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Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht doet een boekje open over 
de ontstaansgeschiedenis van de Heuvelrug en de waterrijke 
randgebieden aan weerszijden.

In dit boekje lees je meer over het ontstaan van het gebied 
van gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren, over de 
aardkundige waarden, cultuurhistorie, natuur, de rol van het 
water en de mens en recreatieve weetjes en routes. Natuurlijk 
allemaal bedoeld om dit fraaie gebied zelf te ontdekken. Dus 
ga op Geopad, neem dit boekje en de ontdekkaart mee en 
beleef deze streek zelf. 

Kijk voor alle routes en informatie op: 
WWW.GEOPARKHGV.NL

Tafelberg

Westerheide

Zanderij Crailo 

Wasmeer



Geopark HeuvelruG Gooi en vecHt, waar de GescHiedenis aan en onder je voeten liGt 54
GEOPARK HEUVELRUG i.o.

WAT IS EEN GEOPARK?
Zo’n 150.000 jaar geleden, in de voorlaatste ijstijd, stuwde het landijs dat  
vanuit het noorden kwam massa’s grond en stenen op en vormde zo een stuw-
wal. Wind, (smelt)water, flora, fauna en natuurlijk de mens hebben daarna de 
stuwwal verder gemodelleerd. Maar de stuwwal zelf heeft ook flinke invloed 
gehad op de vorming van de landschappen in de directe omgeving. Zo heeft de 
Rijn zich moeten verleggen na het ontstaan van de Heuvelrug. En de enorme  
grondwaterbel in de ondergrond van de stuwwal zorgde (en zorgt) voor kwel-
water in de lagergelegen omgeving. Daardoor ontstonden uitgestrekte veen-
gebieden. De grondwaterbel levert ook drinkwater van hoge kwaliteit aan be-
woners in de steden en dorpen langs de Heuvelrug.

Het opwellende water aan de randen werd ook door de mens benut om zijn ei-
gen fraaie landschappen te creëren: voor de aanleg van slingervijvers en spren-
gen op de buitenplaatsen langs de Vecht en van de Stichtse Lustwarande.  
En het water werd ingezet voor militaire verdediging bij de Grebbelinie en de 
Hollandse Waterlinie. In het veen werd turf gewonnen, enkele eeuwen gele-
den de belangrijkste brandstof. Om landbouw mogelijk te maken, werden de  
resterende veengebieden ontwaterd.

De Heuvelrug als opvallend geologisch fenomeen, en de Heuvelrug als ‘water- 
machine’ voor het ontstaan van de omringende natte landschappen: een  
bijzondere geohydrologische combinatie. Tezamen met de rijke natuur, het ge-
varieerde landschap en de cultuurhistorie in het gebied redenen voor Stichting 
Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht om te werken aan de Unesco kwalificatie 
Geopark. Overal in de wereld zijn Geoparken, in totaal 169 in 44 verschillende 
landen. In Nederland is nog maar één Geopark: de Hondsrug. Stichting Geo-
park Heuvelrug Gooi en Vecht vindt dat dit gebied, met de waterrijke gebieden 
aan weerszijden, ook dit predicaat verdient. 

Weten waar deze stichting aan werkt?  Kijk op www.geoparkhgv.nl
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Uitsnede ‘t Gooi
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KARAKTERISTIEK VAN HET GEBIED 
In het noordwestelijk deel van het beoogde Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht 
ligt het Gooi met de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren. 
De rivier de Eem vormt de oostelijke grens, met het Gooimeer aan de noord-
kant en het plassengebied aan de zuidwestkant. Het Gooi is het hoger en  
droger gelegen gebied op de stuwwal. De Tafelberg (36,4 meter) is het hoog-
ste punt. 

Een andere bijzondere ‘berg’ is de (opgeworpen) Eukenberg, die het noordelij-
ke einde van de stuwwal markeert. Daarmee is het de kunstmatige tegenhan-
ger van de zuidelijke Grebbeberg op de Utrechtse Heuvelrug.  

Wie aan het Gooi denkt, denkt aan de heidevelden. Met rondtrekkende 
schaapskuddes, zoals door de Larense schilders in de negentiende eeuw 
werd vastgelegd. Maar het Gooi is meer dan dat: een eeuwenoud landschap, 
vormgegeven door geologische processen en de mens. Zo is een afwisselend 
gebied ontstaan, rijk aan geschiedenis en volop interessante ‘geowetens-
waardigheden’. 

Tafelberg

Heide bij Laren, Anton Mauve, 1887
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ONTSTAAN STUWWALLENGEBIED HET GOOI 
De zandgronden van het Gooi vormen een eiland van hoge, droge gronden. 
De Gooise Stuwwal, met onbewoonde bossen en heidevelden, wordt omge-
ven door vochtige en natte gronden die vrijwel geheel in agrarisch gebruik 
zijn.

Het Gooi is opgebouwd uit door het landijs omhoog gedrukte grindhouden-
de rivierzanden. Deze rivierzanden zijn vóór de komst van het landijs afgezet. 
Door Rijn en Maas zijn bruine kalkhoudende rivierzanden afgezet. Door een niet 
meer bestaande rivier die uit het Baltische gebied afkomstig was, Eridanos,  
werden witte kalkloze zanden neergelegd.

De hogere delen van het Gooi heb-
ben hun ontstaan te danken aan twee 
opgeschoven stuwwallen, die respec-
tievelijk het westelijk en oostelijk deel 
van de streek domineren. Dit gebeur-
de circa 150.000 jaar geleden door  
Scandinavisch landijs. Het waren vooral 
rivierafzettingen die werden opgestuwd. 
Tijdens de vorming van de stuwwallen 
heeft smeltwater van het landijs zandige  
afzettingen voor de stuwwallen afge-
zet tegen de zuid- en westzijde van het 
Gooi. Ze bestaan hoofdzakelijk uit grind- 
rijke zanden, terwijl er ook leemlagen  
in voorkomen. In de omgeving van de 
tijdens de voorlaatste ijstijd gevormde 
glaciale ruggen werd nog een vrij dik 
pakket afzettingen gedeponeerd door 
ijs- of sneeuwsmeltwater, de wind, rivie-
ren en de zee. Terwijl er gedurende war-
mere periodes bovendien veenvorming 
mogelijk was.

De over het algemeen fijnzandige  
windafzettingen werden tijdens droge 
fasen van de pas 11.000 jaar geleden 

geëindigde laatste ijstijd gevormd. Op veel plaatsen liggen ze nu nog aan de 
oppervlakte. In het recentere verleden werd het Gooise heuvelland begroeid 
met bos. Dit verdween later weer, als gevolg van allerlei activiteiten van de 
mens. Het bos maakte toen plaats voor heide- en steppevegetaties, terwijl op 
de droge windzanden zelfs kale plekken ontstonden. 

Een groot deel van het Gooise heuvelland wordt, zoals reeds genoemd, inge-
nomen door twee, overwegend noord-zuid georiënteerde, brede ruggen van 
enkele tientallen meters hoogte. De meest westelijke van deze ruggen bevindt 
zich ten westen van de spoorlijn Utrecht-Hilversum-Bussum. De oostelijke 
heuvelrug loopt van de IJsselmeerkust naar het gebied tussen Hilversum en 
Laren. De hogere delen ervan worden omsloten door de grote woonkernen van 
het Gooi.

Vanaf ca. 1000 AD tot aan de aanleg van de Afsluitdijk werd er door erosie 
vanuit de Zuiderzee een klif aan de noordzijde van het Gooi gevormd. 

Klif bij Huizen
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DE HEUVELRUG ALS WATERMACHINE  
Wandelend over de Utrechtse Heuvelrug valt vooral de droge zandbodem 
op. Zou je met een grondboor een gat maken dat diep genoeg is, dan kom je 
grondwater tegen. Het regenwater dat op de Heuvelrug valt, zakt langzaam 
naar beneden en vormt een enorme zoete grondwaterbel. De grondlagen 
zuiveren het water, zodat het de kwaliteit van bronwater krijgt dat in flesjes 
duur wordt verkocht. Via ingewikkelde ondergrondse waterstromen komt dit 
schone water langs de flanken van de Heuvelrug weer aan de oppervlakte 
als kwelwater: de droge Heuvelrug is dus eigenlijk een grote watermachine. 
Door deze flinke kwelwaterstromen ontstonden langs de flanken in de loop 
der tijd moerassen en veengebieden. 

HYDROLOGIE VAN DE GOOISE STUWWAL 
Zo werkt het hydrologisch systeem ook op de Gooise stuwwal. De hogere  
delen zijn droog, het water trekt in de zandbodem, het grondwater zit er diep. 
Het eeuwenoude, kalkrijke grondwater welt op in de lagere gebieden, waar-
door de grote veenmoerassen van o.a. Ankeveen, Loosdrecht en Naarden 
zijn ontstaan. 

Bron: Verdonschot-Utrechtse Heuvelrug Watersysteem

Deze natuurgebieden zijn nog steeds afhankelijk van dit schone water, maar ook 
de natuur op de flank van de stuwwal profiteert ervan. De goede waterkwaliteit 
leidt hier tot bijzondere natuurwaarden. Bijvoorbeeld in de Zanderij Cruysbergen, 
Zonneheide, Groeve Oostermeent en De Lieberg. Op de hogere delen van de 
stuwwal, langs de flanken en in de veenmoerassen, is de afgelopen eeuw het 
grondwaterpeil gezakt, de kwelinvloed afgenomen en de kwalitiet verslechterd. 
Dit komt door grondwateronttrekkingen. Maar ook door lokale ontwatering, ver-
laging van polderpeilen in het omliggende gebied en door inlaat van vervuild 
water bijvoorbeeld uit het stedelijk gebied. 

Daarnaast leidt verstedelijking en toename van verhard oppervlak ertoe dat er 
veel minder regenwater de bodem intrekt en dat de grondwaterbel nauwelijks 
wordt aangevuld. Door klimaatverandering, met toenemende droogteperiodes, 
is extra waakzaamheid geboden: met een duurzaam waterbeheer en het herstel 
van de ‘watermachine’ als uitgangspunt.

Controle over het water werd na verloop van de tijd steeds belangrijker. Vanaf de 
12de eeuw werd samenwerking op het terrein van waterstaat noodzakelijk. Zo 
ontstonden de oudste bestuursorganen van ons land: de waterschappen. 

Het waterbeheer in het Gooi wordt uitgevoerd door het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Met o.a. stuwen regelen de waterschappen de waterafvoer en 
-aanvoer. Door de klimaatverandering zijn er nieuwe uitdagingen voor het water-
beheer: zowel verdroging als wateroverlast nemen toe. 

Afgraving Crailo
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DE MENS
PREHISTORIE
Op de grote heidevelden rond Hilversum liggen tientallen grafheuvels. Soms 
is het even zoeken, maar er zijn ook een paar bekende, opvallende groepen. 
Op de Westerheide ligt een lijnvormige concentratie van zeven heuvels op een 
dekzandrug. Een andere bekende groep is de Zeven Bergjes op de Zuiderhei-
de. De grafheuvels dateren uit het laat neolithicum en de bronstijd. Het onder-
zoek naar de grafheuvels in het Gooi heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de Nederlandse archeologie.

DE ERFGOOIERS
Het Gooi kent een bijzondere geschiedenis, die samenhangt met de organi-
satie van het landgebruik. Aan het eind van de dertiende eeuw kregen de vrije 
boeren van graaf Floris V de gebruiksrechten over de woeste (onontgonnen) 
Gooise gronden, bestaande uit heide, bos en stuifduinen. Deze ‘erfgooiers’ 
mochten de gemeenschappelijke grond gebruiken zodra ze zelfstandig een 
boerenbedrijf in het Gooi ging uitoefenen. Gezamenlijk hadden ze het ge-
bruiks- en beheersrecht (schaarrecht) over de agrarische gronden. Ze vorm-
den een marke, een oude vorm van een boeren-zelforganisatie. Deze kwam 
ook elders in Europa voor onder vrije boeren.

In de vijftiende eeuw werd 
een aantal regels inge-
steld. De scharen (het 
toegestane stuks vee dat 
op de meenten mocht 
grazen) kwamen toen on-
der druk te staan doordat 
steeds meer mensen in 
het gebied woonden; on-
der andere door immigra-
tie uit het Sticht. Daarop 
werd bepaald dat immi-
granten geen schaarrecht 

meer kregen, waardoor de hoeveelheid vee binnen de perken bleef. De bezit-
ters moesten vanaf 1455 mannelijk zijn, meerderjarig, woonachtig in het Gooi 
en (onder andere) veeteelt beoefenen. Aangetrouwde vrouwen uit het Sticht 
verloren daardoor het recht als ze weduwe werden.

De geschiedenis van de erfgooiers kenmerkt zich door de continue strijd tus-
sen de geletterde betere standen en de ongeletterde Gooise boeren, die daar-
bij vaak het onderspit dolven. Daarbij werden hun oude rechten onder meer 
aangetast door de Gooise gemeenten. Die hadden vanaf de zestiende eeuw 
behoefte aan grond voor woningbouw. Rijke import-Amsterdammers, wilden 
voor hun landgoederen eveneens stukken grond van de erfgooiers afnemen 

(wat ook vaak lukte). Sinds 2006 wordt in Huizen op iedere eerste dag na He-
melvaart de Erfgooiersdag gehouden, waarbij wordt teruggegrepen naar de 
geschiedenis van de Gooise erfgooiers.
Er was niet alleen strijd in het Gooi, maar ook om het Gooi. Toen het gebied 
onderdeel werd van Holland, onder Floris de Vijfde, bleef de strijd rond de 
grenzen bestaan. We danken daar de benaming van het dorp Hollandsche Ra-
ding aan (rading = grens) en de naam ‘Einde Gooi’. De grens met Eemnes en 
Loosdrecht werd met stenen grenspalen gemarkeerd, die nu nog steeds be-
staan. Duidelijkheid daarover was dus geboden, vooral richting de bisschop 
van het Sticht (Utrecht)!

Erfgooierswet
In 1903 ontstond er een groot conflict over de rechten van de erfgooiers op 
het gebruik van de gemeenschappelijke weidegronden. De gemeenten stel-
den zogenaamde Meentmeesters aan, die moesten toezien op het gebruik. De 
weiden mochten alleen gebruikt worden door boeren uit eenzelfde gemeente. 
Dit ging tegen de oude rechten en gebruiken van de erfgooiers in. Er bleef 
onenigheid tussen de gebruikers en de eigenaar bestaan, zodat de overheid 
in 1912 het eigendom van de ‘gemene gronden’ overdeed aan de nieuwe Ver-
eniging Stad en Lande van Gooiland. 

Als lid van deze vereniging kon de erfgooier zijn land blijven gebruiken. Met 
de verkoop van de meenten kwam er een eind aan een eeuwenoude vorm 
van gemeenschappelijk gebruik van grond. Nu zijn daar de woonwijken Hil-
versumse Meent en Oostermeent gebouwd. Het Mediapark is gevestigd op 
de plek waar ooit het Gemeenlandshuis stond, het bureau van de Erfgooiers.

GOOIS NATUURRESERVAAT
Natuurbeschermers vreesden dat in de loop van de tijd de natuurgebieden, 
waaronder bossen en heidevelden, verkocht zouden worden uit winstbe-
jag. Onder meer voor woningbouw, aangezien de Nederlandse economie in 
de jaren ‘20 sterk groeide. De toenmalige voorzitter van de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten, mr. P.G. van Tienhoven, en de toenmalige 
commissaris der Koningin, mr. dr. A. baron Röell, namen het initiatief om het 
natuurgebied van de Vereniging Stad en Lande door aankoop veilig te stel-
len.Dit initiatief was vergelijkbaar met de oprichting van de Provinciale Land-
schappen, met in 1927 als eerste Stichting Het Utrechts Landschap. Door een 
samenwerkingsverband van provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam 
en de zes Gooise gemeenten (Naarden, Huizen, Bussum, Blaricum, Laren en 
Hilversum) werd in 1932 besloten de Stichting Gooisch Natuurreservaat op te 
richten. 

Inmiddels is het Goois Natuurreservaat 2850 ha groot en bestaat het bezit uit 
bossen, heidevelden, zandverstuivingen en historische akkers. 
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NATUUR 
De huidige soortenrijkdom van het Goois Natuurreservaat is een afspiegeling 
van het eeuwenlange gebruik van het landschap door de erfgooiers. In de dro-
ge en vochtige heidegebieden komen zandhagedis, nachtzwaluw, dopheide, 
stekelbrem, zandblauwtje en klein warkruid voor. Op de historische akkers 
groeien akkerkruiden als bolderik, korensla en akkerviooltje. Er zijn ook nog 
veel historische landschapselementen, zoals de Wasmeren (waar de schapen 
werden gewassen), leemkuilen en schaapsdriften. De oude landgoedbossen 
zijn rijk aan vogelsoorten, vleermuizen en stinzenflora. 

Om te zorgen dat de huidige biodiversiteit van het Gooi behouden blijft en 
vergroot kan worden is het belangrijk dat natuurgebieden goed met elkaar 
verbonden zijn. Planten en dieren kunnen zich daardoor over een groter leef-
gebied verspreiden, waardoor populaties minder kwetsbaar zijn.  

In de afgelopen jaren zijn diverse natuurverbindingen in en om het Gooi gere-
aliseerd in de vorm van heidecorridors, een grote faunatunnel en natuurbrug-
gen. Daardoor is bijvoorbeeld de dassenpopulatie inmiddels gegroeid van en-
kele exemplaren in de jaren tachtig naar een gezonde populatie met een veel 
groter leefgebied.

HEIDE
Het Gooi is bekend om de heide. Deze vegetatie is ontstaan in de middeleeu-
wen in de tijd van de erfgooiers. Het heidelandschap bestaat uit een mozaïek 
van droge heide, grazige vegetaties, vochtige heide, zandverstuivingen, ven-
nen en open bossen. Die afwisseling leidt tot een grote verscheidenheid aan 
planten- en diersoorten. 

Voor de instandhouding van de heide is beheer nodig. Voorheen gebeurde dat 
door het afplaggen van de bovenste laag, waardoor er weer kaal zand aan de 
oppervlakte komt en jonge heide zich kan vestigen. De erfgooiers plagden 
de heide al, maar met een ander doel. Namelijk om de schapenmest met de 
plaggen te mengen, zodat er goede mest ontstond voor de akkers. De mest 
werd verzameld in de schaapskooien, zoals nu te zien op de Blaricummer- en 
Tafelbergheide. 
 
Tegenwoordig wordt plaggen vrijwel niet meer gebruikt als beheermaatregel. 
Nu wordt er kleinschalig beheerd: op kleine schaal maaien en plaggen, zodat 
er steeds open zandige plekjes ontstaan. Dat blijft nodig vanwege de stik-
stofproblematiek. Ook wordt de heide begraasd. Dat heeft als voordeel dat er 
kleinschalige verschillen ontstaan in de vegetatiestructuur, in betreding, verrij-
king met voedingsstoffen en verschraling. Bovendien vindt er zadentransport 
plaats via de vacht en mest.
 

Schotse Hooglander op de Zuiderheide
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Uitzicht Grebbeberg

Op de Tafelberg- en Blaricummerheide is er schapenbegrazing in een afge-
rasterd gebied. Daarnaast trekt de schaapskudde met een herder van het 
Goois Natuurreservaat over de verschillende heidevelden. Een prachtig ka-
rakteristiek plaatje, dat ook vaak is vastgelegd door de bekende Gooise schil-
ders in de negentiende eeuw. 
 
Naast de schapen, grazen op de heidevelden het hele jaar door ook Charolais 
runderen en Schotse Hooglanders. Door gras en jonge bomen weg te eten 
houden ze het terrein open. Ze vormen een prima aanvulling op de schapen, 
omdat ze andere planten en jonge boompjes eten. 

Charolais runderen

ONTDEK DE GEO-BEZIENSWAARDIGHEDEN
In het Gooi zijn een aantal specifieke plekken, de zogenaamde geosites, 
nader onderzocht en beschreven. Onderstaand een overzicht van deze  
geosites.

FOSSIELE KLIF 
Dicht bij Huizen daalt het golvende landschap van het Gooi met een plotselin-
ge knik af naar de rietvelden langs het Gooimeer. Deze helling is een ‘fossiel’ 
klif. Ooit beukten hier de golven tegenaan van de steeds maar uitbreidende 
Zuiderzee. De klif staat voor het enorme landverlies dat hier heeft plaatsge-
vonden. Omstreeks het jaar 800 vormden de stuwwallen van het Gooi een 
kaap van hoger gelegen zandgronden omgeven door zeer uitgestrekte veen-
moerassen. Open water was nog ver weg. Centraal in het latere Zuiderzeege-
bied lag een natuurlijk meer, in de Romeinse tijd Flevomeer (Flevus Lacum) en 
vanaf de achtste eeuw Almere genoemd. 
De mens kreeg belangstelling voor dit veengebied. Door een stelsel van sloten 
en weteringen te graven werden de venen ontwaterd en bewoonbaar. Helaas 
leidde deze succesvolle landaanwinst al spoedig tot het tegendeel: landver-
lies. Door klink en oxidatie van het slappe veen daalde het maaiveld tot dicht 
bij het peil van de omliggende meren en rivieren. De nog onbedijkte kusten 
van het Almere waren door hun lage ligging en slappe veenbodem gevoelig 
voor overstromingen en landafslag. 

Klifkust bij Huizen
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Tijdens de Allerheiligenvloed van 1170 brak de Noordzee bij Texel door de dui-
nenrij. Door deze en andere vloeden werd het Almere directer verbonden met 
de Noordzee. Getijwerking en periodiek optredende stormvloeden zorgden 
voor nog meer overstromingen en landafslag. Vele tientallen dorpen die in de 
veenontginningen waren gesticht, zijn daarbij verdwenen. 

Vanaf 1300 werd het sterk gegroeide Almere voor het eerst aangeduid als 
Sudersee. Vanaf die tijd werden ook de eerste dijken aangelegd. Bij het Gooi 
waren dijken niet nodig, omdat het achterland hoger lag. Vanaf ongeveer 1400 
bereikte het water de zandige uitlopers van de Gooise stuwwal. Door golfs-
lag vormde zich een klif, dat varieert in hoogte van enkele meters tot negen 
meter boven NAP (Aalberg). In de eeuwen die volgden breidde het akkerland 
van Huizen zich uit tot aan de klif. De klif werd door de Huizener boeren 
waarschijnlijk gebruikt als wild- en veekering. De helling was begroeid met 
eikenhakhout en stekelige struiken. De grillige eiken die nu te zien zijn op de 
helling, komen voort uit het vroegere hakhout. Vanaf de negentiende eeuw 
werd dit bijzondere kustgebied ontdekt door de elite. Die kocht hier heide en 
landbouwgrond aan en stichtte landgoederen. De hoogste delen van de klif 
werden ingericht als uitzichtspunt over het water. De Eukenberg, op zo’n 200 
meter van de klif, is daartoe extra opgehoogd tot 14,3 meter boven zeeniveau.

GROOT WASMEER, ’T BLUK EN LEEUWENKUIL
Het uiterste zuiden van de Zuiderheide, tussen het Groot Wasmeer en ’t Bluk, 
bestaat uit stuifzand. Feitelijk is zo’n stuifzandgebied een Europese woestijn. 

Op de kale, droge en uiterst voedselarme duintjes wil nauwelijks vegetatie 
groeien. Bij droog weer en een stevige wind zie je het zand nog steeds verstui-
ven en kunnen duinen zich nieuw vormen of vergroten. Hoe kan zo’n stuifzand 
ontstaan en sinds wanneer ligt het hier? En hoe kan in zo’n stuifzandgebied 

het Groot Wasmeer zijn ontstaan?

Lang is gedacht dat dergelijke landschappen vrij-
wel alleen konden ontstaan door te intensief boe-
rengebruik vanaf de middeleeuwen tot circa 1900. 
De boeren staken de zode van de heide weg (plag-
gen) en lieten hier hun schapen grazen. Vaak werd 
er té intensief begraasd en té vaak plaggen gesto-
ken. Het zand bleef te lang kaal en ging verstuiven, 
een ramp voor de Gooise boeren. Maar juist hier is 
aangetoond dat al millennia voor de jaartelling het 
oerbos verdween, de bodem verarmde en het zand 
ging verstuiven. Toen deden de bewoners van het 
Gooi nog niet aan landbouw. Ze leefden van de 
jacht en het verzamelen van voedsel in de natuur. 
Hoe konden dan toch stuifzanden ontstaan?

Dateren van vroegere verstuivingen
Bodemkundigen kunnen aan lagen in de bodem herkennen hoe bossen, heide-
velden en stuifzanden elkaar vroeger hebben afgewisseld. Stuivend zand raakt 
in de loop van tientallen tot honderden jaren weer begroeid met heide of bos. Uit 
verterende bladresten komt dan organische stof vrij, die in zeer arme en zure bo-
dems gemakkelijk in het grondwater oplost. Ook ijzer en aluminium lossen onder 
die omstandigheden op. Met het regenwater spoelen deze stoffen naar de onder-
grond waar ze op een diepte van enkele decimeters tot een meter weer neerslaan 
in een dichte laag. Dit heten podzolbodems. In het stuifzand bij de Laarder Was-
meren en ’t Bluk zijn meerdere van dergelijke lagen te zien, het bewijs dat het zand 
hier meerdere malen opnieuw moet zijn verstoven. 

Bosbranden door de mens?
De enige verklaring voor de ontbossingen is dat er grote bosbranden hebben ge-
woed. Vermoed wordt dat de mens daarvan de aanstichter is. De jagers-verza-
melaars uit deze tijd bedreven nog geen landbouw maar wisten de natuur wel al 
naar hun hand te zetten. Waarschijnlijk wisten ze dat in teruggroeiend bos veel 
hazelaars groeien. Hazelaars trekken grazende beesten aan waarop kon worden 
gejaagd. Bovendien waren hazelnoten een belangrijk bestanddeel van de maaltijd.

De Laarder Wasmeren
In de tijd van de eerste landbouwers, vanaf ca 3000 voor Christus, lag hier 
een heidegebied waar de boeren vee op lieten grazen. Ook toen ontstonden 
er stuifzanden. In sommige diep uitgestoven laagten waar de grond vochtig 
was, vormden de ingespoelde stoffen (vooral organische stof) plaatselijk dich-
te inspoelingslagen. Die waren zo dicht dat regenwater niet meer de bodem 
in kon zakken. Zo konden de Laarder Wasmeren ontstaan, waarvan het Groot 
Wasmeer het meest prominent is. Veel later werden de meertjes door de boe-
ren gebruikt om schapen te wassen voordat ze werden geschoren. De naam 
Wasmeren komt daar vandaan.

De Gooise stuwwal Laarder Wasmeer
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LANDGOED CRAILO
Vanaf de middeleeuwen raakten de ooit bewoonde hoogten van de stuwwal 
van het Gooi steeds meer onbewoond. Dat veranderde in de zeventiende 
eeuw. Toen bleken deze relatief rijke zandgronden geschikt om buitens met 
tuinen aan te leggen. Zo ontstond landgoed Crailo. De naam Crailo komt van 
“Craailoo”, wat Kraaienbos betekent.
Ter hoogte van Crailo en Oud-Bussum lagen nederzettingen. Van het middel-
eeuwse Oud-Bussum kennen we het bestaan nog uit oude archiefstukken.

Verlaten nederzettingen worden landgoederen
Net als elders in het Gooi, wilde men vanaf de middeleeuwen liever in lagere 
gebieden wonen. Hier was meer water voorhanden en op de natte weiden kon 
men rundvee laten grazen. Oud-Bussum raakte verlaten. Ter plekke van de hui-
dige dorpskern van Bussum kwam een nieuw dorp tot ontwikkeling. Slechts één 
boerderij en enkele landbouwpercelen van het oude Bussum bleven bestaan.
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Oude bossen met rechte lanen
Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om de investering lonend te maken. 
Zandwinning, zoals dat op de landgoederen in ’s-Graveland gebeurde, was 
hier niet mogelijk. Er liepen geen vaarten tot Crailo waarover het zand kon wor-
den afgevoerd. Voor zandgronden was de bodem relatief rijk, maar toch was 
landbouw bedrijven lastig op de droge grond. Rundvee houden was moeilijk 
vanwege de grote afstand tot vochtige en rijkere graslanden. De zandgronden 
leenden zich wél goed voor bos. Dit bos droeg bij aan de verfraaiing van het 
landgoed. Geheel naar smaak van die tijd waren het bos, de landerijen en de 
lanen rechtlijnig en rechthoekig ingedeeld.

Engelse landschapsstijl
In de negentiende eeuw lagen er twee pachtboerderijen op het landgoed, 
maar de bijbehorende landbouwpercelen moesten plaats maken voor nog 
meer bos. Het landgoed werd ingericht naar de mode van de Engelse Land-
schapsstijl. Slingerende paden door bos of over gazons met boomgroepen 
zorgden voor steeds weer een andere aanblik. 

Toen werd ook het uitzichtspunt de Trapjesberg of Trappenberg opgeworpen, 
dat verre uitzichten over de omgeving mogelijk maakte. Eind negentiende eeuw 
werd ook het oude huis vervangen door het huidige. Crailo was niet de enige 
plek waar zich deze ontwikkeling voordeed. Ten noorden van Crailo ontstonden 
zo de landgoederen Oud-Bussum en Bikbergen. In het begin van de twintigste 
eeuw kwam op landgoed Crailo een sanatorium tot stand voor kinderen met 
tuberculose. De gezonde lucht van de reeds aanwezige naaldbossen zou mee 
werken aan genezing. Na sluiting van het sanatorium kregen de gebouwen de 
functie van kinderziekenhuis, revalidatieoord en Mytylschool. Ten zuiden van het 
landgoed (nu aan de zuidzijde van de snelweg) werd in de negentiende eeuw 
een militaire legerplaats ingericht, die ook Crailo werd genoemd. Ten noorden 
van Hilversum werd tot slot de naam Crailo aan de grote spoorweg-zanderij 
gegeven die hier vanaf het einde van de negentiende eeuw ontstond.

WESTERHEIDE, ST. JANSKERKHOF EN DOODWEG
Het St. Janskerkhof heeft een opmerkelijke ligging, boven op de stuwwal, ver 
van de lagergelegen kern van het dorp Laren. Vanaf het kerkhof lopen er in alle 
richtingen wegen over de heide die bekend staan als ‘doodwegen’. Waarom 
ligt hier een oud kerkhof zo ver weg van de oude dorpskern? En wat waren die 
doodwegen precies? Het St. Janskerkhof ligt tegenwoordig op de rand van 
villawijken van Laren. Maar tot in de twintigste eeuw was het Laarderhoogt, 
zoals deze vlakke stuwwaltop wel wordt genoemd, een verlaten gebied. Al-
leen bij begrafenissen en processies kwamen er mensen.

Deze ligging van het kerkhof heeft te maken met het gegeven dat de stuwwal 
in een veel verder verleden aantrekkelijk was voor bewoning. 
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Al vanaf circa 3000 voor Christus waren derge-
lijke gronden geschikt voor landbouw en voor 
bewoning. Het gebied was hoog en droog en 
daardoor beter begaanbaar en bewoonbaar 
dan de moerassige laagten rond het Gooi. De 
zandige grond was droog, maar er waren ook 
lemige delen waar akkers op konden worden 
aangelegd. En waar de leemlagen dichter wa-
ren bleef water staan, onmisbaar voor mens 
en vee. Archeologische resten van bewoning 
zijn nog niet gevonden, maar op de Wester-
heide liggen meerdere grafheuvels, die moge-
lijk verband houden met deze prehistorische 
bewoning.

Van dorpskern naar eenzaam kerkhof
De omgeving van het St. Janskerkhof was dus waarschijnlijk al sinds lange 
tijd bewoond, toen hier in de dertiende eeuw een kerk werd gebouwd. Deze 
bediende als parochiekerk de dorpen in het zuidelijk deel van het Gooi (La-
ren, Blaricum, Hilversum en Oud- of Hoog-Bussum). Die waren tot dan toe 
aangewezen op de Vituskerk in Naarden. In diezelfde periode verminderde de 
belangstelling voor de droge zandgronden van het Gooi. Al sinds de negende 
eeuw kwamen de vochtige en natte gronden op de randen van het Gooi steeds 
meer in trek. Daar was meer water voorhanden en kon rundvee op de nabije 
natte graslanden worden geweid. Hier kwamen nieuwe boerderijen en uitein-
delijk de bewoningskern van Laren te liggen. Vanwege de grote afstand tussen 
het nieuwe dorp en de kerk werd in de zestiende eeuw voor de dagelijkse 
kerkzaken in het dorp een kapel gebouwd, die aan Johannes de Doper (Sint 
Jan) werd gewijd. 

De oude kerk bleef op zijn oude plek liggen totdat deze in 1580 werd gesloopt. 
Het kerkhof bleef bestaan als katholieke begraafplaats en werd St. Janskerk-
hof genoemd, naar de St. Janskapel in de dorpskern. 

Het moet soms een griezelig gezicht geweest zijn, het kerkhof op de verder 
verlaten heide. Alleen bij begrafenissen kwamen er mensen. De routes van het 
dorp naar het kerkhof ging men doodwegen noemen.

Necropool
Toch bleef aan het wegenpatroon op de heide de ooit centrale ligging van 
het kerkhof af te lezen. Vanaf het St.Janskerkhof lopen zeven rechte wegen 
over de heide naar andere Gooise dorpen en buurtschappen. In de negentien-
de eeuw spraken het eenzame kerkhof en het stelsel van kaarsrechte wegen 
enorm tot de verbeelding. 

Men stelde zich voor dat ook deze rechte wegen een oorsprong hadden als 
doodweg. Het zandpad richting ’s-Graveland kreeg die naam toen ook offi-
cieel. Vanwege de combinatie van kerkhof, doodwegen en oude grafheuvels 
wordt dit deel van het Gooi ook wel als necropool, ‘dodenstad’, aangeduid.

GIJZENVEEN / LAEGIESKAMP
Het gebied Gijzenveen / Laegieskamp ligt op de rand van het Gooi, tussen 
de woonwijken van de Hilversumse Meent en Bussum. Uit de bodem welt 
hier zogenaamd kwelwater op. Dit water is in de hogere delen van het Gooi 
in de zandige bodem gezakt, waarbij het ijzer en kalk heeft opgenomen. Al 
duizenden jaren lang is dit kwelwater van invloed op de plantengroei en het 
landgebruik van de vroegere mensen.

Broekbos
De bodem van Laegieskamp en Gijzenveen is dankzij de mineralen in het 
kwelwater voedselrijker dan die van de hogere delen van het Gooi. Gunstig 
voor de vroegere boeren, maar het was ook bijzonder nat. Een groot deel van 
het winterhalfjaar stond het gebied onder water. Van nature groeide hier elzen-
broekbos. Elzenwortels hebben weinig zuurstof nodig. Doordat plantenresten 
door de natte omstandigheden niet werden afgebroken ontstond zogenaamd 
broekveen. Het broekbos was tot in de vroege middeleeuwen nauwelijks be-
gaanbaar en ongeschikt voor landbouw. 

Meent
Vanaf de late middeleeuwen lukte het de broekbossen enigszins te ontwate-
ren en in gebruik te nemen als hooi- en weiland. De boeren lieten hier koeien 
grazen of maaiden het gras. Onder invloed van maaien en begrazen en de 
aanvoer van het kwelwater ontstonden schraalgraslanden. Plaatselijk in de 
vorm van blauwgraslanden met soorten als Spaanse Ruiter, Blauwe zegge 
en Veldrus. De graslanden waren, net als de heidevelden op de hogere gron-

St. Janskerkhof

Westerheide met een doodweg
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den, in gezamenlijk bezit van de Gooise boeren. Het werden meentgronden 
genoemd. Meent staat voor gemeenschappelijk. Gijzenveen en Laegieskamp 
waren onderdeel van de Hilversumse Meent, waar overigens niet alleen Hil-
versumse-, maar alle Gooise boeren rechten hadden om vee te laten grazen

De Koedijk
De Koedijk is een markant landschapselement bij 
het Gijzenveen. Eeuwenlang vormde het de grens 
tussen het hoge, droge en arme zand met heide 
aan de oostkant, en de lagere, natte en iets rijkere 
veen- en zandgronden met gras aan de westkant. 
De heidegronden aan de oostzijde werden vooral 
door schapen begraasd, de meentgronden aan de 
westzijde door koeien. De Koedijk was een wal die 
het vee gescheiden moest houden. Waarschijnlijk 
was de wal begroeid met hakhout dat was door-
groeid met stekelige struiken. 

Werk 1 aan de Koedijk
Op het Gijzenveen lag ooit een aarden verdedigingswerk. ‘Werk 1 (of Batterij) 
aan de Koedijk’ was onderdeel van het zogenaamde ‘Offensief van Naarden’: 
een ring van forten en batterijen aan de zuidkant van de vestingstad Naarden. 
Deze is aangelegd omstreeks 1870. Het deed ook dienst in de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie. Het werk bestond uit een grondwal en opstelplaatsen voor 
kanonnen met daaromheen een gracht. De ligging op de overgang van natte 
naar droge gronden was niet toevallig. Tot hier reikte het inundatiewater van de 
waterlinie. Op de hogere gronden ten oosten daarvan kon Naarden gemakke-
lijk door de vijand worden benaderd. Omstreeks 1926 is Werk 1 met de grond 
gelijk gemaakt. Bij de herinrichting van het gebied in 2014, in het kader van 
natuurontwikkeling, zijn de vroegere wal en de gracht weer zichtbaar gemaakt.
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Verdeling van de Meent en verstedelijking
In de twintigste eeuw veranderde het landschap ingrijpend. De gezamenlijke 
gronden van de Hilversumse Meent werden in percelen verdeeld en ontwaterd 
met sloten. Bij het Gijzenveen en de Laegieskamp werd de veengrond geë-
galiseerd, opgehoogd met zand. De grond werd daardoor veel productiever, 
maar dit ging ten koste van de met de kwel samenhangende natuur, zoals 
de blauwgraslanden. Vervolgens sloeg de verstedelijking toe. Bij de Laegies-
kamp kwamen vanaf de jaren 1920 sportvoorzieningen voor Bussum. Dankzij 
de ruimschootse aanwezigheid van water konden hier ook een natuurzwem-
bad en een schaatsbaan komen. 

Natuurherstel
Inmiddels probeert men de natuurwaarden weer te herstellen, gebruik makend 
van de kalkrijke kwel. Op het Gijzenveen en de Laegieskamp is de vroeger op-
gebrachte bovengrond afgegraven. De kwel kan nu weer tot aan het oppervlak 
komen. Hogere en lagere delen zorgen voor gradiënten in vochtigheid (van 
permanent water, plas-dras tot vochtig). 

HOORNEBOEGSE HEIDE
De Hoorneboegse Heide is nu een gebied waar niemand woont, maar velen 
recreëren. Het is lastig voor te stellen dat juist dit gebied in de late prehistorie 
bewoond en gebruikt werd, terwijl de omgeving eerder vooral onbewoond 
was. Wat vinden we daar in het landschap nog van terug, en waarom werd het 
gebied eigenlijk verlaten?

Rijke ondergrond
Waar nu de heuvels van het Gooi liggen, lag ver in het verleden een riviervlak-
te. Stromend rivierwater had er veel grind achtergelaten. Tijdens de voorlaat-
ste ijstijd, circa 150.000 jaar geleden, werd deze grindrijke bodem door de 
Scandinavische ijskap (gletsjer) opgestuwd tot heuvels, die we stuwwallen 
noemen. Om die reden bestaan deze heuvels uit materiaal met veel grind erin. 
De hoogste delen, waaronder de Hoorneboeg, liggen maximaal 23 meter bo-
ven de zeespiegel. Het gaat om relatief rijk bodemmateriaal, goed bruikbaar 
voor de prehistorische mens. In een volgende koude periode waaide rondom 
deze heuvels een deken van veel armer zand. Dit zand ligt als een gordel om 
de heuvels heen.

Aantrekkelijk woongebied
De hoogste delen van de stuwwallen vormden voor de mens in de late prehis-
torie, in de laatste 2000 jaar voor Christus, een aantrekkelijk woongebied. De 
bodem was er relatief rijk, waardoor men aan akkerbouw kon doen. Oppervlak-
tewater voor jacht en visserij was bovendien niet ver weg. De akkerbouw vond 
plaats binnen een zogenaamd raatakkercomplex (celtic fields): akkerpercelen 
van enkele tientallen meters in het vierkant, omgeven door lage, brede walle-
tjes. De boerderijen stonden waarschijnlijk op verschillende van deze veldjes.  

Spaanse Ruiter
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Om de paar decennia werden ze op wisselende plekken herbouwd. Op de 
flanken van deze hoogste delen van de stuwwallen begroef men de doden. 
Op deze graven werden grafheuvels opgeworpen, als een markering of mo-
nument voor de dode. Zowel de akkerwalletjes als de grafheuvels zijn nog 
steeds  herkenbaar in het reliëf.Waarschijnlijk aan het begin van onze jaar-
telling werd het oude woongebied verlaten. Mogelijk nam de bevolking af en 
trokken mensen weg naar lager gelegen nieuwe woongebieden, zoals de om-

geving van Hilversum. Toen de bewoners 
van het Gooi hun nederzettingen op de 
heuveltoppen opgaven, kon de natuurlij-
ke begroeiing zich gedeeltelijk herstellen. 
Het werd echt de periferie van het woon-
gebied, en waarschijnlijk werd het zo ook 
door de middeleeuwse mens ervaren.

Transportroutes
Over de heide liepen interlokale verbin-
dingen tussen de dorpen. Op de Hoor-
neboegse Heide vinden we daarvan nog 
resten in de vorm van langgerekte geulen 
in het zand. Deze geulen werden door 
wielen van karren uitgesleten. Werd een 
geul te diep, dan reed men iets verderop. 
Daardoor ontstonden lange bundels, die 
we – net als de wallen en grafheuvels – 
nog altijd in het reliëf kunnen vinden.

ZONNESTRAAL
Aan de rand van Hilversum staat het welbekende voormalige sanatorium Zon-
nestraal. Het is niet voor niets op die plek gebouwd. De rand van de Hil-
versumse heuvels heeft een lange geschiedenis van gebruik, bewoning en 
gezondheidszorg. 

De arme rand
De heuvels van het Gooi, circa 150.000 jaar geleden door het ijs opgedrukt 
vanuit een riviervlakte, bestaan uit grindrijk materiaal met relatief rijke bodems. 
In de koude omstandigheden was het huidige Nederland een poolwoestijn. 
Daar kon zand vrij rondstuiven. Dit zand was veel armer bodemmateriaal dan 
dat van de stuwwallen. In de prehistorie werd het gebied daarom vermoedelijk 
maar beperkt door de mens gebruikt, hooguit om te jagen. 

Perspectief op ontginning
De woeste gronden (heide en bos) van het Gooi waren vanaf de late mid-
deleeuwen in gezamenlijk beheer van de boeren (Erfgooiers). Zij haalden er 
bijvoorbeeld strooisel voor in hun stallen. Ze probeerden in 1665 de omgeving 
van Zonnestraal te ontginnen, maar dat mislukte. Het lag afgelegen, de bodem 
was er arm, kende moerassige plekken en in de omgeving stoof nog zand. 
Dat gebied werd in 1683 verkocht aan een zekere Simon Emtinck uit Loos-
drecht. Hij koos voor bebossing in plaats van ontginning, een keuze die nog 
steeds het aanzien van het gebied bepaalt. De arme bodems waren vermoe-
delijk de belangrijkste reden daarvoor. Het bos grensde direct aan zijn Loos-
drechtse bezittingen. Waarschijnlijk was de karige ondergrond de reden waar-
om de Erfgooiers het gebied überhaupt verkochten. 
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Hoorneboegse Heide, animatie RAAP

Karrensporen

Sanatorium Zonnestraal
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In 1837 werd een aangrenzend stuk heide verkocht en bebost. Een deel van het 
gebied was al vóór de bebossingen gaan verstuiven door te intensief gebruik. De 
combinatie van bos op stuifzandreliëf is nog altijd kenmerkend voor het gebied.

Omvorming naar een buitenplaats
Rond 1800 werd het bos door de familie Emtinck verkocht. Het werd een 
zelfstandige buitenplaats, met een eigen boerderij en/of jachthuis. In het bos 
werden lanen aangelegd en sierelementen opgericht. Wandelaars in het bos 
rond Zonnestraal kunnen nog steeds op onverwachte elementen uit deze pe-
riode stuiten. Een nog bestaand voorbeeld is de Piramide, een heuvel aan het 
einde van een zichtlaan. 
Het bos was tot 1911 een buitenverblijf van de eigenaren, die er overigens 
maar zelden verbleven. In de periode 1911-1918 werd de buitenplaats verder 
uitgebouwd, met een eigen landhuis (de nog bestaande Villa De Pampahoe-
ve), een moderne tuinaanleg en verschillende nieuwe inrichtingselementen. 

Van wonen naar gezondheidszorg
Toen de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond een plek zocht 
voor een sanatorium voor tbc-patiënten, viel de keuze op De Pampahoeve.  

Het terrein werd aangekocht. Dat er al een villa stond was handig. Maar vooral 
de heilzame lucht van het aanwezige naaldbos en de mogelijkheid tot wan-
delen waren voordelig voor het kuren. Er was een lichte helling op het warme 

zuidwesten (belangrijk voor patienten die veel zonlicht behoefden en vaak 
buiten lagen). En – niet onbelangrijk – het landgoed stond te koop. 

Praktische én landschappelijke factoren waren dus bepalend voor deze laat-
ste grote transformatie tot Zonnestraal. Op het terrein verrezen paviljoens en 
een hoofdgebouw in de stijl van het Nieuwe Bouwen. 

Het terrein eromheen werd opnieuw ingericht. Voor de nieuwe functie werd 
optimaal van de landschappelijke mogelijkheden gebruik gemaakt. Die be-
wust gelegde interactie tussen landschap en gebruik is nog altijd heel goed 
herkenbaar. Dat zien we bijvoorbeeld aan de open heide ten zuidoosten van 
de paviljoens en hoofdgebouw en het naaldbos aan de andere zijde, dat het 
complex bescherming biedt bij kille noorder- en oostenwind. 

Pampahoeve Patiënten in de buitenlucht
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GROEVE OOSTERMEENT EN RIJSBERGEN
Tussen Blaricum en Huizen ligt een grote zandgroeve, die zich uitstrekt van 
het deel van de Gooise stuwwal tussen Huizen en Laren tot aan de voet ervan. 
Tientallen jarenlang volgden geologen nauwlettend de graafwerkzaamheden. 
In de wanden van de groeve was precies te zien uit welke afzettingen de 
stuwwal is opgebouwd. Inmiddels zijn die wanden wat uitgezakt en begroeid 
geraakt. Maar kenners herkennen aan kleur, stenen en de aard van het zand 
nog welke lagen het betreft. Wat de groeve extra bijzonder maakt zijn de gave 
historische landschappen, direct grenzend aan de zuidrand van de groeve. 
Op deze grens is te ervaren hoe geologische afzettingen in verband staan met 
vroegere gebruiksmogelijkheden van mensen en met de landschappen die 
zich daardoor hebben gevormd. 

De Groeve
In 1925 kregen de gebroeders Van den Brink, aannemers te Laren, toestem-
ming om tussen Huizen en Blaricum zand te winnen en een kalkzandsteenfa-
briek te bouwen. De omstandigheden waren goed. De Gooise Tramlijn was net 
aangelegd. Daarmee werden kolen uit Limburg en kalk uit België aangevoerd. 
Ook de nabije haven van Huizen was van belang voor aan- en afvoer. Het af 
te graven terrein was bovendien goedkoop. De kalkzandsteenfabriek bestaat 

nog steeds. De groeve, die heeft dienstgedaan tot 1975, is tegenwoordig een 
geologisch monument. De gronden van de groeve worden nu beheerd als na-
tuurgebied net als die van de aangrenzende oude meentgronden.

Prehistorische bewoning en de Blaricummer Eng
Het materiaal dat in de hoge delen van de groeve aan de oppervlak-
te ligt, is vrij rijk aan mineralen. De leem houdt voedingsstoffen en wa-
ter beter vast dan zand. Prehistorische boeren maakten daar gebruik van.  
Er zijn aanwijzingen dat in het gebied van de Warandebergen en de Blaricum-
mer Eng een prehistorische nederzetting heeft gelegen.
Vanaf de volle middeleeuwen heeft de eng van Blaricum zich over deze gron-
den uitgebreid. De groeve werd in deze meentgronden precies tot op de ran-

Patienten in de buitenlucht

den van de akkers van de Eng gegraven. Op die randen lagen aarden wallen 
begroeid met hakhout en stekelige struiken, die het vee van de meent moes-
ten tegenhouden. De rand van de groeve valt hier nu samen met deze oude 
wallen op de rand van de eng. De bossen van de Warandebergen zijn nog 
een restant van de vroegere meent. Het begrip warande staat voor terreinen 
waarvan het recht om te jagen door de graaf (en later de Staten van Holland) 
werd geschonken of verpacht. Hier betrof het konijnenwaranden. De pachter 
van de warande mocht de konijnen bejagen, maar had ook de plicht om de 
konijnenstand op peil te houden. 

De lage delen van de groeve: armere dekzanden
Het oostelijke, lager deel van de groeve, heeft een heel andere ontstaanswij-
ze. Dat is in de afzettingen te zien. In de laatste fase van de laatste ijstijd (het 
Weichselien) was het zeer koud en droog. Het landschap had het aanzien van 
een poolwoestijn. Op grote schaal ontstonden zandverstuivingen en vrijwel 
heel Nederland werd bedekt met een laag van zogenaamd dekzand. 
Alleen de hoge delen van de stuwwallen werden niet door het zand bereikt. 
Aan de voet zette de wind een patroon van lage duinen of zandruggen af.  
In de verse groevewanden was nog zichtbaar hoe deze dekzanden het meng-
sel van grof zand en grind van de stuwwal bedekken.

De lage delen van het landschap: meenten
Ten zuiden van de groeve is nog het landschap te zien dat op deze armere 
zanden is ontstaan. Het gebied was in gebruik als meent. Omdat deze meent 
droog was, bestond de vegetatie uit schrale droge graslanden met plaatselijk 
heide, waarop waarschijnlijk schapen werden gehouden. Bijzonder is dat de 
Meent nooit ontgonnen is tot landbouwgrond of is bebost. Hoewel delen er-
van vanaf de jaren 60 zijn bebouwd, heeft de meent hier nog steeds het aan-
zien van grootschalige, onverdeelde schrale graslanden. Een zeer zeldzaam 
type landschap in Nederland. Het zwak golvende reliëf van het dekzand is nog 
te herkennen.
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Amerongse Bovenpolder

ZANDERIJ CRAILO
De trein van Amsterdam naar Hilversum legt vrijwel het hele traject af over 
hoge spoordijken. Vlak voor Hilversum rijdt de trein echter in een laagte. Daar-
in liggen behalve spoorlijnen ook sportvelden, wegen en natuurterreinen. Dit is 
de grootste zandgroeve van Het Gooi, de spoorwegzanderij Crailo.

Een spoorweg over de heide
Omstreeks 1870 was het gebied ten noorden van Hilversum onbewoond. Uit-
gestrekte heidevelden bepaalden het landschapsbeeld. De heide was in geza-
menlijk gebruik bij Gooise boeren, die hier schapen weidden en plaggen sta-
ken. Over deze heidevelden werd in 1874 de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort 
van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM) aangelegd. 

De spoorwegondernemers merkten al snel dat de droge zandondergrond on-
der het spoor gemakkelijk kon worden afgegraven. De vraag naar zand was 
toen groot. Overal in laag Nederland werden spoordijken op de laaggelegen 
slappe ondergrond aangelegd. Alleen dan was er een voldoende stevige en 
droge basis voor de zware locomotieven en treinstellen. De heidegrond was 
bovendien goedkoop. De spoorwegondernemers moesten wel eerst onder-
handelen met Stad en Lande van Gooiland, waarin de gerechtigde boeren 
(de erfgooiers) waren verenigd. Stevige, droge zandgronden zijn schaars in 
West-Nederland. De zandgrond ligt hier verborgen onder een soms meer dan 
tien meter dik pakket van slappe veen- en kleigrond. Alleen in het Gooi komt 
dit zand aan het oppervlak. In de voorlaatste ijstijd is dat zand opgestuwd 
door ijs tot zogenaamde stuwwallen.

Spoorzanderij
Er ontstond een zogenaamde spoorwegzanderij. Zand werd hier op treinwa-
gons geladen en vervoerd naar lagere delen van het land voor de aanleg van 
spoordijken. Aan weerszijden van de spoorlijn ontstond een zeven tot elf me-
ter diepe laagte die steeds verder werd uitgegraven. In de laagte ontstond 
steeds nieuwe bedrijvigheid: productie van houten dwarsliggers en opslag 
van allerlei materialen.

De inrichting van de groeve
De erfgooiers hadden dubbel voordeel. Ze kregen een vergoeding voor het zand 
en hadden daarnaast bedongen dat de afgegraven grond als grasland werd op-
geleverd. Gras heeft vochtige grond nodig, zeldzaam in het Gooi. Die kwam 
er doordat het zand tot dichtbij de grondwaterspiegel werd afgegraven. Na de 
oorlog drukten Hilversum en Bussum steeds meer hun stempel op de groeve. 
In de zanderij kwamen ook sportvelden, een golfterrein en een zwembad. Ook 
de noordelijke uitvalsweg van Hilversum, de N524, kwam in de groeve te liggen.

Aandacht voor natuur
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de afzanding gestaakt. De groe-
ve was inmiddels zo’n 2 km lang en 800 m breed. Men ging steeds meer 
belang hechten aan de natuur. De groeve, met alle activiteiten, vormde een 
harde barrière voor flora en fauna. Over de groeve werd in 2006 een ecoduct 
aangelegd dat de Bussumer- en Westerheide verbindt met het Spanders-
woud. Het is met 800 meter het langste ecoduct ter wereld. Ook wandelaars 
en fietsers kunnen er gebruik van maken.

Het westelijk deel van de groeve werd ingericht als natuurgebied. Het terrein 
werd extra verlaagd tot iets onder het grondwaterniveau. Door de water- en 
rietpartijen loopt een vlonderpad. Het wandelpad wordt gemarkeerd door op-
nieuw bijeengebrachte grote zwerfstenen uit de groeve en is vernoemd naar 
de grote natuurpionier die hier actief was: het Eli Heimans-Zwerfkeienpad.

 Luchtfoto van langste natuurbrug in Nederland bij Crailo
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CORVERSBOS
Het Corversbos is onderdeel van een fraai landgoed met grote landbouwper-
celen, bossen, lanen en historische boerderijen. Weinig in dit vriendelijke land-
schap doet eraan denken dat dit ooit het leefgebied was van een uitgestorven 
mensensoort: de Neanderthalers. Hoe en wanneer leefden deze mensen hier en 
waarom worden uitgerekend hier zoveel vondsten gedaan?

De Neanderthalers
De Neanderthalers leefden in Euro-
pa tussen 400.000 en 30.000 jaar ge-
leden. IJstijden en warmere tijden 
wisselden elkaar in deze periode af. 
Het waren ‘jagers-verzamelaars’. Ze 
leefden van jacht, visvangst, het ver-
zamelen van noten, vruchten, wor-
tels en ander eetbaars uit de natuur.  
In 1856 werden voor het eerst skelet-
resten van deze mensensoort gevonden 
in het Duitse Neanderthal, bij Düssel-
dorf. Sindsdien hebben Neanderthalers 
enorm tot de verbeelding gesproken. 
Ze werden in eerste instantie gezien als 
zwakbegaafde aapmensen, een beeld 
dat later door nieuwe vondsten en sche-
delreconstructies werd genuanceerd.

Geologisch ontstaan
De Neanderthalers moeten hier geleefd hebben tussen twee ijstijden, in de 
warme periode die we aanduiden als het Eemien (circa 120.000 tot 110.000 
jaar geleden). In de ijstijd die hieraan vooraf was gegaan (het Saalien) waren 
door het landijs de stuwwallen van het Gooi gevormd. Het Corversbos is een 
vrij vlak gelegen gebied aan de voet van de stuwwal. De grond van de akkers 
bestaat uit grof zand met veel grind en stenen. Dat materiaal moet hier zijn 
neergelegd door grote smeltwaterstromen afkomstig van smeltend ijs. Het 
water nam veel bodemmateriaal mee van de stuwwal, dat hier weer sedimen-
teerde. Duizenden jaren later maakten de Neanderthalers dankbaar gebruik 
van de harde vuurstenen die ze hier vonden. Ze sloegen hun kamp op en be-
werkten de vuurstenen tot schaven of krabbers om te snijden of huiden mee 
te bewerken. Ze hadden een grote voorkeur voor de noordelijke vuursteen, die 
door het ijs uit de Scandinavische bergen hierheen was gebracht.

Het landschap van de Neanderthalers 
Hoe zag het landschap er toen uit? Daar kunnen we pas antwoord op geven 
als we nog exacter de ouderdom van de vondsten weten. Mogelijk komen de 
vondsten uit een warme fase van het Eemien. Door stijging van de zeespiegel 
stond West-Nederland toen onder water. De hogere gronden van het Gooi 

staken boven het water uit. Wellicht lag het Corversbos toen niet ver van de 
kustlijn en waren er hoger op het Gooi uitgestrekte bossen. In de tussenlig-
gende zone jaagden en verzamelden de Neanderthalers. Maar de vondsten 
kunnen ook stammen uit de overgangsperiode naar de laatste ijstijd. Het werd 
toen weer kouder, de zeespiegel zakte en het loofbos veranderde in naaldbos 
of toendra.

Bewaarde vondsten
Na ruim 100.000 jaar ligt deze bodem nog steeds aan het oppervlak van de 
akkers van het Corversbos. Zo’n weinig verstoorde bodem uit die tijd is uniek 
in Nederland. Toen in de laatste ijstijd onze streken werden geteisterd door 
ijskoude zandstormen, werd heel Nederland bedekt door een meters dikke 
laag van zogenaamd dekzand. Maar het Corversbos lag net hoog genoeg om 
onbereikbaar te zijn voor het stuivende zand. En toen in de zomers van de 
ijstijd de bovengrond ontdooide en veranderde in slappe modder, lag het ge-
bied vlak genoeg om niet te verspoelen. De bodem bleef onverstoord, totdat 
in 1770 Gerrit Corver Hooft het landgoed Gooilust in  ’s-Graveland uitbreidde 
over de heide die hier toen lag. De akker die toen werd aangelegd, wordt jaar-
lijks geploegd en sinds de eerste vondst in 1969 wordt elk jaar weer gezocht 
naar bewerkte vuurstenen van de Neanderthalers.
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ORGANISATIES, ACTIEF IN HET GEBIED
Vereniging Vrienden van het Gooi
Al sinds 1935 beschermt de VVG natuur, landschap en erf-
goed in het Gooi. Zij houden bij ruimtelijke ontwikkelingen 
het belang van de natuur scherp in de gaten, zijn ze actief in 
het geven van voorlichting en organiseren van educatieve 
projecten. Ook wandelingen met een natuurgids worden ge-
organiseerd, om u te laten zien hoe bijzonder het landschap 
is. Wandelingen worden aangekondigd op de website. 
www.vriendenvanhetgooi.nl.

IVN Gooi en omstreken
IVN werkt aan een duurzame samenleving en is ervan 
overtuigd dat door mensen zelf in aanraking te brengen 
met de natuur, zij zich pas écht bewust worden van de 
waarde ervan. In het Gooi wordt samengewerkt met de 
terreinbeheerders Goois Natuurreservaat, Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer. Veel IVN-gidsen begeleiden 
natuuractiviteiten in hun terreinen. Daarnaast zijn gidsen 
actief in het onderhoud van de natuur. Zie ook de IVN 
wandel- en fietsroutes. 
 www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken

Goois Natuur Reservaat
De waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cul-
tureel erfgoed (samen het “natuurschoon”) vormen een be-
langrijke bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud 
van deze waarden in het Gooi vindt het Goois Natuurreser-
vaat daarom van groot belang voor de bezoekers en be-
woners van de streek, voor nu en later. Iedereen moet de 
natuur en het landschap kunnen ervaren en er kennis over 
kunnen vergaren. www.gnr.nl

Omgevingseducatie (OGVE)
Omgevingseducatie laat kinderen hun eigen omgeving 
ontdekken door middel van lesmateriaal, buitenactivi-
teiten en excursies. Door samen te werken met organi-
saties op het gebied van natuur, duurzaamheid en erf-
goed biedt OGVE een breed aanbod voor het basis- en 
voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek.  
www.omgevingseducatie.nl

Geologisch Museum Hofland
Geologisch Museum Hofland geeft bezoekers inzicht in de 
samenstelling, bouw en geschiedenis van de aarde. Er is 
aandacht voor geologie, mineralen en regionale prehisto-
rie. Speciale aandacht is er voor het ontstaan van Het Gooi 
en de oudste bewoningsgeschiedenis van dit gebied. Als 
educatief centrum biedt het museum aantrekkelijke les-
programma’s aan. Deze programma’s zijn er voor leerlin-
gen van de basisschool en scholieren van het voortgezet 
onderwijs. www.geologischmuseumhofland.nl
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 SUMMARY UTRECHTSE HEUVELRUG

The Heuvelrug region is not only characterised by an ice-pushed 
ridge covered with forest and heathlands. Water plays an important 
role in shaping the region. The Rivers Rijn, Lek, Kromme Rijn, Vecht 
and Eem are bordering the Heuvelrug and the gradients between 
high and low, dry and wet determine the natural landscape diversity. 
This diversity is reflected in land-use, while military defence struc-
tures such as Roman Limes, Hollandse Waterlinie and Grebbelinie 
made use of the natural features in the landscape.

The presence of geological heritage objects, beautiful nature, a varied 
landscape and a rich cultural history on and around the Heuvelrug are 
the reason for Foundation Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht to work 
on qualification of a Unesco geopark. 

The ridge itself was formed in the ice-age, about 150.000 years ago, 
when the inland ice mass coming from Scandinavia pushed the un-
derlying sediments into huge ridges of sand and gravel. Bordering the 
Heuvelrug, wet environments developed due to seepage and rivers.

Het Gooi is a natural, but densely populated area in the northern part 
of the Geopark. Scenically striking, there is mainly a complex low ridg-
es consisting of deposits pushed up during the penultimate glaciation 
by the expanding ice-sheet from Scandinavia. 

The municipalities in het Gooi are Blaricum, Hilversum, Huizen en  
Laren. Near Huizen in particular, the Gooi heights were undermined 

in historical times by the former Zuiderzee, which was also subject to 
tides. This created cliff coasts and beaches. At high wind speeds, the 
Zuiderzee built several storm walls on the beaches in phases. 

Quite a lot of burial mounds have been preserved in the archaeologically 
interesting parts of het Gooi. At the lower pars of the ice-pushed ridges 
a number of settlements arose in the early historical period, whereby the 
flanks of the ridges were already used for arable farming centuries ago. 
To the east of Hilversum, the wet lowland of the Groot or Laarder Was-
meer and its surroundings, which is largely only a few meters above sea 
level, looks different. 

The Neanderthals must have lived here between two ice ages, in the 
warm period that we refer to as the Eemian (120.000 to 110,000 years 
ago).

The defined Geosites in het Gooi are the Fossiele Klif at the former 
coast, the Groot Wasmeer, ’t Bluk en Leeuwenkuil, Landgoed Crailo, 
the Westerheide, St. Janskerkhof en Doodweg, the Gijzenveen / Lae-
gieskamp, the Hoorneboegse heide, the Zonnestraal, the Groeve Oost-
ermeent en Rijsbergen, the Zanderij Crailo and the Corversbos. Worth 
visiting is also the Geologisch Mueum Hofland in Laren.

In this booklet more information is provided on this particular area as 
well as some geo-walking and -cycling routes. 
Please take a look at  www.geoparkhgv.nl.

Voetstappenpad rond Hilversum
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FIETSEN 
Over doodwegen…Heidegebied Gooise stuwwal 28,1 km
Aardkundig Monument-Stuwwal ’t Gooi (zuid) 28,5 km
Aardkundig Monument-Stuwwal ’t Gooi (noord) 36,6 km 
Geoparkroute Zuiderheide 10,5 km
Rondom Blaricum 45,5 km

WANDELEN
Bussummer- en Westerheide 8,1 km
Westerheide arch en geo 4,9 km
Wester- en Bussummerheide 7,9 km
Zuiderheide arch en geo 4,3 km
Zuiderheide  7,0 km
Voetstappenpad Hilversum 25,1 km
Landgoed Zonnestraal 4,6 km
Rondje Hilversums Wasmeer 11,6 km
Rondje Laarder Wasmeer 6,5 km
IJzerenVeld, Bikbergen en Crailo   6,9 km
Tafelberg en Blaricummerheide 7,5 km
Hoorneboegse Heide en Zwarte Berg 6,4 km

COLOFON

Met dank voor de inhoudelijk bijdragen van:
 Goois Natuurreservaat, 
 Hendrike Geessink en Wim Hoek.

Ontwerp, teksten en begeleiding
• Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
• Studio Herder (www.studioherder.nl) 
• CommunicatieCheck (www.communicatiecheck.nu) 

Foto’s
• Marc Hofstra, RAAP/Overland, Wikipedia, 
 Goois Natuurreservaat, Kees de Heer en 
 Gerard Plaggenmarsch - @Gooifotograaf

Bronnen
• Wetenschappelijke- en publieksteksten Geopark 
 (opgesteld door RAAP/Overland)
• Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en 
 Documentatiecentrum TELLURIS, Dr. Henk Visscher
• Tastbare Tijd, Roland Blijdenstijn - Provincie Utrecht

Met dank voor de financiële bijdragen van:
• Gemeente Hilversum
• Prins Bernard Cultuurfonds
• Vereniging Vrienden van het Gooi 
• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Eerste druk juni 2021

RECREATIE
Om de ONDERgrond van het gebied te BELEVEN verdient het aanbeveling om 
de onderstaande GEOwandel- en fietsroutes te DOEN!

Ga voor detail informatie en Geo-tracking naar: www.geoparkhgv.nl



Schaapskudde natuurgebied De Snip


