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Zonnig 2010 !
Fantastisch werk

35% van de stemmen

Uitgekookt

Visuele beelden

Gekraagde roodstaart

Op een zonnige zondag
middag loop ik zijn tuin
in, vrolijk toegefloten door
een nadrukkelijk aanwezige
merel. We scharen ons om
de buitentafel en ik word
getrakteerd op een koel glas
crémant en een kaasje. Dat
begint al goed!
Hoe lang woon jij al in Bosch en
Duin?
Al meer dan 30 jaar!
Altijd in dit huis?
Ja, maar er is wel veel aan verbouwd
in de tussentijd. Het huis is van 1905.
Een apotheker met een groot stuk
grond liet het destijds bouwen voor
zijn opzichter. Die man mocht er
blijven wonen tot z’n dood. Hij is maar
liefst 107 geworden, dus toen wij
het kochten, dachten we: dit is een
gezonde omgeving!
Er moest zeker wel veel aan
gebeuren...
Ja zeker, er was geen sanitair, alleen
een koud kraantje en het hele huis
was vol getimmerd met tapijten
tegen de kou. Behalve een enorme
schouw was er geen verwarming.
Maar goed, we dachten: een plek met
zo veel historie moet wel goed zijn.
Dus we zijn er gewoon voor gegaan.
Hoe zag de straat (Dennenweg,
red.) eruit 30 jaar geleden?
Heel rustig, met dezelfde
lantaarnpalen als nu en hier en daar
een villa in het bos. En vèèl konijnen
en reeën! Ik weet nog dat er ‘s avonds
hiernaast in het bos eens een auto
stond. Bleek van de opzichter van het
Keslerhuis te zijn, die op konijnenjacht
was. Nou, ik kan je vertellen, die man
schoot niet alleen op konijnen, hoor,
de reeën hingen in z’n achtertuin!

Zei hij dat hij ze per ongeluk had
doodgereden!
Waarom hebben jullie Bosch en
Duin uitgekozen als woonplaats?
Tsja, ik hield wel van die rust, het was
hier een beetje het einde van de
wereld. Voor Berby (echtgenote, red.),
die op de Overtoom in Amsterdam
had gewoond, was het wel even
wennen hier. Er gebeurde natuurlijk
nog niet veel hier, Boon was nog een
kleine jongen die hard zijn best moest
doen om huizen te verkopen...
(Ach, anno 2010 is dat niet and
ers, alleen gaat het nu om iets andere
bedragen, red.).
Toen ik vroeger Bosch en Duin
binnenreed en m’n autoraampje
opendeed, was ik meteen alle
werkstress vergeten...
Nu niet meer?
Na 6 jaar voorzitterschap van de
Vereniging is dat wel anders. Ik ben
wat selectiever met het autoraam
geworden!
Je begon toch vol goede moed
6 jaar geleden?
Ja natuurlijk! Maar burenruzies
lost iedereen zelf maar op! Daar is
de Vereniging nu juist weer niet
voor. Ook niet voor het vermijden
van de stort van tuinafval in het
bos, een frequent te hard rijdende
buurtbewoner die zijn weg wil
afsluiten tegen sluipverkeer of iemand
die zijn container structureel midden
op de weg zet. Dan geniet ik toch
liever van de vogels en de rust!
Jullie hebben toch ook maar
fantastisch werk verricht inzake
Soesterberg...
Ja, er waren aanvankelijk 1200 huizen
en 6 bedrijfsterreinen gepland. Dat
zou natuurlijk desastreus zijn geweest.
Defensie had juist veel tijd besteed
aan het behoud en onderhoud van
het natuurgebied. Er zijn biologen en
ecologen aan te pas gekomen met
alle goede resultaten van dien.
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Het moest er natuurlijk een
keer van komen, een interview
met onze enthousiaste (inmid
dels ex-) voorzitter, Rob Meyer!

INTERVIEW

Interview met Rob Meyer door Barbara van der Lelij-van Erckelens
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We hebben veel
voor elkaar gekregen...

Het gezonde verstand heeft voor
alsnog gezegevierd. Maar we moeten
blijven opletten, voor je het weet
liggen er weer nieuwe plannen. De
natuur zelf kan zich tegen lokale
ambitie niet verzetten.

Uw nieuwe
makelaar!
Julianalaan 193, 3722 GK Bilthoven
Telefoon 030-225 0265
E-mail info @makelaardijbilthoven.nl
of bezoek makelaardijbilthoven.nl
Aangesloten bij

Makelaardij Bilthoven

Het is natuurlijk bekend dat de
Gemeente er graag op los kapt
om huizen te kunnen bouwen,
kijk naar Den Dolder...
Daarom moet er ook veel vaker
ingegrepen worden. Het is essentieel
dat de Vereniging er bovenop zit en
waar ze kan de bouw tegenhoudt.
We moeten voorkomen dat Bosch en
Duin een tweede Den Dolder gaat
worden. En Den Dolder steunen om
nog erger te voorkomen. Zo is het ook
erg belangrijk dat het Wallart Sacré
kamp blijft wat het is, geen woonwijk
daar. Bosch en Duin is nog rustig
omdat het relatief geisoleerd ligt, dat
moet zo blijven.
Heb je ook nog rare dingen
meegemaakt als voorzitter?
Ja, natuurlijk! Ik zat eens in Seattle
en werd daar wakker gebeld door
een bewoner van Bosch en Duin:
Rob, kun je langskomen, want er
wordt gigantisch gekapt! Ik middenin
de nacht de Gemeente gebeld en
inderdaad, de illegale kap werd
stilgelegd.
Ook alle landelijke pers voor de deur
met de inbraakgolf, ik weigerde
met ze te praten, er is toen heel wat
leed veroorzaakt hoor. Ludger en
zijn mensen hebben prima werk
verricht. Zonder de beveiliging was
het hier een lustoord voor het gilde
geworden!
Wat vind je van de Vereniging
anno 2010?
De Vereniging bloeit als nooit tevoren.
Toen ik begon, waren we met zo’n
8 à 10 mensen actief, nu zijn dat
er al 50! De krant, de sociëteit, de
jeugdclub... Dat is wel grappig, naast
de jeugdclub is er nu een soort club
voor de moeders, die beneden in de

Blijf je nog actief als je afgetreden
bent?
Jazeker, ik wil doorgaan met het
organiseren van concerten, blijven
schrijven voor het blad, ach, er zijn zo
veel leuke dingen die je kunt doen...

clubruimte schilderen en kleien (O jee,
zou uw redactrice, nu de kinderen de
deur uit zijn, aan de macramé moeten
beginnen...?).
Verder organiseert de Vereniging
natuurlijk veel voorlichtingsavonden,
verkeersveiligheid, inbraakbeveiliging,
noem maar op...
Wat vind je zelf nu van Bosch en
Duin?
Ach, weet je, ik heb tussendoor 4 jaar
in het buitenland gewoond en als je
dan weer terug bent hier, dan zie je de
voordelen van Bosch en Duin als nooit
tevoren. Het is een prachtige enclave.
We zitten hier 30 meter boven de
zeespiegel, op een morene, dat is toch
fantastisch!

Je lijkt me een optimistisch mens.
Dat moet je ook wel zijn door alle
rottigheid die je tegenkomt. Het
positieve maak je zelf. Ik kijk met een
enorm goed gevoel terug naar de
afgelopen zes jaar. Er is veel bereikt
maar het werk moet verder. Ik ga nu
wel weg, laat een slagvaardig bestuur
achter!

Rob met Spike:
Eindelijk meer tijd!

Ik ben het volkomen eens met Rob.
Op deze mooie middag is er niet veel
meer nodig om je blij te voelen. We
maken nog een
wandeltje door
de tuin. Ook daar
blijkt de positieve
creativiteit van Rob
aanwezig te zijn.
Samen met Berby
is Rob bezig een
prachtig kippen
kasteel te bouwen.
Als de kipjes dààr
geen gouden eieren
gaan leggen dan
weet ik het niet!
Ook achterin de tuin
wordt verbouwd, de
zogenaamde “jene
verhut”, waar Rob in
de toekomst hoopt
te kunnen gaan
genieten van een
glaasje, uitkijkend
over zijn vredig
paradijsje.
Ik neem afscheid
van deze sympa
thieke man, die zo
begaan is met het
lot van ons mooie
Bosch en Duin.
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Door Fernande Probst.
Fotografie Ter Kuile Design.

Zo tegen de zomer
ben ik redelijk
uitge kookt, u ook?
Alhoewel... Toen ik op een mooie
dag langs de visboer liep kreeg ik
zin om wat nieuws te verzinnen.
U kent dat misschien, je ruikt
lekkere gebakken vis en bedenkt
wat je nog meer met vis kunt
doen dan bakken of stoven.
Iets zomers, iets lichts, iets
gemakkelijks, waarbij je
niet lang in de keuken hoeft
te staan.

Arnoud van der Muelen Wolf
Hoveniersbedrijf is een modern
en professioneel hoveniersbedrijf dat als doel heeft:
het leveren van uitstekende
dienstverlening dat geheel
voldoet aan uw wensen.
Wij werken met respect voor
oorspronkelijke details. Door
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karakteristieke elementen te
behouden en nieuwe facetten toe te voegen. Met als

resultaat een eigenzinnige,

hedendaagse uitstraling van
uw buiten.

Arnoud van der Muelen Wolf
HOVENIERSBEDRIJF
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Ik gebruikte:
• 3 mooie rijpe tomaten
• 4 theelepels tapenade van
zongedroogde tomaten
• 2 teentjes knoflook
• 1 bolletje mozzarella
• enkele blaadjes basilicum
• ca. 500 gram kabeljauwhaasje
• 1 eetlepel olijfolie
• peper en zout
• bakpapier
Verwarm de oven voor op 180 graden. Leg
een stukje bakpapier op de bakplaat. Snijd
de tomaten doormidden en verwijder de
zaadjes, snijd vervolgens de halve tomaten
in piepkleine blokjes. Snijd de mozzarella
eveneens in hele kleine blokjes. Snijd of
scheur de basilicumblaadjes klein, knijp
de knoflookteentjes uit. Meng de blokjes
tomaat en mozzarella met de tapenade, de
knoflook, de basilicum en de olie, een slag
van de pepermolen en een beetje zout.
Leg het kabeljauwhaasje op het bakpapier
en drapeer het mengsel op de kabeljauw,
plaats de bakplaat in het midden van de
oven. De oventijd is afhankelijk van de
dikte van de kabeljauw, controleer na 10-15
minuten of de vis gaar en warm is. Laat de
vis zonodig nog 5 minuutjes in de oven
staan. Als u de vis met het tomatenmengsel
in aluminium folie pakt kan het ook op de
barbecue.
Eet smakelijk!
Ik wens u een hele fijne zomer en zie u
graag weer in september!

Snel “visje”
uit de oven.

Door Rob Meyer

Gaan nu alle projecten die gepland
waren in het groen niet meer door?
Zo eenvoudig ligt het helaas niet. Vlak
voor de verkiezingen heeft de vorige
coalitie bijvoorbeeld twee bestem
mingsplannen vastgesteld, waardoor
belangrijke bosgebieden worden
bedreigd. In de wijk Kerckebosch
moeten grote delen van het prachtige
binnenbos verdwijnen voor 550 extra
woningen en hierdoor is in een deel
van het monumentale Sanatoriumbos
ook woningbouw mogelijk gemaakt.
Bestuurlijk kunnen wij hieraan op
dit moment niets veranderen. Wel
hebben we in het coalitieakkoord
opgenomen dat wijzigende omstan
digheden het mogelijk maken om
tot een heroverweging te komen. Je

Wat zijn de andere punten waar we
op vooruit gaan?
Naast het ontwikkelen van werkelijke
invloed voor de samenleving en het
behoud van de groene kwaliteit van
ons gebied ben ik ook trots op de
forse stappen die we gaan zetten op
het gebied van verduurzamen van de
samenleving.
Ook willen we werken aan een duur
zame winkelstraat in het centrum van
Zeist. Hiermee kan de regiofunctie
worden versterkt en de leegstand
worden teruggedrongen.
Op het gebied van verkeer en vervoer
zal worden gewerkt aan verbetering
van doorstroming. Bijvoorbeeld door
beter afstellen van verkeerslichten
of die te verwijderen als blijkt dat

De winnaar met 35% van de stemmen
Er is intensief campagne gevoerd
voor de gemeenteraad verkiezingen
in Zeist van 3 maart. In Bosch en Duin
werd onder andere een politiek café
georganiseerd door de sociëteit com
missie. Vrijwel alle partijen hebben
daar uitgebreid kond gedaan van hun
voornemens.
D66 kwam uiteindelijk als de grote
winnaar in Zeist naar voren. Reden
om Pieter van der Ploeg, - lid van onze
Vereniging en lid van de fractie van
D66 Zeist- te vragen hoe deze winst
zich vertaalt in de Zeister agenda’s.
D66 heeft intensief campagne
gevoerd voor de verkiezingen
van 3 maart, vooral ook in onze
omgeving. Zijn jullie tevreden met
het resultaat?
Dankzij de kiezers is D66 de grootste
partij in Zeist met ruim 20 procent van
de stemmen geworden. In Bosch &
Duin hebben we het nog veel beter
gedaan met maar liefst 35 procent
van de stemmen. Onze campagnethe
ma’s behoud van groen en werkelijke
zeggenschap voor de samenleving
spraken duidelijk aan. We zijn ons zeer

bewust van de opdracht die we van
onze kiezers hebben meegekregen.
Wie heeft de onderhandelingen
voorgezeten? Hoe lang heeft het
allemaal geduurd?
Omdat D66 de grootste partij werd
op 3 maart, konden wij de coalitievor
ming trekken. We hebben oud staats
secretaris Annelies Verstand gevraagd
om als informateur op te treden. Haar
verstandig advies vormde de basis
voor de gesprekken die ons onder
handelingsteam, bestaande uit Koos
van Gemeren, Johan Varkevisser en
mijzelf, vervolgens heeft gevoerd met
de andere partijen. De onderhandelin
gen zijn daarna gestart met VVD, PvdA
en Groen Links. De ‘bouwpartij’ CDA
hebben we niet uitgenodigd. De on
derhandelingen hebben in een prima
sfeer plaats gevonden en konden
we twee weken eerder dan gepland
afronden. Op 27 april is het nieuwe
college aangetreden.
Wat zijn de belangrijkste punten in
het coalitieakkoord?
Dat nieuwe bouwplannen niet buiten

Pieter van der
Ploeg, lid van onze
Vereniging en lid
van de fractie van
D66 Zeist. Met op
De achtergrond de
Plaats van het
vierde kwadrant.

de huidige bebouwingsgrenzen kun
nen worden bedacht zal voor veel van
onze kiezers heel belangrijk zijn. Het
groene karakter van onze fraaie leef
omgeving is hiermee veilig gesteld.
Daarnaast zal een nieuwe bestuursstijl
het visitekaartje moeten worden van
het nieuwe college. Onze D66 wet
houder is verantwoordelijk voor het
vorm geven van werkelijke invloed
van de samenleving op alle projecten
binnen de gemeente Zeist. Het resul
taat hiervan zal zijn dat niet alleen de
invloed op bouwplannen groot wordt,
ook ontwikkelingen op het gebied
van bijvoorbeeld verkeer of cultuur
kunnen alleen nog plaats vinden op
basis van wensen en inzichten vanuit
de samenleving. Niet langer mogen
bestuur en samenleving tegenover
elkaar staan. Onze wethouder gaat
er aan werken dat samenleving en
bestuur samen optrekken om de kwa
liteit van onze gemeente te behouden
en waar nodig te versterken. Niet
alleen de komende vier jaar, maar ook
lang daarna.

kunt dan bijvoorbeeld denken aan
een uitspraak van de Raad van State
of financiële problemen bij betrokken
partijen.
In de omgeving van Bosch & Duin
staan, als onderdeel van Hart van de
Heuvelrug, ook nog enkele gebieden
te boek als bouwlocatie. Dit betreft
specifiek het Wallaert Sacrekamp, het
zogenaamde Vierde Kwadrant bij Den
Dolder en de voormalige vliegbasis
Soesterberg. Voor de eerste twee
geldt, dat de komende vier jaar geen
medewerking zal worden verleend
aan ontwikkelingen. Op de vliegbasis
is aansluitend aan Soesterberg noord
een gebied waar woningbouw is
voorzien. We werken er aan om dit
gebied te verkleinen en het aantal
woningen te verminderen. Met name
goedkope woningen willen we uit
de plannen halen. Daarmee slaan we
twee vliegen in een klap: er kan meer
worden verdiend voor groenontwik
keling en minder woningen betekent
ook minder menselijke activiteit in dit
gebied dat grenst aan de Ecologische
Hoofdstructuur.

ze voornamelijk verkeerhinderend
werken. Fietspaden zullen eindelijk
worden opgeknapt en van goede ver
lichting en bewegwijzering worden
voorzien.
Ook de afsluiting van de overweg in
Den Dolder hebben we weer ter dis
cussie kunnen stellen. Dit plan maakt
onderdeel uit van een drieluik, in com
binatie met een fietstunneltje onder
het spoor bij de Tolhuislaan en een
bypassroute via de provinciale weg.
Als een onderdeel van dit drieluik niet
naar wens kan worden gerealiseerd,
gaat de afsluiting niet door.
Waarom koos D66 de wethoudersportefeuille Financiën en Dienstverlening?
We hebben heel bewust gekozen
voor de wethoudersportefeuille
Financiële Duurzaamheid en Dienst
verlening. Onze wethouder is hiermee
de trekker bij het vormgeving van
de werkelijke invloed van de samen
leving op ontwikkelingen. D66 is de
enige nieuwe partij in het bestuur van
Zeist en daarmee in onze ogen ook de
enige partij die een nieuwe bestuurs

cultuur kan initiëren. En daarmee de
samenleving beslissende invloed kan
geven op alle ontwikkelingen. Dus
veel meer dan alleen bouwen. Verder
heeft hij de verantwoordelijkheid over
het grondbedrijf en daarmee finan
ciële invloed op ruimtelijke ontwik
kelingen.
Veel bouwplannen hebben vooral
een financiële reden. Doordat onze
wethouder nu over de muntjes gaat,
kan hij op deze manier indirect ook
sturen op bouwplannen. Een goed
voorbeeld is het Vierde Kwadrant bij
Den Dolder. Als onderdeel van Hart
van de Heuvelrug is verzonnen dat
hier een woonwijk moet komen om
daarmee 3 miljoen euro te verdienen
om ergens anders groen te ontwik
kelen. Onze wethouder gaat op zoek
naar alternatieve financiering en werkt
daarmee aan het afblazen van dit
onzalige plan.
Wat gaan we de komende jaren
zien gebeuren?
We gaan vooral zien, wat er niet gaat
gebeuren. Namelijk al die bouwplan
nen van de vorige coalitie. En het
afsluiten van de overweg in Den
Dolder. Daarnaast gaan we wel de
D66 wethouder veelvuldig in onze
omgeving zien. Hij is als gebiedswet
houder verantwoordelijk voor Huis ter
Heide, Bosch & Duin en Den Dolder.
Zijn e-mail: j.varkevisser@zeist.nl
Wat waren de uitkomsten van
het D66 onderzoek in Bosch en
Duin en Huis ter Heide en hoeveel
daarvan is meegenomen in het
programma?
Niet bouwen op Wallaert Sacre en
het open houden van de overweg in
Den Dolder waren de belangrijkste
uitkomsten van de enquête die D66 in
Bosch & Duin heeft gehouden.
Beide punten zijn in het coalitieak
koord terecht gekomen. Ook verbe
tering van de busverbinding en de
kwaliteit van de fietspaden in Bosch
& Duin vonden hun weg naar het
akkoord.

Weg met die
vermoeide blik

Kijk voor meer informatie
op www.kliniek-emc.nl of
bel naar 030 228 84 00
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Boetseren met Wim Arns
In het clubhuis van de
tennis vereniging waar
kunst, ambacht en natuur
samen gaan, wordt je
uitgenodigd vaardigheid te
ontwikkelen in verschillende
boetseertechnieken.
De Cursus Boetseren:
Deze wordt gegeven door Wim
Arns, docent beeldende vorming en
beeldend kunstenaar. De reeks van 10
lessen begint op maandag 4 oktober
a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Er is veel ruimte en aandacht voor het
persoonlijke proces tijdens het boet
seren. Speelse opdrachten verhogen
het plezier, zo kun je vrijheid ervaren
in het scheppende proces.

Binnen één uur 10 jaar jonger
Geen wachtlijst
De juiste zorg op het hoogste niveau

W W W . B A A S W I J N . N L

Je boetseert in was of klei, je
conserveert een gemaakt
beeld door het te bakken in
de oven, of je maakt een mal
om het beeld af te gieten in,
gips, cement, of brons.
	Je geeft vorm aan je beeld
vanuit je gevoel en intuïtie.
	Je maakt een groot of klein,
abstract of figuratief beeld.
	Je laat je leiden door je fan
tasie, een thema kan aanlei
ding zijn voor een beeld.
	Je kunt je ook laten inspireren
door kunstenaars uit de kunst
geschiedenis.

WIJNKOPERIJ ANNO 1874
Wijnkoperij J. Baas & Zoon
Spoorlaan 1, 3735 MV Bosch en Duin
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Onderdeel van
de cursus kan zijn het
maken van een mensfiguur of een
eenvoudig portret.
De cursus biedt een ontspannen sfeer,
waarin koffie en thee altijd klaar staat
en er ruimte is om nieuwe dingen uit
te proberen en het beeldend vertrou
wen in je zelf te laten groeien.
De reeks van 10 lessen begint op
maandag 4 oktober van 19.30 uur tot
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22.00 uur in het clubhuis van de ten
nisvereniging.
Wim Arns werd in 1948 geboren en
groeide op in Arnhem. Als kind op
weg van school naar huis kwam hij
langs de kunstacademie van Arnhem.
Op de Hoge Veluwe bezocht Wim
vaak het Kröller-Muller museum, dat
ook in het park gevestigd is. In het
museum raakte hij gefascineerd
door de schilderijen en beelden
. De suppoosten waren graag
bereid uitleg te geven over
de artefacten. Toen wist Wim
wat hij later wilde worden:
beeldend kunstenaar.

Na een carriere in de zorg van groeps
leider tot directeur dagverblijf besloot
Wim in 1983 te gaan studeren aan de
Academie voor beeldendevorming.
In 1990 studeerde hij af aan de Hoge
School voor de Kunsten in Utrecht als
docent beeldende vorming. Inmiddels
gaf hij les aan het centrum voor de
kunsten “Het Klooster” te Harderwijk.
Hij gaf les in de vakken: portret en
model boetseren, beeldhouwen. Hij
startte zijn eigen praktijk als beeldend
kunstenaar en begon cursussen te
geven in zijn eigen atelier. Vanaf 1993
geeft Wim ook lessen op middelbare
scholen.
In 1998 brande zijn atelier af. Dit grote
verlies had veel inpact op hem. Pas
na een aantal jaren hervond hij de
inspiratie om zijn atelier op nieuw op
te bouwen en zijn werk als beeldend
kunstenaar en docent voort te zetten.
Wim beheerst diverse technieken en
werkt met alledaagse materialen als
klei, was, gips, papier, hout, steen
en met verschillende metalen als
brons, koper, zink en industrieel
gefabriceerde materialen
Tot slot Wim Arns zelf aan het
woord: “Als kunstenaar ben ik
voortdurend in dialoog met de wereld
om mij heen en vertaal ik mijn waar
nemingen en gevoelens in visuele
beelden. Ik heb een eigen manier van
denken in vormgeven ontwikkeld,
waardoor mijn ambachtelijke vakman
schap ten volle tot zijn recht
kan komen. De passie
om mijn vak aan mensen
overdragen, hen te interesseren
en inspireren biedt mij veel
plezier en voldoening.
Werken van Wim zijn o.a in het bezit
van overheden en particulieren.

www.atelierdekoepel.nl

Door Rob Meyer

Er is de afgelopen jaren, en wel sinds het bericht dat vliegbasis
Soesterberg zou gaan sluiten, heel wat afgekaart over de natuur
waarden van de terreinen van de vliegbasis. De vliegbasis zou
natuur gaan worden. Maar wat was deze daarvoor dan?

DUINTIPS

Gemakshalve werd voorbijgegaan aan
de inspanning die door Defensie is
verricht om van het terrein vooral te
behouden wat het voor het gebruik
van Defensie feitelijk al was: een schit
terend natuurgebied.
Niet te kapittelen door klein gemeen
telijk leed hebben de hekken van
Defensie niet alleen de natuur in stand
gehouden, maar bovenal jarenlang de
bureaucratie buitengehouden!
Wat is er binnen de hekken gedurende al die jaren zoal gebeurd?
Zoals op ieder militair vliegveld is ten
behoeve van de veiligheid vogel
beheer van groot belang. Militaire
luchtvaart gaat nu eenmaal niet goed
samen met roofvogels. Door een
afgewogen vogelbeleid te voeren
houd je de veiligheid in stand.
Zo is er op vliegbasis Soesterberg
rondom de start en landingsbanen
sprake geweest van verschraling
beheer. Door zo weinig mogelijk te
maaien en niet te mesten zijn op

en direct langs de banen gebieden
gecreëerd, waar voor vogels
nauwelijks meer wat te halen viel.
Goed voor de veiligheid!
Door het verschralingbeheer is er
tegelijkertijd een forse toename
van de veldleeuwerik ontstaan (75
paartjes). De veldleeuwerik is in onze
omgeving nauwelijks nog waar te
nemen en beperkt zich echt tot Soes
terberg. Daarnaast is de voormalige
vliegbasis (in ieder geval nu nog) een
veilig gebied voor de bonte vliegen
vanger, boompieper, boomleeuwerik
en de buizerd. Als ik schrijf in “ieder
geval nu nog”, beoog ik daar mee aan
te geven dat met de openstelling van
het natuurgebied de toekomst van al
die soorten niet vanzelfsprekend is ge
waarborgd. Keuzen dienen te worden
gemaakt.
Dat was een van de redenen dat het
Urban Landscape Institute adviseerde
geen woonhuizen en industrieter
reinen op het terrein te vestigen,

maar alle bestaande natuur in stand
te houden. Dat is voor een groot
deel gelukt. Nu de hekken eenmaal
weg zijn, wordt uiteraard toch weer
landjepik gespeeld. De zes geplande
bedrijfsterreinen, echter, komen er niet
en er wordt slechts matig gebouwd
(geen 1200 woningen!).

terkasten die verspreid over de basis
hangen. Het ree is vaste bewoner en
ook soorten als eekhoorn, konijn, haas,
vos, egel en bunzing hebben het hier
blijkbaar prima naar hun zin. De basis
is een bron van leven. Als straks de
hekken neergaan kunnen we daar
volop van genieten!

tje doorheen? Door de huidige crisis is
het niet helemaal zeker of het defensie
museum er wel komt, zoals oorspron
kelijk gepland. Door gebrek aan finan
ciële middelen kan er weer extra druk
op het gebied ontstaan en kunnen
er toch weer meer bouwplannen tot
ontwikkeling worden gebracht.

De op het terrein aanwezige 180
hectare bos is zoveel mogelijk natuur
technisch onder beheer geweest;
er zijn open plekken geplaatst, jong
volwassen en ouder bos zijn goed
met elkaar in evenwicht gebracht.
In de bossen komen vele soorten
broedvogels voor. Naast de algemene
soorten als roodborst, boomklever,
boomkruiper en diverse soorten mezen
en vinken, broeden hier ook de gekraag
de roodstaart, groene specht, bosuil,
havik en sperwer. Bent u daar nog?
Het mannetje van de gekraagde rood
staart is aan de onderzijde oranje en
heeft een zwarte rug. Het vrouwtje is
grijsbruin van kleur. Het vogeltje heeft
een sneeuwwit voorhoofd en een git
zwarte keel. Het zijn echte vliegenvan
gers. Alhoewel ze nestelen in eiken,
zitten ze graag op de eerste rang
bij grasland. Een diplomatiek plekje

Vleermuizen
De vliegbasis herbergt al jarenlang
een populatie overwinterende
vleermuizen. Op de vliegbasis werden
meer dan 30 verblijven geschikt
gemaakt en ingericht als winterverblijf
voor deze diersoort. Sommige verblij
ven, zoals de schuilbunkers zijn boven
gronds en begroeid. Andere verblijven
zijn ondergronds. Eén keer per jaar
worden deze verblijven bezocht door
vrijwilligers van de Vleermuis Werk
groep Defensieterreinen. Tijdens deze
inventarisatie wordt geteld hoeveel
vleermuizen van welke soort aan
wezig zijn in de verblijven. Ieder jaar is
er weer een toename van het aantal
overwinterende dieren.

Waakzaamheid blijft dus geboden.
Van de nieuwe Colleges in Zeist en
in Soest mag een andere invalshoek
worden verwacht als het gaat om de
ontwikkeling van de voormalige vlieg
basis Soesterberg. Veel groen!

Bron:
Cor Kaldenbach,
voormalig Vogelwacht Vliegbasis
Soesterberg

van waaruit makkelijk kan worden
gejaagd! De gekraagde roodstaart is
een vogelsoort van oude, parkachtige
bossen. Open plekken, oude bomen,
grasland of heide moeten elkaar
afwisselen. Gekraagde roodstaarten
zijn holenbroeders. Zij maken ook wel
van nestkasten gebruik. De aanwezig
heid van een gekraagde roodstaart
blijft vaak onopgemerkt: hij is nogal
een schuwe en onopvallende vogel,
die vaak pas opvalt wanneer het
mannetje uitbundig zit te zingen. De
gekraagde roodstaart is tegenwoordig
niet meer zo algemeen als enkele
decennia geleden.
De boommarter brengt af en toe een
bezoek aan één van de speciale mar

Crisis
Ongekend zo’n rijkdom om de hoek.
Moet daar nu echt ook nog een trein

Maar behoudens de gemeentelijke
en provinciale belangen zijn er ook
andere overwegingen die een belang
rijke rol zullen spelen bij het in stand
houden van dit natuurgebied bij uit
stek. Een paar regelmatig loslopende
honden kunnen de waarde van het
gebied in luttele weken volledig doen
veranderen. Hoe je er ook tegenaan
kijkt, straks kunnen we daar allemaal
naar binnen, wandelend of met de
fiets. Hopelijk een verrijking voor
ieder!
“Dus beste lieden. waerschuwt uw
tuinmannen!”

Een schitterend natuurgebied!
natuurgebied
Blijvend te zien op
voormalige vliegbasis…

De boomkruiper

De boomklever

De gekraagde
roodstaart

De roodborst

De groene specht

De bosuil

De havik

Het zomerseizoen is
aangebroken.

Bericht uit andere hoek, door Bettina Wigman-Verhorst

Precies een jaar na het 70-jarig
jubileum van de Amsterdamse
Club voor Zweefvliegen (ACvZ),
werd in 2003 bekend gemaakt
dat de vliegbasis Soesterberg
zou worden gesloten.
Vanaf dat moment moesten ook zij,
samen met alle andere belang
hebbenden, zich doen gelden om
een “plekje” voor hun sport -het
zweefvliegen - te kunnen blijven

achter een sleepvliegtuig. Op jaarbasis
worden er ongeveer 7000 starts
gemaakt waarvan 500 sleepstarts.
Op een hoogte van ongeveer 400-500
meter wordt ontkoppeld, waarna het
zweefvliegtuig zijn vrije vlucht kan
beginnen. Dat kan een lokale vlucht
zijn in het kader van instructie, maar
net zo goed een prestatievlucht
waarbij afstanden van honderden kilo
meters worden afgelegd naar bijvoor
beeld Duitsland, België en Frankrijk.

en dus vergelijkbaar met een gewone
sportvereniging.
Op basis van veel vrijwilligerswerk en
zelfwerkzaamheid wordt geprobeerd
om de sport betaalbaar te houden
zodat deze voor een breed publiek
(inclusief jeugd) toegankelijk blijft.
Voor iets meer dan 60 euro per maand
kan je zoveel vliegen als je wilt en
bij die prijs is lesgeld en gebruik van
materiaal inbegrepen. De volledige

De zweefvliegclub
uitoefenen. Gelukkig heeft het
Ruimtelijk Plan hierin voorzien en blijft
de club bestaan op de bakermat van
de Nederlandse Luchtvaart, waar 100
jaar geleden de eerste zweefvliegstart
plaatsvond.
En zie: nu de stilte overheerst in het
prachtige gebied, is het zweefvliegen
de enige activiteit die nog over is
gebleven. Althans voorlopig, want de
toekomst biedt vele mogelijkheden.
Als straks de vliegbasis voor iedereen
toegankelijk is, kan men tijdens de
wandeling of fietstocht meegenieten
van het starten en landen van de
zweefvliegtuigen.
De ACvZ heeft 10 zweefvliegtuigen in
eigen beheer en 45 zweefvliegtuigen
van (groepjes) individuele leden.
Hiermee huisvesten zij -na Terlet- het
grootst aantal kisten op een veld in
Nederland. Ruim 500 mensen zijn
aan de ACvZ verbonden, waarvan
ongeveer 200 actief vliegenden.
De zweefvliegtuigen kunnen niet
zelfstandig starten. Dit geschiedt door
middel van een lier of door opslepen

De club beschikt over een eigen in
2002 gebouwde hangar waarin de
volledige clubvloot gemonteerd en
gestald kan worden. Verder een werk
plaats en natuurlijk een clubhuis met
instructie- en bestuursruimte. Het is
een vereniging zonder winstoogmerk
De landing wordt ingezet

opleiding voor het halen van het
zweefvliegbrevet wordt binnen de
ACvZ verzorgd.
Geïnteresseerd?
Velen uit onze omgeving zijn u
voorgegaan! www.ACvZ.nl

Jurgen: “klaar
voor de start,
highball!”

Dat betekent voor de SocieteitCie een rustige periode waarin
we op zoek kunnen gaan naar nieuwe, boeiende en leerzame
sprekers voor het nieuwe seizoen.
informatieve lezing over oogbehan
delingen.
Een terugblik op afgelopen
seizoen.
Op de familieavond, woensdag 21
Na de zomer en de vakanties zijn we
april waren er helaas minder bezoe
op de vierde woensdag van septem
ber 2009 weer aan een nieuw seizoen kers dan verwacht. Het was gezellig
om met een aantal nieuwe gezinnen
begonnen met een familie avond. Bij
deze gelegenheid konden er vakantie kennis gemaakt te hebben.
verhalen worden uitgewisseld en
Fernande liet ons tijdens deze avon
enkele leden lieten ons kennis maken
den weer genieten van haar kook
met hun creatieve activitei
kunst. Zelfs toen ze in de maanden
ten.
januari en februari niet aanwezig
kon zijn wegens een gebroken knie,
Woensdag 21 oktober
kookte ze toch voor ons!
informeerde Joost Ruiten
berg de aanwezigen over de
vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep. Het nieuwe seizoen:
Woensdag 22 september
Joost Ruitenberg is voorzitter van de
start met een gezellige avond waarin
gezondheidsraad. Dit was een erg
we u laten kennis maken met de
actueel onderwerp die maand.
cursussen die in het souterrain van het
clubhuis georganiseerd worden.
Woensdag 18 november vertelde
Leen Zevenbergen een boeiend
verhaal over zijn wereldreis die hij
Woensdag 20 oktober
samen met zijn vrouw en 3 school
zal Ger Groenhuijzen
gaande kinderen heeft gemaakt.
een boeiende presentatie geven
Woensdag 16 december hebben we
over de piramide van Austerlitz en de
een succesvol jaar afgesloten met de
geschiedenis van het ontstaan van
Hazenpeperavond.
de piramide.
Woensdag 20 januari 2010 was er
geen spreker, maar een dansworkshop
merengue en quickstep. Dit was voor
veel leden, gezien de opkomst, een
reden om deze maand over te slaan.
Jammer, maar we wilden zien of hier
interesse voor was onder de leden.
Woensdag 17 februari organiseerden
wij een Politiek Café om onze leden
goed geïnformeerd te laten stemmen
voor de Gemeenteraad verkiezingen.
Woensdag 17 maart gaf oogarts
Nico Trap met een erg leerzame en

22 septemb

er - start d

Woensdag 17 november volgt nog
informatie over via de e-mail /post.

Woensdag 15 december
sluiten we het jaar af met
de Hazenpeper avond! Meer informa
tie volgt per e-mail en evt. post.
Wij hopen u te mogen begroeten
op deze avonden.
De Sociëteitsavonden zijn voor alle
leden vrij toegankelijk en er is geen
reservering vereist. Ook kunt u binnen
komen en vertrekken wanneer het u
uitkomt.

Programma
18:30 aperitief
19:00 aanvang diner buffet
20:00 spreker
(niet in de maanden september/
december/ april en mei)
21:00 napraten met een drankje
23:00 sluiting
Informatie of ideeën ontvangen wij
graag via: mobiel 06 -50 867 340 of
yvonnedekker@vtspn.nl

20 oktober - Piramide

iverse curs

ussen

22 septe

e cursussen
mber- start divers

van Austerlitz
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Ideeënmarkt Bosch en Duin
Het nieuwe seizoen gaan wij openen
met een inspirerende ideeënmarkt.
De afgelopen maanden hebben een
aantal mensen ons benaderd die
graag informatie of een presentatie
willen geven over een bepaald
onderwerp.
Deze mensen en onderwerpen
hebben wij gecombineerd in een
markt op:
woensdag 22 september 2010.
Op dit moment zijn er al kraampjes
met de volgende thema’s:

• De mogelijkheden van glasvezel
• Goedkope energie
• Beveiliging in Bosch en Duin
•	Vereniging Bosch en Duin: waar zijn
we allemaal mee bezig?
•	Kunst en kitsch: workshops,
cursussen, e.d.
• Boek presentatie
• Jeugd activiteiten in Bosch en Duin
•	Historische wetenswaardigheden
over de omgeving
•	RAZ (Residentiële Ambulante Zorg):
de mogelijkheid in Bosch en Duin
zo lang mogelijk in je eigen huis te
kunnen blijven wonen.

•	En natuurlijk de bekende
culinaire happen met zeefruit!
Er is nog ruimte voor een kraampje.
Heeft u aan de bewoners van Bosch
en Duin e.o. iets te vertellen of iets
interessants om kennis van te nemen,
meld u dan aan bij: yvonnedekker@
planet.nl of via 06-50 867 340.
Tot ziens op de markt en
22 september aanstaande.
De SocieteitCie:
Yvonne Dekker, Caspar Treurniet,
Fernande Probst, Emely Dekkers

Nieuws over de workshops
KREDIETCRISIS...

TOCH
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De gezellige schilderclub was een
doorslaggevend succes afgelopen
winter. Vele enthousiaste leden
hebben onder het toeziend oog van
Lilian Oldenhof prachtige schilderijen
gemaakt.
De deelnemers hebben vooral
veel geleerd op het gebied van
acrylverftechnieken. Er hangen nog
een aantal creaties aan de muur in
de clubruimte. De lessen waren niet
alleen leerzaam, maar ook gezellig.
Ons motto is dan ook dat creativiteit
mensen nader tot elkaar brengt.
Er waren 16 schilderslessen. In het
najaar zullen er weer nieuwe lessen
in de ochtend en de avond van start
gaan. Informatie volgt via de mail.

CRISIS?!

Dat de kredietcrisis de gemoederen bezighoudt staat vast. Waarschijnlijk
heeft u zelf ook veel vragen... Of misschien zelfs zorgen... Over de
invloed die de crisis op uw financiële leven kan gaan hebben...
Of misschien al heeft...
Loop daar niet mee rond maar laat u vakkundig voorlichten door de
notaris. Dat is dé persoon bij uitstek die niet alleen uw vragen kan
beantwoorden maar óók juridische oplossingen kan bieden! Oplossingen
die de kredietcrisis buiten de deur houdt en veiligheid voor de toekomst
creëert.
Behoefte aan meer informatie maar vooral daadkracht?
Bel of email dan voor het maken van een gratis afspraak. En omdat het
tegenwoordig allemaal moeizaam genoeg gaat kunt u ook gerust
langskomen in de avonden of in de weekenden.

Schoudermantel 37
3981 AE Bunnik

Graag tot snel!

T: 030-656 87 88
F: 030-656 56 68
E: tl@anotaris.nl
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Daarnaast is er een zeer druk
bezochte workshop kleurenanalyse
georganiseerd. Dit werd op
professionele manier geleid door
Emely Dekkers.

mr. Th. Langerwerf
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In het najaar wordt begonnen met
een nieuw thema boetseren o.l.v.
beeldend kunstenaar Wim Arns.
Dit is een reeks van 10 lessen
beginnend op maandagavond

4 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Er staan nog andere workshops op
het programma voor het najaar:
• foto bewerking
• kalligraferen
• kleurenanalyse II
•	papier vouwen met stevig papier

gewekt, geef dan uw mailadres en/
of telefoonnummer aan ons door.
Wij zorgen er dan voor dat u over
alle cursussen op de hoogte wordt
gehouden.
Gitta Kreeftmeijer
0346-354924, email: gitta@kreeftmeijer.nl

Annemarie Treurniet
Deze workshops worden nog
verder uitgewerkt. Is uw interesse

030- 693 11 89 of 06 -15 331 667
e-mail: a.f.romeny@gmail.com

Vele enthousiaste
leden hebben onder
het toeziend oog
van Lilian Oldenhof
prachtige schilderijen gemaakt.

GOED

Door Maarten van der Kloet, deel 12

ONTROEREND

Wie door Bosch en Duin
rijdt ziet een staalkaart aan
architectuurstijlen. Niet alleen
staan er in ons buurtschap
villa’s in de moderne en on
moderne of traditionele stijlen,
maar ook is er gebouwd in een
organische stijl. Deze laatste,
evenals de andere stijlen laat
zich moeilijk definiëren, om
dat er een grote verscheiden
heid aan architecten met deze
stroming in verband wordt
gebracht.
Maar toch zijn er enkele gemeen
schappelijke kenmerken die samen
de organische architectuur vormen.
Kleinschaligheid en fantasievolle
gebouwen, met een menselijke maat
en natuurlijke vormen, materialen
(baksteen en hout) en kleuren staan
centraal, evenals duurzaamheid.
Hiermee reageerde deze architectuur
op het grootschalige en monotone
karakter, de anonimiteit van de mo
derne architectuur uit de jaren zestig.

Literatuur:
Bayes, Kenneth;
Anders omgaan met
bouwen - organische
architectuur voor nu en
later; Zeist 1994.
Ree, Pieter van der;
Organische
architectuur – mens en
natuur als inspiratiebron voor het bouwen;
Zeist 2000
Noten:
1. Zie: Bosch & Duin’s
Belang, derde jaargang,
uitgave 6 maart
2007 en Rob Meyer,
‘Stichting vrienden van
Christophorus’, in Bosch
& Duin’s Belang, vierde
jaargang, uitgave april
2008.

Het belangrijkste stijlkenmerk is haar
expressieve vormentaal. Daarnaast
ontleent zij haar legitimatie aan
de wetmatigheden in de natuur.
Architectonisch komt zij tot uitdruk
king in een doorbreking van de
rechthoek door veelhoekige asym
metrische vormen toe te passen. De
plattegrond, evenals de opstand, kan
iedere denkbare vorm of profiel aan
nemen. De daken kunnen plat zijn en
de plattegrond benadrukken, maar
ook ingewikkelde ruimtelijke vormen
aannemen. Veelal zijn deze gebouwen
nauw verwant aan de plek waar zij zijn
gerealiseerd.
Een van de belangrijkste wortels van
de organische architectuur ligt in de
antroposofie van Rudolf Steiner, het
spirituele, het menselijke ik als levend
en zich ontwikkelend wezen.
Rudolf Steiner (1861 - 1925)
Volgens hem is de ‘Antroposofie een

Amsterdamse Poort

Hoofdkantoor Gasunie in Groningen

weg tot inzicht, die het geestelijke in
de mens en in de kosmos wil verbin
den’. Hij wilde een nieuwe kunst en
architectuur scheppen die wortelt in
een spiritueel inzicht van de mens en
haar omringende wereld.
Het principe van de metamorfose
staat voor hem centraal; de innerlijke
samenhang tussen zich in de tijd
ontwikkelende vormen. Tegelijkertijd
vormt dit principe voor hem de brug
tussen de zintuiglijke en geestelijke
werkelijkheid.

tweede Goetheanum plaats en werd
het gehele gebouw aangepast aan de
moderne eisen van deze tijd.

In de antroposofische architectuur
wordt in de plattegrond, de opstand
en/of de dakopbouw vaak het penta
gram (een vijfhoek met hoeken van
72 graden) of een kristalachtige vorm
toegepast.
Een tweede karakteristiek kenmerk is
dat er nauwelijks hoeken van negen
tig graden zijn. De meeste hoeken
bestaan uit een veelvoud van negen
graden; bijvoorbeeld geen 45 graden
maar 36 of 54 graden, geen 90 graden
maar 72 of 81 graden.
Het belangrijkste gebouw dat Steiner
vorm gaf, hij was niet als architect op
geleid, was het tweede Goetheanum
(1924 -1928), in Dornach- Zwitserland.
Het eerste Goetheanum (1913 1922/23), eveneens door hem vorm
gegeven, brandde af op oudejaars
avond nieuwjaarsdag 1922-1923.
In de periode 1996 -1998 vond er een
grootscheepse verbouwing van het

Ton Alberts (1927 - 1999) en
Max van Huut (1947)
In Nederland was het Ton Alberts en
zijn compagnon Max van Huut, die
met hun ontwerpen de iconen zijn
geworden van de organische architec
tuur.
Alberts achtergrond als yogaleraar
vormde voor hem de aanzet om op
zoek te gaan naar een verbinding
tussen architectuur en spiritualiteit.
Hij ontwikkelde een sterke intuïtieve
werkwijze waarbij hij zich door het
traditionele bouwen liet inspireren.
Een bekende uitspraak van Ton
Alberts is dat ‘De rechthoekige ruimte
de mens hard, hoekig en rationeel
maakt. Een wat lossere, vrijere vorm
doet de mens vriendelijker en onge
dwongen zijn’.
De schoonheid van de natuur is voor
Alberts een grote inspiratiebron. Ieder
gebouw heeft iets eigens, iets natuur
lijks dat ontstaat uit de samenwerking
met de gebruikers. Door het samen
spel van vorm, kleur en materiaal
vormt zich een geheel, waarin de
mens een centrale rol vervult.
Drie elementen zijn belangrijk in hun
architectuur; kleur, vorm en materie.
Kleuren beïnvloeden de emoties, ma
terie werkt in op de persoonlijkheid en

de vorm op de ziel. Iedere vorm heeft
zijn eigen kracht, eigen energie, die op
diep niveau in de mens doordringt.

tiebron heeft Monument Valley, in de
staat California - de Verenigde Staten,
gediend.

Het belangrijkste gebouw van het ar
chitectenbureau Alberts en Van Huut
is het hoofdkantoor van de toenma
lige NMB (1979 - 1987), nu ING groep,
dat onderdeel uit maakt van het
winkelcentrum de Amsterdamse Poort
(Amsterdam - Zuidoost). Daarnaast
hebben zij in de stad Groningen
het hoofdkantoor van de Gasunie
(1988-1994) ontworpen.

Het bekendste voorbeeld van de
organische architectuur in Bosch en
Duin is het Heilpedagogisch Instituut
Christophorus, Duinweg 35, ont
worpen door de ‘antroposofische’
architect Joan Risseeuw.

Dit eerste gebouw, in de volksmond
de apenrots genoemd, is inmiddels
een klassiek statement geworden en
heeft het startschot gegeven tot een
andere soort architectuur en bouwen
in Nederland.
Het hoofdkantoor van de Gasunie,
een eyecatcher als je de stad vanaf het
westen inrijdt, is volgens een enquête
in Trouw in 2007 het mooiste gebouw
van dat jaar in Nederland. Als inspira

Hoofdgebouw Christophorus, Duinweg 35

Een van de belangrijkste gebouwen
uit het oeuvre van Risseeuw is het
Iona-gebouw van de Vrije Hogeschool
(1976 – 1978) in Driebergen, gebaseerd
op de antroposofie van Rudolf Steiner.
De belangrijkste stijlkenmerken zijn de
kristalachtige vorm en het gebruik van
duurzame materialen.
Tot 1997 huisde de Vrije Hogeschool in
dit gebouw, daarna werd het een cul
tuur- en congrescentrum dat ruimte
biedt aan ruim vijftigduizend bezoe
kers per jaar. In 2007 is het gebouw
‘geüpgrade’ door de interieurontwer
per Jan Kooijman, die een complete
restyling heeft toegepast.

Later zou Risseeuw Christophorus
ontwerpen. Deze instelling, een
leef- en werkgemeenschap voor 90
verstandelijk, soms ook lichamelijk,
gehandicapte kinderen en jongeren
van twee tot eenentwintig jaar, maakt
onderdeel uit van de Camp Hill bewe
ging.1
Het hoofdgebouw van Christop
horus aan de Duinweg bestaat uit
verschillende bouwvolumes met
‘ab-ge-eckte’ hoeken (zoals de antro
posofen dit noemen) en een aantal
schilddaken met een brede daklijst.
Als een van de meest karakteristieke
stijlkenmerken ontbreken, evenals in
het Iona-gebouw, ook hier de rechte
hoeken. De gevelopbouw, met name
de houten raam- en deurkozijnen,
hebben naast de rechte hoeken aan
de onderkant, schuine hoeken aan de
bovenkant. In zijn architectonische
uitstraling heeft dit gebouw in Bosch
en Duin een unieke positie.
Maarten van der Kloet

Rectificatie:
In het laatste num
mer van Bosch en
Duin’s Belang (vijfde
jaargang; uitgave 17,
december 2009) is bij
mijn artikel ‘Ontroe
rendgoed - deel 11’
tijdens de opmaak de
literatuurverwijzing
komen te vervallen.
Deze moet zijn:
Henselmans, Jan (ar
chitect), Landhuizen
en Bungalows, Van
Holkema & Warendorf
N.V., Amsterdam.
Beusekom, Frits
van, Natuur in een
bewoond land
schap, Uitgave ter
gelegenheid van
het 75-jarig bestaan
van de Vereniging
Bosch en Duin en
Omstreken, Den Haag
1998.
Het citaat, onder
de kop ‘Bungalow
mevrouw A.H. Wijga,
Biltseweg 36, 1952’;
komt uit het boek
Landhuizen en Bun
galows, pagina 36.

In ons laatste gesprek in
januari j.l. met de leiding van
het beveiligingsbedrijf Securi
tas en de wijkagent van onze
buurtschappen hebben wij
mogen constateren dat het
relatief rustig is op het gebied
van inbraken. Niet dat er geen
inbraak meer plaats vindt. Dat
kunnen wij helaas niet zeggen.
Wel dat er mede dankzij de re
gelmatige surveillance van de
beveiligingsbedrijven, waaron
der Securitas, het aanzienlijk
minder aantrekkelijk wordt
gevonden door het inbrekers
gilde onze buurtschappen te
bezoeken.

Securitas Soesterberg - tel. 0346 - 35 60 70 - www.securitas.nl
Uw partner voor de collectieve buurtpreventie in
Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder

Helaas blijft een deel van Bosch en
Duin een extra aandachtsgebied. Dat
is onder meer de Jozef Israëlslaan en
aangrenzende lanen. Daar hebben
toch enkele inbraken plaatsgevonden.
Zowel de politie als Securitas geven
deze lanen extra aandacht en houden
ook mensen staande of noteren
kentekens. Deze gegevens worden
door Securitas weer doorgegeven aan
de politie.
Wij zijn blij met deze nauwe samen
werking en zijn verheugd te verne
men dat de politieleiding deze samen
werking in de nabije toekomst verder
wil intensiveren. Niet alleen voor onze
buurtschappen, maar voor de gehele
regio. Dat is een pluspunt. Al enkele ja
ren promoten wij het belang van deze
samenwerking. Securtias Soesterberg
heeft daar ook zeer ruime ervaring
mee, o.a. op het bedrijventerrein te
Vianen. Daar wordt nauw samenge
werkt met Securtias, de politieleiding
en de managers van de bedrijven op
het bedrijventerrein Vianen.
Alles valt en staat natuurlijk met
de deelnemers aan ons project en
dat bent u als bewoner. Hoe meer
bewoners er deel nemen des te meer
de lasten verdeeld kunnen worden en
de surveillance-uren alleen maar toe

kunnen nemen. Daarom de oproep
aan de bewoners om informatie aan
te vragen middels een persoonlijk
gesprek of een brief met daarin de
kosten per deelnemer. Wij zien het als
een soort verzekering.

lijke inbrekers. Zij voelen zich snel in
het nauw gedreven en zullen niet met
een gewillig oor naar u luisteren, laat
staan meegaan. U kunt middels een
e-mail of telefonisch altijd contact met
ons opnemen.

Tenslotte de oproep aan iedere
bewoner om alert te zijn en vreemde
gedragingen te melden bij de politie
en ook bij ondergetekende. Onder
neem zelf geen acties tegen moge

Ludger van Zwetselaar
Voorzitter commissie beveiliging Bosch en Duin e.o.
E-mail: beveiliging-b-en-d-eo@baldershage.nl
Mobiel: 06 -135 790 71

Beveiliging
Bosch en Duin,
Huis ter Heide
en Den Dolder

Door Rob Meyer

Het was u wellicht niet ont
gaan dat Het Witte Kerkje dit
jaar 150 jaar bestaat. Met veel
aandacht en enthousiasme
werd dit jaar gestart met de
festiviteiten. In onze vorige
uitgave heeft u daarover kun
nen lezen.

Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
Tel: 030 - 228 22 11
Fax: 030 - 231 70 03
www.dierenkliniekdendolder.com

Huisvisite mogelijk

www.dierenkliniekdendolder.com

Voor gezelschapsdieren en paarden
Dr J.C. Boswijklaan 11a
3734 EA Den Dolder
Tel: 030 - 228 22 11
Fax: 030 - 231 70 03

Aanleg en onderhoud
van uw tuin? 't Wencop!
Hoveniersbedrijf ’t Wencop
Wencopperweg 64, 3771 PP Barneveld
T 0342-416501 • F 0342-492794
E wencop@wencop.nl

Huisvisite mogelijk
www.wencop.nl

HET WITTE KERKJE

150 JAAR

In eerste instantie laat een dergelijk
jubileum u natuurlijk koud. U bent
tenslotte niet hervormd, gaat ook
reeds lang niet meer ter kerke, u
rekent zichzelf niet tot de incrowd van
Huis ter Heide en u bent al helemaal
niet van plan dat te worden.
Met het jubileum is de gelegenheid
te baat genomen een boek over het
Witte Kerkje te maken dat niet alleen
de plaats van Het Witte Kerkje in de
samenleving beschrijft, maar de hele
ontwikkelingsgang naar het huidige
dorp Huis ter Heide (en Bosch en
Duin).
Een juweel van een boek! Niet alleen
(eindelijk!) de uitstekende en eerste
goede beschrijving van de ontstaans
geschiedenis van Huis ter Heide (en
Bosch en Duin), vooral qua keuze van
informatie en een schitterende vorm
geving uniek boek dat zich goed laat
lezen, niet in de laatste plaats omdat
de beschreven details dikwijls zeer
smakelijk zijn!
Wat was nu de werkelijke reden dat
de aanwas van dennenbomen op
onze voormalige heidegronden zo
snel verliep?
Gaan die dennenbomen nu echt zo
snel? Hoe kon kale heide zo onge
looflijk snel bos worden? Jawel, uit
oogpunt van belastingvoordeel!
In 1942 wordt rigoureus de klok van
het kerkje verwijderd, de 115 kilo
brons is plotseling voor andere doel
einden benodigd.
Tot omsmelten tot de vuurmond van
een kanon komt het uiteindelijk niet
door ingrijpen uit Amsterdam.

“Gedenken,
ontmoeten
en...
beleven”

Het kerkje ligt pal voor de luchthaven
Soesterberg en moet in oorlogs
tijd een baken vanuit de lucht zijn
geweest voor vriend en vijand. In 1945,
tien dagen voor de bevrijding krijgt
het kerkje de volle laag vanuit de lucht
van 12 Britse Spitfires.
Met kunst en vliegwerk wordt het
gebouw gaande gehouden tot het
einde van de oorlog. Daarna wordt
het hersteld.
Niets van wat u om u heen ziet op
deze morene is zo oud als het Witte
Kerkje. We vinden onze rust in een
omgeving die 150 jaar geleden nog
zwaar was verwaarloosd, uitgedroog
de heide, zonder wegen, clandestien
grazende schapen! Hier en daar
liggen verborgen nog wat bijzondere
kenmerken, zoals het Gezichtslaantje
of het Kerkepad.
Het witte kerkje is zeer zichtbaar en
schittert door haar aanwezigheid. Het
is een baken geworden voor wie er
waarde aan ontleent. Reeds 150 jaar
lang komen er iedere zondag mensen
bij elkaar, door alle tijden heen is dat
doorgegaan, er is veel veranderd. De
Gemeente telt ruim 400 leden, twee
derde daarvan uit Huis ter heide en
Bosch en Duin, “achter de traditionele
buitenkant van het Witte Kerkje gaat
een springlevende moderne binnen
kant schuil”.
Inmiddels gebeurt er veel meer in het
Witte kerkje dan alleen de diensten.
Het is een plaats waar ook anders
wordt beleefd (denk aan de klassieke
concertreeks van de Vereniging Bosch
en Duin en Huis ter Heide).
De restauratie van de kerk vlak voor
haar 150e verjaardag is kostbaar ge
weest, de gehele opbrengst van het
boek wordt gebruikt ter dekking van
die kosten.
150 jaar geschiedenis van het Witte
Kerkje in Huis ter Heide is geschreven
door Dick van Kooten, kost € 25,- en is
verkrijgbaar bij de boekhandel in Zeist
en omgeving.

September
22	De Societeit van de Vereniging Bosch en Duin begint met een gezellige start
na de zomer waarin we u laten kennis maken met de cursussen die in het
souterrain van het clubhuis georganiseerd worden. Meer informatie vindt
u elders in dit nummer. Clubhuis tennisvereniging. Aanvang circa 18.30 uur.
Couvert circa 7 euro. U bent van harte welkom. Reserveren niet nodig!

Vereniging Bosch en Duin e.o.
Voorzitter: Vacature!
Secretaris: Thea Broekmeulen
secretaris@verenigingboschenduin.nl
Penningmeester: Annelies Schuler
penningmeester@verenigingbosch
enduin.nl

AGENDA

Oktober
4	Start van de nieuwe cursus boetseren o.l.v. beeldend kunstenaar Wim Arns
in een reeks van 10 lessen van 19.30 uur tot 22.00 uur. Clubhuis
tennisvereniging. Opgave vooraf bij Gitta Kreeftmeijer 0346-354924, e-mail:
gitta@kreeftmeijer.nl of Annemarie Treurniet 030 -693 11 89 of 06-15 331 667
e-mail: a.f.romeny@gmail.com; zie ook elders in dit nummer.

Verkeer Veiligheid en Milieu:
Judith Hendriks
Ruimtelijke Ordening /
Juridische Zaken: Hans Voorberg
Sociëteit: Yvonne Dekker
Beveiliging: Ludger van Zwetselaar
Jeugd: Vacature!

20	Ger Groenhuijzen zal een boeiende presentatie geven over de piramide van
Austerlitz en natuurlijk de geschiedenis van het ontstaan van de piramide.
Meer informatie vindt u elders in dit nummer. Clubhuis tennisvereniging.
Aanvang circa 18.30 uur. Couvert circa 7 euro. U bent van harte welkom.
Reserveren niet nodig!

Web Master: Gert Huber
Archivaris: Maarten van der Kloet

November
17	De Societeit van de Vereniging Bosch en Duin houdt het programma voor
deze avond nog even onder de pet maar u wordt zoals altijd ruim van tevoren
geinformeerd via uw e-mail. Clubhuis tennisvereniging. Aanvang circa 18.30
uur. Couvert circa 7 euro. U bent van harte welkom. Reserveren niet nodig!
December
15	We sluiten het jaar af met de Hazenpeper avond! Clubhuis tennisvereniging.
Aanvang circa 18.30 uur. Couvert circa 7 euro. U bent van harte welkom.
Reserveren niet nodig!

We nemen u graag nog even mee terug naar
de afgelopen winter. Bosch en Duin was
zo heerlijk wit! Eén van onze actieve leden/
natuurkenners stuurde ons een opmerkelijke
foto, die van een witte merel! Bij zijn navraag
bij de vogelbescherming bleek dat het gaat
“om een merel met vertiligo, een afwijking

die ervoor zorgt dat sommige veren wit zijn.
Dit is een bijzonder voorbeeld omdat de merel helemaal wit is. Deze eigenschap wordt
niet overgedragen op zijn jongen, maar bij
elke rui keren de witte veren weer terug”.
Met een beetje geluk zien we hem dus
volgend jaar weer!
de redactie

Opgeven als nieuw lid (€30,- per jaar)
Per e-mail:
secretaris@verenigingboschenduin.nl
www.verenigingboschenduin.nl
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Een merel met vertilig
Zweefvliegen

Cursussen

Apenrots

De redactie heeft het recht ingezonden
commentaar zo nodig in te korten.
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