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BEKENDE BUREN
Tussen tropen en Torenlaan
HUIZEN MET EEN VERHAAL
Padvindershuisje aan de Schuttersweg

DE BOOMBERG BEKENT KLEUR IN
“ORANGE THE WORLD”
ONDERHOUD WEGEN EN RIOLERING
GESCHIEDENIS IN DE BOOMBERG
Nog vóór de eerste bewoners van het Gooi
was er het tijdperk van de dinosaurussen.

Heel belangrijk: Voor onze werkzaamheden als
bestuur van een leuk WijkOverlegOrgaan hebben we
natuurlijk ook mensen nodig die zich hiervoor in willen
zetten. We zijn dan ook op zoek naar 2 of 3
buurtbewoners die met ons mee willen denken en
werken, om te zorgen dat de Boomberg een fijne wijk
blijft. Een wijk waarin mensen met plezier wonen omdat
het er zo groen en zo veilig is en waarin de mensen
prettig met elkaar omgaan.

BIJNA IS HET
KERSTMIS
Helmi Duijvestein
Bijna is het Kerstmis en kort
daarna komt er een einde aan een
heel bijzonder jaar. Wordt 2020 een jaar om nooit te
vergeten? Of willen we 2020 misschien juist zo snel
mogelijk vergeten? Voor beide is wel wat te zeggen.

Als bestuur vergaderen we eens in de 1-2 maanden.
Ieder bestuurslid adopteert een of meerdere
activiteiten, die we dan liefst samen met andere
buurtbewoners opzetten en organiseren. Denk
bijvoorbeeld aan de St. Maarten viering of het schrijven
van artikelen voor deze Boombergkrant. Daarnaast zijn
er de werkzaamheden rond ‘grote’ dossiers als Talpa,
waarvoor er ook soms meetings zijn of stukken moeten
worden geschreven. Echter, vele handen maken licht
werk. Dus als u enkele uren per maand over heeft,
meldt u dan aan en doe met ons mee!

Bijzonder was 2020 wel. Het jaar werd natuurlijk
beheerst door de corona-pandemie, die op ieders leven
invloed had en nog steeds heeft. Sommigen van u
hebben deze nare ziekte in uw familie meegemaakt of
zelf moeten ondergaan. Velen van u zullen,
noodgedwongen, de fysieke aanwezigheid van uw
dierbaren en uw vrienden hebben moeten missen. Van
de andere kant zijn we ons in deze tijd juist veel meer
bewust geworden van een aantal zaken die we als
vanzelfsprekend beschouwden. Een bezoek, een
gezamenlijk diner of een knuffel. Hierdoor ben ik, als ik
voor mezelf mag spreken, in ieder geval veel bewuster
gaan leven en genieten van de kleine dingen.

Rest mij nog om ieder namens het bestuur een mooie
Kerst toe te wensen en een gezond 2021.

Ook voor ons als WijkOverlegOrgaan is het een
vreemde tijd. Alle activiteiten werden uitgesteld. Geen
Koningsdag, geen Gluren bij de Buren, geen Rosariumconcert, geen St. Maarten. Dus ook geen algemene
jaarvergadering, waarin wij normaal verslag doen van
onze activiteiten die wellicht minder zichtbaar zijn, maar
veel inspanning en betrokkenheid vragen.
Het was voor ons bepaald geen ‘rustig’ jaar. We zijn
doorgegaan met lopende zaken, ondanks de
beperkingen van corona. Talpa en De Stolpe kosten
zeer veel tijd, maar de uitkomsten van deze dossiers
zijn dan ook belangrijk voor onze buurt. Tegenover
deze wat ‘negatieve’ dossiers, staan de zeer
succesvolle en mooie herinrichtingen in onze buurt en
ook restyling van onze Boombergkrant en de bouw van
onze website. U leest meer over al deze zaken in deze
Boombergkrant.
Vooral de website is voor ons als stichting een enorme
stap voorwaarts. Hoe fijn is het om daar straks de
nieuwtjes en de agenda met de komende activiteiten te
kunnen raadplegen? Er staat nog veel meer
interessante informatie op, neem maar eens een kijkje
op www.boombergwijk.nl.
Natuurlijk hopen we volgend jaar weer meer van ons te
kunnen laten horen bij buurt-evenementen, er vanuit
gaande dat die dan wel weer door kunnen gaan. Alle
evenementen die we het afgelopen jaar gemist hebben
zullen we, wellicht in een andere vorm, komend jaar wel
mee kunnen maken. En laten we ook hopen dat we
komend jaar de dossiers rond de Stolpe en Talpa af
kunnen ronden.
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werk had. Dat was ik in Duitsland niet gewend – mijn
bazen hadden in 6 jaar geen woord met me gewisseld.
Toen ik 10 jaar later in Zuid-Afrika een advertentie zag
in de Lancet voor de positie van hoofd van het
tropencentrum op het AMC heb ik hier gesolliciteerd.”

BEKENDE BUREN
Tussen tropen en Torenlaan
Paul Rutten

Martins vrouw is epidemioloog aan de Universiteit
Utrecht, gespecialiseerd in chronisch zieken in arme
landen. Een echt professorenechtpaar dus – zelfs met
gedeelde belangstelling: “De ene van ons houdt zich
met individuele patiënten en infectieziekten bezig, de
andere met grote getallen van patiënten met chronische
niet-infectieuze aandoeningen.” De kinderen hebben
voor hun eigen wegen gekozen, hun dochter studeert –
momenteel in Wenen – voor een Master in
Environmental Sciences, Policy and Management en
hun zoon in Delft lucht- en ruimtevaart.

Op de Torenlaan woont een van ’s werelds vermaarde
tropenartsen. Martin Grobusch woont al tien jaar in
Nederland, waarvan zeven jaar in de Boomberg. Nu ja,
wonen in de Boomberg – dat is relatief. Hij woont er
sinds maart nu écht voltijds. In januari en februari
reisde hij nog naar vijf continenten in twee maanden.

Normaliter is Martin’s afdeling in het Amsterdam UMC
de eerste stop voor ieder van de 17.000 reizigers naar
de tropen die zich willen laten inenten of met een
malariaprofylaxe laten verzorgen. En ook voor
diegenen die met klachten na hun reis bij ons
terechtkomen. Door de afname van reizen hebben we
tijdelijk op ons kerngebied van aandacht minder te
doen. Maar COVID houdt ons daarentegen goed
bezig.”

“Maar de beste plaats om COVID te doorstaan is toch
echt wel hier in de Boomberg. We hebben hier de
ruimte, het is hier rustig. Lawaai in de Torenlaan zijn de
vogels en de klokken van de kerk. Het is een
geprivilegieerde positie natuurlijk – we hebben het hier
in de wijk zoveel beter dan andere mensen”. Maar
Martin kijkt er ook wel naar uit om weer te reizen en
collega’s door de hele wereld te ontmoeten.

Martin is onder andere betrokken bij het onderzoeken
of het BCG vaccin (het vaccin voor Tuberculose) ook
bescherming biedt tegen COVID. “Dat zou erg
interessant zijn. We zien dat in Afrika minder mensen

Martin is geboren in Oberhausen, net over de grens –
en hij heeft in zijn leven heel wat afgereisd. Hij is
internist-infectioloog en hoogleraar tropische
geneeskunde en reizigersgeneeskunde in het
Amsterdam UMC – maar hij is ook visiting professor
aan de universiteit van Tübingen en aan de universiteit
van Kaapstad. Hij is nauw betrokken bij het Albert
Schweitzerziekenhuis in Gabon – het ziekenhuis waar
Albert Schweitzer het merendeel van zijn leven gewerkt
heeft. Zijn lijst publicaties beslaat vele honderden
artikelen over tuberculose, malaria en worminfecties,
gebaseerd op onderzoek door heel de wereld.
“Ik ben met een heel romantisch idee in de
tropenziekten terechtgekomen,” vertelt Martin. “Ik wilde
graag iets zinvols doen en mensen helpen. Maar ik
wilde ook niet als onervaren arts in Afrika aan de slag
gaan, en echt iets te bieden hebben voor de landen
waar ik heen ging. Daarom ben ik tropische
geneeskunde gaan studeren.” Martin heeft in Bonn
gestudeerd en gewerkt in Schotland, Berlijn, London,
Tübingen, Gabon, en als hoogleraar infectieziekten in
Johannesburg.
“Duitsland heeft helaas niet zo’n bloeiende cultuur van
infectiologie. Nederland heeft een rijk verleden aan
infectiologen. Dat trok me aan in Nederland. Maar ook
de informele cultuur. Mijn vrouw werkte ooit als PhD
student in Rotterdam, en ik was verbaasd dat haar
promotor daadwerkelijk veel belangstelling voor haar
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ziek worden. Dat zou kunnen komen omdat de
bevolking jonger is, of het klimaat anders – maar
misschien ook omdat veel jongeren daar nog met BCG
gevaccineerd worden. We zijn nu 7,000 kwetsbare
oudere mensen met chronische aandoeningen aan het
rekruteren om dat aan te tonen. Het duurt nog wel tot
medio volgend jaar totdat we weten of het werkt.
Ondertussen beginnen wij ook met een grote klinische
studie – momenteel beperkt tot gezonde volwassen
Nederlanders - van een van de koplopers onder de
COVID vaccin kandidaten, met als doelstelling om de
eerste helft van het nieuwe jaar regulier met COVID
vaccinaties te kunnen beginnen.

En in de VS is het vaccin ook een politieke speelbal –
daar krijg je halfbakken wetenschap van als je niet
oppast.” Martin voorziet ook nog wel de enorme
logistieke en productie-uitdaging: “We hebben vele
miljarden doses nodig. Het zal nog wel even duren
voordat die allemaal beschikbaar en gedistribueerd zijn.
Maar uit Ebola hebben we geleerd hoe we in korte tijd
veel kunnen doen als onderzoekers.”
Het is dus topdrukte in het Amsterdam UMC. “Ik had zo
gedacht dat minder reizen ook wel zou betekenen dat
het rustiger zou zijn. Aan de ene kant zijn dingen
minder werk. On-line college geven in Lissabon was
eerst een trip heen en weer per vliegtuig. Maar al die
reisuren zijn nu dubbel en dwars ingevuld met nieuwe
onderzoeken, de ongelofelijke hoeveelheid nieuwe
publicaties over COVID die ook voor extra werk zorgen
en alle andere werk. En helaas is die drukte voorlopig
niet over.”

Martin ziet de vooruitzichten voor het coronavaccin als
positief. Hij heeft zelf ook meegedaan aan onderzoek
naar het Ebola vaccin. “We hebben veel geleerd van
het Ebola vaccin, wat destijds in een noodtempo is
ontwikkeld. We kregen in oktober 2015 een belletje van
de WHO – en binnen een paar maanden hadden we de
eerste resultaten. We hebben toen gezien dat we in
een maand alle protocollen kunnen schrijven – en uit de
8 kandidaten zijn er nu 2 beschikbaar en werden al bij
de recente Ebola uitbraken met succes ingezet.”

Het is nog even op een houtje bijten voor Martin
voordat hij zijn liefde voor de tropen weer om kan
zetten in een reis naar de vele plekken in de wereld
waar hij mee samenwerkt. “We zullen nog wel een tijdje
maatregelen hebben. Ik mis wel de kans om gewoon
naar het filmtheater te lopen, of met buren samen te
eten. Ik kijk er naar uit om weer als wijk alles gewoon te
kunnen doen. En om weer te kunnen reizen. Ik had in
juni een mooie internationale conferentie georganiseerd
om al mijn vakgenoten te kunnen ontmoeten. Die tijd
komt wel weer, maar wij moeten helaas nog even met
ons allen geduld hebben.”

Maar het coronavaccin is nog wel van een andere orde.
“Het is ongelofelijk hoeveel vaccins nu ontwikkeld
worden. En ook hoeveel aandacht het krijgt. Elke
clinical trial is ooit wel eens stilgelegd als een
deelnemer aan het onderzoek is overleden of ziek is
geworden. Maar voor deze vaccins is het elke keer
weer voorpaginanieuws. Dat heb ik nooit eerder gezien.
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De huidige status is, dat we zojuist “ de macht” over de
website overgedragen hebben gekregen van de
websitebouwer. Het is nu aan ons om alle, weliswaar
ontworpen maar grotendeels lege, pagina’s in te vullen
met teksten en plaatjes. Op dit moment wordt er nog
hard gewerkt aan de indeling en gewenste aanvullingen
voor de verschillende pagina’s maar we hebben nu een
nieuwe website waar we heel trots op kunnen zijn en
waar onze bestuur- en commissieleden nu zelfstandig
mee aan de slag kunnen dankzij het
gebruiksvriendelijke content managementsysteem.

NIEUWE WEBSITE
Patrick Visser
Vorig jaar kwamen we al tot de
conclusie dat de huidige website
niet voldeed. Donker, gedateerd en
nauwelijks aanpasbaar. Als eerste hebben we toen een
nieuwe huisstijl ontwikkeld. Hierover hebben we u in de
vorige Boombergkrant al geïnformeerd. De huidige layout van de Boombergkrant is hiervan een van de
resultaten.

Kijk zelf hoe het er op dit moment met onze nieuwe
website voor staat op www.boombergwijk.nl.

Met onze nieuwe huisstijl als basis is er de laatste
maanden hard gewerkt aan de nieuwe website. We
hebben eerst een leverancier gezocht die de juiste mix
had van een generiek systeem, maar een zeer goed en
specifiek grafisch design. Deze vonden we in Vrijdag
Online, een bedrijf dat zich specialiseert in ons soort
klanten.

Lijkt het u leuk om zelf een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan onze wijk als boombergkrant of website
redacteur? Meld je dan aan voor onze commissie
Boombergkrant & Website, via
redactie@boombergwijk.nl.

De (lange lijst) aan wensen was vooraf duidelijk in kaart
gebracht, maar al direct tijdens de eerste ontwerpfase
bleek er sterk sprake van “voortschrijdend inzicht”. De
leverancier ontwierp eerst een algemene “look and
feel”, waarop wij in verschillende rondes (zeer
gedetailleerd) commentaar mochten leveren. Over elk
detail werd heftig gediscussieerd, hoogte, breedte,
kleur, lettertype, alles werd onder het vergrootglas
gelegd.
Vanaf de tweede fase hebben we vervolgens gekeken
welke verschillende soorten van pagina’s we gingen
hebben en hoe die eruit moesten zien. Pagina’s met
enkel tekst, bloksgewijze indelingen, etc, etc.
Vanaf ontwerpronde 3 werd er ook parallel gewerkt aan
de tekstuele invulling van de individuele menu- en
pagina-indelingen en werd het geheel wat concreter.
Mede door het zeer gebruikersvriendelijke Content
Management Systeem (CMS) zijn we nu in staat om
interactiever en sneller via de website te kunnen
communiceren. Naast het laatste nieuws en de
activiteiten kalender, hebben alle commissies nu een
eigen pagina gekregen en zal naast fotoalbum
functionaliteit ook het digitale archief van de
Boombergkrant nog worden toegevoegd.
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Diezelfde architect heeft onder andere ook “Ons
Gebouw” aan de Havenstraat ontworpen en het
gebouw van de Gooi en Eemlander aan de Groest.
Wat mij betreft allemaal opmerkelijke ontwerpen.

HUIZEN MET EEN VERHAAL
Padvindershuisje aan de Schuttersweg
Yvonne Feller

In 1929 zou Dudok op het daarnaast gelegen terrein de
Vondelschool bouwen.
Ik las over restauratie plannen voor het
padvindershuisje, maar volgens mij zijn die nooit
doorgegaan. Als gevolg hiervan staat het huisje helaas
een beetje te verkommeren. Toch kijk ik er altijd nog
met veel plezier en weemoed naar.

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN
STICHTING WIJKOVERLEGORGAAN
DE BOOMBERG
In de jaren '90 ging onze dochter jarenlang samen met
een vriendin uit de buurt op zaterdagmiddag naar
scouting: de zeeverkenners van de Zuiderkruisgroep.
Ze kwamen samen in een wonderlijk mooi huisje aan
de Schuttersweg. Het was een superplek, ze liepen van
daaruit zo het bos in. Dit was geweldig, want je kunt
niet altijd varen en de welpjes oftewel de bevers, al
sowieso niet, en het was een echt clubhuis. Er kon daar
gerommeld worden zonder erg op te moeten letten.
Ideaal voor kinderen.

We zijn op zoek naar u!
Marielle Broeknellis, namens de Kiescommissie
Lijkt het u leuk om een positieve bijdrage te leveren aan
onze wijk en heeft u voor een kortere of langere termijn
tijd om mee te helpen? Dan zijn we op zoek naar U!
Voor het bestuur van de Stichting WijkOverlegOrgaan
De Boomberg zijn we op zoek naar aanvulling, nu dat
Wim van Aalderen terugtreedt. Met regelmaat komen er
nieuwe ontwikkelingen die van grote impact zijn op het
welzijn in onze wijk. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe
bestemming van de Stolpe of de komst van Talpa.
Adequaat en snel optreden is dan van belang.

Ik heb het altijd een fascinerend gebouwtje gevonden
en kom er heel vaak langs, ook op zaterdagmiddagen.
Echter, ik zie nooit meer enige beweging rond het
huisje, geen zeeverkennertje meer te bekennen…

Ook wil het bestuur nog meer aandacht besteden aan
de communicatie met de wijkbewoners en zal het
vergroten van de buurtcohesie aandacht krijgen. De
ontwikkeling van de website is hiervan een voorbeeld.

Ik heb me altijd afgevraagd wat de geschiedenis was
van dit huisje. Daarom ben ik wat gaan napluizen en
ontdekte dat het in 1921 gebouwd is naar een ontwerp
van architect Jacobus van Laren. Hij had de opdracht
gekregen van een aantal vermogende families ten
behoeve van “de Vereniging de Hilversumsche
Padvinders”. Het is gebouwd in de stijl van de
Amsterdamse School en heeft een parabolisch tentdak
(het was tenslotte bedoeld voor padvinders) en een
enorme schoorsteen.

Vele handen maken licht werk, dus zouden we het
bestuur graag uitbreiden met meerdere mensen.
Bij meer dan de benodigde hoeveelheid kandidaten
zullen we de bewoners van onze wijk vragen om
middels een stem de nieuwe bestuursleden te kiezen.
We vinden het erg belangrijk om een zo breed
mogelijke participatie te hebben, en ook als u maar
weinig tijd heeft stellen we uw hulp ontzettend op prijs.
Voor informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar:
marielle.broeknellis@gmail.com
Graag uw reactie voor 15 januari 2021.
Namens de Kiescommissie
Piet Smit
Marcel Duker
Marielle Broeknellis
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WELKOM NIEUWE
BEWONERS
Suzanne van Hulten, Paul Meijer,
Quinten, Ravi en Tess
Waarom Hilversum?
Goede vraag! Hilversum was voor ons de grote
onbekende, we kenden er niemand. Zoals zovelen hier,
weten we inmiddels, waren we vanuit Amsterdam op
zoek naar meer ruimte. We hadden Hilversum eigenlijk
overgeslagen in het rijtje 'rechts van Amsterdam' op de
kaart. Maar zoals zo vaak bij grote beslissingen: wie het
laatst lacht...

Waarom deze wijk?
We fietsten wat in Hilversum rond en wat vonden we
het mooi, vooral in de Boomberg! Het zonnetje scheen
en de wijk vonden we prachtig. Toen we zelfs op een
regenachtige dag na het bekijken van een huis nog fan
waren, wisten we dat we hier graag wilden wonen. En
de buurt stelt niet teleur! We hoopten op een sociale en
gezellige buurt met veel contact en dat is er. We
hebben al veel leuke mensen ontmoet en het voelt alsof
we hier al jaren wonen.

beperkt. Daarom hebben we in de Boomberg briefjes in
de bus gedaan bij huizen die we mooi vonden. Dit huis
trok meteen onze aandacht. Het bleek in de stille
verkoop te staan. Toen we gingen kijken waren we
meteen verliefd. Ondanks dat het huis flink achterstallig
onderhoud had, vol stond met spullen en vanaf de
straat bijna niet meer te zien was door alle wildgroei in
de tuin. We hebben een half jaar gerenoveerd en
wonen sinds februari van dit jaar met veel plezier in het
huis. Vooral leuk vinden we alle complimenten die we
de afgelopen tijd hebben gekregen. Zie het verschil
tussen toen en nu! Dit huis verdient het om weer te
stralen, toch?

Waarom dit huis?
We wilden verhuizen voordat onze oudste naar de
middelbare school ging, maar het huizenaanbod was
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en verhuurder zelf aangegeven? Op basis van deze
grotere oppervlakte vielen de aangevraagde
hoeveelheid parkeerplaatsen opeens wel binnen de
parkeernorm en kon de vergunning dus worden
toegekend. Uiteraard hebben wij onze vraagtekens
hierbij gezet en de gemeente gevraagd haar
overwegingen en berekeningswijze duidelijk te maken.

DE STAND VAN ZAKEN
ROND TALPA OP DE
BERGWEG
Wim van Aalderen
In ons vorige nummer van de
Boombergkrant hebben we verslag gedaan van de
bezwaren van de directe omwonenden, van de
Historische Kring Albertus Perk en van het
WijkOverlegOrgaan de Boomberg, tegen het uitbreiden
van de parkeergarage op Bergweg 30-70. Daarnaast
zijn er door verschillende partijen verzoeken tot
handhaving ingediend tegen het 24-uurs studiogebruik
in de panden en de inmiddels veel te uitgebreide
“verstening” (o.a. de paden) op het terrein. De
gemeente Hilversum heeft besloten om niettemin de
vergunning voor de extra parkeerplaatsen te verlenen
en de verzoeken om te handhaven verworpen. Een
poging tot mediatie is gestrand, in onze ogen omdat de
gemeente en projectontwikkelaar tijdens de mediatie
verdere stappen in het proces bleven nemen, waarop
wij steeds moesten reageren.

We zijn momenteel nog in afwachting van de uitspraak
van de commissie. De uitspraak van de commissie
vormt voor de gemeente een advies. Hoewel belangrijk,
kan de gemeente dit advies naast zich neerleggen en
doorgaan op de ingeslagen weg.
Momenteel is er naast deze juridische gang ook nog
een informeel overleg gaande tussen de verschillende
partijen. Helaas wil dit niet vlotten, aangezien Talpa
blijkbaar moeilijk kan inschatten hoeveel werknemers er
in de toekomst bij hen zullen werken. Daaraan
gekoppeld is natuurlijk de hoeveelheid parkeerplaatsen,
die men nodig zal hebben. De getallen variëren tussen
650 medewerkers nu en mogelijk 1400 medewerkers in
de toekomst. De uitbreiding met 116 parkeerplaatsen,
van 320 parkeerplaatsen op dit moment, naar een
totaal van 436 parkeerplaatsen, leidt tot een verhouding
van 1:2 nu naar maximaal 1:3 bij een maximale
bezetting. Getallen die in deze tijd ongekend zijn, te
meer daar de Talpa werknemers ook nog eens op
verschillende tijdstippen over 24 uur aanwezig zijn.

Omdat naar de mening van alle betrokken partijen de
vergunning onterecht is verleend, zijn ten aanzien van
de vergunning bezwaarschriften ingediend door de
verschillende partijen. Een bezwaarschrift is eigenlijk de
fase ná het verlenen van een vergunning en vóór
eventuele juridische procedures.

De gemeente Hilversum heeft wrevel gewekt door het
opzichtig negeren van de bezwaren die haar
toegestuurd zijn, door het innemen van een positie in
de discussie door het aanpassen van de oppervlakte en
door de ontkenning van de afspraken die zij met haar
inwoners gemaakt heeft in het Bestemmingsplan.
Hierbij worden de afspraken zoals met de burgers
gemaakt in het Bestemmingsplan simpelweg opzij
geschoven door juridisch ambtenaren van de
gemeente, met de statement dat “… het
Bestemmingsplan al oud is en daardoor aan waarde
verliest”. De buurt bestrijdt dat. Daarnaast gaan de
ontwikkelingen op de Bergweg volgens de
omwonenden lijnrecht in tegen de “Mobiliteitsvisie
2040” van de gemeente.

Naar aanleiding van de ingediende bezwaren is er een
bezwaarcommissie opgericht en heeft er een
hoorzitting plaatsgevonden, op 17 september in de
Burgerzaal van het gemeentehuis. Aanwezig waren
een delegatie van hierboven benoemde partijen, de
gemeente Hilversum, de eigenaar van de panden en
het perceel en een vertegenwoordiger van Talpa. De
commissie Bezwaarschriften werd vertegenwoordigd
door een drietal juristen. Deze zijn onafhankelijk en
doen dit werk op vrijwillige basis. Wij willen ze bij deze
hier nogmaals voor danken.
Er is door deze commissie uitgebreid op bovenstaande
bezwaren ingegaan. Eén voor één werd elk van de
ingediende punten besproken. Daarnaast werd er door
de commissie lang stil gestaan bij de door ons
gevoelde schending van het vertrouwensbeginsel door
de gemeente Hilversum. Er kwam in deze discussie
duidelijk naar voren dat de gemeente Hilversum vaak
niet eens de moeite had genomen om de door de
klagers ingediende stukken te lezen “omdat dit niet
nodig is” en doordat men door de tijdslijnen “geen tijd
had gehad om op de bezwaren te reageren”.

Er wordt door alle partijen (inclusief juridische
ondersteuning) hard gewerkt om de gemeente
Hilversum alsnog aan de afspraken te houden. We
houden u op de hoogte.

Pijnlijk hierbij was dat de gemeente blijkbaar wel tijd
had gevonden om de oppervlakte van de panden, zoals
door de aanvrager aangegeven in de aanvraag, na te
rekenen. Vervolgens kwam de gemeente op een
oppervlakte die 20% hoger was dan door de eigenaar
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Euh, maar dat is echt wat heel anders dan wijn
verkopen?

VRIENDEN VAN DE
BOOMBERG

Klopt. Eigenlijk viel het kwartje tijdens een door mij
georganiseerde wijnproeverij. Ik keek naar degene die
vertelde over de wijnen en dacht opeens: “Waarom ga
ik dit zelf niet doen”. En op enig moment heb ik gezegd,
we gaan ervoor, zodat ik niet de rest van mijn leven
tegen mezelf hoef te zeggen...”had ik het maar
geprobeerd”. Eigenlijk is het de ideale combinatie van
mijn uitgebreide horecaervaring en mensen blij maken
met een mooi product. Mede ook dankzij de liefde voor
wijn van mijn ouders, die nog steeds (uiteraard met
mate) van een wijntje kunnen genieten.

Ewout Jansen, Geert Tacken
Wijnwinkel il diVino is de nieuwste
toevoeging aan de “Vrienden van
de Boomberg”. Wij vonden dit een mooie gelegenheid
om Ewout Jansen, eigenaar van il diVino, iets meer
over zichzelf en zijn bedrijf te laten vertellen.

Na een voorbereiding van ongeveer één jaar ben ik 1
april (geen grap) 2008 open gegaan in Hilversum. In
hetzelfde pand had 40 jaar lang een antiekwinkel
gezeten, dat gaf mij wel een goed gevoel. Dit jaar,
2020, hebben we ook een vestiging in Bussum
geopend, op Havenstraat 136. Net als in Hilversum is
ook het pand in Bussum direct naast de markt gelegen.

Ik kan me voorstellen dat 2008, met de financiële
crisis, niet het gemakkelijkste startmoment was?
Als ik alles van tevoren had geweten…., dan had ik het
nog steeds gedaan! Maar pfoe, het viel zeker de eerste
jaren niet mee. Van de andere kant zorgde de 'crisis' er
wel voor dat ik creatief moest worden om het hoofd
boven water te houden en er iets van te maken. Door
het geven van workshops, actieve aanwezigheid op
social media, de wijnclub (kwartaalabonnement) en het
aanbod van bijzondere, wat onbekendere wijnen,

Ewout, hoe en vooral waarom, wordt iemand
wijnhandelaar?
Als kind weekte ik de etiketten van de wijnflessen van
mijn ouders af en plakte die in een boek. Toen vond ik
wijnen al super interessant; lekker uiteraard nog lang
niet.
Na mijn MTRO (Middelbare Toeristische Ondernemers
Opleiding) en de HEBO (Hogere Europese Beroepen
Opleiding) ben ik met name in veel uiteenlopende
horecabedrijven werkzaam geweest, o.a bij Royal
Caribbean Cruises in LA, barkeeper op de Denneweg
in Den Haag, kelner bij het Kurhaus en Hotel des Indes,
diverse strandpaviljoens en bedrijfsleider bij Délifrance
vestigingen...

Dus toen besloot je er je werk van te maken?
Nee hoor. Zoals dat wel vaker gaat, stuurde het leven
me een andere kant op. Vanaf 1998 was ik werkzaam
bij Delta Lloyd Leven in Amsterdam. Een iets andere
wereld natuurlijk.... Naast het implementeren van
nieuwe systemen, was ik de laatste jaren actief in de
Ondernemingsraad. In die hoedanigheid ben ik zelfs
nog vice-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad
Delta Lloyd groep geweest en lid van de Euro OR. Dus
al altijd bezig geweest met de menselijke component
van het werk.
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groeide het vertrouwen en daarmee ook het aantal
klanten. Ook onze webshop loopt erg goed. Tenslotte
werken we in het Gooi ook nog eens met meerdere
restaurants samen.
Inmiddels zijn we 12 jaar verder en merken we dat juist
dat bijzondere aanbod (denk aan wijnen uit de Balkan
of uit Nederland, of biologische wijnen) maakt dat
gasten ons meer en meer bezoeken.

En toen kwam Covid… Hoe beïnvloedt dat jullie
manier van werken?
Zeker in deze tijden merken we dat mensen het
bezoeken van onze winkel als een uitje beschouwen.
Na al die zoom meetings en telefoongesprekken brengt
een 'live' ontmoeting toch wat extra's. Dat ervaren we in
de winkel of als we aan huis komen leveren. Mensen
hebben minder haast en meer tijd voor een praatje. Het
lijkt wel alsof we in deze tijd meer oprecht
geïnteresseerd zijn in elkaar. Men vraagt ook hoe wij
het als wijnwinkel nu doen in deze tijd. Ik denk dat dat
een onverwacht winstpunt is.
Van de andere kant is er het feit dat we niets meer met
elkaar samen kunnen doen in grotere groepen. Al onze
workshops en cursussen zijn naar 2021 verschoven en
alle evenementen zijn geannuleerd. Het spreekt dan
ook voor zich dat ook ik uitkijk naar een periode waarin
we weer spontaan leuke dingen kunnen doen en
organiseren. Hopelijk dat we dat volgend jaar weer
kunnen oppakken.

En toch besloot je in deze tijd “Vriend van de
Boomberg” te worden?
Ach, we zijn een lokale winkel en dus moeten we het
hebben van goede service en uitstekende producten
zodat mensen graag bij je terugkomen. We zien en
merken dat veel Boomberg bewoners enthousiast zijn
over onze winkel en ons al vaak bezoeken. Andersom
bezorgen we graag aan huis en komen dus ook met
enige regelmaat in de Boomberg.
Daarnaast ondersteunen we graag lokale initiatieven
die mensen en bewoners dichter bij elkaar brengen.
Eigenlijk is er geen betere tijd dan nu om dat soort
initiatieven te ontplooien. Daar willen wij dan graag
onderdeel van uitmaken!

Noot van de redactie
“Welkom Nieuwe Bewoners” is een
nieuwe rubriek in de
Boombergkrant. We vinden het leuk
om nieuwe bewoners even de kans
te geven zich om voor te stellen. De
doen dit aan de hand van drie
standaardvragen: Waarom Hilversum? Waarom de
Boomberg? Waarom dit huis?
Mocht u zelf net nieuw in de wijk zijn komen wonen, of
nieuwe straatgenoten hebben die het leuk vinden even
hun komst te delen met de Boomberg, dan bent u van
harte hiertoe uitgenodigd! U kunt uw interesse toonbaar
maken via redactie@boombergwijk.nl.
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DE BOOMBERG BEKENT KLEUR IN
“ORANGE THE WORLD”

Als een op de drie vrouwen te maken krijgt met geweld,
hebben wij allemaal een rol in het stoppen daarvan als
collega, partner, buur, vader, dochter, broer, vriend(in),
hulpverlener. Ga het gesprek aan, niet gemakkelijk, wel
nodig! Hoe je zo’n gesprek kunt voeren?

Annette Dumig

Dat laten twee filmpjes, Orange Table Talks, zien:
opgenomen in een studio in onze Boomberg, met een
buurtgenoot als een van de gesprekspartners.
Ga naar www.orangepaper.nu en bekijk de Orange
Table Talks. Zie hoe buurtgenoten hun rol pakken, ontdek jouw rol en help geweld tegen vrouwen te stoppen.
Namens het campagneteam, Annette Dumig

Ieder jaar vindt wereldwijd van 25 november tot 10
december de campagne “Orange the World” plaats, om
het geweld tegen vrouwen te stoppen.
Een op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken
met geweld: seksueel geweld variërend van intimidatie
tot verkrachting en huiselijk geweld, overal in Nederland
en dus ook in onze wijk.

Oranje gebouwen
In de actieperiode van 25-11 tot 10-12, worden
wereldwijd gebouwen oranje (kleur van de dageraad,
de hoop) uitgelicht. Dit gebeurt ook in onze wijk, zoals
het Sonos-gebouw aan de Schuttersweg/Bergweg, het
A. Roland Holst College aan de Jonkerweg, het Mmediagebouw (voorheen AKN) en Sociëteit De Unie
aan de ’s-Gravelandseweg.
Maar aandacht alleen stopt geweld tegen vrouwen niet.
De campagne omvat meer en onze Boomberg speelt
daarin dit jaar een belangrijke rol.

Regionale aftrap campagne op 25 november bij
A. Roland Holst College
Wijkwethouder Heller hees met rector René Karman de
Campagnevlag. Docenten Maatschappijleer gaven de
week daarvóór in alle bovenbouwklassen les over het
thema geweld tegen vrouwen. Heller en Karman
spraken duidelijke taal: Geweld tegen vrouwen is niet
van deze tijd, we benoemen het en gaan het gesprek
aan. Ieder van ons heeft een rol in het stoppen van dit
geweld. Woorden die de aanwezige leerlingen met
applaus steunden.

Orange the World, ‘ont-dek jouw rol’
De oproep van wethouder Heller en rector Karman en
de lessen maatschappijleer illustreren wat de
Soroptimistclubs (serviceclub voor vakvrouwen) in het
Gooi, in samenwerking met de Regio Gooi en
Vechtstreek beogen met de campagne Orange the
World, onder het motto Ont-dek jouw rol.
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BEDANKT VOOR UW
SOLIDARITEIT!

ONDERHOUD WEGEN
EN RIOLERING

Geert Tacken

Patrick Visser

In de vorige Boombergkrant (mei
2020), hebben we aangegeven dat
het dossier Talpa dermate complex is, dat we
ondersteuning hadden gevraagd van een advocaat.
Deze heeft ons geholpen in de bepaling van onze
strategie, brieven opgesteld en ons mede
vertegenwoordigd in gesprekken. We hebben
geprobeerd de kosten maximaal te beperken, door
onbaatzuchtige betrokkenheid van medebestuursleden
en buurtbewoners, waarvoor mijn grote dank.

Zoals verwacht hebben de
coronamaatregelen de afgelopen
maanden een (minimaal) vertragende invloed gehad op
de uitvoeringsplanning, maar verloopt het onderhoud
vooralsnog op schema:

Niettemin kunt u zich voorstellen dat een goede
advocaat (terecht) ook een serieus uurtarief vraagt.
Ondanks de verleende korting op dit tarief voor het
goede doel (waarvoor ook dank), hebben we dit jaar
uiteindelijk zo’n 7.500 euro besteed aan dit dossier.
Een uitzonderlijke uitgavenpost, die ons heeft gebracht
tot de status die u elders in deze krant kunt lezen.
Omdat we als bestuur deze kosten zagen aankomen,
hebben we u gevraagd om extra gul te geven. Ik ben
trots om te vermelden dat u dat inderdaad heeft
gedaan. Hoewel 2020 nog niet helemaal is afgerond,
kan ik reeds stellen dat u ongeveer het dubbele bedrag
heeft gedoneerd van 2019. In plaats van 3.500 euro,
staat de teller momenteel op bijna 7.000 euro. Wat een
mooi gebaar, dat wij als hele wijk een steentje bijdragen
ter bestrijding van een probleem in een bepaald deel
van de wijk! Ik vermoed en hoop natuurlijk, dat met
name ook de direct betrokkenen uit de omgeving van
Talpa deels de bijdragers zijn aan dit succes, maar over
de gehele lijn zie ik meer en hogere bijdragen. Echt
hartverwarmend.

Huidige Uitvoeringsplanning
In de Van Lenneplaan is de herinrichting bijna
afgerond.

In de 2021 uitgave van de Boombergkrant zal ik de
jaarcijfers over 2020 publiceren. Het moge duidelijk zijn
dat, met de juridische kosten, de ontwikkeling van de
nieuwe website en de uitgave van de Boombergkrant,
we dit jaar in de rode cijfers zullen eindigen. Echter,
gezien onze reserves (over 20 jaar opgebouwd) en uw
blijvende support, blijven wij in staat onze
werkzaamheden uit te voeren!

Uitvoering Van Lenneplaan West (1)
Ondertussen zijn er op dit dossier twee werkgroepen
actief, namelijk de werkgroep Verkeersveiligheid &
Mobiliteit omgeving Bergweg en de werkgroep
Herinrichting Schuttersweg.

Werkgroep Verkeersveiligheid & Mobiliteit
In de werkgroep Verkeersveiligheid & Mobiliteit wil de
gemeente graag verkennen hoe de verkeersveiligheid
verbeterd kan worden. Dit doet zij samen met een
aantal afgevaardigden van de bewoners uit de wijk,
bedrijven (zoals Talpa Network) en de scholen,

Dank,
Uw penningmeester (Geert Tacken)

Hierbij wordt nadrukkelijk niet alleen gekeken naar
lokale aanpassingen aan de huidige weginrichting van
de omliggende straten, maar ook naar hoe wordt
gedacht over mobiliteit. U kunt hierbij denken aan het
verminderen van het aantal parkeerplaatsen op de
openbare weg, het stimuleren van fietsgebruik en/of
thuiswerken, het plaatsen van laadpalen, etc.
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fietsbewegingen op de Schuttersweg en aansluitende
straten.

Werkgroep Herinrichting Schuttersweg
Op de Schuttersweg werd het riool vervangen. Dit bood
de kans om een nieuwe inrichting te overwegen. In de
werkgroep Herinrichting Schuttersweg werd, samen
met de bewoners, onderzocht hoe de inrichting van de
Schuttersweg geoptimaliseerd kan worden.

Tijdens de schouw met bewoners in augustus 2020, is
aangegeven dat een belangrijk knelpunt is dat fietsers
met hoge snelheid vanuit de zijwegen de Schuttersweg
oprijden. Daarnaast werd duidelijk dat omwonenden
vinden dat de huidige drempels en wegversmallingen
op de Schuttersweg voor gevaar zorgen en op de
verkeerde plek liggen. Tijdens de participatie met de
werkgroep kwam naar voren dat het inrichten van de
Schuttersweg als voorrangsweg als de meeste
verkeersveilige oplossing wordt gezien. Hierbij worden
de aansluitingen van zijwegen op de Schuttersweg als
verhoogd plateau aangelegd. De plateaus beperken de
snelheid en markeren de aanwezigheid van de
zijwegen. De wegversmallingen worden verwijderd.

In de bezetting van beide werkgroepen is voor overlap
gezorgd vanuit zowel de deelnemers als de gemeente,
om te zorgen dat ze goed op elkaar zijn afgestemd. Op
de website van de gemeente vindt u de resultaten:
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/
Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/
Onderhoud_wegen_Boomberg

Wanneer de route wordt ingericht als een fietsstraat, is
het mogelijk om voorrangssituaties te creëren. De auto
is hier te gast en er geldt voor gemotoriseerd verkeer
een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Binnen
de werkgroep is daarom geconcludeerd dat een
fietsstraat de meeste verkeersveilige en ruimtelijk best
inpasbare oplossing is voor de Schuttersweg.

Uitvoering Van Lenneplaan West (2)
Plantoelichting Schuttersweg
De herinrichting van de Schuttersweg gebeurt in twee
delen; een zuidelijk deel en een noordelijk deel. Het
zuidelijke deel van de Schuttersweg ligt tussen de
Vaartweg en de noordelijke aansluiting van de Albertus
Perkstraat. Het noordelijke deel ligt tussen de Albertus
Perkstraat en de aansluiting op het bestaande fietspad
aan de noordzijde van de Schuttersweg. In het
zuidelijke deel van de Schuttersweg wordt naar
verwachting vanaf april 2021 gestart met de
werkzaamheden. Hierbij wordt het riool vervangen en
wordt de straat opnieuw ingericht.
In het noordelijke deel van de Schuttersweg is het riool
recent vervangen. Hier wordt in 2022 de straat opnieuw
ingericht. Ook wordt de bestaande wadi aangepast en
wordt het noordelijke deel van de groenzone tussen de
Schuttersweg en de Geert van Mesdagweg
gerenoveerd. Daarnaast worden de bermen langs de
hele Schuttersweg hersteld.

Uitvoering Van Lenneplaan West (3)
Indeling wegprofiel
In de nieuwe situatie wordt aan de zijde van de
bebouwing een doorgaand trottoir voorgesteld met een
minimale breedte van 1,8 meter. Het bestaande rabat
parkeren wordt verwijderd zodat het trottoir volledig
beschikbaar is voor voetgangers.

Schuttersweg als voorrangsweg – auto te gast
De Schuttersweg maakt deel uit van het netwerk van
hoofdfietsroutes in Hilversum. Dit komt echter niet tot
uiting in de huidige inrichting van de weg. De
aanwezigheid van een aantal scholen in de omgeving
van de Schuttersweg leidt bovendien tot veel extra

Langs het doorgaande trottoir ligt de fietsstraat, met
een totale breedte van 5,7 meter. Deze bestaat uit twee
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rijbanen van roodbruin asfalt, die van elkaar worden
gescheiden door een klinkerstrook. Aan de buitenzijden
van de fietsstraat ligt een smalle klinkerstrook als
schrikstrook en goot.

Groen
Het landschappelijke karakter van de Schuttersweg is
een belangrijke kwaliteit. Om dit te behouden en
verbeteren, wordt in de herinrichting aangesloten bij het
ruimtelijk karakter van de Schuttersweg en de
omgeving. Bij Villa Henriëtte en de Peerlkamplaan
wordt geen parkeren teruggebracht. De relatie tussen
het groene verblijfsgebied en het Roland Holst College
en de Vondelschool blijft behouden, omdat het
parkeerverbod ter plekke in de nieuwe situatie blijft
bestaan.
Door de nieuwe wegindeling wordt de groenstrook op
veel plaatsen verbreed. De bestaande bomen krijgen
daarmee aanzienlijk meer ruimte. Het groene
straatprofiel van de Schuttersweg wordt doorgezet tot
aan de Vaartweg, waarmee meer eenheid in het
straatbeeld ontstaat. Bij de aansluiting op de Vaartweg
wordt een groene entree gemaakt die past bij het
karakter van de Boomberg.
Dit alles resulteert in een uitbreiding van ca. 960 m²
openbaar groen. Hiermee wordt de ca. 160 m²
verharding ten behoeve van parkeren (dat deels in de
bestemming ‘groenvoorzieningen’ komt te liggen)
gecompenseerd. Momenteel wordt nog bekeken of in
de planvorming voldoende rekening wordt gehouden
met het servituut van Natuurmonumenten.

Parkeren
Het parkeren op de rijbaan in combinatie met het
fietsverkeer leidt op enkele plaatsen tot gevaarlijke
situaties. Daarnaast worden brede trottoirs oneigenlijk
gebruikt als parkeerruimte.
Op een fietsstraat mag niet geparkeerd worden. Het
parkeren moet plaatsvinden naast de rijbaan in aparte
parkeervakken. Om tegemoet te komen aan de hoge
parkeerdruk op enkele plekken, wordt een aantal
langsparkeerplaatsen voorgesteld. Om aan te sluiten bij
het karakter van het plantsoen, worden de
parkeerplaatsen uitgevoerd in grasbetontegels met
split.

Paaltjes en andere inrichtingselementen
In het ontwerp wordt door een heldere en herkenbare
inrichting duidelijk hoe de openbare ruimte gebruikt
moet worden. Het doorgaande trottoir is exclusief voor
voetgangers en wordt duidelijk begrensd door een
strook melafierkeitjes en een goot. De aanwezigheid
van particuliere inritten wordt in de rand van de weg
gemarkeerd. Door de duidelijke inrichting is het gebruik
van paaltjes niet nodig en kan de hoeveelheid
bebording worden beperkt.
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Nog vóór de eerste bewoners van het Gooi was
er het tijdperk van de dinosaurussen. HET
MESOZOÏCUM IN DE BOOMBERG: 200
MILJOEN JAAR TERUG!

Mesozoïcum niet voor. Bij deze planten beschermt de
stamper het zaad dat binnenin ligt. Het stuifmeel dat
aangewaaid komt door de wind of insecten, groeit vast
aan de stamper richting het zaad. Alle loofbomen en
bloemenplanten zijn bedektzadig. De bloemenweelde
ontstaat pas aan het einde van het Mesozoïcum, zo’n
65 miljoen jaar geleden.

Herman Meddens

Grootste collectie naaktzadigen ter wereld

GESCHIEDENIS IN DE BOOMBERG

In onze tijd kennen we nog plusminus 1000 soorten
naaktzadigen en meer dan 250.000 soorten
bedektzadigen. Pinetum Blijdenstein heeft ongeveer 1/3
van de naaktzadige soorten en de helft van alle soorten
coniferen. Daarmee is het de grootste collectie ter
wereld, op een Schotse botanische tuin na, die iets
meer naaktzadigen schijnt te hebben. Maar dat is een
tuin die enkele honderden hectaren groot is en ons
Pinetum is niet groter dan 1,3 ha.
De Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein biedt een
fascinerende blik op de bijna oudste periode van de
aarde: de coniferen zijn de trotse overlevenden van 245
– 65 miljoen jaar geleden. Vele diersoorten en planten
uit die tijd zijn uitgestorven, zoals de dinosaurussen,
maar deze planten rond de vijver zijn de laatste
overlevenden uit die oertijd.

De drie afgelopen nummers van ons wijkblad heeft u
kunnen lezen over de drie burgemeesters die in onze
wijk zijn vernoemd: Andriessen, Schook en Gülcher. In
dit nummer nemen wij u mee naar de pre-historie. We
schrijven nu niet over de geschiedenis van de
Boomberg maar over geschiedenis in de Boomberg.

Negen jaar geleden (2011/2012) werd, op initiatief van
bestuurslid prof. Jan Wolf en twee leerlingen van de
Hogeschool Larensteijn te Velp, een ontwerp gemaakt
voor een mesozoïsche vijver in het hart van het
Pinetum.

De grafheuvels op de Hilversumse hei dateren van
ongeveer 2500 voor Christus. Dat is de periode waarin
bewoners zich echt vestigen in onze streek: geen
rondtrekkende jagers en verzamelaars, maar honkvaste
boeren. In dat tijdperk worden in Drenthe hunebedden
gebouwd, in Egypte de piramides en in Zuid-Amerika
piramides van de Maya’s en hun voorgangers.
Hilversum heeft grafheuvels, waarvan er nog een
aantal bewaard zijn. In de Hilversumse grafheuvels zijn
aardewerkresten gevonden: standvoetbekers en
klokbekers. De naam zegt al iets over de vorm.
Over de oudste bewoners (jagers, 200.000 voor onze
jaartelling en de eerste boeren, 2500 voor Christus)
hebben we een apart museum in onze directe
omgeving: Museum Hofland.
De Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein
reconstrueerde een tuin en vijver uit het Mesozoïcum:
de periode tussen 245 miljoen jaar geleden en 65
miljoen jaar geleden. Dat is dus heel veel vroeger dan
de eerste menselijke bewoners in onze streek. Het gaat
over het tijdperk van de dinosaurussen.
In het Mesozoïcum leefden de dinosaurussen. Van hen
zijn over de hele wereld versteende afdrukken of
overblijfselen (fossielen) gevonden. De planten in het
Mesozoïcum zijn uitsluitend naaktzadigen: planten bij
wie het zaad tegen de stam van de kegel aan zit,
nauwelijks beschermd tegen zon, regen en wind. De
bedektzadige bloemenplanten kwamen in het
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door de regelmatige besproeiing. De planten uit het
Mesozoïcum staan er ingetogen en stil te stralen:
Varens, Mossen, Coniferen en Paardenstaarten geven
een beeld hoe deze wereld er vroeger uit heeft gezien.

Hoe moet je je 245 miljoen jaar voorstellen?
De afstand tussen de muziektent op de Kerkbrink van
Hilversum en het winkelcentrum in Baarn is ongeveer
10 kilometer. Als die weg van 10 kilometer model staat
voor 245 miljoen jaar dan kunt u enigszins een idee
hebben van tijd. U plaatst uw wijsvinger midden op de
Brink. Dat is het jaar van nu: 2020. Dan staat Napoleon
op 2 millimeter, de tachtigjarige oorlog op 1 centimeter
en Karel de Grote op 2,2 centimeter. Het begin van onze jaartelling (1 januari van het jaar 1) staat op 4 centimeter van uw vinger. De Egyptische piramiden en de
eerste vaste bewoners van het Gooi met hun grafheuvels vindt u op 12 centimeter …. En de allereerste jagers (neanderthalers) in onze regio met hun vuurstenen
speerpunten en bijlen van ongeveer 200.000 jaar geleden zien we op 8 meter. U scharrelt nog steeds rond op
de Kerkbrink. Daarna moet u nog 9,9992 kilometer afleggen voordat u bij 245 miljoen jaar geleden bent, het
begin van het Mesozoïcum. Ter bemoediging: als u het
ziekenhuis passeert op de Soestdijkerstraatweg bent u
verhoudingsgewijs al aangeland in de periode 65 miljoen jaar geleden. Stevig doorstappen naar Baarn. De
hele afstand tussen Tergooi en Baarn centrum verbeeldt in dit voorbeeld het ‘Mesozoïcum’ dat zich uitstrekte van 65 tot 245 miljoen jaar geleden.

Bezoek de vijver van 200 miljoen jaren terug. Ga even
zitten op het bankje en geniet van dit verstilde en ver
verleden. De dinosaurussen moet u er zelf bij
fantaseren.
En als u daar dan toch zit, kunt u overwegen dat de
ondergrond van het Pinetum bijzonder is. Dat ontdekte
de tuinbaas bij het maken van de vijver. De bovenlaag
van het Pinetum is zwarte aarde met zand. Maar op 80
cm diepte stuitte hij op een ondoordringbare laag keien
en kiezels. Het is een wonder dat de bomen die soms
wortelen met een pen het overleven (of zouden zij deze
ondoordringbare laag toch hebben doorboord?). Ook
vond hij enkele scherven van zeker 2000 jaar terug. Die
zijn te bekijken in de vitrine van Klein Vogelzang.

Tuinbaas Hans van Roon en het Bestuur waren meteen
enthousiast over dit originele idee. Denk niet dat zoiets
vanzelf gaat. Zeven kuub gletsjerstenen zijn versjouwd
en de leidingen van de beregeningsinstallatie zijn
ingegraven. Deze installatie zorgt voor regelmatige
besproeiing van de varens en mossen. Daarnaast
werden er twee nieuwe vijvers aangelegd. Een kleiner
exemplaar rechtsachter voor een meer natuurlijke
overgang tussen de grote vijver en de omringende tuin
en een veenmospoel onder de Goudlarix. Al voordat
alle planten hun plek hadden gevonden, zagen de
ontwerpers dat er al spontaan mossen gingen groeien

De twee scherven van zeker 2000 jaar oud ofwel… 4
centimeter op onze tijdlijn van 10 kilometer
En dan tenslotte nog een taalkundig historisch weetje
van 100 jaar terug. De beheerders van historische en
botanische tuinen, landgoederen en buitenplaatsen in
Nederland hebben gezamenlijk een vereniging
opgericht. Een van hun besluiten is geweest het
ouderwetse woord ‘tuinbaas’ weer in te voeren. De
vereniging heet daarom: ‘Het gilde van tuinbazen’. In
vroeger eeuwen hadden vermogende particulieren op
hun landgoederen niet een beheerder met personeel in
dienst, maar een tuinbaas met knechten. Het woord
‘tuinbaas’ was eigenlijk al verdwenen uit ons
Nederlands woordenboek, maar dankzij deze
beheerders is het opnieuw tot leven gewekt: een
verrijzenis. Van geschiedenis kun je genieten.

Met dank aan Hans van Roon, de tuinbaas van De
Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein
Op Youtube vindt u een fraaie, korte introductiefilm over de
Botanische Tuin Pinetum Blijdenstein: https://
www.youtube.com/watch?v=x9meFg9bLbY . Van harte
aanbevolen!

De aanleg van de vijver. Op de foto (met schep) tuinbaas
Hans van Roon.
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mooie baan vonden en er werd een uitgebreid educatief
programma opgezet. Meer dan duizend schoolkinderen
krijgen er jaarlijks les over dieren en de natuur. De
kinderboerderij ontvangt daarnaast ieder jaar zo'n
twintigduizend bezoekers. Dat bezoek is gratis, de
kinderboerderij is toegankelijk voor iedereen, en dat
moet zo blijven.

STEUN KINDERBOERDERIJ DE
HERTENKAMP
Bestuur stichting Hertenkamp

Teruglopende inkomsten en oplopende kosten
Lange tijd ging dat goed, maar de vergoeding voor het
onderhouden van de hertenbevolking wordt niet langer
gecorrigeerd voor inflatie, de vergoeding voor
zorgclienten is verlaagd en het donateursbestand is
teruggelopen. Tevens is het hooi duurder, moet er
vaker bijgevoerd worden en moeten er preventieve
maatregelen tegen ziektes genomen worden. De
oplopende kosten en teruglopende inkomsten hebben
helaas een forse deuk in de reserves geslagen en het
moment nadert dat de pot leeg is.

Zo midden in de coronacrisis wordt er weleens
teruggekeken naar die eerdere crisis, begin jaren
tachtig. Het was in die dagen dat de gemeentelijke
overheid besloot dat de kinderboerderij, opgericht in
1938, niet langer tot de gemeentelijke 'kerntaken'
behoorde. Het was ook in die dagen dat
Hilversummers, vooral in de wijk Noordwest, de handen
ineen sloegen en een stichting oprichtten die het
beheer over de kinderboerderij overnam. Helaas leven
we weer in een crisis en is 't óók weer crisis op de
kinderboerderij... En die roept de hulp in, ook van de
Boomberg.

Handen opnieuw ineen slaan
Dus? De kinderboerderij is in overleg met de gemeente
om het tij te keren. Maar wij, als Hilversummers,
kunnen natuurlijk de gemeente laten zien dat we de
kinderboerderij een warm hart toedragen en willen
behouden. Bijvoorbeeld door donateur te worden. Of,
als we dat al zijn, onze jaarlijkse bijdrage te verhogen.
Uw bijdrage is van harte welkom.

Doorstart als niet-gemeentelijke voorziening

En wij denken verder mee met de stichting, hoe we die
unieke plek voor onze kinderen kunnen behouden. Kijk
op www.kinderboerderijhilversum.nl - onder 'wordt
donateur' - hoe u de stichting kunt helpen.

De afgelopen 35 jaar is er veel gebeurd op de
kinderboerderij. Er kwamen nieuwe gebouwen bij en
een speeltuin. Het werd een zorgboerderij, waar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
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VAN “DE BOOMBERG” NAAR
“LIV INN HILVERSUM”

SAMEN OP WEG NAAR HILVERSUM
2040

Opening eerste deel is een feit

Gemeente en bewonersorganisaties zetten
samen stappen richting de Omgevingsvisie

Ilona Derks, Communicatie adviseur Habion

Persbericht Gemeente Hilversum

Het eerste deel van Liv inn is geopend en wel in
Hilversum: Liv inn Hilversum. De voormalige Boomberg
aan de Vaartweg wordt getransformeerd naar
toekomstgerichte woningen met mooie leefruimtes voor
ouderen, waarbij je zorg kunt krijgen als dat nodig is en
de bewoners aan het roer staan. De leefruimtes zijn nu
opgeleverd en in gebruik genomen.

Betrokkenheid van alle belanghebbenden staat centraal
in de aanpak voor de nieuwe Omgevingsvisie 2040. Dat
is de uitkomst van de gesprekken tussen de gemeente
Hilversum en een delegatie van 37
bewonersorganisaties, verenigd in HOP2040. Als de
gemeenteraad met deze aanpak instemt, gaan het
college en HOP2040 verder aan de slag met een
vernieuwende en gezamenlijke participatieaanpak. Met
als doel om zoveel mogelijk inwoners en organisaties
mee te laten denken over de toekomst van Hilversum.
Op woensdag 28 oktober 2021 worden de plannen
besproken in de commissie en op 11 november 2021
neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Het hart, waar voorheen het restaurant zat, is als eerste
opgeleverd. In dit hart is een leefkeuken, een huis
theater, een familiekamer en een werkplaats/atelier
gerealiseerd. Bewoners en buurt hebben de
mogelijkheid om hier samen te komen. Ook de oude
succesvolle Soos is terug. Tijdens de transformatie zijn
de bewoners al druk bezig geweest. Zo is de
Vereniging van Liv inn Hilversum opgericht en zijn er
diverse 'teams' samengesteld, die zich samen gaan
richten op het leven in Liv inn Hilversum. Het tuinteam
houdt zich bijvoorbeeld bezig met de tuin, het zorgteam
met de zorg en er is een denktank van bewoners die
nadenken hoe Liv inn Hilversum vorm gegeven moet
worden. Zij gaan dit op diverse fronten testen het
komende jaar.

"We hebben de afgelopen maanden intensieve
gesprekken met elkaar gevoerd. Daarbij was het soms
zoeken naar de juiste vorm, de toon en de inhoud,
maar met de bereidheid van alle partijen om er samen
uit te komen is het gelukt om een gezamenlijk voorstel
voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college is er
trots op dat we dit met elkaar hebben bereikt", aldus
wethouder Arno Scheepers namens het college.

Omgevingsvisie
Per 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet
bundelt 26 wetten in één nieuwe wet. Elke gemeente in
Nederland moet nu een Omgevingsvisie opstellen. In
de Hilversumse visie komt te staan welke kant we de
komende twintig jaar met Hilversum op willen. De
gemeenteraad zal de Omgevingsvisie uiteindelijk
vaststellen. Een uitdaging, want de Omgevingsvisie
gaat over allerlei grote en belangrijke thema's zoals
bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid,
biodiversiteit en klimaat. In de Omgevingswet staat dat
participatie een randvoorwaarde is bij het opstellen van
de visie. De wet geeft ruimte om dat zelf in te vullen.
Bewonersorganisaties hebben aangegeven dit graag
met de gemeente in te vullen, als volwaardige en
betekenisvolle partner. Het eerste resultaat presenteren
bewonersorganisaties en gemeente vandaag samen.

Daarnaast wordt er bijna maandelijks het Liv inn
magazine gemaakt door twee bewoners van Liv inn
Hilversum. "Als oud-journalist leek het mij wel wat om
over de ontwikkelingen in De Boomberg te gaan
schrijven. Tot mijn verbazing mocht ik zelfs een
maandelijks magazine gaan maken." aldus Cor de
Heus, bewoner van Liv inn Hilversum.
Nu het hart is opgeleverd, wordt er gestart met het
opknappen van de woningen, krijgt de tuin een restyle
en krijgt ook de gevel aanpassingen.

De wil om het samen te doen

Interesse in wonen in de eerste Liv inn van Nederland,
Liv inn Hilversum? Neem dan contact op met Habion
via hilversum@liv-inn.nl

Namens HOP2040 spreekt Frans Kwantes: "Een
nieuwe wet kan het gemakkelijk opschrijven. Maar het
daadwerkelijk regelen van goede participatie is vers
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twee. We hebben stevig ingezet op een volwaardige
plek aan tafel. Het gaat immers om ons Hilversum."

DE STOLPE
is wel groot, maar niet zo groot

Kwantes vervolgt: "Door elkaar stevig vast te houden in
de wil om het gezamenlijk te doen, zijn we er uit
gekomen. Daarvoor verdient de gemeente ook een
compliment! De vernieuwende aanpak vraagt om een
ander proces. Daarom maakt dat ook onderdeel uit van
het voorstel aan de gemeenteraad. Loslaten en minder
vooraf regelen is het adagium. Maar wel met oog voor
de politieke bevoegdheid en rol van de gemeenteraad
nu."

Brigit Rutten
Naar aanleiding van de
ongerustheid die er heerst bij
wijkbewoners, is er enige tijd geleden een
informatiebijeenkomst gehouden over de Stolpe, in
aanwezigheid van de burgemeester, wethouders en
Kwintes. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle partijen
toegezegd een risicoanalyse te laten uitvoeren, over de
huidige plannen van Kwintes om 80+ cliënten in de
Stolpe te huisvesten. Hierbij gaat het om 25% cliënten
met een Beschermd Wonen (BW) en 75% cliënten met
een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie. Hierbij is
aanvullend sprake van verschillende zorgzwaartes en
wordt niet uitgesloten dat een deel forensisch
psychiatrische zorg behoeft / betreft.

Aan de slag in januari 2021
De participatie kan begin 2021 daadwerkelijk starten.
Dat is het moment waarop iedereen kan meedoen en
aangeven wat hij of zij belangrijk vindt voor Hilversum
in 2040. De komende tijd wordt het participatietraject
verder vormgegeven. Dat een deel digitaal ingevuld zal
worden vanwege corona staat wel vast. Wethouder
Scheepers: "Als de gemeenteraad instemt met dit
voorstel, willen wij met elkaar in januari vol aan de bak
gaan om samen te bedenken hoe onze gemeente er in
de toekomst uit moet zien."

Hoewel we aanvankelijk kritisch waren over de rol van
de gemeente, heeft deze sinds de uitspraak van
burgemeester Broertjes, een actieve en betrokken
houding. We zijn dan ook blij dat de zorgen en
belangen van de wijk serieus genomen lijken te
worden.

HOP2040
HOP2040 is de naam van een team dat reeds 37
bewonersorganisaties uit heel Hilversum
vertegenwoordigt. HOP2040 komt voort uit het Burger
Initiatief Voorstel. Eerder dit jaar wisten de bewoners de
raad te overtuigen dat participatie prominenter op de
agenda moest komen te staan.

Ondertussen is er door de 3 partijen; gemeente,
Kwintes en direct omwonenden, een bureau
geselecteerd en opdracht gegeven om de risico’s
verbonden aan dit plan in kaart te brengen, te wegen
en te beoordelen. Dit is het bureau Ravenkop
geworden. Zij gaan op meerdere vlakken informatie
verzamelen over de mogelijke risico’s. Hierbij vormen
interviews met omwonenden en een online-enquête in
de gehele wijk enkele van hun informatiebronnen, maar
wordt de kern gevormd door de objectieve en
kwantitatieve gegevens die ze bij alle partijen
verzamelen. Hun expertise, weegfactoren en modellen
zijn nodig om deze complexe situatie te vertalen naar
een netto risico.

Meer informatie
pers@hilversum.nl
Telnr. 035 - 629 25 98 of telnr. 06 - 23 55 53 29
HOP2040: woordvoerder Frans Kwantes
Telnr. 06 - 18 33 13 32

Eind januari komt het rapport van Ravenkop. We hopen
en verwachten van Kwintes dat zij hun oorspronkelijke
plannen zullen aanpassen als de uitkomst van het
onderzoek daarom vraagt. Kwintes heeft aangegeven
per december te beginnen met de verbouwing van de
binnenruimtes en is met de gemeente in gesprek over
de verbouwplannen aan de buitenkant van het gebouw.
Wilt u op de hoogte gehouden worden door de direct
omwonenden? Dan kunt u zich aanmelden voor
mailings op buren.stolpe@gmail.com. Daarnaast is er
ook informatie beschikbaar over de
voorlichtingsbijeenkomst en over de risicoanalyse, via
de website van de gemeente (https://www.hilversum.nl/
Home/Inwoner/Algemeen/Boomberg_Stolpe) en op de
website van Kwintes (https://www.kwintes.nl/destolpe/).
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“timmermansoog-met-rechte-tafel-op-voorgrondmethode”. Het resultaat is verbluffend. Anja vertelde dat
haar grootste uitdaging het opruimen van alle
beukennootjes was. Een groot handwerk, zeker gezien
de 5000m2 oppervlakte, het grote aantal bomen en de
vergeten exemplaren die wedijveren om een bos te
vormen.

DE TUINCLUB
COLLINA VERDE
Toch nog even op stap
geweest
Brigit Rutten

Tijdens onze rondleiding door de tuin kwamen we langs
een breed scala aan uitbundig bloeiende planten, een
beekje en een vijver, maar was de Dahliatuin misschien
wel het meest indrukwekkend. Zorgvuldig opgekweekt,
bont bloeiend, groot, dubbel, fel, klein, speciaal
geïmporteerd en samen een lust voor het oog en een
laatste stuk zomer in een steeds herfstiger wordende
natuur. De ezeltjes die stonden te grazen en elke
morgen over hun ezelsbruggetje naar de wei wandelen,
vormden een mooie overgang naar het achterliggende
bos. Net wat later dan gepland, met ontzag voor de
hoeveelheid werk die het echtpaar in hun tuin stopt,
geïnspireerd door het resultaat én met wat zaadjes in
onze jaszak om thuis in de grond te stoppen, tuften we
door een prachtige omgeving naar huis. Blij dat we
zoiets moois hadden kunnen delen met buurtgenoten,
blij dat we even samen hadden kunnen zijn.

In de nazomer, toen de dagen korter werden, de zon
lager stond en het virus zich iets teruggetrokken had,
hebben we de uitjes van de tuinclub weer even
opgestart. Eind september konden we buiten, met een
bescheiden clubje, genieten van de tuin van de St.
Hubertushof in Oud-Leusden. Deze tuin, van Anja van
Heeswijk, is bekend van tuinmagazines, deelnemer van
de open tuinenroute en ligt naast de tuin van Marieke
Nolsen, die we vorig jaar bezochten. We waren dan ook
blij dat we een afspraak hadden kunnen maken met
deze drukbezette vrouw, die in het dagelijks leven IC
verpleegkundige is en daarnaast, samen met haar man,
deze prachtige tuin ontworpen en aangelegd heeft.
Onder het genot van een kopje koffie kwamen eerst
uitgebreide verhalen en anekdotes, over hoe haar man,
die onder andere verantwoordelijk is voor de zichtlijnen
en de hagen, zich gestort heeft op de messcherpe
taxushagen. En vooral ook hoe hij zijn meetkundige
“paaltjes-en-touwtjes-benadering” in deze glooiende
tuin had moeten verruilen voor een meer artistieke
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In oktober, toen na een paar nattere weken en de herfst
niet meer viel te ontkennen, hebben we, geplaagd door
een klein buitje, een paddenstoelenrondleiding gemaakt
over de buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en
Burgh, met een gids van natuurmonumenten. Ver van
het gebaande pad, speurend naar de meest bekende
vliegenzwammen (vooral overdadig aanwezig langs de
weg naar het bezoekerscentrum), stinkzwammen en
tonderzwammen, kregen we steeds meer oog voor het
immense aantal soorten en maten dat er te vinden is.
Wit, geel, bruin, rood, blauw zelfs, glimmend, bol,
solitair of bij elkaar. Gewapend met spiegeltjes om aan
de onderkant de sporen te bekijken, kregen we uitleg
over de basics; het grootste gedeelte zit onder de grond
(je ziet alleen de vrucht), op dood hout groeien andere
paddenstoelen dan op levend hout en waarom soms
die prachtige collectie paddenstoelen op je boomschors
het doodvonnis voor je eeuwenoude boom betekenen.
Laten we vooral niet de illusie wekken dat ik namen en
wapenfeiten kan onthouden; dat vraagt iets meer
studie, ben ik bang. Maar mijn interesse is gewekt en
als ik nu een rondje door het Corversbos loop, dwaalt
mijn blik net wat vaker naar de grond, op zoek naar
steeds nieuwe soorten. Ook kan ik oprecht blij worden
als ik een heksenkringetje hier of daar ontdek.

In November stond in de Torenlaankerk een lezing
gepland over de wondere wereld van bloembollen, door
niemand minder dan Krijn Spaan. Met iemand die al
meer dan 50 jaar kweekt volgens de wetten van de
natuur en uitgebreide ervaring heeft met onder andere
radiopraatjes en tuintips voor Maxx, voorspelde het een
boeiende avond te worden. Helaas werden we
ingehaald door de tweede Corona golf. We houden
Krijn tegoed. Hopelijk kunnen we in het voorjaar weer
uitjes organiseren. Vooralsnog stoppen we vooral nog
wat bolletjes onder de grond vóór de vorst, dan kunnen
straks in ieder geval genieten van de eerste
aankondiging van de lente.
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warme chocolademelk vanzelf bij bedenkt en waardoor
verkleumde wandelaars hun muts dieper over hun oren
trekken en nog een extra rondje door de buurt lopen.
Vliegende rendieren, kerstvlaggen, glimmende ballen,
door kinderen geknutselde kerstslingers, misschien
straks sneeuwpoppen, vreugdevuren, pindasnoeren en
sterren, niets is te gek.

LICHT IN DE
DUISTERNIS
Mag het een beetje meer zijn?
Yvonne Feller, Brigit Rutten

Laten we samen in deze toch wel donkere tijd wat licht
schijnen over onze wijk, wat meer buiten komen en zo
in contact blijven met onze buren, die misschien wel
eenzaam zijn door alle maatregelen en gebrek aan
contact. Stuur vooral foto’s van inspirerend versierde
tuinen naar redactie@boombergwijk.nl zodat we ook
online op onze nieuwe website een warm verlichte
impressie van onze wijk kunnen bewonderen. Het ga u
goed!

Het zijn in vele opzichten donkere tijden, waarin het
moeilijk of onmogelijk is om iets gezamenlijks te
ondernemen. Het zal waarschijnlijk ook een beetje een
‘kale’ kerst worden. Wat wij als buurt wel kunnen doen,
is onze voortuin of balkon ‘kerstig’ aankleden. Dit kan
met lichtjes of al wat u maar leuk lijkt, zodat een
wandelingetje door de buurt nog plezieriger wordt.
Waar het normaal misschien een beetje overdadig lijkt,
te Amerikaans of te veel werk, willen we u dit jaar
vragen om uw tuin op te tuigen in de sfeer die de Coca
Cola kersttruck doet verbleken, waar je de geur van
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HET BESTUUR VAN DE STICHTING WIJKOVERLEGORGAAN
DE BOOMBERG WENST U EEN MOOIE KERST EN EEN GEZOND 2021.
WIJ HOPEN U IN 2021 WEER VOLOP TE ONTMOETEN!
TERUGBLIK 2020

De Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg zet zich met al haar vrijwilligers al jaren in voor de Boombergwijk.
Wij vinden het van belang dat iedereen in onze wijk op een veilige en plezierige wijze kan wonen, werken,
opgroeien, zorg kan krijgen, onderwijs kan genieten en elkaar kan ontmoeten. Ook werken wij voortdurend aan het
behoud van de wijk als beschermd dorpsgezicht.
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