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De ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen krij-
gen een opknapbeurt. Natuurmonumen-
ten wil met een omvangrijk herstelplan 
de oude geschiedenis van deze buiten-
plaatsen beter zichtbaar maken. Dit is 
een uniek plan voor Nederland, want 
nog nooit is op zo’n grote schaal in een 
aaneengesloten gebied geïnvesteerd in 
herstel van de cultuurhistorie.
De tien ’s-Gravelandse Buitenplaatsen 
van Natuurmonumenten zijn vanaf 1634 
ingericht en nu dus bijna vier eeuwen 
oud. Ze vormen een beeldbepalende 
keten van groene buitenplaatsen in 
de Gemeente Wijdemeren. Het gaat in 
het herstelplan om de buitenplaatsen 
Bantam, Schaep en Burgh, Boekesteyn, 
Spanderswoud, Hilverbeek, Spiegelrust, 
Schoonoord, Gooilust, Land en Bosch 
en Jagtlust. In totaal ruim 380 hectare 
die nu beschermd kan worden met aan-
dacht voor natuurontwikkeling, behoud 
van cultuurhistorie en ruimte voor 
recreatie.

Hoofdstructuur niet herkenbaar
Natuurmonumenten heeft vanaf de 
jaren dertig van de vorige eeuw gelei-
delijk aan deze tien buitenplaatsen 
verworven. De buitenplaatsen zijn 
ongeveer in dezelfde tijd aangelegd, 
en raken nu in snel tempo ‘op leeftijd’. 
De hoofdstructuur van de aanleg van 
de buitenplaatsen is niet altijd her-
kenbaar. Bomenlanen vertonen gaten, 
doorkijkjes zijn dichtgegroeid en karak-
teristieke boomgroepen verdwenen. 

Vijvers zijn dichtgeslibd, bruggen en 
oude tuinelementen zijn verdwenen.

Veel geld nodig
Er moet daarom de komende tien jaar 
veel gebeuren om de rijke historie van 
de buitenplaatsen voor de toekomst 
veilig te stellen. Het gehele herstel zal 
zeker tien jaar duren en rond de zes 
miljoen euro kosten. Natuurmonumen-
ten investeert zelf een groot bedrag in 
het herstelplan, maar er is veel meer 
geld nodig. Daarom worden nu ook 
actief particulieren en bedrijven bena-
derd om geld te geven voor de natuur 
in hun omgeving. Het herstelplan gaat 
van start met Jagtlust, sinds 2007 
onder beheer van Natuurmonumenten. 
Dit prachtige buiten wordt voor het 
eerst toegankelijk voor publiek, daarom 
is al een deel van de paden aangepakt. 
Daarnaast komen de zichtlijnen in de 
tuin terug en wordt de oude moestuin 
opgeknapt. Het herstel zal steeds in 
deelprojecten moeten gebeuren en 
dat kan alleen in de maanden septem-
ber tot maart om de fl ora en fauna zo 
min mogelijk te verstoren. Na Jagtlust 
komen Schaep & Burgh en Boekes-
teyn aan de beurt. Op Schaep & Burgh 
worden onder andere nieuwe boomgroe-
pen geplant en een belangrijk deel van 
de oude tuinaanleg wordt hersteld. De 
grote bomenlaan op Boekesteyn wordt 
opgeknapt en de wandelroute wordt 
hersteld met het terugbrengen van een 
oud slingerpad.

Oude glorie komt terug

Historische Kring Bussum... 
 

Door een ongewoon besluit van bur-
gemeester en wethouders beschikt 
Bussum nu over een unieke serie 
luchtfoto’s van het dorp uit 1925. 

De Koninklijke Luchtvaart Maatschap-
pij benadert in dat jaar het bedrijfs-
leven met het aanbod om enkele 
pagina’s te kopen in een uit te geven 
boekwerk. In de luxe uitgave “Neder-
land’s grootste bedrijven van uit de 
lucht” zullen vol trots de moderne 
bedrijfsgebouwen worden getoond 
van de toenmalige topondernemingen.  
Niet alleen veel  industriën maar ook 
Bussum gaan in op deze kans om zich 

-op een voor die tijd spectaculaire 
manier- te presenteren. De gemeente 
betaalt de KLM een bedrag van 615 
gulden voor de plaatsing van twee 
luchtfoto’s en een pagina tekst. 

Op aanwijzing van een door de 
gemeente met rode cirkels en pijlen 
bewerkte plattegrond wordt vanuit 
een dubbeldekker het dorp zo gunstig 
mogelijk gefotografeerd. Uiteindelijk 
verschijnen in het luxueus uitgevoerde 
boek foto’s van het Spiegel en van de 
omgeving van de haven. De begelei-
dende tekst opent met “In Bussum 
wonen wil zeggen het genieten van 
alle voordeelen van een aan afwis-
selend natuurschoon rijke omgeving, 
zonder daarbij de voordeelen welke de 
groote stad biedt prijs te geven”. Ver-
volgens worden alle pluspunten van 
het zich uitbreidende forensendorp zo 
voordelig mogelijk geëtaleerd.

De totale collectie luchtfoto’s wordt 
aangekocht, ze wordt nu bewaard in 
het gemeentearchief (in te zien in 
het Stads- en Streekarchief in Naar-
den), het boek is te raadplegen bij de 
Historische Kring Bussum. De foto’s 
bieden een unieke blik van boven op 
de gemeente in het jaar 1925. De HKB 
laat ze daarom graag zien bij ten-
toonstellingen en manifestaties. Bij 
Bussum Cultureel in september wordt 
weer een selectie getoond.

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

email hist.kring.bussum@planet.nl
www.historischekringbussum.nl

Luchtfoto’s

Verschillende thema’s komen aan de 
orde: 
•  Wat heeft u elke dag nodig om fi t te 

blijven
•  Welke vervanging kunt u nemen als u 

bijv. geen melk of fruit lust of geen 
vlees wilt eten

•  Hoe maakt u snel een gezonde maal-
tijd

•  Wat te doen als u geen eetlust heeft
•  Waarom is kaas uit de schijf van 5 

gehaald
•  Hoe bereid u snel een gezonde maal-

tijd 
•  Mag je voor meerdere dagen tegelijk 

koken
• Is zoetstof slecht?
•  Hoe voorkomt u kwaaltjes als ver-

stopping, diarrhee, maagklachten.
• Hoe voorkomt u overgewicht of juist 

ondergewicht
Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het 
stellen van vragen.
De themabijeenkomst staat onder lei-
ding van een diëtist van Amant. De 
prijs is € 5,00.
Voor informatie en aanmelding: tel. 
692 4 495 Cursusbureau Thuiszorg Gooi 
en Vechtstreek of kijk op www.tgvle-
den.nl.

Themabijeenkomst: Gezonde 
voeding voor ouderen
Op dinsdag 6 mei van 14.00-16.00 uur in Huizen, Botter-
straat 55, vindt de themabijeenkomst “Gezonde voeding voor 
ouderen”plaats. 

 Bingo
Zaterdag 10 mei a.s. organiseert “de Meent” weer een bingoavond. Deze bin-
goavond wordt gehouden in de Lunchroom op de Hilversumse Meent. Op deze 
bingoavond zijn er in 15 ronden diverse mooie geldprijzen te winnen. Er is een 
jackpot voor de eerste twaalf ronden en is er de hoofdprijs in de superronde
De avond begint om 20.00 uur en de toegang  voor een ieder van 16 jaar en 
ouder. Voor inlichtingen tel. 691 63 18.

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 3 mei 
de allereerste tocht van dit jaar en 
wel de dagtocht ‘Bos en Heide’. De 
tocht begint op de Kerkbrink Hilversum 
(Museum) om 10.00 uur. Voor overige 
tochten zie www.fi etsgilde.nl

Fietsgilde 
‘t Gooi

Zondag 4 mei: Evang.-Luth. Kerk 10u. 
Ds. C.P. Sybrandi; Remonstr. Gem. 
10.30u. Ds. G.A. de Vries; Doopsgez. 
Gem. (geen dienst); Leger des Heils 17u. 
samenkomst; de Christengemeenschap 
10u. dienst; Vrije Kath.Kerk 10.30 en 
19.30u.; Mariakerk 10u. Pastor N. Smit; 
St. Jozefkerk 10u..

Kerkdiensten


