nog aanwezige
landschappelijke en cultuurhistorische waar
den in het Gooi. Toen vijftien jaren na de
oprichting van het Gewest, later uitgebreid
met de Vechtstreek, de Commissaris van de
Koningin in Noord-Holland de nieuwe
gewestvoorzitter installeerde, zette hij, helaas
niet in persoon present daar zijn aanwezig
heid dringend in Haarlem nodig was, aan het
vergaderde publiek uiteen dat in de toekomst
slechts een in hoofdzaak uitvoerende taak
aan het Gewest zou zijn toebedeeld met
betrekking tot een aantal gemeenschappelijke
diensten. Het kan voor de nieuwe voorzitter

De Kerkelanden, Hilversum; gezien vanaf de 's-Gravelandsevaartweg.
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Leemgroeve op de Blaricummer heide, met ingespoeld zand.
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echter al wel. In die tussentijd moest door
renovatie, herinrichting en vervangende
nieuwbouw in de kernen van de steden en
dorpen in de behoefte voorzien worden. In
het nieuwe streekplan worden nu dezelfde
oplossingen voorgestaan, soms onder nieuwe
termen zoals het afgrijselijke woord
’inbreiding’.
• Dat de bufferzones tussen gemeentebebouwing en natuurgebied gehandhaafd moeten
worden is een andere uit het congres naar
voren gekomen stelling, waarvan de waarde
nu wel algemeen erkend wordt en ook
geëerbiedigd in gemeentelijke bestemmings
plannen, al zijn er altijd nog wel die hun
knabbelneiging aan buitengebieden met
moeite in bedwang houden.
• Ook is hoogbouw niet meer toelaatbaar,
om de illusie van de coulissenlandschappen in
het Gooi zo min mogelijk aan te tasten.
Fouten als in de Kerkelanden in Hilversum
mogen, om de Commissaris der Koningin te
citeren, niet meer gemaakt worden.
Op een bepaald ogenblik duiken nieuwe
inzichten, ogenschijnlijk zonder onderling
verband, op verschillende plekken tegelijk op.
De tijd is er dan kennelijk rijp voor. De
betekenis van de beide Gooicongressen is
misschien geweest dat ze op een moment
kwamen dat gunstig was voor dergelijke
formuleringen.
Dat de bovengemeentelijke taak van het
Gewest wat ondermaats is gebleven is door
de Gooivrienden meerdere keren als een
duidelijk gemis ondervonden.
Toen in 1982 overleg tussen Blaricum en
Huizen plaats vond aan de hand van een
door het Gewest opgestelde discussienota
kreeg het bestuur de indruk dat de uit dat
overleg naar voren komende suggesties
betreffende de recreatie aan de Gooimeerkust
niet in overeenstemming waren met de
uitgangspunten van het vroeger door het
Gewest opgestelde Milieumodel. Juist in een
dergelijk geval, waarbij meer dan één
gemeente betrokken is, wordt de behoefte
gevoeld aan een bovenbestuurlijk beleid dat
uitgaat van de mogelijkheden en behoeften
van de jaren tachtig, dat niet gebaseerd is op
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schattingen van de jaren zeventig, die
intussen achterhaald zijn, en dat niet een
waardevolle kuststrook in stukjes knipt en in
de locale politieke sfeer terecht doet komen.
Een ander gebied waar, zij het indirect, de
kwestie van meer dan één gemeente een rol
speelt is de Warande in Blaricum. Al vanaf
het begin van de jaren zeventig vroeg dit
terrein zorg en aandacht van de Vrienden. In
februari 1983 organiseerden zij een (protest)wandeling door de Warandebergen met de
bedoeling de aandacht van het gemeentebe
stuur van Blaricum te richten op de sterke
verwaarlozing en algehele verloedering van
het gebied. Enig resultaat had dit wel, want te
voren was de gemeente al aan het opruimen
geweest teneinde de allerergste voorwerpen
des aanstoots te doen verdwijnen.
Hierboven is maar een spaarzame greep
gedaan uit de lange waslijst van zaken
waarmee de vereniging zich in de loop der
jaren heeft bezig gehouden. Teleurstelling (de
Zandzee, van af 1974 een zorgenkind van de
Vrienden!) en voldoening wisselen elkaar af.
Waarmee de in het begin van dit verhaaltje
gestelde vraag hoe men effect waardeert niet
is beantwoord. Maar zoals gevraagd kan
worden wat er van het Gooi zonder het
GNR, ondanks alle onvolkomenheden,
geworden zou zijn, zo hoeven de Gooivrien
den zich van plus of min van de verlies- en
winstrekening niets aan te trekken. Ze
moeten krachtig doorgaan!

wiegende en
vliegende,
vlug op de
vlerk,
spoeien en
roeien ze
ringsom de
kerk,

G IERZ W ALU WEN
(Cypselus A pus)
„Zie, zie, zie,
zie! zie! zie
zie!! zie!! zie!!
zie!!!”
tieren de
zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
„Niemand, die . . .
die
bieden den
stiet') ons zal!
Wie? wie? wie??
wie???’

Leege nu
zweven ze, en
geven ze
bucht1) ;
hooge nu
hemelt hun’
vlerke, in de
lucht;
amper nog
hoore ik . . , en,
die ’k niet en
zie,
lijvelijk 3)
zingen z e :
„Wie??? wie?? wie?
w ie ..

Piepende en
kriepende,
zwak en ge
zwind ;
haaiende en
draaiende,
rap als de
wind;

Guido G ezelle

*) Stuit; geen vogel die ons vóór komt,
Xj Bucht = dun touw ; bucht geven = bot vieren; h ier: driftig vooruitschieten

h) Gedurig.
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Natuurliefhebbers en natuurbeleving
W.K. Kraak
Natuurliefhebbers
Een raar volkje, die natuurliefhebbers...
Ze willen graag een leven lang goede
herinneringen bewaren aan de streek, het
dorp of de stad waar ze hun jeugd
doorgebracht hebben. T oen ’t Gooi nog
onbedorven was’ klonk als thema in de eerste
helft van de twintigste eeuw, en het klinkt nog
steeds zo in de tweede helft. Keert iemand na
zijn jeugd terug in die streek dan ervaart hij
bijna elke verandering in de natuurgebieden
als een verslechtering.
V. Westhoff (geb. 1916) maakte in zijn jonge
jaren al twee gruwelijke aanslagen op de
natuur mee - een in Laren, een in Kortenhoef.
die vielen vóór 1938. Ik kom hier nog
uitvoerig op terug.
Naar de mening van W.L.M.E. van Leeuwen
(1895-1974) had het Gooi in zijn jeugd, d.w.z.
vóór 1914 iets bijzonders: Wie die streek in de
jaren voor 1914 niet heeft gekend, heeft iets
gemist wat nergens meer bestaat: een zeer
rustig evenwicht russen natuur en cultuur en
vervuld van een geur die als menging van
zeedamp en boslucht van dat evenwicht het
symbool zou kunnen worden genoem d'). De

zilte Zuiderzee bepaalde dus het karakter van
het Gooi sterker dan de (nog niet vervuilde?)
randmeren nu kunnen doen.
In nog ouder tijd had Frederik van Eeden
(1860-1932) als generatiegenoot van E.
Heimans (1861-1914) en Jac.P. Thijsse
(1865-1945) gewandeld, gefietst en geroeid in
Gooi en Vechtstreek. Drie tochten uit
april/mei 1897 zijn het vermelden waard: ).
Zaterdag 24 april 1897:
Gemeen guur weer (...) Vandaag gewandeld
met Hijmans en Thijssen. Ik had mij er op
verheugd en het was ook net zoo prettig. Het
rustgevende van die gezonde, kinderlijke

belangstelling, en dat oude jeugdgevoel, van
toen ik wandelde en alléén om bloemen en
vogels dacht. Wij dwaalden door de limietbosschen, langs zee, Va/keveen en Flevo, we zagen
de boomklever en hoorden den winterkoning
zingen.
Donderdag 20 mei 1897 (notitie over zondag
16 mei): Gewandeld met Thijsse en Heimans,
met Martje, door de Ankeveensche plassen, de
Gog en de Dammerkade. Boschrietzanger
gehoord, riet zanger, rietgors gezien. Leucoien
(= Zomerklokje) en waterklaver gevonden.
Vrijdag 28 mei 1897: Gister een prachtige dag.
Met Thijsse en Heimans van 9 tot 3 in de
Naardermeer met Hans en Martha. Bij de
Lepelaars geweest, hun jongen op ’t nest
gefotografeerd, nesten van sterntjes, kokm eeu
wen, roode reiger, meerkoeten gevonden.
Gewandeld naar Muiderberg en Muiden, langs
de dijk. Het weer was stil en warm, nu en dan
regendropjes, een heerlijk, wazig zonlicht, 't
Slot Muiden van de noordkant, in de vochtige
weiden. De witte orchidee (= Welriekende
nachtorchis). De klauterpartij op en onder 't
hek. Fietstocht terug.

E. Heimans beschrijft in het samen met
Thijsse geschreven boek ’Door het rietland'
(W. Versluys 1896) een avondexcursie naar
drassige weiden vol orchideeën in de
omgeving van het Muiderslot in maanlicht
om de Welriekende nachtorchis op te sporen
en te zien hoe de bloemen bezocht worden
door nachtvlinders (p.264).
"Van Leeuwen liep als natuurminnaar letter
lijk in het voetspoor van Heimans en Thijsse,
ook als tekenaar van bloeiende planten. Sinds
zijn zestiende jaar publiceerde hij al in het
tijdschrift De Levende Natuur over vogels en
bloemen. Geheel in de lijn van zijn grote
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voorgangers hield hij nauwkeurig dagboek
als bewijs van zijn natuurstudie en maakte hij
tekeningen, trefzekere en gedetailleerde por
tretten van planten. Vol trots leverde hij voor
zijn artikelen ook eigen foto’s van vogelnes
ten met eieren.
Van Eeden, Van Leeuwen en Westhoff
hebben het Gooi grondig verkend, al
wandelend en fietsend. En zij hebben veel,
heel veel moois, gezien en vastgelegd in
dagboek, tekening en publicaties. Bij Van
Eeden kreeg dat alles nog een eigen dimensie
in gedichten en proza. De literator Van
Leeuwen vertoeft met ere in dit gezelschap.
Ook in onze tijd zullen er jongeren en
kinderen zijn die van het Gooi meer kennen
dan alleen het ommetje met de hond, of de
kortste weg van huis naar school en de route
naar het sportveld. Maar honderden scholie
ren fietsen langs het Gebed zonder End en ze
vangen nooit een glimp op van de orchideeën
in de berm (Breedbladige wespenorchis,
Epipactis helleborine).
De jonge mensen, die wel kijken, hebben
vrede met de bestaande situatie: een verstede
lijkt Gooi, drukke verkeersaders, veel lawaai.
Pas wanneer er een nieuwe aanslag op het
milieu zal plaats vinden zullen zij in aktie
komen.
We kunnen ontdekken hoe de rijkswegen in
al hun onnatuurlijkheid een functie in de
natuur krijgen, zelfs een dubbele. Een
torenvalk beschouwt een snelweg niet op de
manier van mensen als een middel om zonder
hinder van stoplichten door te vliegen.
Wanneer de torenvalk in de lucht boven de
weg stil staat is hij geen slachtoffer van
filevorming. Integendeel, hij verkiest het - zo
is zijn jachtmethode - om tegen de wind in
’wiekelend’ te blijven hangen in de lucht om
de wegbermen te bespieden op jacht naar
prooi. Zo trekt de snelweg hem als
muizenjager aan. Een buizerd (muizenjager,
maar ook zoals kraaien en meeuwen enz. wel
aaseter) gaat welgemoed roesten of slapen bij
een autoweg in een lage boom of struik in de
middenberm. Dat kan men soms waarnemen
op de Veluwe-route naar Zwolle (A28). Daar
heeft de middenberm door bijzondere
breedte vaak een ’landelijk’ karakter.

Wegbermen kunnen dus voor vogels een
aantrekkelijk foerageerterrein vormen. Ook
de toestand en ontwikkeling van bermvegetatie krijgen tegenwoordig van deskundige zijde
grote aandacht3).
De rijkswegen hebben ook afgerekend met
het euvel uit vroeger jaren: de bermrecreanten. Men kan nu alleen terecht op de
aangelegde parkeerterreinen. Daardoor wor
den andere terreinen langs de snelwegen
geïsoleerd en blijven deze verstoken van de
’sprinkhanenplaag’ van massaal bermtoe
risme. Zo beschermt de A 1 in het Gooi het
bosgebied ’De Beek’ en de A27 waakt over
het Hilversums Wasmeer en het Dassenbos.
Er zijn evenwel - in verband met de fauna andere, minder plezierige, kanten aan het
snelverkeer: doodgereden egels leveren het
bewijs; ook voor vlinders zijn de grote
autowegen een lastige barrière; en in
woonwijken ziet men de merels zich te pletter
vliegen tegen auto's, want deze vogels willen
het maar niet afleren laag in horizontale
vlucht door te vliegen nadat ze van de grond
zijn opgevlogen. De autokaart accentueert de
functie van het Gooi als doorgangsgebied via
de verkeersaders Al en A27. De streek is al
vol genoeg wanneer de inwoners zich op
werkdagen verplaatsen van woon- naar
werkgebied en andersom.
Vroeger kwamen dagjesmensen in horden
uitzwermen over het Gooi. Frederik van
Eeden spreekt al bits over de zondagsdrukte4); zondag 6 mei 1923: Buizende
fietsrijders. In de namiddag, men de drukte
voorbij was, wandelde ik met mijn vrouw. Het
bosch vol papieren en schillen. Maar Truida
vond dat ik die Amsterdammers ook wat
gunnen moest.
Natuurliefhebbers brengen maar weinig
begrip op voor zaken als economische groei
en ontwikkeling van recreatie. Dat zien wij
ook aan hun onvrede met de realisering van
het Naarderbos. Dat plan kreeg in 1966
vorm. H. Griffioen schrijft in 1969 over
’Zuiderzeerelictflora bij Naarden’ in het
tijdschrift De Levende Natuur5): Nu, tenge
volge van uitvoering van werken ten behoeve
van verkeer en recreatie, de oude Zuiderzee
kust bij Naarden ingrijpend wordt gewijzigd, is
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het nuttig vast te leggen wat er in dit gebied
thans nog voor planten aanwezig zijn, die zich
als relict van de vroegere Zuiderzeebodem
hebben weten te handhaven.
Botanici willen in de eigen woonstreek graag
de laatste schatten natuur gespaard zien. In
de dagen van Thijsse en Van Leeuwen was er
volop ’natuur’ en de liefhebbers hadden,
economisch gezien, weinig industrieproduc
ten nodig; ze hadden geen andere behoeften
dan papier en pen om te schrijven en verder
wat materiaal om te tekenen of te schilderen.
In de tegenwoordige tijd weet de industrie
hen te vinden als potentiële klanten voor
hoogwaardige prismakijkers en bijzondere
fototoestellen en filmapparatuur. Maar
watersport en recreatie zullen voor economi
sche groei belangrijker zijn.

’studiecommissie Gooimeer’ (waar stellig
geen botanici zitting in hadden) te Naarden
een programma van eisen opgesteld voor de
ontwikkeling van de oeverstrook van het
Gooimeer in de gemeente Naarden. Het ging
om de bevordering van de watersport en het
creëren van strand en parkachtig bos. Het
plan sprak verder nog van ontworpen
eilanden en een schiereiland ter vergroting
van de lengte, waarlangs oeverrecreatie kon
plaatsvinden. Zo is het gegaan: het oude
gebied is geheel vergraven, het parkbos is
aangelegd, de jachthaven is er, woonhuizen
staan op opgespoten zand, waar voorheen
water spoelde tegen de oude kustlijn, een lage
dijk, die ook mensenwerk was. Ik herinner
me goed hoe het gebied onherkenbaar werd
gemaakt... de kale buitendijkse vlakte van
opgespoten zand glinsterde oogverblindend
in de zon. Dit kunstwerk was in augustus een aantal jaren terug - een geliefd station
voor doortrekkende Reuzensterns (Sterna
caspia), vogels ongeveer zo groot als een
zilvermeeuw. Ze kwamen in gezinsverband,
twee ouders in gezelschap van een juveniel
exemplaar. Zo was het op 27 augustus 1977.

Ontwikkeling recreatie Gooimeer

Onder deze titel schreef N.J.C. Cramer
(destijds burgemeester van Naarden) een
artikel dat verscheen in 1966 in het
december-nummer van het blad van de
Vrienden van het Gooi. Kort tevoren had de
245

Unieke vegetatie langs de oude kustlijn
vergraven en verdwenen.
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Natuurbeleving
Ongerepte natuur is een mooi begrip. Voor
het Gooi klinkt het als iets uit een ver
verleden. Liever draai ik de zaak als het ware
om: de natuur dringt door tot in de
woonwijken in het Gooi. Symbool daarvan is
voor mij een ekster, die iemand had moeten
filmen om te laten zien wat ik met veel
woorden maar pover kan beschrijven. De
ekster vloog dwars over een drukke straat.
Hij remde plotseling af met stilgehouden
vleugels en staart zodat hij in de lucht halt
hield, maakte een ommezwaai in de lucht van
180° en was geland in een wirwar van twijgen
in een boomtop. Alles in een paar seconden,
meesterlijk en elegant.
De natuur begint dus bij uw buitendeur, in de
lucht boven uw tuin en boven de straat.
Natuurgeluiden kunnen ook binnenskamers
hoorbaar zijn: mussenrellen, het avond’kieten’ van merels, alarmkreten van vogels en de
doordringende trekroep van ganzen - ook in
het duister van een herfstnacht of winter
avond. U kunt dan aan de geluiden horen of
het kolganzen, rietganzen of grauwe ganzen

i

zijn. Zo dalen vogelstemmen uit de lucht neer
en die moet u uitzeven uit de u omringende
geluiden, het lawaai van verkeer en van
mensen.
De zintuigen vragen om activiteit, ze wensen
dat u selecteert uit het aanbod. Blijf niet in
gedachten verzonken, bevrijd u van dat
malen; daartoe dient juist het contact met de
natuur dat men losraakt van zich zelf.
Voor veel mensen geldt dat ze dagelijks wel
een straatje om gaan om de hond uit te laten.
Wie gunstig woont kan zó uit huis de hei op.
Of men laadt de hond (echt geen hondje) in
de auto om hem ergens naar het vrije veld te
brengen. Nu zijn er erg veel honden en
hondjes in ’t Gooi en de mensendichtheid is
ook niet gering meer.
Ga eens naar de Warandeberg boven de
Randweg te Huizen om uit te kijken over een
huizenzee. In richting NNW de oude
dorpskern met de kerktorens en aardig
geboomte, de sector N - NO volgebouwd,
woonwijken met strakke lijnen van daken tot
in de verte, de Huizermaat aan het
Gooimeer. Daarnaast op de voorgrond even
wat groen en dan de karakteristieke vormen
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De kaart is overigens zeer schematisch en de
verhoudingen zijn bepaald slecht, zo ligt de
vesting Naarden veel te ver van zee af. De
bezochte natuurterreinen staan aangegeven
op de kaart met een nummer. De rijke
kustflora komt hierbij nauwelijks aan bod.
Van Leeuwen wijdt er slechts één zin aan:
Langs de lage kuststrook bij Zeezichtberg (19)
groeien: Engelsch gras, Zeemelkkruid, Zeedis
tel, Gewone Silene, Guichelheil en Pastinaak9).
Tegen het eind van dit hoofdstuk noem ik
nog eenmaal Van Leeuwen in verband met
het plantje Pyrola m/«or(Kleinbladig Winter
groen). De herinneringen aan het Gooi en
plantkundige notities van Van Leeuwen
vinden een waardiger en meer wetenschappe
lijke voortzetting in de botanische herinnerin
gen van Victor Westhoff10). Deze geleerde
plantkundige heeft van 1920 tot 1938 in het
Gooi gewoond. Het Gooi was toen een
grandioze leerschool voor plantensociologie.
De schamele resten van die voormalige
rijkdom worden dus steeds kostbaarder.
Westhoff kon in 1966 dankbaar terugzien op
wat het Gooi hem in zijn prille jeugd al te
Laren in de onmiddellijke omgeving van dat
dorp geschonken had. Maar hij besefte ook

van een dichte woonkern De Bijvanck. Maar
ook in en boven die huizenzee is de natuur
aanwezig, al zullen er geen weidevogels meer
broeden zoals eertijds, toen de Maatlanden
nog weide- en hooiland waren en op het
onbetreden strand pleviertjes broedden: daar
ligt nu de nieuwe jachthaven ’Het Huizerhoofd’, daarnaast een surfstrand en dan de
Zomerkade van de nieuwe woonwijk.
Pioniers van vroeger

De dichterlijke natuurliefhebber Van Leeu
wen schreef in september 1913 twee artikelen
over de door hem gevonden hogere wilde
planten in de omgeving van Bussum. Ze
verschenen in het tijdschrift De Levende
Natuur6) onder de titels ’Bussums hooge
landen’ en ’Bussums lage landen’. Aan bod
komen Spanderswoud, de Fransche Kampheide, het gebied om de watertoren, de
Bussummer eng, Crailoo en het Brediusbosch. In het tweede artikel schrijft hij over
de Meent en Laegieskamp. Het verleden
herleeft in zijn droge opsomming van planten
en uitbundiger landschapsbeschrijving. Hoor
hem over de Bussummer eng: De bouwlanden
zijn in 't eind van den zomer één golvende
goudene pracht. Hoog op rijzen er de halmen
en wiegen hun rijke aren zachtkens heen en
weder. Tusschen 't koren groeit Winde,
Bleekgele-Hennepnetel, Korensla etc.7). Van
Leeuwen doet niet enthousiast over de groote
Heide tusschen Bussum-Laren en Hilversum
die naar zijn zeggen niet veel bijzonders biedt:
't Is een uitgestrekt veld met struik- en dophei.
Hier en daar zijn diepe kuilen met groenend
gras, Tormentil, Dophei, Smalbladig Wilgen
roosje, Klein- en Groot Herderstaschje, Mui
zenoor, Rozenkransje, Liggend Walstroo. Veel
mooie vlindertjesfladderen hier: Blauwtjes,
Vuurvlindertjes, Zandoogen, Arguskapel,
Groote en Kleine Vos*).
Van de kuststrook tekent Van Leeuwen op
een schetskaart (p.41) alleen Oud Valkeveen
als een stip aan het eind van de weg naar zee,
ten oosten daarvan - zonder naamsaanduiding - het terrein aan zee van Oud Naarden
(dat hij in de tekst Zeezichtberg noemt) en
tenslotte een eind verderop de Huizer haven.

Victor Westhoff
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dat dit ’paradijs’ uit zijn jeugd nu niet meer
bestond, aangetast door de moderne tijd met
alle drukte, lawaai en overlast van nu.
Overigens had hij al in zijn jonge jaren leren
relativeren: door vergelijking met andere
zandgronden in Nederland had hij de
betrekkelijke armoede van de Gooise gron
den op floristisch gebied leren zien.
Allerlei jeugdervaringen hebben diepe sporen
achtergelaten. Dat blijkt al uit zijn herinne
ring aan rooftochten van het publiek op de
heide in het voorjaar wanneer de brem
bloeide. De vandalen merkten helaas pas te
laat dat de geplukte boeketten niet mooi
bleven; al tijdens het transport vielen veel
bloemen af. Een van de eerste uitspraken die ik
van mijn moeder herinner is haar ergernis over
het in het wilde weg plunderen van bremstrui
ken door lieden die bij ons thuis, al dan niet
terecht, ’Amsterdammers’ genoemd plachten te
worden").

We volgen ook met aandacht wat hem
overkwam toen hij als jongen per fiets zijn
actieradius sterk had vergroot: Een geheel
nieuwe wereld werd ontsloten toen ik door
drong tot de vaarten, moerassen, rietlanden en
plassen van Kortenhoef waar flora, vegetatie
en fauna even rijk en welig waren als ze me
daarop bij Laren karig en armelijk (maar
daarom niet minder gewaardeerd) voorkwa
men. Maar de schok toen dwars door dit
juist-betreden paradijs het kanaal en de weg
van Hilversum naar Haarlem werden aange
legd, zal ik nooit vergeten 12). Is er nü nog

iemand die treurt om dat kanaal van
Hilversum naar de Vecht? Men weet niet
beter of het is er altijd geweest en de grillig
gevormde overkant is toch prachtig? En de
Vreelandse weg ontsluit toch juist een
landschap waar men nu met de ogen van kan
genieten? Vogels aan het kanaal en boven de
verre moerassen, de kerktoren van Korten
hoef, het spiegelende water van een grote
plas, de Wijde Blik, met de verre verten en
dan weer dichtbij een molen om de hoek!
Wie denkt nu nog van enig kwaad bij het
tracé langs de Witte Bergen van de rijksweg
(Al) onder Laren! Vroeger wrong de route
Amsterdam - Amersfoort zich dwars door
Laren, door naar Eemnes en met een rechte

hoek rechtsaf de Wakkeren Dijk langs naar
Groeneveld onder Baarn. Wat een verbete
ring destijds ten opzichte van deze oude, voor
autoverkeer onmogelijke route!
Westhoff zag dat in zijn jeugd anders.
Vervolg op het vorig citaat: Slechts één
ervaring was erger: de aanleg van rijksweg
nr. 1 van Amsterdam naar Amersfoort, nauwe
lijks enkele kilometers van mijn woning
verwijderd. Het hart van mijn bestaan was de
bijna dagelijkse wandeling langs de Houtw eg
en het Hooipaadje, waar de akkers van de eng
geleidelijk ophielden en de houtwallen in
geaccidenteerd kreupelhout - vol Kamperfoelie
en met enkele besloten heitjes - overgingen, tot
de stille bosrand met zijn Rankende helmbloemen bereikt werd en de toen in mijn ogen nog
grenzeloze, hier en daar met vliegdennen
begroeide heide naar de einder glooide. Aan die
rand lag ik te kijken, soms naar de graafbijtjes,
soms naar de wolken, te lezen o f te dromen.
Aan die rand werd mij, toen ik acht jaar was,
een onvergetelijk verhaal voorgelezen, dat ik
vee! later herkende als het eerste hoofdstuk van
de Kleine Johannes. En langs die rand werd de
autoweg aangelegd, die de vrede van mijn jeugd
vernietigde. Ik heb dit ervaren als een
misdaad 13).

Dacht toen niemand aan een protestactie?
Het Gooi heeft ook veranderingen onder
gaan door invloeden van buiten af. De
afsluitdijk, in 1932 voltooid, maakte van de
Zuiderzee een Ijsselmeer; zout of brak water
werd zoet. Daarna kwamen de nieuwe
polders. De grote waterplas voor de Gooise
kust met de verre einder slonk tot een
geborneerd randmeer, vanwege de nieuwe
dijk aan de overkant tegenover de oude
Gooise klifkust, nergens breder dan drie
kilometer.
De jeugd in het Gooi weet niet beter: er ligt
een mooi Gooimeer dat overgaat in een
Eemmeer, een prachtige ijsvloer voor schaat
sers, en geliefd bij watersporters zoals
plankzeilers. Inderdaad feestelijk om te zien
alleen al. Maar juist in het water is veel
’natuur’ voorgoed verdwenen. Daarover kom
ik nog te spreken.
De oudere generatie heeft misschien weinig of
zelfs niets gemerkt van de veranderingen in ’t
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Gooi sinds 1932. Of toch: een paar zomers
achter elkaar overlast van zwevende pluisjes.
Het was een merkwaardig verschijnsel. Bij
warm en droog weer kwamen miljoenen
pluisvruchtjes aanwaaien uit het nieuwe land
en ze daalden hier in het aloude gebied neer.
Afkomstig uit de nieuwe polder die bezig was
droog te vallen. Daar had zich een
vertegenwoordiger van pioniervegetatie
gevestigd die verstoken van concurrentie alle
slikken in beslag had genomen, de Moerasandijvie (Senecio congestus), een geelbloeiende
plant. Van mei tot juli zag het nieuwe land
geel tot de horizon toe!
Eenmaal in cultuur gebracht werd de polder
weer beroemd door een plant met gele
bloemen, maar nu een akkergewas, het
koolzaad. De vegetatie aan de Gooise kust
was inmiddels drastisch veranderd. Eertijds
spoelde brak water tegen een echt zandstrand
met een helling als van een duin. Maar wonderlijk gezicht voor iemand die het
Noordzeestrand gewend was - donker den
nenbos en loofbos met zware bomen reikten
bij Oud Naarden tot aan de kust! En dat in
combinatie met een wad, met Zeekraal
begroeid, droog bij eb of aflandse wind; en
een kwelder die paars kon zien van bloeiende
Zulte (= Zeeaster).
Maar het aanzicht veranderde: de duinhelling
(met Zeepostelein en Blauwe zeedistel,
Kruisdistel enz.) kreeg aan haar voet in het
water een brede rietkraag. De klifkust is nog
te herkennen, hoewel gemolesteerd door een
keurig fietspad, nieuw moerasbos is de
verdwenen duinvoet komen opvrolijken. Van
Oud-Valkeveen tot de boog van de autosnel
weg om Naarden ligt nog de zanddijk als
relict uit het Zuiderzeetijdperk. Kenners van
flora en fauna spreken er nog met eerbied en
ontzag over. Maar de voortzetting van die
dijk moeten we zoeken onder de A l. Sterker
nog, het Naarderbos (woonkern en recreatie
park met jachthaven) tracht te bewijzen dat
de oude kustformatie geen bestaansrecht had.
Het tegendeel kan ik aantonen met kleuren
dia’s die de weelderige vegetatie van eertijds
laten zien: dominerende Kruisdistel (Eryngium campestre) op de kruin van de dijk en
op de helling de roze bloemenpracht van
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Armeria maritima (’Engels gras’).
Het Gooimeer en Eemmeer herbergen niet
meerde rijkdom aan waterplanten, die het
kustwater vroeger zo aantrekkelijk deed zijn
voor zwanen en bergeenden. De Kleine
Zwaan broedt op Nova Zembla en in de
toendra’s van het uiterste noorden van
Rusland en Siberië. Deze vogel komt in grote
troepen overwinteren langs het IJsselmeer:
dit gebied stond hoog genoteerd in de
reisorganisatie van deze prachtige vogels. Ze
komen nog steeds elk jaar naar het Gooi.
Maar omdat de menukaart van de randme
ren hen nu teleurstelt moeten ze snel
uitwijken naar de naburige graslanden van de
Eempolder.
En de Bergeend, broedvogel in het Gooi,
leefde in vroeger jaren in flinke troepen aan
de Gooise kust, in de herfst, in de winter
(voor zover het klimaat dat toeliet) en vooral
spectaculair in het voorjaar voordat het
broedseizoen begon. Troepen Tadorna's
(Bergeenden) waren dan aanwezig op het
slik, dierlijk voedsel was er genoeg, hun
liefdesleven kon er zich volop ontwikkelen:
imponeren, achtervolgen, bewegingen en
geluiden. Tegenwoordig is het stiller aan de
kust, want de bergeendenpopulatie in ’t Gooi
zoekt nu regelrecht de laag liggende weiden
temidden van de bossen op of de ’s-Gravelandse buitenplaatsen of het Laarder Was
meer en omgeving. Zo verspreiden ze zich in
het binnenland in kleinere groepen.
Kurkiepen en Hartgespan

Westhoff haalt herinneringen op aan OudValkeveen en de kurkiepen in die uithoek:
Dal daar in het kurkiepenbos Maartse viooltjes
te vinden waren wist mijn moeder eerder dan
ik. Als twaalfjarige vond hij aan de zeekant
aldaar in een zoom langs het hakhout een
zeer zeldzame labiaat met handspletige
bladen en kluwens roze bloemen, Leonurus
cardiaca, Hartgespan. Het heeft dertig jaar
geduurd voor ik het weer vond in Voorne’s
Duin bij het Brede Mater, precies zo in de
zoom langs een struweel(...). In Valkeveen
groeide het samen met Engels gras, Rolklaver,
Kleine ratelaar, Rode ogentroost en Ereprijs,

een waardig gezelschap, langs een kurkiepenstruweel waarvan ik het belangwekkende eerst
later heb begrepenl4).
Droge en drassige heide

Wat de droge heide betreft brengt Westhoff
in 1966 slecht nieuws aangaande de leemkui
len, in dat biotoop botanische wonderen. H ij.
vindt er niets terug van de voormalige
plantenrijkdom, de bijzondere leemkuilvegetatie. De randen en de hellingen waren
volledig kaalgetrapt, alles was door ’recrean
ten’ vernield. Het kon nauwelijks nog erger
worden. Daarom hulde voor het initiatief dat
geleid heeft tot volledige omrastering van
twee kuilen bij wijze van proef. Een andere
kuil is maar gedeeltelijk beveiligd door het
hekwerk. Het is dringend nodig ook de
andere hellingen daar te beschermen.
Toen Westhoff zijn jeugdherinneringen uit de
periode 1920-1938 ging controleren door een
hernieuwde kennismaking met het Gooi
omstreeks 1965 kon hij niet voorspellen dat
de natte stukken heide volledig en onherstel
baar zouden verdwijnen. Twee plekken
waren hem erg geliefd: de natte heitjes aan de
Melkweg tussen Blaricum en Laren en het
verscholen liggend grote terrein ten noorden
van het kampeergebied De Heidebloem. Dat
laatste terrein lag mooi beschermd achter een
zandverstuiving (nabij ’t Bluk) en een woeste
stuifduintjes-strook. die zelf goed met bos
begroeid is, vaak zelfs met bijna ondoor
dringbaar struweel. Zo leek de situatie veilig.
Maar het is in beide gebieden mis gegaan,
lang voordat andere invloeden dreigend
werden, zoals die uit de gehele atmosfeer.
Westhoff vond de natte-hei-flora bij de
Melkweg nog intact: Ondanks alle televisiekijkerij zijn er gelukkig ook nu nog plantenvrienden die als voorstadium van een hemelse
zaligheid de Melkweg bewandelen. Zo vond de
heer F.J. Bergman te Blaricum er in 1965 in het
Nardo-Galion-saxatilis een hem onbekend
ganzerikje, dat Potentilla alba bleek te zijn:
een adventief door E. Hemans in de zevende
jaargang van dit tijdschrift (De Levende
Natuur) al bij Bussum gesignaleerd15).
De heide is volledig opgedroogd ten gevolge

van daling van de grondwaterspiegel. Heeft
de aanleg van de aardgasleiding een oerlaag
doorboord? Het gebied tussen ’t Bluk en
Heidebloem heeft die aanslag niet overleefd.
Westhoff zag al achteruitgang: de recreatie
had er dusdanig huisgehouden dat er nog
slechts een afschaduwing van al dat moois is
overgebleven16). De lijst van planten uit zijn
jeugd klinkt zo indrukwekkend, is voor
kenners zó om te smullen dat ik ’al dat
moois’ even opsom: Beenbreek en Klokjesgentiaan, Witbloemige waterranonkel en Wolver250

lei (= Arnica montana), Witte snavelbies,
Boskartelblad, Moeraswolfsmelk en Heideknotszwam deze als grote bijzonderheden
samen met 'gewonere' planten als Ronde
zonnedauw, Trekrus, Veenbies, Borstelgras,
Blauwe zegge, Tormentil, Tandjesgras en
natuurlijk Dophei en Pijpestro'1). Dit was
zwaar geschut.
En hoe is het er nu? Ik ga elk jaar kijken hoe
het gaat met de blauwe klokjesgentiaan in het
kamp Heidebloem. De recreanten van dat
kamp treft geen blaam, integendeel: de lage
vochtige plek achter de heuveltjes zou iets
meer betreden mogen worden ter wille van
het gentianen-milieu. De jeugd speelt daar
niet meer of graaft daar niet meer met
kinderschopjes, gelukkig, want dat kan alleen
zonder schade op het strand bij de Noordzee.
Het grote stuk natte hei met karrespoor in
drassig terrein is verleden tijd geworden, het
is er kurkdroog. Het diep in de vegetatie
ingesneden karrespoor zal niemand meer
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kunnen zien. er ligt nu een rulle strook zand.
veel breder dan het oorspronkelijke spoor. Je
kunt er lopend doorsjokken, met de fiets aan
de hand een hele opgaaf! Maar ruiters zullen
er mee in hun schik zijn.
Verscholen plantenrijkdom
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Aan de Valkeveenselaan wisselen hoog en
laag elkaar af. Laag is ontstaan door
zandafgraving op de goede, ouderwetse
manier: afvoer per platte schuit over
zanderijsloten, die met de afgraving mee
oprukten. U ziet er een ten westen van de
Valkeveenselaan, langs de Venuslaan, en
daarop uitmondende dwarsvaarten die begin
nen bij de hoge rand van het Vogellaantje
achter Drafna. Aan de andere kant van de
Valkeveenselaan loopt de zanderijvaart rond
om een heuvel; tenslotte bereikt hij de meest
oostelijke zanderij in dat gebied, nu een
prachtig stil weidecomplex tussen de zwaar
beboste hogere gronden van Oud-Naarden en
de Limiten.
Van Leeuwen noemt de heuvel met rondlo
pende sloot ’Klein Zwitserland’. Frederik van
Eeden kende het gebied als 'Kraaieneiland'.
Zie zijn dagboek (27.07.1911): Ik zwom op het
Kraayen-eiland bij Valkeveen, tusschen de
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mooie oevers vol zuring en epilobium (= Epilobium hirsutum, Harig wilgeroosje) Een
idyllische bad-plek18). Op moderne kaarten
verschijnt de naam ’Leeuwenberg’ voor dit
terrein. Van Leeuwen ziet er een bijzondere
plant in bloei: Klein wintergroen (Pyrola
minor). Een eigen tekening van hem als
illustratie bij zijn artikel (de tekening
gedateerd 8 juni 1913) bewijst de juistheid
van zijn waarneming. Hij schrijft: Op
Klein-Zwitserland, waartoe een vonder toegang
verleent, groeien Pirola minor en Asparagus
officinalis; Prachtig gezicht; in Juni een helling
met bloeiende Pirola’s waarboven de ijle
takken van de Asperge! 19).

soort nog talrijk aanwezig en is de kans op
succes groter. De heide gaat haar broedvogels
verliezen. Dat is maar al te waar wat betreft
de boompieper en de veldleeuwerik. De
eerste stijgt zingend op van zijn zangpost in
een boompje, de laatste klimt zingend de
lucht in van de grond af, zoals past bij een
vogel, die van oorsprong een steppebewoner
is. De leeuwerik zoekt dus een wijd en open
landschap, waarboven hij een groot lucht
ruim heeft om met zang te vullen. Maar
leeuweriken broeden op de grond, tegen
mensen op of bij de paden hebben ze geen
bezwaar; het grote gevaar komt van de
loslopende honden, die de broedplaatsen
ontdekken en de broedende vogel regelrecht
van het nest de lucht in jagen. Normaal vliegt
een leeuwerik nooit van die plek op; ook daar
waar de zingende vogel op het eind van zijn
lied neerkomt ligt het nest niet. Door de
honden worden dus nestrovers als zwarte
kraai en ekster attent gemaakt op de preciese
plaats van een nest.
Dezelfde gevaren bedreigen eieren of jongen
van de boompieper. Voor nog meer vogel
soorten is of wordt de heide onbewoonbaar.
Naast veldleeuwerik en boompieper komt
hier speciaal - een vogel uit onze vaderlandse
letterkunde - Van Eeden’s ’heideleeuwerik’,
die overigens officieel boomleeuwerik heet
(Lullula arborea); de Franse noemen hem
treffend ’alouette lulu’ op grond van de zang.
Uit het dagboek van Van Eeden en uit zijn
gedicht Hei-leeuwrik blijkt hoe emotioneel hij
tegenover deze vogel en zijn lied staat: het
ritme in de zang en de typerende 1-klank
maakt hij hoorbaar; de emoties en het
gedicht zijn uit het jaar 1901. Hier volgen de
coupletten 3, 5 en 6:
Daar ging omhoog een kleine schelle
met fijnen lichtdoorwaaiden klank,
hei-leeuwer’s lied bleef mijn gezelle
den lieven morgen lank.

De laatste leeuwerik

Een schoolklas mag, vind ik, toch wel een
maal per jaar in schooltijd een wandelexcursie naar de heide maken om de zang van de
veldleeuwerik te horen; of een fietstocht naar
de Eempolder voor dat zelfde doel; daar is de

Weer luidde 't helle, helle, helle,
hoog boven bosch en hei.
De kleine schelle, schelle, schelle
ging onverpoosd en blij.
252

Nog maar sinds onlangs ken ik hem
met zijn verrukte kleine stem,
zijn licht, luchte jubelkreet,
die van geen moeheid weet.

NOTEN

Henri Borel20) woonde van 1 mei 1905 af
enige tijd in Van Eeden’s hut op Walden. Hij
heeft daar ontdekt wat werkelijk ’luxe’ mag
heten: Als ik het woord 'luxe' hoor, moet ik
altijd denken, niet aan de mondaine luxe die
men daarmee bedoelt, maar aan de dennenpracht en den dennengeur, de egelantier en de
kamperfoelie, die naast de deur van de hut
stonden, de roodstaartjes, de nachtegalen, de
eekhoorntjes, en ’s nachts het wondere gejubel
van de hei-leeuwerik.
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Verstoord patrijzenest: dit gebeurt wanneer
kraaien het nest hebben kunnen vinden.
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1) Avonden op Drienerwold, 1966; zie M. van der
Heide, Bussum door schrijversogen, Gooibergpers
Bussum, p. 19.
2) Frederik van Eeden Dagboek, uitgegeven en
toegelicht door H.W. van Tricht, Culemborg 1971,
deel I p. 402,404 en 405.
3) Dr P. Zonderwijk, De bonte berm, Wageningen
1979.
4) Dagboek deel IV p. 2091; zie noot 2.
5) De Levende Natuur jaargang 72 (1969) p. 141-143.
6) De Levende Natuur jaargang 18 (1915) p. 40^43; jrg.
19(1916), p. 17/18.
7) zie noot 6: p. 42.
8) zie noot 6: p. 41.
9) zie noot 6: p. 18.
10) Artikel in De Levende Natuur jaargang 69 (1966),
Uitweiding over een inwijding, botanische herinnerin
gen aan het Gooi. p. 25-36.
11) Westhoff p. 34: zie noot 10.
12) Westhoff p. 34/35.
13) Westhoff p. 35.
14) Westhoff p. 33.
15) Westhoff p. 33.
16) zie noot 15.
17) zie noot 15.
18) Dagboek deel III p. 1182.
19) De Levende Natuur jaargang 18 (1915), p. 43;
afbeelding op p. 42.
20) Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
Den Haag 1933: notitie van Borel bij een brief van
Van Eeden aan hem d.d. 20.04.1905.
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Publicaties van de Vrienden
W. K. Kraak
Gids voor het Gooi

Een Gids voor het Gooi verscheen in 1937, uitgave
van de Vrienden, Het is een smal boekje, handig
zakformaat (10x20 cm) met een kleurig omslag
(donkerblauw, lichtgroen, bruin en crème) een
prent die doorloopt over voorkant, rug en
achterkant. Het geheel is duidelijk nagetekend
naar een prentbriefkaart uit die tijd. Op de
voorgrond, op voor-en achterkant, een grazende
schaapskudde. Daarbij de rustieke schaapskooi
die de voorzijde vult en een Goois vergezicht op de
achterzijde. Om de achterkant wat evenwichtiger
en zelfstandiger te maken is een boom op de
voorgrond geplaatst. Deze boom ontbreekt op de
prentbriefkaart en - eerlijk gezegd - hij ziet er erg
stijf uit en weinig natuurgetrouw.
Het boekje is verlucht door 22 aardige pentekenin
gen van Giesen. Enkele daarvan werden later
herhaald op de achterkant van het ’Orgaan van de
Vrienden van het Gooireservaat’ een kortlevend
tijdschrift uit de jaren 1950-1952. Een viertal van
die tekeningen werd ook gebruikt in het boekje
van De Vrankrijker over 'het Goois Natuur
Reservaat’ (verschenen in 1957) op p.23, 30, 59 en
92.
Wie de Gids voor het Gooi openslaat ziet aan de
binnenkant eerst een verrassende advertentie voor
de gemeente Huizen: een eenvoudige schetskaart
met het dorp in rood, het omringende land in
groen en de zee in blauw; daarbij de tekst:
’mooie rustige woongelegenheid
te midden van bosch en hei
30 min. per auto van Amsterdam’
De burgemeester van Bussum, De Bordes, moet
wel boos geweest zijn. Hij had immers bedongen
de voorste plaats te krijgen voor een uitvoerige
advertentie voor zijn gemeente. Hij had toch zeker
niet voor niets het erelidmaatschap van de
vereniging aangenomen dat hem in de oprichtingsperiode aangeboden was. Het blijkt dat Bussum
ergens midden in het boekje een ruimte van drie
bladzijden heeft gekregen (p.34-36) om met een
zeer zakelijke tekst reklame te maken voor de
gemeente. Andere gemeenten zijn niet aan bod
gekomen. Het zwembad Crailoo adverteert op
p.47.

De eigenlijke inhoud: eerst komt J.J. Klaarenbeek
(de burgemeester van Blaricum - maar dat staat er
niet bij) aan het woord met een historisch
overzicht ’lets over het Gooi’ (p.5-22). De rest van

het boekje (p.23-58) is van de hand van F. Koster
uit Amsterdam. Hij begint op p.23 met ’Wandelin
gen door het Gooische natuurschoon’ waarbij hij
veel aandacht schenkt aan de geologie, ook aan de
vogels aan de kust en op het slib; verder de
Sijsjesberg, Tafelberg, Bikbergen, de verzameling
zwerfstenen in het Gooisch Museum, en steeds iets
over flora en fauna. Hij eindigt dit blijkbaar eerste
deel met de woorden: Onze ruimte is echter
beperkt, waarom wij nu den grooten weg oversteken
naar het tweede deel van het te beschrijven Gooische
landschap: de groote heide met omgeving tot aan
den spoorweg Bussum-HUversum-Baarn.
Na de drie reklamebladzijden voor Bussum komt
het hoofd: Tweede gedeelte. Dit beslaat p.37^t7.
Een paar karakteristieke ’historische’ tekeningen
verluchten het: een portret van herder De Heus en
een interieur van de schaapskooi.
Dan volgt het Derde Gedeelte (p.49-58) nl. de
reeks van landgoederen (’s-Graveland) en bosschen
en heiden ten Zuiden van Bussum en de spoorlijn van
hier naar Baarn. Weer met goed getroffen
tekeningen van Giesen zoals ’De Zandzee’ nabij
Bussum, De groote Waschmeer, Hilversum en Het
Jeneverpad met gezicht op Hilversum. De
schrijver wordt lyrisch over het Hilversums
Wasmeer: Maar nu dat Waschmeer! Een heerlijk
natuurtafreel, een droombeeld, een gedicht, zooa/s
men het noemen wil. Er hangt veel van a f bij welke
belichting en in welk seizoen men het ziet, al is het
altijd mooi. Bij het andere Waschmeer (het Laarder)
stuif duinen en rietzoomen, hier hoofdzakelijk
donkergroen dennenbosch als omlijsting, met enkele
berken aan het water. Geen stuifduinen en geen riet.
Vooral dat ontbreken van riet frappeert; 7 is echt
wat men noemt een voedselarme heideplas.
Meer nog dan de tekst bepalen de originele
tekeningen naar mijn smaak de sfeer van het
boekje. Zo al dadelijk boven het eerste hoofdstuk:
een opgaande zon boven een bosrijk landschap
met gevoelig getekend silhouet van twee dennen
op de voorgrond. Ik noem het een opgaande zon het lijkt mij als opening aardiger symbool dan een
ondergaande. Die zou meer passen voor het Gooi
van nu. Laat ik verder noemen: schouw van een
oud-gooische kamer; fraaie klokbeker; Germaansche urnen; oude wever aan het getouw; en vooral:
’laat gotisch raam omstreeks 1500, afkomstig van
een afgebroken huis te Naarden'. Oudere Gooiers
zullen met blijdschap op p.31 herkennen: ’uitkijk
toren op de Tafelberg bij Blaricum’ en op p.33:
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’nabij het gemeentebosch van Laren’, een terrein
dat nu De witte bergen heet.
Bij elk van de drie hoofdstukken van Koster is een
schetskaart gevoegd, erg schematisch en in te
populaire stijl.
Tot slot nog een opmerking, echt in ’cauda
venenum’: Het Gooi heeft naam gemaakt door
vondsten uit prehistorische tijd. De ’Gids voor het
Gooi’ schenkt daar behoorlijk aandacht aan. Men
mag spreken van ’oude grafheuvels’ zonder de
wetenschap geweld aan te doen. M aar de term
’koepelgraf is ten onrechte ingeburgerd geraakt.
Hoe ver de fantasie dan gaat blijkt uit de tekening
'koepelgraf op p.45 van het boekje.
Verjaardagkalender

Eind 1946 kwam een plan op de bestuurstafel van
de Vrienden om over twee jaren een gedenkboek
te publiceren. Want op 9 januari 1948 kon de
vereniging een jubileum, nl. het 12‘/2jarig bestaan
gaan vieren. Er was dus tijd genoeg om plannen
uit te werken en een kostenberekening op te
stellen.
Het bleek al gauw dat de kosten van een
jubileumboekje bitter tegen zouden vallen. Een
maandkalender met 12 mooie foto’s paste beter in
het budget. Maar had zo’n cadeau genoeg
blijvende waarde voor de leden? Het antwoord op
deze vraag werd gevonden: een verjaardagskalen
der, zesbladig met telkens een mooie foto en een
maand op voor- en achterzijde van elk blad. Het
onderwerp van de foto’s moest betrekking hebben
op ’t Gooi in twee facetten: natuurschoon of - in
het voetspoor van de schilders van de Larense
school - het interieur van oude woningen in
Huizen, Blaricum of Laren. Het geheel moest fijn
en artistiek worden uitgevoerd. Want men hoopte
niet alleen de eigen leden een plezier te doen maar
vooral ook nieuwe leden ermee te winnen. De
notulen van de bestuursvergaderingen bewijzen
hoe alles vlot verliep en ook ledenwinst geboekt
werd.
Een vraag tot slot: bezit iemand nog een
exemplaar van deze verjaardagkalender uit het
begin van 1948 met foto’s van eventueel een kleine
40 jaar terug?
Drie pockets

1 In 1957 lieten de Vrienden een pocket
verschijnen Het Goois Natuurreservaat, geschreven
door dr A.C.J. de Vrankrijker, uitgegeven door
Van Dishoeck - Bussum.
Tegen het eind van het jaar 1954 opperde Otto van
Tussenbroek in een bestuursvergadering
(28.12.’54) het plan om op basis van aantekenin
gen over de Stichting gemaakt (en bewaard) door
jhr. H.L.M. van Nispen van Sevenaer een boekje
over het Gooireservaat te laten maken door De
Vrankrijker. Op kosten van de Vereniging. Het

boekje zou over ongeveer twee jaren klaar kunnen
zijn. De Stichting vond het een sympathieke geste
naar bleek op een gecombineerde vergadering van
Stichting en Vrienden (13.01.’55). Het stichtingsbe
stuur meende dat het verschijnen van het boekje
mooi kon samenvallen met het jubileum in 1957
(25 jaar na de oprichting in 1932). Het boekje
kwam evenwel vele maanden eerder uit in voorjaar
1957. De datum van het te vieren jubileum was 11
november 1957.
Otto van Tussenbroek schreef in het boekje een
’Woord vooraf, een kleurig verhaal over de
geboorte en voorafgaande conceptie van deze
pocket: Men kent de uitdrukking 'gezegend toéval’.
Ongetwijfeld is zij toepasselijk op de totstandko
ming van dit boek over het Goois Natuurreservaat,
met zoveel animo en kennis van zaken geschreven
door de historicus Dr A.C.J. de Vrankrijker, een
rechtgeaard Gooier. Want op een ochtend in 1955
hadden wij het in de befaamde ‘kroeg’ bij Hamdorff
te Laren over het Gooireservaat en toen bleek mij,
dat een der stamgasten, die daar bij voorkeur een
partij schaak komt spelen, Jhr H.L.M. van Nispen
van Sevenaer, de goede gedachte had gehad om in
een aantal losse aantekeningen neer te leggen wat
hem in de loop der jaren zoal getroffen had met
betrekking tot het Gooi. Hierop rees het plan, dit
alles en nog veel meer te verwerken in een
aantrekkelijke boekuitgave; op deze manier kon dan
op ruime schaal belangstelling worden gewekt voor
het werk der Stichting 'Gooisch Natuurreservaat' en
dat van de Vereniging van Vrienden van het
Gooireservaat.
Voor de omslag is een landschapsfoto van Kik
Berg gebruikt die de hele voorkant, rug en
achterkant beslaat. Omslag-ontwerp van Bach
Schuurmans. Deze graficus verlevendigde de
donkere en lichtgrijze tinten van de foto door links
boven de woorden het goois met zwarte letters te
plaatsen in een klein lichtblauw veld, daaronder
rechts het woord natuur met witte letters op een
zwart veld en dan weer links daaronder reservaat
in zwarte letters op een heldergeel veld. Vier
bekende tekeningen van Giesen werden gerepro
duceerd evenwel zonder vermelding wat ze
voorstellen (op p.23 de kust van het Usselmeer
met dennenbos vlak aan zee; p.30 het terrein De
Witte Bergen bij Laren; p.59 Laarder Wasmeer
met stuifduin; p.92 Hilversums of grote Wasmeer.
Dan bevat het boekje nog twaalf foto’s. Op de
eerste loopt de kudde schapen je in dichte drom
tegemoet; de laatste toont de jachtmeute in rust; de
overige tien foto’s zijn alle bijzonder geslaagde
landschapsfoto’s afkomstig van een wedstrijd voor
amateurs onder andere een vijftal van mevrouw C.
Meyer-Kattenburg.
Als motto voor het geheel gaat een lang citaat uit
een gedicht van Arthur van Schendel vooraf,
waarin hij jeugdherinneringen aan het Gooi
verwerkt (met schapen, verdorde heidebloei,
boekweitveld en vogelzang)
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wat heb ik hier gesmacht en stil gezeten
gedroomd de dromen van den jongen tijd,
gedacht en weer gedacht al verder gaande
terwijl het grijze Gooi in sluimer lag.
De Vrankrijker bespreekt in zes hoofdstukken:
Het onontdekte Gooi; Het aantrekkelijke Gooi;
Het bedreigde Gooi; De stichting van het
Gooireservaat; Het beheer van het Gooireservaat;
Het Gooise landschap. Toegevoegd zijn daarach
ter een aantal statistieken met betrekking tot het
reservaat en dan nog lijsten van wilde planten, van
houtgewassen op Bikbergen aangeplant, en van
vogels in bos, op de heide en op of bij de
Wasmeren.
In de jaren 1969 en 1970 heeft het bestuur van de
Vrienden onderzocht of een heruitgave van deze
pocket haalbaar zou zijn.
2 Anno 1960: Fotopocket Het Gooi II.
Wederom een uitgave van Van Dishoeck Bussum.
Tachtig foto’s van een voortreffelijk vakman, Cok
de Graaff uit Laren. Een tekst met de titel 'Het
Gooi, een gedicht van grote bekoring’ overigens in
bewogen proza geschreven door J.A.J. Temmink
(bestuurslid van de Vrienden en tevens schrijver
van ’sub luna’ in de Gooi- en Eemlander).
De foto op de omslag komt pas goed tot zijn recht
wanneer men het boekje opengevouwen op tafel
legt. Deze plaat heeft duidelijk een strekking: door
ijl winters-kaal geboomte heen, een paar groepjes
jonge berken, gaat de blik over de heide en enig rul
zand naar een verre achtergrond; daar staan in een
streng ritme huizenblokken scherp tegen de heide
aan. We herkennen het 'kam rad’ bij de Kamerlingh Onnesweg te Hilversum. Eén foto in deze
verzameling fotowerk is niet van Cok de Graaff:
de luchtfoto met het strakke patroon van de
vesting Naarden.
3 In 1967 verscheen Het Gooi (Van Dishoeck,
Bussum), in wezen een nieuwe benadering van het
Gooiprobleem - misschien niet duidelijk genoeg
door de leden herkend, en daardoor nauwelijks
doorgedrongen tot een groter publiek - want met
spijt constateert het bestuur van de Vrienden later
dat dit pocketboek geen nieuwe leden heeft
opgeleverd, wat de brochure ’Een landschapsstructuurplan voor het Gooi en de Vechtstreek’ (1965)
wèl had gedaan (bestuursvergadering02.10.’67).
Het Gooi 2 heeft op de omslag twee verschillende
foto’s: de voorkant staat in het teken van een
wandelroute; de achterkant suggereert hoe de
bewoners van een moderne woonwijk zö de stille,
lege heide op kunnen wandelen. In het boekje
staan dan nog 80 prachtige foto’s met een grote
variatie van onderwerpen, alle van Cok de Graaff.
Maar Het Gooi 2 geeft nóg meer, het heeft literaire
waarde door eerste publicatie van oorspronkelijk
werk, negen gedichten van Jaap Harten. Het
bestuur van de Vrienden had hem uitgenodigd
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enkele gedachten over zijn geboortestreek op
papier te zetten om hem daarmee het boekje te
laten openen. Jaap Harten, geboren te Blaricum
(1930), had in ’t Gooi ook zijn schooljaren
doorgebracht. Hij laat niet alleen jeugdherinnerin
gen herleven, hij ’begrijpt’ ook het verre verleden
van ’t Gooi, hij wil niet schelden op de huidige
verloedering, maar vraagt wel:
Waarheen? Naar een nieuw stenen
tijdperk, waar auto- en scootergeraas
zichzelf in de staart bijt,
waarpaardekrachten motorisch zijn,
jaguars een ijzeren huid hebben
en het fruit uit automaten rolt.
De foto’s brengen op speelse wijze het leven,
werken en wonen in beeld; daarbij komt ook
dagrecreatie onder ogen en het begrip ontspanning
in de vorm van schaatsenrijden onder de wallen
van Naarden, wandelen, fietsen en paardrijden.
Achterin het boekje heeft de Stichting ruimte
gekregen (p.26-40) voor het beschrijven en op
zorgvuldig uitgevoerde kaartjes intekenen van vijf
Gooise wandelingen. Men ziet waar dagcampings
zijn (tevens parkeerplaats voor auto’s) of parkeer
plaatsen zonder picknicktafels. Elk beginpunt van
een wandelroute is tevens eindpunt. De wande
laars worden dus vanzelf naar hun geparkeerde
auto’s teruggeleid. In bos en veld geeft een hoog
geplaatst groot bord, waaronder op ooghoogte
een kleurige detailkaart van het wandelgebied, het
aanvangspunt aan. De foto buiten op het boekje
brengt deze situatie in beeld:
WANDELROUTE
Crailo-Bikbergen-IJzeren Veld
De route zelf is gemarkeerd door betonpaaltjes,
groengeschilderd (ca 50 cm hoog) en voorzien van
een gekleurde richtingspijl en het nummer van de
wandeling.
route 1: Eukenberg-IJsselmeer
route 2: zie boven
route 3: Hilversums Wasmeer, korte route (gele
Pij»
route 4: Hilversums Wasmeer, lange route (rode
Pijl)
route 5: Hoorneboeg-Zwarte berg.
Wandelingen 3 en 4 geven de situatie vóór de
aanleg van de A27. Deze weg heeft met al zijn
lussen een groot stuk van dit natuurgebied
opgeslokt tussen het Hilversumse Wasmeer (ook
Klein Wasmeer geheten, vroeger daarentegen juist
andersom: Groot Wasmeer!)en het Sportpark.
In dit boekje - voor het eerst - komen we een
hondenaanlijngebod (dus anno 1967) tegen: In het
voorjaar mag u in enige bossen uw hond niet
onaangelijnd meenemen (15 maart tot 15 juli). Dit is
een noodzakelijke maatregel ter bescherming van de
op (roodborstje, fitis) o f vlak boven (tjiftjaf,
winterkoning) de grond broedende vogels en de jonge
zoogdieren die bovengronds leven.

O R G A A N V A N D E V E R E N IG IN G
V A N V R IE N D E N V A N H E T
G O O I-R E S E R V A A T

Publicaties in de vorm van tijdschrift of bulletin
Initiatieven uit het Gooi: drie brochures

Het Vriendenbestuur brengt een discussie op gang
sinds 1959.
De oogst: een drietal brochures (formaat 15 x 20‘/2
cm).
1 Om de toekomst van het Gooi 1959,48 p.,
bevattend het verslag van het eerste Gooicongres(7 november 1959)
2 De bestuurlijke aspecten van het Gooiprobleem
1961,50 p., verslag van een studiebijeenkomst
(18 november 1961)
3 Een landschapsstructuurplan voor het Gooi en de
Vechtstreek maart 1965,40 p., met een
opgevouwen gekleurde kaart van het Gooi in
de achterflap.
Deze korte reeks aparte publicaties heeft zin
gehad. In Vriendenkring stelde men zich tot taak
de bevolking in het Gooi en de overheden
(plaatselijke, provinciale en landelijke) toeganke
lijk te maken voor nieuwe gedachten over bestuur
en welzijn in het Gooi.
Exemplaren van deze boekjes zijn nu waarschijn
lijk zeldzaam.
Een voortzetting van dit werk kwam in 1980
tijdens het tweede Gooicongres. Uit deze publica
ties spreekt de bedoeling zich te bezinnen omtrent
'tegenstrijdige standpunten: waar en hoe kan nog
gebouwd worden! Is het Gooi vol?
De lektuur van deze geschriften kan ook nu nog,
in 1985, prikkelen tot studie: het gaat niet alleen
om wonen en werken in het Gooi - de blik
gewoonlijk telkens beperkt tot tien jaren vooruit het gaat ook om moeilijker meet- of weegbare
dingen op zeer lange termijn: de bestaansvoor
waarden voor natuurlijke levensgemeenschappen
van planten en dieren; en dat raakt het welzijn van
de mensheid in hoge mate, nog meer dan simpel
natuurschoon.

A Orgaan van de Vereniging van vrienden van het
Gooireservaat: 1950-1953 15'/2 x 24 cm
omslag beige; omvang per nummer 8 p., met
uitzondering van 1,3(12 p.).
Ie jaargang: 6 nummers in 1950/51 (juli;
september; november; januari; maart; mei)
2e jaargang: 6 nummers in 1951/52 (als boven)
3e jaargang: 3 nummers in 1952/53 (september;
december; maart).
H. Gorter uit VGraveland was redacteur van de
eerste tien nummers (dus t/m jrg. 2 nr. 4). Ds A.L.
Broer uit Hilversum volgde hem in die functie op.
Het eerste nummer van de eerste jaargang is aan
de buitenkant alleen aan het oude embleem
herkenbaar als publicatie van de Vrienden van het
Gooireservaat, de volgende nummers dragen op
de voorkant volledig de gegevens van jaargang,
nummer, maand en jaar. Pas aan het begin van de
derde jaargang staat ook de volledige titel van het
orgaan buitenop. Elk nummer heeft een grote foto
op de omslag, bos of heide-landschap, twee maal
klederdracht, tenslotte nog het ontwerp voor een
rond bord met de zes Gooise wapens bijeen om
het Vrienden-embleem.
De landschapsfoto’s zijn van C.A. Deul (1.6,
herhaald 3.1); 2.1; 2.2; 2.3) uit Hilversum, van
Frans Dupont uit Blaricum (1.2; 1.5), van A. van
den Enden uit Hilversum (1.1; 1.4); het wapenbord
siert nrs. 2.4; 2.5.
Uit de inhoud mogen hier de korte artikels van P.
van der Lijn genoemd worden; 1.1, p.6.8: Van
waar al dat zand in ’t Gooi? 1.3, p. 19-21: Keileem
in het Gooi; 1.5, p.35: Gletsjerkrassen in het Gooi;
1.6, p.43-45: Zuidelijke zwerfstenen in het Gooi;
2.1, p.57-59: Noordelijke zwerfstenen; 2.2, p.66-68:
Windkeien in het Gooi; 3.1, p. 106-108: Geologi
sche tochtjes; 3.2, p.112-113: Geologische tochtjes
II De keileemkuil en verder; 3.3, p.118-120:
Geologische tochtjes III De zandkuil bij Laren.

258

B Tijdschrift Vrienden van het Gooi 1963-1967
19,5 x 26,5 cm omslag okerkleurig.
Verschenen zijn 7 nummers (1 t/m 3 met 8 blz., 4
t/m 6 me 12 blz. het laatste nummer met 24 blz.)
op onregelmatige tijden.
In 1963 kwamen drie nummers uit (januari; mei;
november).
In 1964 slechts één nummer (juni) evenals in
volgende jaren: november 1965, december 1966 en
november 1967.
Op de buitenkant steeds een grote foto en verder
ook ruim geïllustreerd. Steeds een voorwoord van
Van Erk, de voorzitter van het bestuur. De uitgave
van juni 1964 is opmerkelijk door bijdragen van
een aantal leden uit verschillende Gooise gemeen
teraden over het thema ’intergemeentelijke samen
werking’. Vroede woorden van vroede vaderen, zo
stelt Van Erk in de titel van zijn woord vooraf.
Het dikke laatste nummer (november 1967) is in
hoofdzaak gewijd aan de totstandkoming van het
het gewest Gooiland.
C Informatiebulletin
eerste reeks: 1970-1978 (nrs 1-18).
tweede reeks: 1979-1982 (nrs 19-29).
Het bestuur besloot in 1970 een soort nieuwsbrief
te doen verschijnen om contact met leden te
onderhouden in afwachting van een nieuw
nummer van het tijdschrift.
De grote regelmaat waarmee de bulletins versche
nen en hun vaak belangrijke inhoud maakten de
uitgave van een tijdschrift daarnaast overbodig.
Terecht hebben de informatiebulletins dus zelf in
1983 hun voortzetting gevonden in de vorm van
het nieuwe tijdschrift TVE/VVG.
Het eerste nummer dateert van oktober 1970; het
daarop volgende jaar verschenen twee bulletins (nr
2: mei 1971; nr 3; sept/oktober 1971); deze drie
nummers waren uiterst sober uitgevoerd op A4
formaat, zonder omslag. Daarna kwamen in 1972
de nummers 4,5 en 6 uit (maart; augustus;
november); verdere publicatie ging met twee
bulletins per jaar tot nr 18 (oktober 1978); deze
serie heeft niet meer A4 formaat: nrs 4-7 zijn
liggend (21 x 15'/; cm), nrs 8-18 zijn staand model
( 15‘/2 x 21 cm). Nr 12 (september 1975) maakt
hierop een uitzondering; het is van groter formaat
(19 x 17 cm) en alsjubileumnummer(1935-1975)
luxueus uitgevoerd, geïllustreerd met foto’s bij
verschillende artikels; de voorkant presenteert zich
als een tijdschriftaflevering met een groen kaft als
omlijsting van een prachtige, grote foto: men ziet
een gradiënt van droge naar vochtige heide met
een plas waarin berken zich weerspiegelen.
Deze eerste reeks bulletins, afgezien van nr 12, was
eenvoudig van opzet en dus ook zonder
illustraties; kaartschetsen konden wel afgedrukt
worden zie nr 10 (oktober 1974) met overzicht van
fietspaden rond Lage Vuursche; nr 13 (april 1976)
met een voorgesteld tracé van de Zandheuvelweg
om de omgeving van Anna’s Hoeve te sparen.

De tweede reeks (nrs 19 t/m 29) zet de luxueuze
uitvoering van nr 12 voort: voorkant en rug van de
omslag zijn groen, achterkant is wit; voorop een
foto; alle nummers staand model ca 15 x 21 cm.
Nrs 19, 20 en 21 verschenen in 1979 (april, juni,
november); in 1980 kwamen twee nummers uit
(februari en april): 22 en 23; drie nummers (24,25
en 26) zijn uit 1981 (april, september, december);
in 1982 zagen drie nummers het licht: nr 27 (april),
nr 28 (september) en als laatste in deze reeks nr 29
(december).
Uit de inhoud:
J. van Dis Hzn (fungerend voorzitter van het
GNR): inleiding over de toekomst van het Gooi,
nr 20, juni 1979, p. 4-10.
C. Cup, B Altena: De zorgwekkende grondwaterdaling in het Gooi in de jaren zeventig, nr 19, april
1979, p. 12-17.
C Cup: Het verloop van de stand van het
grondwater gedurende de afgelopen maanden van
1979, nr21, november 1979, p. 6-7.
C Cup: Het neerslag-en grondwatergebeuren
gedurende 1979, nr 22, februari 1980, p. 14-16.
C Cup: Het grondwater in het Gooi, nr 27, april
1982, p. 12-15.
P.W. Dieperink, Gooise oeverzwaluwen: een
zorgenkindje, nr 29, december 1982, p. 12-14.
E. Frater Smid: Leemkuilen, nr 27, april 1982, p.
3-8.
C. Cup: Waarden en voorwaarden bij een
ruimtelijke ordening, nr 24, april 1981, p. 16-20.
C. Cup: Oude en nieuwe landschappen, nr 25,
september 1981, p. 5-7.
C. Cup: Het leven en de ruimtelijke ordening, nr
26, december 1981, p. 7-9.
J.I.S. Zonneveld: Natuurbeleving en geopoëzie, nr
26, december 1981, p. 14-20.
J.I.S. Zonneveld: Natuurbeleving en geopoëzie, nr
28, september 1982, p. 17-22.
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Het Gooi bekeken en besproken: 124 blz., 21 x 30
cm.
Onder deze titel verscheen in het voorjaar van
1982 dit luxueus uitgevoerd boek onder auspiciën
van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
Het kon tot stand komen mede door giften van het
Anjerfonds Noord-Holland te Haarlem, de
Amsterdam-Rotterdam Bank NV te Amsterdam,
de Westland/Utrecht Hypotheekbank NV te
Amsterdam en particulieren. Het boek bevat elf
hoofdstukken van de hand van deskundigen,
voorts een nabeschouwing; het geheel onder
redactie van dr A.C.J. de Vrankrijkeren F.
Renou. Het woord vooraf werd geschreven door
de commissaris der Koningin in de provincie
Noord-Holland, drs R.J. de Wit.
De foto’s - voor een deel in kleur - geven een
bijzonder cachet aan het boek; ze zijn gemaakt
door A. Bonebakker.

liSItIPP
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KAART VAN HET

uitgegeven door de
Vereniging van vrienden van het Gooi
en de Fietspadenvereniging
Gooi en Eemland
in samenwenang met de
Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond ANW B
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notulen van de algemene ledenvergaderingen zijn alle
opeen na geschreven, die van 18.08.1948 getypt;de
op de jaarvergaderingen uitgebrachte jaarverslagen
(over de opeenvolgende jaren van 1946 t/m 1950) zijn
alle getypt en ingeplakt.
4. Folioboek in zwaar kaft, alles - ook de rug - in
uitstekende staat, papier van prima vooroorlogse
kwaliteit: bevat notulen van bestuursvergaderingen
van 18.08.1951 t/m 10.09.1954. Gebruikt zijn de
eerste 30 vel, daarna 120 vel blanco. De notulen t/m
01.08.1952 zijn geschreven, daarna is alles getypt en
ingeplakt. Ingevoegd ook een aantal verslagen van de
Gooische Natuurwacht.
5. De hierop volgende notulen zijn in getypte vorm in
het bezit van de secretaris.

Kaarten

Tot slot verdient vermelding dat de Vrienden in
1960 besprekingen voerden met een zustervereni
ging nl. de Rijwielpadenvereniging en met de
ANWB om op basis van het kaartmateriaal van
laatstgenoemde organisatie een overzichtskaart
van het Gooi te doen uitkomen op een schaal 1 :
33333,3 rep (3 cm op de kaart = 1 km in het
terrein).
De eerste druk verscheen in 1961, een handzame
kaart voor fietsers en zelfs voor wandelaars
redelijk bruikbaar. Het publiek reageerde er
positief op. Herdrukken kwamen uit in 1968,
1971,1973/74.1977.
De serie laat duidelijk zien hoe de verstedelijking
in het Gooi doorzette, hoe de wegenplannen een
bedreiging vormden door samenhangende gebie
den te versnipperen en hoe de gerealiseerde
autosnelwegen de kaart overwoekerden.
De ANWB-Gooiroute voor fietsers staat voor het
eerst aangegeven op de kaart uit 1971 met een
duidelijke groene streep.
In 1977 verscheen een Gooikaart van groter
formaat (maar minder handzaam), de zgn. ’groene
kaart van het Gooi’, schaal 1 : 25000. Deze was
speciaal ontworpen om ’rekreatiemogelijkheden in
het Gooi en de direkte omgeving’ aan te geven.
Het was een gezamenlijke uitgave van: Stichting
Gooisch Natuurreservaat, Vereniging van Vrien
den van het Gooi, Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland, Rijwielpaden
vereniging Gooi en Eemland, Stichting VVV Gooi
en Vechtstreek, ANWB. 'Met dank aan de Rabo
bank Hilversum’.
Op de achterkant staan wandelroutes, fietsroutes
(ook NS-fietsroute), de ’s-Gravelandse buiten
plaatsen, botanische tuinen en pinetum vermeld en
dan nog overige bezienswaardigheden.
BRONNEN
Het archief van de Vereniging van Vrienden van het
Gooireservaat heeft, zij het niet volledig, de oorlogsjaren
overleefd. Wel voor een belangrijk deel, want de serie
schriften met notulen van bestuursvergaderingen is
compleet. Overig materiaal is weliswaar in grote trekken
voorlopig geordend, maar het moet nog goed toeganke
lijk gemaakt worden. Dat kan bereikt worden, wanneer
allereerst een dringende wens in vervulling gaat: plaatsing
in hei streekarchief.
1. Schrift I (hard kaft, donkerrood, rug kapot) bevat
geschreven notulen van 16.10.1935 t/m 11.06.1940.
2. Schrift 11 (lichtbruin kaft) bevat geschreven notulen
van 27.07.1940 t/m 01.07.1943.
3. Schrift III (dik kartonnen kaft, zwart en grijs
gemarmerd, gave zwartlinnen rug) bevat notulen van
de jaarvergadering op 02.10.1943; één bestuurs
vergadering nog in oorlogstijd: 15.07.1944; een
jaarvergadering op 03.11.1945; daarna bestuurs
vergaderingen van 15.12.1945 t/m 2 7 .03.1951,bijna
alle geschreven, een drietal getypt en ingeplakt. De
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Verlanglijst V V G 1985

1. Inventarisatie van alle natuurterreinen in het Gooi, al of niet tot
het Gooisch Natuurreservaat behorend, om te bepalen, welke tot
strikt natuurreservaat bestemd moeten worden en welke voor
extensieve, c.q. intensieve recreatie opengesteld zullen worden of
blijven.
2. Spoedige maatregelen tot instandhouding van rust- en broedge
bieden en voorziening in overige natuurbeschermingsvoorwaarden in de nog particuliere en derhalve niet vrij toegankelijke
terreinen in de Gooise Noordflank.
3. Grotere betrokkenheid van het gewestelijk bestuur bij het
Gooisch Natuurreservaat.
4. Meer mogelijkheden voor de gewestelijke bevolking en voor
vrijwilligersorganisaties om deel te nemen aan het landschappelijk
milieubeheer.
5. Voortvarendheid bij het opstellen van bestemmingsplannen en
zorgvuldige naleving van de voor het milieu belangrijke
bepalingen daarvan.
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de eigen verantwoordelijkheid der gemeenten bij
het ontwerpen van bestemmingsplannen. Dat
geldt bijvoorbeeld ten aanzien van een mogelijk
heid in Kerkelanden-zuid en in Diependaal in
Hilversum (met een mogelijke extra belasting van
de Diependaalselaanl), voor Zuidwest III in
Naarden en voor Gooierhoofd in Huizen.
Uitgegaan wordt van een blijvende overloop naar
Almere (100 woningen per jaar na 1990). Vanwege
de onzekerheden hebben G.S. in hun voordracht
de reservelocatie Vierde Kwadrant Oostermeent
en Bloemendalerpolder in Weesp gehandhaafd.
De noodzaak van het gebruik van deze locaties
zou wel eerst moeten worden vastgesteld. De
Staten hebben de reservelocatie voor 800 wonin
gen in de Vechtstreek echter niet overgenomen. In
plaats daarvan komt er een bouwlocatie voor
ongeveer 150 woningen in de Bloemendalerpolder
bij het station Weesp. Deze locatie kan direct
worden ontwikkeld. Een daaruit voortkomend
buurtschap zal het resultaat zijn van een weinig
gelukkig politiek compromis. De te kleine wijk
Aetsveld mag niet verder worden uitgebreid.

Actualiteiten
Een nieuw Streekplan Gooi en
Vechtstreek
Algemeen

Op 13 mei j.1. is door Provinciale Staten het
streekplan vastgesteld. In de Voordracht wordt
door G.S. gememoreerd, dat als experiment een
versnelde werkwijze voor de herzieningsprocedure
is gevolgd. Deze heeft de gemeenten en het Gewest
verrast, tot problemen geleid, kritiek opgeleverd
en vermoedelijk ook de besluitvorming ongunstig
beïnvloed.
De hoofddoelstellingen maakten noch in de
Commissie van Onderzoek op 28 februari, noch in
de Voordracht van G.S. of in de Statenvergade
ring van 13 mei een punt van discussie uit. Behoud
van natuur en landschap waren slechts indirect
aan de orde voorzover voorstellen ten aanzien van
het wonen, de werkgelegenheid en de infrastruc
tuur daarop invloed konden hebben. Nieuw is, dat
G.S. op grond van recente inzichten de minimumvariant voor de bevolkingsgroei uit het ontwerp
hebben laten vallen. Het betekent een wat minder
snelle afneming van het inwonertal en mogelijk
zelfs enige toename na 1990. Dit laatste
ondergraaft de wenselijkheid van het in het
ontwerp als uitgangspunt aanvaarde vestigings
overschot na 1990.

Bedrijfsruimten

G.S. hebben geen kans gezien een raming te
maken van de toekomstige behoefte aan bedrijfs
terrein. Wel hebben zij de voorheen bestaande
tendentie willen keren om vrijkomende bedrijfster
reinen voor woningbouw te gebruiken. De Staten
hebben hen gevolgd in de richtlijn, dat de totale
voor bedrijven beschikbare oppervlakte bedrijven
terrein per saldo niet zal mogen afnemen. Bij
afneming door bestemmingswijziging moet wor
den aangegeven waar op redelijke afstand elders
compensatie voor het verlies aan bedrijfsruimte
wordt geboden. Verdringing van werkfuncties
naar landelijk gebied moet worden voorkomen.
De hanteerbaarheid van dit toetsingsinstrument
zal in de practijk moeten blijken. Het lijkt
verstarrend te zullen werken voor het gemeentelijk
grondbeleid. Wel kunnen landgoederen, villa’s en
herenhuizen de mogelijkheid bieden voor hoog
waardige zakelijke dienstverlening met een eigen
gezicht. De woonfunctie voor hoofdgebouwen van
landgoederen is wel de meest gewenste. Andere
functies worden niet uitgesloten als ze geen
schadelijke neveneffecten hebben. Gedacht wordt
aan hoogwaardige bedrijven, die nauwe banden
hebben met de omroep, telecommunicatie, de
audiovisuele sector en de culturele functies in
Amsterdam.

Woningbouw

In hun voordracht stellen G.S., dat de toekomstige
woningbehoefte zelfs groter zou kunnen zijn dan
de maximum-variant aangaf. Onzekerheid blijft
bestaan, vooral voorde periode na 1990. De
behoefte aan 7800 extra woningen in 10 jaar zou
door de opgegeven capaciteit van het stedelijk
gebied (8000 woningen) kunnen worden opgevan
gen. G.S. twijfelen echter aan de financiële
haalbaarheid van deze mogelijkheid. Ook in de
Staten bestond de vrees, dat hoge grondprijzen het
gewenste ’inbreiden’ niet in voldoende mate
mogelijk zouden maken. Daarbij moet ook
gedacht worden aan het afstemmen van de bouw
op de gesignaleerde relatief grote vraag naar
eengezinshuizen (een ook bij tweepersoonshuis
houdens bestaande wens). Een goede ruimtelijke
ordening eist verder vooral verdichting in het
centrum en minder naar de randen; het woonmilieu van de villagebieden zou niet wezenlijk mogen
worden aangetast en variatie in de ruimtelijke
structuur blijft gewenst. G.S. erkennen overigens

Infrastructuur (voorzieningen, verkeer)

Sommige maatregelen zijn onvermijdelijk door
een proces van schaalvergroting. Dat geldt voor de
in het streekplan opgenomen vermelding van de
bouw van 2 streekziekenhuizen. Deze zullen de
bestaande ziekenhuizen op den duur vervangen.
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Ook wordt vestiging van ruimte-extensieve detail
handel op bedrijfsterrein niet uitgesloten als er in
hoofd- of wijkwinkelcentra geen plaats voor te
vinden is. Die mogelijkheid dient echter zo veel
mogelijk te worden beperkt. De geplande
recreatie-eilanden in het Gooimeer worden in het
streekplan aangegeven.
De mogelijkheid van verbreding van rijksweg Al
tussen Diemen en Muiderberg wordt in het
streekplan opgenomen. Een protest van het
Gewest, dat de gevolgen voor Muiden (verkeershinder) niet zijn onderzocht en getwijfeld kan
worden aan de groei van het verkeersaanbod na
aanleg van de Flevospoorlijn mocht niet baten.
De aansluiting van de A27 bij Anna’s Hoeve door
een op- en afrit voor het busverkeer zal
planologisch mogelijk worden. Schade voor
natuur en landschap zou er niet zijn, omdat de op
en afrit practisch binnen de grenzen van het
bestaande weglichaam worden gerealiseerd. De
Zuiderheideweg komt niet in het streekplan. De
provincie zal de gemeente Hilversum bijstaan in
het zoeken naar oplossingen voor de verkeersover
last langs de Diependaalselaan. Aan de gemeente
Blaricum wordt in overweging gegeven de
Verlengde Bergweg op te breken en te streven naar
herstel van het aangrenzend natuurgebied. Een
mogelijkheid voor langzaam verkeer kan blijven
bestaan. De N.S. Gooiboog blijft in het
streekplan. Wel hebben de Staten de motie
aanvaard, dat indien tot aanleg besloten zal worden,
tenminste een milieu-effectenrapportage (met zono
dig de provincie als initiatiefnemer) beschikbaar zal
moeten zijn bij de besluitvorming over de nadere
uitwerking van het tracé en tijdens de uitvoering te
treffen maatregelen.
Ook is besloten om de sneltramverbinding
Hilversum-Huizen (-Almere) in de tekst van het
streekplan op te nemen en door middel van pijlen
op de streekplankaart aan te geven. Overwogen is,
dat een nadere bestudering van het tracé
noodzakelijk is.
Open gebieden, milieu

Over het landelijk gebied heeft naar verhouding
weinig discussie meer plaats gehad. Dat betekent,
dat de beschrijving van de meest gewenste
ontwikkeling van dat gebied in het algemeen de
instemming heeft; en dat het landelijke gebied niet
meer gezien wordt als potentieel gebied voor
stedelijke activiteiten. De bestaande toestand van
natuurgebieden is gehandhaafd en plannen (als die
voor het Gooi-en IJmeer) zijn overgenomen. Een
beperkte zone langs de Al in de Bloemendalerpolder is als deel van de bufferzone Bijlmer-Bussum
opgenomen. Onduidelijk is gebleven of de rest van
die piolder buiten de nu geplande locatie voor 150
woningen ook tot die bufferzone kan worden
gerekend. Wel wordt de bufferzone tussen Huizen
en Blaricum aangegeven. Een voorgesteld bos bij
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Huizen is niet overgenomen. Door G.S. is gepleit
voor herstel van de openheid van de met spontane
bosvorming bedreigde heidevelden. Over uitbrei
ding van de stortplaats voor afvalstoffen bij de
Hollandse brug heeft de afgelopen tijd veel
discussie plaats gehad. Een poging tot een
structurele oplossing in Flevoland is afgestuit op
bestuurlijke onwil. Een voorlopige oplossing is
gevonden door een verdere ophoging van de
bestaande stortplaats met 2 of 3 m, een uitbreiding
in de locaties Vogeltjesland en Biezeveld en door
aanwijzing van een nieuwe locatie (na 1990) in de
Horstermeer. Deze aanwijzing vormt een voor
beeld van de overhaaste werkwijze waarop het
streekplan is voorbereid. Gemeenten noch Gewest
zijn in de gelegenheid gesteld om aan het
afwegingsproces voor de keuze van deze nieuwe
locatie deel te nemen.
Bestuurlijke aspecten

De korte tijd van voorbereiding heeft het G.S.
onmogelijk gemaakt met een volledige nota van
wijzigingen te komen.
De behandeling in Provinciale Staten heeft tot
enkele ongelukkige beslissingen geleid. Toevallige
partijpolitieke verhoudingen (met een stemmen
verdeling 36 tegen 35) waren soms meer
doorslaggevend dan een verstandige lange termijn
visie. De aanwijzing van de Horstermeer als
stortlocatie is procedureel onjuist geweest.
Twijfel kan bestaan ten aanzien van voldoende
bekendheid met de regionale problematiek. De
Staten zullen zich dan ook na enige tijd over de
aangepaste tekst mogen buigen om eventuele
onduidelijkheden weg te nemen. De uitvoering
van het streekplan is voor een groot deel een zaak
van de gemeenten. De provincie heeft als
stimulans een streekplanprogramma opgesteld.
Voor de realisatie van het beleid blijft de provincie
aangewezen op het instrument van het bestuurlijk
overleg.
Welke functie kan het toekomstig Samenwerkings
orgaan Gooi en Vechtstreek onder de nieuwe Wet
Gemeenschappelijke Regelingen bij stimulering
van projecten van bovenlocale betekenis vervul
len? Niet vergeten mag worden, dat het streven tot
behoud van natuur en landschap tot de instelling
van het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft geleid.
Het geven van Richtlijnen en Aanwijzingen is niet
in overeenstemming met de door de wet gegeven
opdracht van een grotere betrokkenheid van het
samenwerkingsorgaan bij het beleid der
gemeenten.
Door de mogelijkheid van planning, coördinatie
en sturing blijft het niettemin mogelijk een
regionale visie te ontwikkelen. Wil de samenwer
king resultaat hebben, dan moet de mogelijkheid
van een uniform gemeentelijk handelen aanwezig
zijn. Deze kan beter vrijwillig worden gekozen dan
aan G.S. de beslissing over geschillen ten aanzien

van de toepassing van gemeenschappelijke regelin
gen (volgens art. 28 WGR) over te laten.
J. Kwantes

Ontwikkelingen bij het Gooisch
Natuurreservaat
In de loop van de openbare vergadering van het
algemeen bestuur van de Stichting Gooisch
Natuurreservaat op 19 juni 1985 hebben wij het
volgende kunnen noteren:
Bij het zoeken naar compensatie voor het gemis
van bijdragen uit hoofde van de buiten werking
gestelde Beschikking Natuurbijdragen is het GNR
gewezen op de mogelijkheid rijksbijdragen te
ontvangen onder de Natuurbeschermingswet.
Hiervoor zou circa duizend ha of vrijwel de helft
van het bezit van het GNR in aanmerking komen
en wel de Bussummer, Wester- en Zuiderheide, de
beide Wasmeren en een gebied in de Noordflank.
De rijksbijdragen worden uitsluitend verstrekt
voor werkzaamheden gericht op verhoging van de
natuurwetenschappelijke waarde van de terreinen
en ontlasten het budget van het GNR dus slechts
gedeeltelijk. Anderzijds mag worden aangenomen,
dat de toepasselijkheid van deze wet conform de
eerder door de Vrienden uitgesproken wens de
uitvoering van noodzakelijke maatregelen in een
aanzienlijke stroomversnelling zal brengen.
De Heidemaatschappij is belast met het ontwer
pen van subsidiabele deelplannen, waarvan de
concepten in augustus 1985 verwacht worden.
Gestreefd wordt naar zo snel overleg, dat het
GNR nog in november 1985 de noodzakelijke
besluiten kan nemen. Eerst daarna mogen wij
verwachten, dat nadere informatie beschikbaar
komt. Wij hebben hoge verwachtingen van deze
ontwikkeling.
Besloten werd tot aankoop van het Reigerseiland
aan de Bollelaan te Naarden; of openstelling voor
wandelaars wenselijk en mogelijk is, moet nog
worden onderzocht.
Tenslotte is te melden, dat men voor de slepende
problemen van de kampeerterreinen geen kost
baar marktonderzoek naar oorzaak van en
middelen tegen de teruglopende bezetting zal laten
verrichten. In het licht van de verdeelsleutel voor het
exploitatietekort en vanwege strijdigheid met
ruimtelijke ordeningsregels en gemeenteverorde
ningen zou men toch al moeten afzien van de
eventueel noodzakelijk te achten infrastructurele
investeringen.
In de vergadering werden nog waarderende
woorden van afscheid gesproken tot de aftredende
rentmeester ing. J.Ph. Dhont, die sinds 1967 zijn
taak heeft vervuld onder moeilijker omstandighe
den dan wij mogen hopen, dat zijn opvolger ing.
H. Korten beschoren zullen zijn.

Wandelexcursies najaar 1985
Met de Natuurwacht op stap voor leden van de
Vrienden, donateurs van TVE en voor introducé’s.
Zaterdag 21 september: wandeling in de omgeving
van Oud-Valkeveen.

Samenkomst bij de speeltuin Oud-Valkeveen aan
het eind van de Valkeveenselaan. Het gebied
maakt deel uit van de Gooise Noordflank en
wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap met open ruimten en oude zandafgravingen.
Vertrek om 11 uur; duur der wandeling 2 uur.
Zaterdag 5 oktober: wandeling over de Fransekampheide, Kamphoeve en Spanderswoud.

Samenkomst op de parkeerplaats van het station
Bussum-Zuid. Vertrek om 11 uur; duur der wande
ling 2 uur.
Zaterdag 19 oktober: wandeling in het
Laarderwasmeergebied.

Samenkomst bij het toegangshek aan het eind van
de Meerweg te Hilversum, te bereiken via de
Kamerlingh Onnesweg. De Meerweg ligt naast het
gebouw van Philips Telecommunicatie. Het gebied
van de Laarderwasmeer is een afgesloten en
slechts zeer beperkt toegankelijk natuurgebied.
Een bezoek wordt gebracht aan de observatiehut,
om de watervogels te bespieden; het meebrengen
van een kijker is daarom aan te bevelen! Vertrek
om 10 uur; duur der wandeling 2 uur.
Zaterdag 16 november: vogelexcursie langs de
Gooikust.

Vanaf de Huizer pier gaat de wandeling in de
richting van Oud-Naarden. De vroegere Zuider
zeekust is een pleisterplaats voor watervogels op
hun trek naar het Zuiden. Ook hier is het
meenemen van een kijker aan te bevelen!
Samenkomst bij ’t Roefje op de oude Huizerpier,
te bereiken via Bestevaer en Havenstraat. Vertrek
om 9 uur; duur der wandeling 2‘/2 uur.
Alle wandelingen worden georganiseerd door de
Natuurwacht en ervaren Natuurwachters hebben
de leiding. Verdere inlichtingen telefonisch onder
nummer 02159-15995, bij voorkeur na 17 uur.
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Emil Ludenpenning uitgereikt aan dr A.C.J. de Vrankrijker
Op lOjuli j.1. werd in het gemeentehuis van
I luizen door mr F. Fontein, voorzitter van de Stad
en Lande Stichting, de Emil Ludenpenning aan
dr A.C.J. de Vrankrijker uitgereikt. In zijn
toespraak herinnerde mr Fontein aan de oprich
ting in 1975 van de Stad en Landestichting, met
het doel het archief van de voormalige Vereniging
van Stad en Lande van Gooiland te beheren en de
belangstelling voor de erfgooierssituatie, welke
meer dan lOOOjaren heeft bestaan en enig voor
Nederland was, levendig te houden. In 1983 werd
de Emil Ludenpenning ingesteld en genoemd naar
de man die van 1913 tot zijn dood in 1942 de
Erfgooiersvereniging heeft geleid, om uitgereikt te
worden aan hen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt in de zin van de doelstelling van de
Stichting. Dat De Vrankrijker, nu als derde sinds
de instelling van de penning, hiervoor in
aanmerking komt behoefde volgens mr Fontein
weinig betoog. Dat de aanwezigen het hiermee
eens waren maakten zij duidelijk door hun
applaus.
In een spontaan uitgesproken dankwoord vertelde
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De Vrankrijker over zijn banden met het Gooi en
met Luden in het bijzonder. Luden was de man die
op de kleinigheden lette - ’s morgens lagen zijn
potloden met welgeslepen punten en naar lengte
gerangschikt op zijn werktafel - maar die bovenal
de zaken groot zag en groot aanpakte. Zijn
werkterrein inspecteerde hij te paard, zijn plannen
beraamde hij met grondige kennis van het
landbouwwezen in het Gooi, de bevordering
waarvan de wet hem had opgedragen, en dan
voerde hij ze uit met vaste hand. En het voor het
Gooi uitermate belangrijke archief van Stad en
Lande heeft hij in het Gemeenlandshuis de nu
helaas verdwenen schepping van De Bazel voor
ieder toegankelijk gemaakt, waarmee hij de
gedachte van een streekarchief als het ware al heeft
aangekondigd! Luden heeft voortreffelijk werk
gedaan, besloot De Vrankrijker, die zich zeer
erkentelijk betoonde voor de hem te beurt gevallen
eer.
De redactieleden van dit tijdschrift verheugen zich
over de verdiende onderscheiding aan hun
voorzitter verleend.

TVE-activiteiten
STREEKARCHIEF
Speciale TVE-bijeenkomst op 12 september
a.s. om 20.00 uur in hotel Jan Tabak te Bussum

Sedert jaren hangt de kwestie van een
streekarchief in het Gooi, tot de discussie
erover opeens weer oplaait. De aandacht van
TVE blijft echter onverminderd want al vele
jaren wil zij komen tot de vorming van een
streekarchief.
Een streekarchief kan een centrum worden van
onderzoek naar verleden en heden van 't Gooi
(zieTVE/VVG, lejrg .,nr. l,febr. 1983
-12'/2jaar TVE- Wat wil TVE? door W.G.M.
Cerutti)
Rond de jaarwisseling van 1981/1982 zond
TVE aan de 9 betrokken gemeenteraden en
aan alle 175 raadsleden individueel, een
uitvoerige brief ter begeleiding van het artikel
Streekarchief vrijwel van de baan? Zware klap
voor regionale geschiedbeoefening (in TVE 1le
jrg., nr. 4, dec. 1981) van de hand van de
toenmalige voorzitter van TVE. In dat artikel
werden alle argumenten voor een streekar
chief op een rij gezet en werd - voor de
zoveelste keer - een krachtig pleidooi
gehouden voor het streekarchief.
Nu de raad van Naarden voor de beslissing
komt te staan om al dan niet mee te werken
aan de vorming van een streekarchief,
waarvan de kern is gelegd door de gemeente
Hilversum door de aanstelling van een
gekwalificeerde archivaris en het aanbod van
ruimte en faciliteiten aan de andere Gooise
gemeenten, is de discussie in Naarden weer
opgelaaid.

de vraag van het streekarchief in het
algemeen en het Gooise streekarchief in het
bijzonder.
De bijeenkomst zal bestaan uit:
• een drietal inleidingen, door dr A.J.
Kölker, provinciaal inspecteur der archieven
in Noord-Holland, dr A.C.J. de Vrankrijker,
de Gooise historicus, en een archivaris van
een streekarchief elders in het land.
• een forumdiscussie onder leiding van de
voorzitter van TVE, met als deelnemers de
inleiders, enige belangrijke gebruikers en een
deskundige uit de archiefwereld
• een algemene discussie waaraan alle
aanwezigen kunnen deelnemen.
Het bestuur hoopt dat deze bijeenkomst er
toe zal leiden dat aan de hand van de naar
voren gebrachte argumenten enige duidelijke
stellingen geformuleerd zullen kunnen wor
den, die bij de verdere besluitvorming een rol
kunnen spelen.
Het streekarchief immers is een zaak van het
grootste belang voor de streek niet alleen
maar ook voor het hele land. Het bewaren,
beheren en toegankelijk maken van archieven
is een wezenlijk onderdeel van de wijze
waarop wij behoren om te gaan met ons
materiele erfgoed!

Het dagelijks bestuur van TVE is van
mening, op grond van één van haar
doelstellingen, er toe te moeten bijdragen
zoveel mogelijk inzicht te verschaffen in de
kern van deze zaak.
Op 12 september a.s., om 20.00 uur in Jan
Tabak, zal de stichting een bijeenkomst
organiseren voor allen die betrokken zijn bij
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Varia
Auteurs

Verantwoording illustraties

Mr F. Le Coultre (geb. 1920). Van 1945 tot 1983 actief als
bedrijfsjurist, respectievelijk advocaat in BataviaDjakarta, Amsterdam, Chicago en Rotterdam. Was
gemeenteraadslid van Naarden en Hilversum. Erelid van
de VVG, voorzitter van TVE. Woont te Blaricum.

Archief Gewest Gooi en Vechtstreek, Hilversum:
blz. 230,232/3.
Archief Gooi- en Eemlander, Hilversum: blz. 215.
Archief Gooisch Natuurreservaat, Hilversum:
blz. 179,200.
Archief Vrienden van het Gooi, Laren:
blz. 178,211,213,217,238.
Gemeentearchief Amsterdam: blz. 173.
Coll. W.K. Kraak, Bussum: Gids voor 't Gooi en Baarn,
ca 1900. blz. 168.
Coll. De Vaart, Hilversum: blz. 166, 169, 177,201,209.
Foto A. Bonebakker, Naarden: blz. 175, 182, 198, 205,
218,220,239,262.
Foto Cok de Graaff: blz. 178,238.
Foto Ton Kastermans fotografie: blz. 267.
Foto W.K. Kraak, Bussum: blz. 181, 192,203, 208,222,
224,240,253.
Gemeentehuis Bussum: deel van schilderij, olieverf op
doek door Willy Sluiter, 1939: blz. 175.
Nota provinciaal beleid landgoederen, Haarlem 1981:
blz. 187.
Particuliere collectie fam. Westhoff: blz. 247.
Streekplankaart 1972: blz. 236/7.
Streekplankrant 1984 nr. 3: blz. 188.
Tekening A. Farjon, Huizen: blz. 165,232/2,250,251.
Tekening Giesen: blz. 183.
Tekening Flip Hamers, Kortenhoef: blz. 196.
Tekening W.K. Kraak, Bussum: blz. 190.
Tekening W.L.M.E. van Leeuwen: blz. 252.
Tekening W.J. Rust: blz. 177.
Tijdschrift De Levende Natuur: blz. 252.
Geïllustreerd Weekblad Buiten: blz. 174.

Mr M.W. Jolles (geb. 1910). Was lid van de Raad van
bestuur van de Nederlandse Reassurantie Groep NV te
Amsterdam. Van 1976 tot 1984 bestuurslid van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi, eerst als
penningmeester, daarna als secretaris. Lid van de
redactie van het T V E /W G tijdschrift. Woont te
Hilversum.
Dr W.K. Kraak (geb. 1914). Classicus. Was leraar en
conrector aan het Nieuwe Lyceum te Hilversum.
Ontving in 1974 het erelidmaatschap van de Vereniging
van Vrienden van het Gooi. Woont in Bussum.
J. Kwantes (geb. 1918). Doctoraal economie Nederlandse
Economische Hogeschool Rotterdam. Van 1948-1951
werkzaam bij de Provinciale Planologische Dienst voor
Noord-Holland. daarna particulier stedebouwkundig
onderzoeker. Woont in Hilversum, sinds 1982 lid
Gewestraad Gooi en Vechtstreek voor D ’66.
J.C. van Raam (geb. 1941). Bioloog. Sinds 1976 ecoloog
bij het Gewest Gooi en Vechtstreek. Betrokken bij de
beleidsontwikkeling terzake van het milieubeheer,
open-luchtrecreatie, ruimtelijke ordening en natuur- en
landschapsbehoud. Publicaties over natuur en landschap
in Gooi en Vechtstreek en op algologisch gebied.
Dr A.C.J. de Vrankrijker (geb. 1907). Studeerde
geschiedenis en sociale geografie aan de G.U. te
Amsterdam. Publiceerde veel op het terrein van de
sociale geschiedenis van Nederland en over de
geschiedenis van het Gooi. Is lid van het AB van TVE en
voorzitter van de redactie van het Tijdschrift T V E /W G .
Woont te Bussum.
Simon Gerhardus Zwart (geb. 1928). Begon zijn
journalistieke loopbaan in het Gooi in 1949 bij het
dagblad Gooische Klanken in Hilversum, hr 1956 stapte
hij over naar de Bussumsche Courant - later het Goois
Nieuwsblad - als verslaggever. Vanaf 1958 als chef
redacteur en vanaf 1970 als hoofdredacteur. Van 1972
tot medio 1975 was hij chef-redacteur van het Sallands
Dagblad (kopblad van het Deventer Dagblad). Keerde
per 1 december 1975 terug naar Bussum als voorlichter
van deze gemeente.
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Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet
waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank.
Bondsspaarbank de enige
Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een
en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dus de
Bondsspaarbank
doet méér
voor mij?____
• kompleet dienstenpakket
• minimale wachttijden
• 150 jaar ervaring in sparen

• altijd ’n kantoor in de buurt
• in vele plaatsen zelfs op
zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank

s

Midden Noord en Oost Nederland

spaarbank

H

Rabobank Q
staat dicht bij u

O

IS
Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land
zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we
nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van
oudsher overal diep geworteld.

Stichting ’Tussen Vecht en Eem’
Doelstellingen

Dagelijks bestuur

• Bevorderen van de belangstelling voor en de kennis
van het Gooi en omgeving in historisch perspectief.
• Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of
voorwerpen in deze regio.
• Het bevorderen van samenwerking tussen organisaties
die zich met het bovenstaande bezighouden.

voorzitter

mr. F. Le Coultre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum. 02153-83013
secretaris

P.A C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,
1411 EH Naarden, 02159-19132
penningmeester

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen
• TVE geeft, tezamen met de Vereniging van Vrienden
van het Gooi, een 4x per jaar verschijnend tijdschrift
uit.
• TVE geeft ook andere publicaties uit, zoals historische
wandel- en fietsfolders en bereidt een serie publicaties
voor: de ’Gooise Historische Reeks'.
• TVE onderneemt allerlei acties om cultuur- of natuur
historisch waardevolle zaken te behouden.
• Jaarlijkse Open dag.
• Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten, excursies.
• Jaarlijkse Cursus Gooise Historie.
• Steun bij historisch onderzoek, studie en activiteiten.
• TVE streeft naar het totstandkomen van een Streek
archief en Streekmuseum.

mr. H.P. Tjeenk Willink, Witzand 9,
1261 BM Blaricum. 02153-13446
leden

K. Kool, Jagerspad 31, 1251 ZW Laren, 02153-15680
drs. F.J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30.
1412 JC Naarden, 02159-41197
C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum,
035-835282
Activiteitencommissie
voorzitter

H.E.W. Kwak, Statenlaan 32, 1405 EX Bussum,
02159-35692
leden

C. van Aggelen, Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum
F. van Boetzelaer, Biesboschstraat 63, 1078 MP
Amsterdam, 020-768343
Losse nummers

Organisatie
Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn ca.
25 lokale en regionale organisaties op historisch en
aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts kent
het AB leden die daarin op persoonlijke titel zitting
hebben. Uit en door het AB is een Dagelijks Bestuur
gekozen dat op dit moment uit 6 personen bestaat.

Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrift 64 nrs. verschenen,
met in totaal ca. 400 artikelen, 2275 blz. en 500
illustraties. Vele nummers zijn nog verkrijgbaar. Prijs
f4,- (voor normale nummers) en f 10,- voor speciale
nummers; (excl. portokosten).
Bestellen bij penningmeester K. Kool, 02153-15680.
Lidmaatschap

Historie
TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter in
feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte Stichting
'Museum voor het Gooi en omstreken’, later Vereniging
van Vrienden van het Goois Museum, welke in 1969
werd opgeheven en waarvan de bezittingen zijn onder
gebracht in de historische afdeling van het Cultureel
Centrum de Vaart in Hilversum.

Werkgebied
Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de Noorde
lijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied en beslaat
de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, 'sGraveland, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht.
Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht en
Weesp.

U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal f 17,50 op rek.nr. 47.62.75.199
Amro-Bank Laren (gironr. van de bank 32750) t.n.v.
TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle in het kalender
jaar dat men lid wordt verschenen nummers gratis.
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