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PARTING IS SUCH 

SWEET SORROW 

Helmi Duijvestein 

 

Na bijna 8 jaar is voor mij de tijd gekomen om afscheid 

te nemen van het bestuur van Stichting 

WijkOverlegOrgaan De Boomberg. Samen met twee 

andere bestuursleden (Patrick Visser en Geert Tacken) 

hebben we ons dan de maximale termijn van 6 jaar 

ingezet voor onze mooie buurt. Eigenlijk hebben beide 

heren 3 maanden langer zitting gehad dan de maximale 

periode van 6 jaar en ik zelfs 2 jaar, aangezien wij al 

enige tijd in het bestuur zaten toen de statuten werden 

vastgesteld. Wegens corona kwam dit ook nog eens 

goed uit. 

Het waren memorabele jaren, met hoogte- en 

dieptepunten. Het was fijn om nieuwe dingen op te 

zetten met elkaar, zoals St. Maarten en de Tuinclub, 

maar ook om de huisstijl en website te vernieuwen. Ook 

de herinrichting van de straten begeleiden was, dankzij 

een zeer prettige en transparante opstelling van de 

gemeente, succesvol. Maar het was ook soms zwaar, 

met vele uren die moesten worden gestoken in de 

ontwikkelingen rond De Stolpe en Talpa. De laatste, 

onverwachte ontwikkelingen rond Talpa kunt u in deze 

Boombergkrant lezen. 

Tevens hebben we gezamenlijk de contacten met de 

Gemeente en de buurtcoördinator onderhouden, het 

Rosariumconcert mogelijk gemaakt en natuurlijk de 

Boombergkrant gemaakt. Ik hoop oprecht dat onze 

inspanningen een kleine bijdrage hebben mogen 

leveren aan het feit dat de Boombergwijk zo leuk is om 

te wonen. 

Nu hebben we u nodig! De Stichting kan niet bestaan 

zonder een bestuur. Na ons vertrek zijn er nog slechts 

3 bestuursleden over. Dat betekent dat er de facto 

weinig meer kan worden gedaan. Voor de meeste 

activiteiten zijn weliswaar draaiboeken beschikbaar, 

waardoor ze met een enkele vergadering en enkele 

uren inspanning zijn te organiseren. Maar het 

draaiende houden van de Boombergkrant, het up-to-

date houden van de website, het bijhouden van de 

administratie en dergelijke moeten ook worden gedaan.  

We hopen dat u zich aan wilt melden om enkele uren 

per maand te besteden aan activiteiten die de hele 

buurt blijer maken. Vele handen maken licht werk. Doe 

het anders voor een jaar of wellicht twee jaar.  

Ik wil benadrukken dat zonder nieuwe instroom de 

Stichting niet in staat zal zijn haar activiteiten voort 

te zetten, wat na 40 jaar toch echt een gemis zou 

zijn. 

Als u nu nog twijfelt laat u zich dan informeren over het 

hoe en wat, door te mailen met de vertrekkende 

bestuursleden: 

- Helmi Duijvestein (voorzitter@boombergwijk.nl) 

- Geert Tacken (famtacken@live.nl) 

- Patrick Visser (verkeerenveiligheid@boombergwijk.nl) 

Rest mij slechts om u namens het bestuur fijne 

feestdagen en een fantastisch 2023 toe te wensen. 

Helmi Duijvestein  

(Vertrekkend) Voorzitter  
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DRINGENDE OPROEP 

VOOR NIEUWE 

BESTUURDERS  

Het bestuur 

Om te zorgen voor nieuwe ideeën, nieuw enthousiasme 

en om te zorgen dat dezelfde mensen niet te lang een 

stempel drukken op het beleid van de Stichting, is in de 

statuten van 2017 opgenomen dat elke bestuurder voor 

maximaal 2 termijnen van drie jaar mag worden 

benoemd. 

Zoals Helmi al in haar voorwoord heeft aangegeven 

heeft het bestuur de datum van het officieel maken van 

de statuten genomen als begindatum voor de twee 

termijnen van 6 jaar. Dit is een vrijheid van interpretatie 

die we ons hebben gepermitteerd, die tot gevolg heeft 

gehad dat 3 bestuursleden officieel respectievelijk 24 

maanden, 4 maanden en 3 maanden langer zitting 

zullen hebben dan de maximale termijn van 6 jaar. 

Maar, zoals gezegd, deze termijn zal nooit langer zijn 

dan 6 jaar na het moment waarop de statuten zijn 

ingegaan waarin deze 6-jaars termijn werd genoemd. 

Voor het huidige bestuur heeft dit de volgende einddata 

tot gevolg, ervan uit gaande dat er geen tussentijdse 

vertrekken zijn: 

Zoals u kunt zien, zal er per 15 maart 2023 een bestuur 

zijn dat nog maar uit drie leden bestaat. Hoewel dit het 

minimum is dat in de statuten wordt benoemd, is er dan 

de facto geen bestuur meer dat in staat is een aantal 

activiteiten te coördineren. Er is momenteel dan ook 

behoefte aan een versterking van het bestuur met 3 

à 4 personen. 

Vandaar bij deze de dringende oproep om u kandidaat 

te stellen voor het bestuur. De tijdsbesteding is beperkt 

en loopt van 1-2 tot maximaal 4-8 uur per maand. 

Vergaderingen vinden eens in de 6-8 weken plaats, in 

de regel s’avonds bij 1 van de bestuursleden thuis. Dit 

zijn over het algemeen gezellige bijeenkomsten, zoals 

de foto (en de voorpagina) aantoont. 

De tijdsbesteding bestaat uit de vergaderingen, het 

schrijven van artikeltjes voor de Boombergkrant vanuit 

uw taakgebied en uit het “adopteren” van activiteiten. 

Vanuit het bestuur bent u dan de drijvende kracht voor 

de gekozen activiteit, zoals de website, de 

Boombergkrant, het Rosariumconcert, de tuinclub, de 

financiën, het buurtfeest, ruimtelijke ordening dossiers, 

tennistoernooi, etc.). Dit kost enkele uren per maand, 

afhankelijk van de hoeveelheid activiteiten en de timing 

daarvan. De meeste activiteiten beschikken al over een 

draaiboek en worden, naast het bestuurslid, getrokken 

door enthousiaste mensen buiten het bestuur. U staat 

er dus niet alleen voor en leert ook nog eens andere 

buurtgenoten kennen. 

Het belangrijkste is natuurlijk dat u hiermee een 

bijdrage levert aan de cohesie en het leefplezier in de 

Boomberg en een dienst verleent aan uw 

medebewoners. 

Nogmaals, bij gebrek aan nieuwe bestuursleden 

stopt een aantal van dit soort activiteiten, die soms 

al decennialang in de Boomberg worden 

georganiseerd. 

Wij hopen dan ook u te mogen verwelkomen als 

bestuurslid. Bij interesse kunt u zich melden bij 

secretaris@boombergwijk.nl  of famtacken@live.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@boombergwijk.nl
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UIT DE OUDE DOOS 

Uit de oude doos zijn berichten uit oude 

Boombergkranten die (volgens ons) leuk zijn om nog 

eens terug te lezen. 

In de Boombergkrant van oktober 1981 stond het 

volgende, zeer charmante initiatief van een 

wijkbewoonster: 

Nogmaals de telefooncirkel 

Helaas is de cirkel in onze Boombergwijk nog niet rond, 

hoewel er wel behoefte aan bestaat. Waarschijnlijk 

overbodig na de voorgaande publicaties, volgt hier 

nogmaals de doelstelling van de telefooncirkel. 

De telefooncirkel is bestemd voor ieder, jong en oud, 

die om de een of andere reden eenmaal per dag 

opgebeld wil worden. De zekerheid dat belangstellende 

buurtgenoten zich voor ons interesseren, kan heel 

rustgevend of gezellig zijn. Doch om dit contact 

regelmatig te onderhouden hebben wij medewerk(st)ers 

nodig en die zijn er nog niet genoeg. 

Het is ons streven dat deze leider of leidster slechts 

één week per maand gedurende één uur per dag 

beschikbaar is. Dat is toch niet te veel gevraagd voor 

de rust van anderen. 

Zowel diegenen die gebeld willen worden als medewerk 

(st)ers kunnen zich opgeven bij ….. 

En in de Boombergkrant van januari 1982 stond de 

volgende, zeer sympathieke oproep van een 

medewijkbewoonster: 

Plantendokter 

Met ingang van maart 1982 zal elke eerste 

zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur de Hilversumse 

plantendokter spreekuur houden in onze buurt. 

Die dokter is mede-wijkbewoonster mevr A. De Haas-

Bootsman. De kliniek bevindt zich in de Botanische tuin 

aan de Zonnelaan, ingang naast de Pedagogische 

Academie. 

De plantendokter zal gratis adviezen geven over uw 

zieke en gezonde planten, hun groei- en 

bloeiproblemen, in de kamer en in de tuin. 

Dit alles geschiedt op proef in maart, april, mei, 

september en oktober. Elke eerste zaterdag van de 

maand dus. 

Enkele voorbeelden hoe kleine initiatieven en 

inspanningen van individuele wijkbewoners en 

wijkbewoonsters de wijk een beetje leuker maakten. 

Denk alstublieft eens na wat u zou kunnen bijdragen 

aan het woongenot van onze leuke en prachtige wijk. 

 

TO GET INVOLVED IN 

RUIMTELIJKE 

ORDENING OR NOT, 

THAT IS THE 

QUESTION … 

Geert Tacken, bestuurslid 

Bovenstaande quote is een beetje een flauwe 

verwijzing naar Shakespeare’s “To be or not to be”. Hij 

kwam bij me op toen ik aan dit artikel begon. De vraag 

of we ons wel of niet met ruimtelijke ordening moeten 

bezighouden is een terugkerende vraag, die wij onszelf 

als bestuur stellen. Elke bestuurswisseling zorgt voor 

een nieuw evenwicht op dit gebied. Daarom dat het 

belangrijk is dat we periodiek ons standpunt als bestuur 

herijken. 

De vraag is dus of het bestuur van de Stichting 

WijkOverlegOrgaan de Boomberg zich moet 

bezighouden met Ruimtelijke Ordening. Het probleem 

is dat het antwoord op deze vraag allerlei grijstinten 

kent. De reden om de Stichting op te richten, was juist 

de inrichting van het gebied naast het Kantongerecht 

en later de kruising Zonnelaan / Jonkerweg. Ook de 

statuten zijn sterk gericht op het behoud van het 

karakter en de schoonheid van onze wijk. 

Vanuit de buurt krijgen we heel gemengde reacties op 

onze bemoeienissen. Vaak geldt dat als de ene partij 

heel gelukkig is met onze betrokkenheid, de andere 

partij er juist zeer ongelukkig mee is. Sommige mensen 

vinden dat we de huidige situatie moeten bevriezen als 

een soort van “openluchtmuseum”. Anderen vinden dat 

we met onze tijd moeten meegaan en dat diversiteit in 

woningen en stijlen juist gewenst is. 

Het laatste dat wij willen als stichtingsbestuur, is dat wij 

een oordeel gaan vellen over wat mooi en lelijk is. 

Vandaar dat wij al jaren geleden hebben besloten om 

ons als Stichting enkel in te zetten om de afspraken 

tussen bewoners en gemeente te waarborgen. Deze 

afspraken zijn vastgelegd in het Bestemmingsplan en 

de Welstandsnota. 

Dat roept dan enkele vragen op. De eerste is: Waarom 

nemen jullie de rol van de Gemeente over? Dat is een 
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terechte vraag. Het probleem is echter, dat de 

Gemeente soms een ander, of veel breder, doel heeft 

dan enkel dat van de bewoners van de Boomberg. Zo 

kijkt een gemeente bij grootschalige nieuwbouw ook 

naar de behoefte aan beschikbare woonruimte op 

gemeentelijk niveau. En bij de komst van Talpa spelen 

er voor de gemeente ook economische en financiële 

belangen. Zo betekenen meer woningen voor de 

gemeente ook meer inkomsten. 

Dat betekent, dat er in voorkomende gevallen, naast de 

gemeente en de projectontwikkelaar, simpelweg ook 

een sterk vertegenwoordigde “bewoner” nodig is. Dan 

zitten er drie gelijkwaardige partijen aan tafel. Ieder met 

haar eigen belangen, wat volkomen terecht is. De 

stichting wordt door de gemeente en de rechter gezien 

als belanghebbende namens de bewoners. Dat geeft 

de mogelijkheid om die “eenzame” bewoner van de 

Boomberg, wat ruggensteun te geven vanuit de 

Stichting. Zowel financieel als inhoudelijk / 

organisatorisch. Maar altijd vanuit de afspraken, zoals 

vastgelegd in het Bestemmingsplan en de 

Welstandsnota. 

De volgende vraag is dan, of wij als bestuur in elke 

casus kunnen en willen gaan bemiddelen. Het 

antwoord is een eenduidig “nee”. Als uw buurman een 

dakkapel wil, dan dient u dat zelf met hem te regelen. 

Mocht u er niet uit komen, dan zijn daar formele 

procedures voor. Een korte bloemlezing: 

Ten eerste is er vaak sprake van vooroverleg, voordat 

de Gemeente een vergunning afgeeft. In die periode 

kunt u “zienswijzen” indienen. Er is dan nog geen 

besluit van de gemeente, waartegen kan worden 

geageerd. U probeert enkel uw argumenten voor of 

tegen een voorstel, vroegtijdig in het proces van 

besluitvorming te laten meewegen. Onderdeel van deze 

fase is ook het proces rond de Commissie Welstand. 

Deze toetsen NIET aan het bestemmingsplan, maar 

kijken met name naar esthetiek. 

Als de gemeente eenmaal een formeel besluit neemt, 

dan wordt dit gepubliceerd. Dit is de fase van 

“bezwaar”. U kunt dan bezwaar maken op basis van de 

regels van het Bestemmingsplan. Indien uw bezwaar 

gegrond wordt verklaard, komt er een onafhankelijke 

bezwaarcommissie, die zich zal buigen over uw 

argumenten. 

Als de vergunning op basis van het advies van de 

bezwaarcommissie wordt toegewezen, dan staat enkel 

nog een formele beroepsprocedure bij de rechter open. 

Dit vereist betaling van griffierechten en dergelijke. 

Het moge duidelijk zijn, dat de bestuursleden van de 

Stichting niet de tijd hebben om elke dakkapel in de 

Boomberg te gaan opvolgen. Vandaar dat we hebben 

nagedacht hoe wij voorspelbaar kunnen zijn. Daarom 

dat we zijn gekomen tot de volgende principes; 

A. Indien er iets gebeurt, dat raakt aan het wijkbelang, 

zoals een grote woontoren, de komst Talpa of De 

Stolpe, dan proberen we als bestuur ALTIJD een 

betrokken partij te worden. Daarbij gaan we ervan uit 

dat de direct betrokken bewoners zich organiseren, 

zodat wij als Stichting hen steunen en niet als eigen 

entiteit optreden (zie voorbeeld Talpa). Wij zullen dan 

actief meehelpen en meetekenen waar nodig. 

B. Indien er iets gebeurt dat niet raakt aan het 

wijkbelang, omdat het daarvoor te klein is, dan zijn er 

drie mogelijkheden: 

1. Als er niemand vanuit de bewoners reageert of een 

beroep doet op de Stichting, dan gaan we ervan uit dat 

niemand grote bezwaren heeft tegen de voorgestelde 

ontwikkeling. Dit betreft 99% van alle casussen van 

schuurtjes, dakkapellen, bomenkap en dergelijke. 

2. Als er slechts 1 bezwaarhebbende is, dan gaan we 

uit van het principe dat men er samen wel uitkomt. 

3. Als meerdere bewoners zich verenigen, dan zal de 

Stichting adviseren en helpen indien nodig, maar geen 

zelfstandige partij worden. 

Bovenstaande principes zullen we toepassen op de 

verschillende casussen, waarbij natuurlijk nooit twee 

gevallen gelijk zijn. We hopen dat dit onze 

voorspelbaarheid verhoogt en verwachten dat dit 

de goedkeuring kan wegdragen van een 

meerderheid van de buurtbewoners. 
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GEHEIMHOUDING 

AFSPRAKEN ROND 

TALPA OPGEHEVEN 

Geert Tacken, bestuurslid 

Op 15 juli jongstleden werd het bestuur van de Stichting 

WijkOverlegOrgaan De Boomberg verrast door een e-

mail van de gemeente. In deze mail gaf de gemeente 

aan, dat er door haar toezeggingen zijn gedaan aan de 

eigenaar van het pand, Van Wilsum Vastgoedbeheer 

BV, in ruil voor de komst van Talpa als huurder. 

Uit het mailverkeer blijkt dat er al in 2019 is 

onderhandeld tussen van Wilsum Vastgoedbeheer BV 

en het college van burgemeester en wethouders. Het 

college van B&W wilde graag Talpa naar Hilversum 

halen. Van Wilsum Vastgoedbeheer BV gaf aan dat het 

hebben van één enkele huurder voor langere tijd, voor 

haar een bedrijfsrisico zou inhouden. In ruil daarvoor 

vroeg zij de actieve medewerking van het college van 

B&W om, na afloop van het huurcontract, de 

bestemming van de bebouwing om te zetten in 

“bewoning” en de kantoren te mogen ombouwen naar 

appartementen. Het college van B&W zegt haar 

medewerking toe, maar geeft tegelijkertijd 

volledigheidshalve wel aan, dat de uiteindelijke 

toestemming is voorbehouden aan de gemeenteraad. 

Pikant detail hierbij is, dat de brieven tussen Van 

Wilsum Vastgoedbeheer BV en het college van B&W 

als “geheim” zijn bestempeld. Dat betekent niet alleen 

dat de buurtbewoners, de gemeenteraad en de 

Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg niet zijn 

geïnformeerd over de gemaakte afspraken, maar dat 

deze ook bij het WOB-verzoek (Wet Openbaarheid 

Bestuur) niet bij de stukken zijn toegevoegd.  

Hoewel het bestuur wil benadrukken dat zij begrip heeft 

voor de wensen van zowel de gemeente als Van 

Wilsum Vastgoedbeheer BV, geeft de geheimhouding 

toch een wrange afdronk. Tijdens de besprekingen over 

de komst van Talpa, is er door de gemeente veel tijd 

besteed aan “buurtparticipatie”. Er werd zelfs een door 

de gemeente betaalde mediator ingezet, terwijl men 

tegelijkertijd concessies deed aan één van de 

betrokken partijen (Van Wilsum Vastgoedbeheer BV). 

Het doel van de buurtbewoners en de wijkstichting was 

enkel, om eventuele negatieve consequenties voor 

verkeer, omwonenden en flora en fauna te mitigeren 

middels de genoemde “buurtparticipatie”. Tegelijkertijd 

onderhandelde de gemeente vanwege commerciële en 

gemeentelijke belangen en hield deze intenties en 

onderhandelingen geheim voor haar burgers. Het is niet 

aan ons om daar een oordeel over te vellen. Dat laten 

we aan u. 

De openbaar gemaakte stukken laten zich als volgt 

samenvatten: Op 28 januari 2019 stuurde Van Wilsum 

Vastgoedbeheer BV een e-mail aan de gemeente met 

het verzoek om: 

- de ondergrondse parkeergarage uit te breiden met 

120 plaatsen; 

- het aantal bouwvlakken uit te breiden van twee naar 

vier, om toekomstig meerdere 

appartementengebouwen te mogen neerzetten; 

- wijziging plaats van de bouwvlakken voor een 

toekomstig andere verdeling over het terrein; 

- een nieuw woonvolume met maximaal 10 

appartementen; 

- uitbreiding bestemming “kantoordoeleinden” met de 

functie “wonen”. 

De gemeente reageert hierop in een officiële brief van 7 

februari 2019. Op zich wel bemoedigend om te zien dat 

de gemeente in voorkomende gevallen in staat is om 

binnen 10 dagen een belangrijk dossier te behandelen! 

In deze brief stelt het college van B&W dat “In 

algemene zin merken wij op dat het college positief 

staat ten opzichte van de door u beoogde ontwikkeling 

binnen de gestelde (en nog nader aan te scherpen) 

kaders. Wij dienen u volledigheidshalve ook mee te 

geven dat een besluit tot wijziging van het planologisch 

regime is voorbehouden aan de gemeenteraad”. En: 

“Indien u dat wenst, kan het college een principebesluit 
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nemen over de beoogde ontwikkeling. Gelijktijdig met 

de planontwikkeling dienen partijen overeenstemming 

te bereiken over het zogenoemde kostenverhaal. De 

gemeente en u sluiten daartoe een anterieure 

overeenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over 

onder andere af te dragen leges, de plankosten, 

mogelijke kosten voor de aanleg van een eventuele 

infrastructurele oplossing bij de Geert van Mesdagweg 

en de herinrichting van de Schuttersweg-Bergweg”.  

Blijkbaar vond het college van B&W het belangrijk dat 

in ieder geval de afspraken qua leges en eventuele 

infrastructurele kosten zouden zijn afgedekt. Er wordt in 

deze reactie interessant genoeg geen gewag gemaakt 

van een verkeersplan of enige mitigerende maatregelen 

met betrekking tot de impact op de omgeving…. 

Op 19 februari 2019 vindt over deze brief een gesprek 

plaats tussen Van Wilsum Vastgoed BV en het college 

van B&W, waarvan de uitkomsten worden bevestigd in 

een brief van 11 maart 2019, waaruit de volgende 

quotes kunnen worden gehaald: 

“Wat wordt bedoeld is dat de footprint niet mag 

toenemen op het perceel. Wanneer een bouwmassa 

met 2 lagen wordt gesloopt, kan deze massa in principe 

ook weer in twee lagen elders op het perceel 

terugkomen”. 

“Het gaat er om dat de nieuwe massa een villakarakter 

krijgt, passend in het gebied”. 

“Het idee is om daarbij het jaren 50 middendeel te 

slopen en deze massa te verplaatsen en ook in te 

brengen in de nieuwe gemengde invulling”. 

“Het college stelt als voorwaarde dat een dergelijke 

ontwikkeling …, niet leidt tot een toename aan 

bebouwing…”. 

In 2020 komt de gemeente met een gemeentelijk 

document dat de “uitgangspunten voor het 

toekomstperspectief voormalige NCRV studio’s” 

beschrijft. Hierin stelt de gemeente ten aanzien van 

media en economie: “Behoud perceel als werklocatie in 

omvang, kwaliteit en (media)profiel, voor nu en in de 

toekomst” en ten aanzien van wonen “Geen primaire 

woonlocatie. Bij transformatie uitgangspunt 1/3 sociaal, 

50% middensegment, programma nader te 

specificeren”. Tevens geeft de gemeente nogmaals aan 

“In voorbereidende gesprekken heeft de gemeente 

Hilversum positief gereageerd op de door de eigenaar, 

Van Wilsum Vastgoedbeheer, gewenste 

ontwikkelingen. Hierbij geldt de voorwaarde van nader 

onderzoek en draagvlak voor de verdere ontwikkeling 

van het gebied. Een besluit tot wijziging van het 

planologisch regime is voorbehouden aan de 

gemeenteraad en dat betekent tevens dat de 

gemeenteraad niet gebonden is aan de uitgangspunten 

voor de wijziging van het planologisch regime”. 

 

 

Op 18 februari 2022 stuurt (vermoedelijk) Van Wilsum 

Vastgoedbeheer BV (naam is onherkenbaar gemaakt) 

een e-mail naar de gemeente, waarin staat: “Op 14 

januari 2020 hebben wij daarover een e-mail ontvangen 

van de projectleider van de gemeente, met daarin de 

mededeling dat op advies van (onherkenbaar) de 

bestemmingsplanprocedure niet direct, maar over 1,5 

tot 2 jaar zal worden gestart. Nu deze termijn is 

verstreken en het dossier weer is opgepakt, hebben wij 

van onze contactpersoon binnen de gemeente 

vernomen dat de bestemmingsplanwijziging niet verder 

wordt uitgewerkt, omdat de nieuwe functie niet binnen 

korte tijd uitvoerbaar zou zijn. Dit bericht is niet alleen 

zeer teleurstellend, maar ook in strijd met de gemaakte 

afspraken. De afspraken met betrekking tot de 

functiewijziging waren een uitdrukkelijke voorwaarde 

voor (onherkenbaar) om in te stemmen met de verhuur 

aan (onherkenbaar)”. 

Op 15 juli 2022 wordt, naar aanleiding van de boze e-

mail van Van Wilsum Vastgoedbeheer BV op 18 

februari 2022, de gemeenteraad geïnformeerd over de 

afspraken die door het college van B&W meer dan drie 

jaar daarvoor met Van Wilsum Vastgoedbeheer BV zijn 

gemaakt. Hierin stelt het college van B&W: “Het huidige 

college handhaaft het positieve standpunt van het 

voorgaande college. Wij zijn op basis van een concreet 

plan bereid mee te werken aan aanpassing van het 

planologisch regime. Voorafgaand aan de 

bestemmingsplanprocedure zullen wij de eerder 

opgestelde ambtelijke concept Uitgangspuntennotitie 

actualiseren en uitwerken in een Planuitwerkingskader 

(PUK). In dit kader worden alle project specifieke 

randvoorwaarden opgenomen die de gemeente stelt 

aan de uitwerking van het plan. Tot slot hebben wij de 

eigenaar erop gewezen dat er op dit moment geen 

urgentie of noodzaak bestaat om over te gaan tot een 

bestemmingsplanwijziging en hem in overweging 

gegeven om de planontwikkeling niet nu al op te 

pakken”. 

Als wijkstichting zijn wij zeer benieuwd wat uw mening 

is over deze ontwikkelingen. Juicht u gedeeltelijke sloop 

toe, of keurt u het af? Bent u vóór bewoning in plaats 

van kantoren, of juist tegen? Op enig moment zal deze 

vraag zich voordoen.... 
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SCHUTTERSWEG 

FIETSSTRAAT: WAT IS 

HET? EN WAT ZIJN DE 

REGELS? 

Patrick Visser, bestuurslid 

Na de werkzaamheden van de afgelopen maanden is 

de gehele Schuttersweg nu ingericht als fietsstraat en 

onderdeel geworden van het hoofdnetwerk van 

fietspaden binnen de gemeente Hilversum. 

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een fietspad en 

een fietsstraat twee dezelfde begrippen zijn. Toch zijn 

er nog wel wat verschillen op te 

noemen. Zo is een officieel fietspad al 

vele jaren te herkennen aan 

het verkeersbord G11 (zie hiernaast).  

Een fietspad is dan ook een weggedeelte of een vrij 

liggend pad dat is gereserveerd voor fietsers. Ook 

snorfietsers hebben toestemming om gebruik te maken 

van een fietspad. Een fietspad is echter géén rijbaan. 

Brommers, motoren en auto's mogen niet over een 

fietspad rijden. 

Een fietsstraat is een (vaak brede) straat, die is 

ingericht als fietsroute. Op een fietsstraat is het echter 

wél toegestaan om hier als automobilist gebruik van te 

maken. Het verkeersbord zegt echter wel dat de “auto 

te gast” is. Dit wil zeggen dat het autoverkeer wordt 

beperkt door middel van de inrichting en het karakter 

van de fietsstraat. Je mag dus wel met je auto over de 

fietsstraat, maar je dient je snelheid te matigen tot een 

lager tempo. Daarnaast dien je ruim baan te verlenen 

aan de fietsers, ook indien zij rijden op een elektrische 

fiets. 

Het grote veiligheidsvoordeel, van de Schuttersweg als 

fietsstraat, is dat al het verkeer dat van rechts uit de 

zijstraten komt, nu geen voorrang meer heeft en vaart 

moet minderen. 

Geen juridische betekenis  

In Nederland heeft de fietsstraat (nog altijd) geen 

juridische status. Hier zijn dan ook de normale regels 

van de Wegenverkeerswet van kracht. Fietsers houden 

zoveel mogelijk rechts op de fietsstraat en rijden met 

maximaal twee personen naast elkaar. 

Gemotoriseerd verkeer op een 

fietsstraat kan te maken krijgen met 

extra beperkingen door middel van 

bijvoorbeeld een maximumsnelheid. 

Het bord 'Fietsstraat auto te gast' is niet in het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

opgenomen en heeft dan formeel ook geen enkele 

juridische status of waarde. Wel 

wordt aan wegbeheerders 

geadviseerd om bij de aanleg van 

een fietsstraat gebruik te maken van 

het standaard RVV-bord L51. 

Klinkers in het midden 

In tegenstelling tot de Hoge Naarderweg (twee 

klinkerstroken aan de zijkant) liggen de klinkers op de 

Schuttersweg in het midden van de straat. Dit omdat op 

de Hoge Naarderweg de fietsers op de klinkers aan de 

zijkant blijken te gaan fietsen om auto’s te laten 

passeren. Dit is niet de bedoeling en doordat de 

klinkers nu in het midden geplaatst zijn hebben 

automobilisten nu duidelijker door dat ze achter de 

fietsers moeten blijven. 
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FINANCIEEL   

VERSLAG        

BOEKJAAR 2021  

Geert Tacken, penningmeester 

Na enkele moeilijke jaren was het jaar 2021, in ieder 

geval vanuit financieel oogpunt, een goed jaar voor de 

Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg. Op een 

sluitende begroting werd uiteindelijk een positief 

resultaat geboekt van ongeveer 8.000 euro. 

 

De belangrijkste bijdrage aan dit resultaat werd 

gevormd door een ongekend genereuze bijdrage van 

de wijkbewoners. Waar de Stichting in 2020 een verlies 

draaide door behoorlijke juridische kosten, werd dit 

door een gezamenlijke inspanning in 2021 

teruggedraaid. Dit was een reactie op een oproep in de 

Boombergkrant en een actie vanuit de omwonenden 

van Talpa, waarin werd gevraagd om de Stichting te 

helpen met het dragen van de juridische kosten. Van de 

in totaal bijna 8.000 euro aan juridische kosten die door 

de Stichting zijn betaald, is uiteindelijk bijna 5.000 euro 

door medewijkbewoners gedragen. Echt een prachtig 

voorbeeld van de saamhorigheid waar de Boomberg 

bekend om staat.  

Daarnaast heeft de Stichting tot tweemaal toe de 

gemeente in gebreke gesteld, aangezien beslissingen 

niet tijdig werden genomen. De rechter legde de 

gemeente daarvoor tweemaal een dwangsom op, van 

in totaal 1.225 euro. Tegelijkertijd stelde de gemeente 

wel wederom 1.000 subsidie ter beschikking. Het toont 

een beetje de “dubbele” relatie tussen Stichting en de 

gemeente, waarbij we soms opponenten zijn, maar 

aangezien dit op inhoud en argumenten gebeurt, er 

tegelijkertijd toch ruimte is voor wederzijds respect. 

Dus de inkomsten waren groter dan verwacht. 

Tegelijkertijd wist de Stichting begin 2021 tot een 

schikking te komen met de gemeente, Talpa en de 

projectontwikkelaar. Gevolg was dat de procedures 

werden stopgezet en er dit jaar beperkt juridische 

kosten zijn gemaakt, die veel lager lagen dan begroot. 

Lagere kosten in combinatie met hogere opbrengsten 

hebben gezorgd voor een vermogenstoename met 

8.377 euro, waarmee eerdere verliezen zijn 

goedgemaakt. Maar het mooiste als bestuur vinden we 

natuurlijk de vele kleine en grotere donaties die we dit 

jaar mochten ontvangen, los nog van de donaties voor 

juridische kosten. We zien dit (wellicht onterecht) toch 

een beetje als graadmeter voor de mate waarin onze 

inspanningen worden gewaardeerd. 

 

Mijn / onze dank daarvoor! 

 

 

OPROEP 

KONINGSDAG 

Marchien Hoogenraad, bestuurslid 

Het jaarlijkse koningsdagfeest op het Burgemeester 

Schookpleintje ging afgelopen april helaas niet door. 

Terwijl dat eigenlijk wel had gekund, want corona was 

net ‘voorbij’. En dat is heel erg jammer.  

Afgelopen jaren konden de kinderen vrijelijk spelen met 

oud Hollandsche spelen, paardjerijden en het rad van 

fortuin. Hun ouders hadden weinig omkijken en de 

buurt verenigt zich. Iedereen is op dit soort dagen weer 

extra blij om in de Boomberg te wonen.  

Veel ouders hebben ons benaderd en gevraagd 

waarom het niet doorging. Het is immers één van de 

jaarlijkse feesten waar altijd flink naar wordt uitgekeken, 

door jong en oud.  

Wat let ons dan?  

We hebben jullie nodig! Het organiseren van dit festijn 

kost weinig werk als we met velen zijn. Meld je daarom 

z.s.m. aan via koningsdag@boombergwijk.nl en geef je 

op als organisatie of vrijwilliger bij 1 van de spelen. 

Dan hopen we volgend jaar, op 27 april 2023, jullie 

weer in groten getale te kunnen verwelkomen op het 

Burgemeester Schookpleintje!!! 
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UW JAARLIJKSE 

BIJDRAGE AAN DE 

STICHTING 

Geert Tacken, penningmeester 

Zoals u voorgaand heeft kunnen lezen, heeft de 

Stichting afgelopen jaar haar vermogenspositie kunnen 

versterken, tot ongeveer het niveau van het aantreden 

van dit bestuur. Dankzij uw gulle gaven zijn de gaten uit 

de afgelopen jaren ondertussen ruimschoots gedicht. 

Momenteel speelt er (gelukkig) slechts een beperkt 

aantal nieuwe zaken op het gebied van Ruimtelijke 

Ordening, zoals hoek Schuttersweg / Vaartweg en zeer 

recent ontwikkelingen op hoek Vaartweg / Paulus van 

Loolaan.  

Uiteindelijk willen we niet bekend staan om onze rol in 

dit soort dossiers, maar om onze rol in de ontwikkeling 

van de sociale cohesie en het leefgenot in onze wijk. 

Mocht u dus ideeën hebben over kunst, cultuur, sociale 

cohesie, straatfeesten of andere zaken die het leven in 

onze mooie wijk zo aangenaam maken, vraag ons om 

steun! Wij kunnen het werk niet voor jullie doen, maar 

wel helpen om het mogelijk te maken…. 

Als Stichting beschikken we over de benodigde 

reserves, maar we willen uiteraard onze slagkracht 

zoveel als mogelijk behouden. Een slagkracht, die over 

een periode van 30 jaar door u als buurtbewoners 

bijeen is gebracht en mede als gevolg waarvan wij door 

de gemeente zeer serieus worden genomen.  

Vandaar ons verzoek om ons ook dit jaar weer te 

steunen door middel van uw bijdrage. U kunt uw 

donatie overmaken op NL41INGB0006922754 t.n.v. 

Stichting Wijkoverlegorgaan de Boomberg. 

Bijgevoegd bij deze Boombergkrant vindt u ook een 

machtigingsformulier. Door dit formulier in te 

vullen, machtigt u ons als Stichting om jaarlijks een 

vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Voor 

ons als Stichting is het gebruik van een machtiging voor 

een jaarlijkse overboeking administratief erg prettig. U 

kunt afgeschreven bedragen altijd, zonder opgaaf van 

redenen, binnen 8 weken laten terugboeken. Ook kan 

de machtiging op elk gewenst moment worden gestopt. 

U kunt de ingevulde en ondertekende machtiging 

opsturen, afgeven of in de brievenbus stoppen bij mij, 

de penningmeester (Blijdensteinlaan 17). 

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Deze maakt ons 

werk mogelijk. 

 

 

 

 

HERFST / WINTER IN 

JE TUIN, TIPS EN 

TRICKS VAN DE 

COSTERUSTUIN 

Isa van der Heijden  

Herfst, na wéér een droge en hete zomer. Ik ga het 

gewoon in het openbaar toegeven: de Costerustuin 

heeft heel wat gesproeid, de afgelopen zomer. Want 

zonder water geen groen, en zonder groen geen tuin. 

De ligging van de Boomberg garandeert een ‘vlotte 

afwatering’, en dan die zanderige grond….  

Naast de ligging is ook schaduw bij 30 graden opeens 

belangrijk. Onder een boom is het al snel 5 graden 

koeler. De Costerustuin is goed voorzien van schaduw, 

maar uw tuin? 

Bedenk: het boomplant-seizoen begint nu. Van 

november tot eind februari, dus zonder blad, zijn de 

meeste loofbomen, struiken of heggen, het beste te 

verplanten. Liefst hoe eerder hoe beter, zodat de 

wortels vast aan de slag kunnen. Groei ligt niet stil in de 

winter - boven de 10 graden groeit alles langzaam door.  

De Miss World van bomenland 

Je tuin heeft misschien niet heel veel plaats, dus wil je 

natuurlijk een boom die àlles heeft. De Miss World 

onder de bomen: schaduw in de zomer, bloemen in het 

voorjaar, liefst bessen in de herfst, verkleurend blad.  
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Oh, en dat blad moet snel vergaan tot humus. Daarmee 

vallen coniferen, dennenbomen en (dak)platanen alvast 

af. Kijk eens op de website van Van Den Berk, what’s in 

a name, www.vdberk.nl.  Met diverse zoekfilters kun je 

alvast jouw Miss World selecteren.    

 

Sligro of AH?  

Van den Berk is een soort Sligro op de bomenmarkt, 

maar er is keus. Kijk bijvoorbeeld op www.tenhoven-

bomen.nl. Aanplant in de winter betekent “meer boom 

voor je geld”. Je kunt het beste een boom met kluit 

nemen, dat wil zeggen direct uitgeschept op de 

kwekerij. Dat is veel goedkoper en efficiënter dan een 

boom in een pot. Bestel er dan ook de aanplant-service 

bij. Dat heeft voordelen: de omvang van de kluit maakt 

levering aan huis noodzakelijk, de meegekomen 

mannen graven het plantgat, veel groter dan je zou 

denken, en – het aller belangrijkste en let daar op! - de 

beste kwekers geven aangroeigarantie.   

Water in de winter?   

Je kunt het echter niet helemaal aan de kweker en zijn 

garantie overlaten. Met de wisselvallige neerslag van 

de laatste jaren is het noodzakelijk te controleren of er 

vocht genoeg in de grond zit. Hoe? Steek je hand in de 

grond, komt die er droog en zanderig uit: alarm!  

De regel is: als je water geeft, doe het dan goed. Een 

beetje boom verdampt zo’n 25-30 liter per dag, dus een 

gieter water stelt niet zoveel voor. Pak die tuinslang! Na 

1-2 jaar zijn de bomen vaak diep genoeg geworteld om 

droge periodes door te komen op eigen kracht. 

Wat doet het goed in de Costerustuin / jouw tuin?  

Kleinere bomen die zeker ook een Miss World zijn in de 

Costerustuin zijn de Mispel, Kweepeer, Wilde 

Kardinaalsmuts en Stewartia. Ga maar eens kijken! 

Niet in de Costerustuin maar wel mooi en geschikt voor 

de droogte en warmte: Perzische Slaapboom, Chinese 

Vernisboom en Vaantjesboom.  

Kerstboom: ‘gratis’ boom in de tuin?  

Hierbij een smeekbede van een liefhebber: plant nooit 

die Kerstboom in je tuin! Sparren, ook blauwe en 

Nordmann, worden geteeld in koele, regenachtige 

landen. Dat ís Nederland niet meer, je veroordeelt de 

boom tot een ware martelgang. Om je kerstboom goed 

en mooi de zomer door te helpen, ben je meer kwijt aan 

je waterrekening dan aan een nieuwe boom.  

Een kerstboom in pot kan zeker wel, maar behandel 

hem dan als al je andere potplanten: verpotten, gieten 

en zeker ook mesten. Denk aan de gouden regel: het 

regent nooit IN een pot! 

 

OPROEP 

CULTUURCOMMISSIE 

Herman Meddens / Geert Tacken 

 

De Stichting WOO de Boomberg kent vele commissies, 

zoals de Tuinclub, St. Maarten, Communicatie, 

Tennistoernooi en Rosariumconcert. Echter, er is nog 

geen kunstcommissie.  

Na een eerste artikel in de vorige Boombergkrant 

kregen we 1 aanmelding, dus nu zijn we al getweeën! 

We hebben echter behoefte aan mensen die ideeën 

hebben en die er inhoud aan willen en kunnen geven. 

Dit kan gaan over beelden, exposities, bezoekjes aan 

musea of organisatie van een concert. 

Alleen al periodiek bij elkaar komen met 

gelijkgestemden uit de wijk om over kunst te praten is 

aangenaam. Lijkt u dit leuk en wilt u hier een paar uur 

per maand aan besteden, meldt u zich dan bij ons. 

Herman Meddens info@meddens.net,  

Geert Tacken famtacken@live.nl 

http://www.vdberk.nl
http://www.tenhoven-bomen.nl
http://www.tenhoven-bomen.nl
mailto:info@meddens.net
mailto:famtacken@live.nl
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BURGERVADER 

GERHARD                  

VAN DEN TOP 

Geert Tacken, bestuurslid 

Enigszins gespannen loop ik het tuinpad van onze 

nieuwe burgemeester aan de Blijdensteinlaan op. Voor 

een liefhebber van water heeft hij wel veel stenen in zijn 

voortuin…. Maar hopen dat dit geen voorbode is van 

zijn persoonlijkheid. 

Allerhartelijkst word ik ontvangen. Een warm huis 

(energieneutraal!), met een prachtige mix van moderne 

kunst, warm hout, comfortabele meubels en duidelijke 

tekenen dat er wordt geleefd. Ik voel me er direct thuis. 

Al babbelend lopen we eerst door naar buiten. Er is een 

behoorlijk hoogteverschil in de tuin, dus ik grap dat hij 

wel een beek door zijn tuin kan aanleggen. Waarop hij 

aangeeft dat de waterstromen inderdaad door de tuin 

gaan, maar dan ondergronds. Het hemelwater wordt via 

de goot naar een open buis geleid, die uitkomt in de 

vijver bij het terras. De overloop gaat direct weer naar 

het grondwater. Alles wordt optimaal gebruikt. De 

eerste tekenen van de liefde voor water worden 

zichtbaar. 

De stenen die zijn opgegraven bij de bouw van het 

huis, zijn verwerkt in de tuin. Deze zijn door de 

voortschuivende gletsjers, tijdens de ijstijd vanuit 

Scandinavië naar Hilversum verplaatst. Enkele heeft hij 

gedoneerd aan het Pinetum. 

Binnen wordt mij een drankje aangeboden. Tot mijn 

grote (maar verholen) hilariteit kan hij de glazen niet 

vinden. Volgens hem het grootste nadeel van de 

recente verhuizing: “Je bent constant alles kwijt”. Dan 

maar bier uit een blikje; dit creëert nog meer een 

amicale sfeer. 

Ik begin met de standaard vragen voor een nieuwe 

bewoner. Waarom Hilversum? Gerhard gaat er eens 

lekker voor zitten. “Wij woonden in Loenen in een 300 

jaar oud huis dat we hadden gekocht van de zoon van 

dhr. Matser (die wijkbewoner was en onder andere de 

Hilvertshof en de wijk Kerkelanden ontwikkelde, red). 

Hij wilde het ons verkopen onder de voorwaarde dat het 

oude huis niet bouwkundig zou worden gekeurd. 

Gevolg was dat wij het voorrecht kregen om in een 

prachtig huis te wonen, dat we in onze periode van 

bewoning helemaal hebben gerestaureerd. In die 

jaren ging onze dochter als eerste in Hilversum naar de 

middelbare school. Ze kreeg daar haar vriendinnen en 

haar sociale leven. Op een avond vroeg ze aan mij, 

“Zeg papa, is er een kans dat we wellicht nog eens 

naar Hilversum verhuizen?”. Het stellen van die vraag 

was voor ons de aanleiding om de stap naar Hilversum 

te onderzoeken en uiteindelijk in 2020 ook te zetten. Als 

ouders hebben we de ontwikkeling van onze kinderen 

altijd centraal gezet. Zo ook in dit geval”. 

Dat verklaart de komst naar Hilversum. Maar waarom 

dan dit huis in deze wijk? “Eigenlijk hadden wij in 

2018 al gezien dat er bouwgrond te koop was in de 

Boomberg. Een prachtige plek, in een prachtige wijk. Ik 

kan je zelfs de foto’s laten zien die ik toen heb 

genomen”. En inderdaad, hij haalt zijn telefoon 

tevoorschijn en daar is het bouwperceel, in de originele 

staat, met alle doorgeschoten kerstbomen. “Maar het 

was te vroeg. We woonden in Loenen, hadden het daar 

naar onze zin en onze zoon zat nog op de basisschool. 

Zoals het lot soms werkt, bleek tijdens de vakantie op 

Terschelling in 2020, toen onze zoon ook naar de 

middelbare school ging, dat deze kavel weer te koop 

stond. Diezelfde avond hebben we tijdens een etentje 

in Midsland samen besproken of we naar Hilversum 

zouden verhuizen. Onze zoon moest er eerst nog even 

over nadenken, maar zag ook al snel nieuwe kansen, 

en zo hebben we de volgende ochtend de makelaar 

gebeld en kort daarna de bouwkavel gekocht.” 

Oké, dus onze burgervader is ook echtgenoot en vader. 

Maar ik meen me te herinneren dat hij heel bereisd is. 

Ik vraag: “Kunnen we even een stapje terug doen? 

Waar kom je eigenlijk vandaan?” Gerhard moet een 

beetje lachen. “Ik ben geboren in Bennekom. Tussen 

de weilanden en bossen. Padvinder, vuurtje stoken, dat 

soort dingen. Dus de liefde voor de natuur en 

landbouw was er al vroeg. Ook de liefde voor het water; 

zwemmen, zeilen, surfen, dammetjes bouwen tijdens 

de vakanties. Ik kon het allemaal combineren in een 

studie Weg- en waterbouwkunde en irrigatie, in 

Wageningen”. 
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Ik ben nog niet onder de indruk: “Nou, nou, helemaal 

van Bennekom naar Wageningen, inderdaad een 

wereldreis…”. Gerhard knikt: “Inderdaad. Dat begon 

tijdens mijn studietijd, toen ik naar Mauritanië ben 

gegaan voor een irrigatieproject. Water naar de 

mensen brengen. Met een auto door de woestijn en 

dan ergens gedropt worden in een dorpje. Ik werd daar 

“geadopteerd” door een familie waar ik ging wonen en 

kreeg een lokale naam aangemeten. Ik ben negen 

maanden gebleven…”. 

“Na nog meer projecten in bijvoorbeeld Sri Lanka ben ik 

afgestudeerd en gaan werken bij het Centrum van 

Milieukunde. Die besloten me uit te zenden naar de 

Filipijnen, waar ik een onderzoeksproject leidde over 

ontbossing, door teams lokale en Nederlandse 

studenten die daar naartoe kwamen. Ik beschouw die 

plek nog altijd als mijn tweede thuis”. 

“Na die vijf jaar kon ik mijn ervaringen en 

onderzoeksresultaten gebruiken om te promoveren in 

Leiden. Vervolgens ging ik aan het werk bij het Wereld 

Natuur Fonds, eerst als directeur van een internationaal 

leer-netwerk op het gebied van 

leiderschapsontwikkeling en kort daarna als directeur 

Natuurbescherming. Prachtig om mensen te kunnen 

helpen en iets goeds te kunnen doen. Ik werkte hard 

en reisde de hele wereld af. In 2006 verloren we eerst 

volkomen onverwacht onze algemeen directeur, en 

daarna bij een helikopter ongeluk in Nepal ook een 

groot aantal internationale collega’s. Voor mij was dat 

niet alleen een groot verlies maar ook een reality check, 

ook omdat Jacobina toen in verwachting was van onze 

dochter. Ik heb toen afscheid genomen van WWF en 

ben als adviseur bij Shell gaan werken. Door die 

overstap kon ik ook een korte sabbatical inlassen, 

en heb ik de eerste maanden na de geboorte van onze 

dochter echt samen met Jacobina kunnen beleven”. 

“Na twee jaar werd ik benaderd door Vitens. Daar 

mocht ik de internationale tak opzetten voor 

watervoorziening. Het was iets meer reizen, maar ik 

was terug in het watervak. Oh, man wat hebben we 

daar iets moois uit de grond gestampt. Al mijn 

ervaringen, kennis en netwerk kwamen daar samen”. 

(Gerhard glimt van blijdschap als hij daaraan terug 

denkt, red). “In die periode werd ook onze zoon 

geboren. Enkele jaren later stond de functie van 

dijkgraaf in de krant. Jacobina vroeg mij of dat niets 

voor mij zou zijn. Ik deed daar eerst niets mee, totdat 

ze mij daar enkele weken later opnieuw naar vroeg. 

Toen heb ik actie ondernomen en gesolliciteerd. Zoals 

zo vaak had ze helemaal gelijk…Er volgde een prachtig 

volgend hoofdstuk in mijn professionele leven”. 

Nu grijp ik toch even in, door weer eens een vraag te 

stellen: “Ondertussen maakte jij carrière, maar je vrouw 

ook. Zij werd in die tijd partner bij KPMG en later PWC. 

Hoe deden jullie dat samen?” 

Gerhard zegt: “Voor ons is de kern dat we samen 

dingen blijven doen. Dat wil zeggen dat je de zorg voor 

de kinderen samen doet, er ook voor zorgt 

werkmomenten af te stemmen en ook samen family 

time organiseert. Dus niet alleen afwisselen, maar ook 

echt tijd samen organiseren, zodat je elkaar als gezin 

ziet. In mijn reizende leven zorgde ik ervoor dat ik 

op vrijdag thuis was. Waar ik ook zat ter wereld, 

vrijdagochtend was ik weer thuis. Soms helemaal 

kapot, maar ook blij weer lekker thuis te zijn. Over die 

grondregel was ik heel duidelijk”. 
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Hmmm. Even prikken: “En toen ze ouder werden? Toen 

ging je zeker steeds minder met ze doen?” Gerhard 

moet weer lachen. “Een buurman van ons was lid van 

de zeilvereniging KWVL in Loosdrecht. Hij raadde ons 

aan met de kinderen ook te gaan zeilen. Dat was in het 

begin best even passen en meten naast voetbal, judo, 

hockey en ballet. Op zondagochtend vroeg uit de veren 

op weg naar het water. Maar gaandeweg gingen ze 

het beiden steeds leuker vinden en prioriteit geven.  Het 

begon in de Optimist en na een aantal jaren stapte 

Milou over naar de RS Feva klasse. In 2019 deed zij 

voor het eerst mee aan het Open WK in deze klasse in 

Italië. In dat jaar stapte onze zoon ook in in deze 

klasse, en deze zomer hebben ze beiden aan het Open 

WK deelgenomen in Weymouth (UK). Ik vind 

dat  heerlijk, ieder weekend met de kinderen op stap. 

De RS Feva is een klein bootje met veel zeil. 

Spectaculair en snel. Sinds 2020 ben ik voor deze 

klasse de Class Captain bij KWVL, en coördineer de 

klasse in Midden-Nederland. Zelf zeil ik niet, maar 

zwem wel nog steeds graag, zoals bijvoorbeeld 

onlangs de Amsterdam City Swim”. 

Als ik zijn carrière overzie, dan vraag ik me toch wat af: 

“De meeste mensen maken tijdens hun carrière steeds 

ook stappen in hun salaris. Maar ik zie jou van publieke 

sector, naar Shell, naar Vitens, naar Dijkgraaf, naar 

burgemeester gaan. Carrière wordt vaak toch in salaris 

gemeten?” Gerhard knikt. “Daar doe ik niet aan mee. Ik 

doe alleen dingen waar ik een toegevoegde waarde 

heb. Waar ik mensen help. Misschien is dat mijn 

calvinistische achtergrond. Ik wil graag iets bijdragen”. 

Ik heb me voorgenomen om niets te vragen over 

Gerhard als burgemeester. Maar ik doe het toch. “En 

wat breng je dan als burgemeester? Wat is jouw plan?” 

Gerhard antwoordt vriendelijk maar beslist: “Eigenlijk is 

het niet de bedoeling dat ik een plan heb. Ik ben de 

voorzitter van het College en van een 

Gemeenteraad van gekozen volksvertegenwoordigers. 

Zij zijn door de bevolking van Hilversum aangesteld om 

de richting te bepalen in onze gemeente. Mijn rol is er 

voor te zorgen dat er een goed samenspel ontstaat 

tussen Raad, College en organisatie om 

daarin tot goede, gedragen en uitvoerbare besluiten te 

komen. Een besluit dat we kunnen verantwoorden aan 

de bewoners van Hilversum. Als ik daar met een heel 

sterke eigen mening en agenda tussen ga zitten, dan 

gaat dat niet helpen. Dan gaat het alleen maar 

wringen. Hij lacht. “Eigenlijk is onze gemeente ook een 

soort groot gezin en is mijn rol daar om rust, 

structuur en duidelijkheid te brengen in hoe we de 

dingen samen doen. Er ook te zijn voor mensen die 

mooie of juist verdrietige dingen meemaken. Het thema 

dat natuurlijk wel echt van de burgemeester is, is 

openbare orde en veiligheid. Dat past goed bij mijn 

drijfveer voor anderen te zorgen. Zo goed als ik kan, 

samen met de mensen van politie en onderwijs, ervoor 

zorgen dat mensen zich veilig voelen”. 

Dat is wel een hele mooie gedachte. Ook eigenlijk wel 

een mooi moment om het interview te beëindigen. 

Gerhard had me al verteld dat hij deze weken iedere 

avond afspraken heeft. Ik wil daarom geen misbruik 

maken van zijn gastvrijheid. 

Wat me een prettig gevoel geeft, is dat hij notabene mij 

bedankt voor het feit dat hij met mij heeft mogen 

kennismaken. Als ik het tuinpad weer afloop bedenk ik 

me dat ik net iemand heb ontmoet die indruk op me 

heeft gemaakt met zijn ervaring, maar ook met zijn rust 

en drijfveren. Iemand die me tijdens het interview op 

geen enkel moment het gevoel gaf op te scheppen of 

me te willen overtuigen van zijn mening. Een echte 

“burgervader”. 

 

 

OPROEP “HUIS MET HISTORIE” 

Herman Meddens / Geert Tacken 

 

Gegeven de leeftijd van de huizen in onze wijk hebben 

de meeste huizen een verhaal. Bekend zijn natuurlijk 

markante panden als “Het huis met de pilaren” of de 

bibliotheek.  

Echter, ook vele andere huizen hebben een verhaal. 

Over wie er heeft gewoond, wat er is gebeurd, wie het 

heeft gebouwd, etc. 

Als u zo’n verhaal heeft, zouden wij het graag 

optekenen met u en publiceren in de Boombergkrant. 

Voel u vrij contact met ons op te nemen: 

Herman Meddens info@meddens.net 

Geert Tacken famtacken@live.nl 

 

mailto:info@meddens.net
mailto:famtacken@live.nl
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DE KWESTIE 

ZONNEPANELEN EN 

AIRCO’S 

Marishka Neekilappillai, bestuurslid 

 

Zonne-energie (energie opgewekt met behulp van 

zonnepanelen) wordt gezien als een cruciale factor in 

de transitie naar een duurzame energievoorziening. In 

het Noordwestelijk Villagebied, waar onze buurt 

Boomberg onderdeel van uitmaakt, is voor het plaatsen 

van zonnepanelen en airco’s in de meeste gevallen 

echter een omgevingsvergunning vereist.  

Het bestuur van het wijkoverlegorgaan heeft geen 

standpunt over het wel of niet zichtbaar plaatsen van 

zonnepanelen of airco’s vanaf de openbare weg, mede 

omdat in onze buurt verschillende opvattingen leven 

over deze kwestie. Echter, nu in onze buurt soms wel 

zonnepanelen op daken zichtbaar zijn vanaf de 

openbare weg, lijkt er sprake van willekeur bij de 

beoordeling door de gemeente. Daarom heeft het 

bestuur van het wijkoverlegorgaan aan de voormalige 

wijkwethouder Heller gevraagd, wat nu de objectieve 

criteria zijn voor het verlenen van een vergunning voor 

de zonnepanelen. 

De reactie van de gemeente Hilversum is dat de 

gemeentelijke commissie Welstand en Monumenten 

deze vergunningaanvragen beoordeelt. Zij beoordelen 

deze plannen aan de hand van de Welstandsnota en 

de daarin opgenomen objectcriteria. Omdat het 

Noordwestelijk Villagebied, en daarmee ook onze buurt, 

is aangewezen als beschermd stadsgezicht, betekent 

dit concreet dat zonnepanelen niet aan de voorkant of 

vanaf de openbare weg zichtbaar mogen zijn. 

Overigens geeft de gemeente ook aan dat momenteel 

regelmatig zonnepanelen worden geplaatst zonder dat 

er een vergunning voor is aangevraagd, of die in 

afwijking met de vergunning worden aangelegd.  

Ook voor het plaatsen van airco’s in onze buurt is een 

omgevingsvergunning nodig, als het apparaat wordt 

geplaatst aan de voorkant of zijkant van het huis, of als 

het apparaat zichtbaar is vanaf de openbare weg.  

Foto ter illustratie 

Meer informatie over het plaatsen van zonnepanelen en 

airco’s (of warmtepompen) is te vinden op de website 

van de gemeente Hilversum. 

KERSTSTALLENROUTE, OOK IN DE 

BOOMBERG?  

Brigit Rutten, bestuurslid 

 

In Baarn wordt dit jaar voor de 27
e
 keer een 

kerststallenroute georganiseerd langs de voortuinen 

van 325 huizen. Mensen komen vanuit het hele land 

langs wandelen, fietsen of rijden. De vooral 

zelfgemaakte kerststallen zijn overdag en ’s avonds 

verlicht te bewonderen, tussen 18 december en 6 

januari a.s. Ze kunnen geschilderd zijn, van lego, van 

sloophout, van flessen, van plastic, groot of klein. Meer 

over deze Baarnse kerststallenroute vindt u op https://

parochienet.nl/kerststallenroute/index.php?Nav=1. 

Vorig jaar is Anneke Leenman het initiatief gestart om 

ook in onze wijk zo’n traditie op te bouwen en ook dit 

jaar zal haar prachtige houten kerststal in haar voortuin 

te bewonderen zijn. Ze heeft, vertelde ze, al een aantal 

buurtgenoten enthousiast gekregen en ook zij stellen dit 

jaar hun kerststal tentoon. Hoe leuk zou het zijn als we 

massaal meedoen en Anneke een hele route kan 

uitstippelen? Aanmelden bij Anneke kan via: 

aleenman@hotmail.com 

Het zou fijn zijn als de kerststal vanaf 18 december te 

bewonderen is, liefst ‘s avonds verlicht en vanaf de 

stoep te zien. Ook voor vragen en tips kunt u mailen. 

Anneke vertelt: “Zodra de sinterklaas surprises klaar 

zijn ga ik met de kinderen brainstormen over onze 

kerststal. Wie weet up-cyclen we wel een fles vloeibaar 

wasmiddel, dreft en handzeep (lekker waterproof). Of 

wellicht halen we onze bak met duplo tevoorschijn, 

waar denk ik al een kant en klare ezel in zit. Of we 

vragen aan de Sint een figuurzaag en een pak pleisters 

en ga ik m’n hoofd breken over hoe we ervoor zorgen 

dat plakkaatverf watervast wordt… Wordt vervolgd”.  

In ieder geval ga ik een rondje wandelen langs tuinen 

die meedoen en hopelijk kom ik jullie dan ook tegen. 

https://parochienet.nl/kerststallenroute/index.php?Nav=1
https://parochienet.nl/kerststallenroute/index.php?Nav=1
mailto:aleenman@hotmail.com
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INTERVIEW STEN HOFSTAD 

Marchien Hoogenraad 

 

Na twee jaar lang thuis werken, op een niet goed 

afgestelde stoel of aan een te hoog bureau kamp ik, net 

als menigeen waarschijnlijk, met pijnlijke nek- of 

rugklachten. Gaat vast wel weer over, denk ik, en ik 

besluit geen actie te ondernemen.  

Dat is dom, blijkt als ik Sten Hofstad tegenkom. Sten 

(39 jaar), woonachtig in de Boomberg, is chiropractor 

en eigenaar van Movewell. Een zeer enthousiaste, 

gedreven man, die weet waar hij het over heeft. 

Movewell is gelegen in het Dudok Medisch Centrum, 

tegenover het Raadhuis. Een verzamelplaats van 

huisartsen, verloskundigen, psychologen, tandartsen, 

een apotheek en dus ook het specialistisch centrum 

Movewell, voor chiropractie, fysiotherapie en 

rugrevalidatie. 

Vol overgave vertelt Sten mij over de wereld van 

fysiotherapeuten en chiropractoren. Ik weet vrijwel niets 

van deze beroepen dus hang aan zijn lippen.  

Een chiropractor houdt zich bezig met de wervelkolom, 

rug en nek. Maar, zo leer ik, de studie chiropractie is 

niet in Nederland te volgen. Sten ging daar speciaal 

voor naar Engeland, maar nam zijn kennis weer mee 

terug naar Nederland. 

Hij startte als chiropractor in Amsterdam, in loondienst, 

maar maakte een aantal jaar geleden de keuze om 

voor zichzelf te beginnen. Hij wilde graag een eigen 

bedrijf, een combinatie met fysiotherapie, met diverse 

behandelkamers en verschillende specialismen.  

Chiropractie is net iets anders dan fysiotherapie. Waar 

een chiropractor de beweeglijkheid juist optimaliseert 

veelal door middel van druktechnieken, krijg je bij een 

fysio juist oefeningen om te revalideren. Een 

chiropractor kan de patiënt ook ‘kraken’, maar dat is 

eigenlijk een verkeerde benaming, want in feite is het 

gewoon een ‘klik’ die je hoort en wordt er helemaal 

niets daadwerkelijk ‘gekraakt’. En het levert je veel op. 

Binnen 4 behandelingen wordt vaak al een goed 

resultaat bereikt. Ideaal!  

Sten vertelt enthousiast dat hij de hele dag mensen met 

nek-en rugklachten krijgt en het elke keer totaal anders 

is. Soms is het artrose, soms in het een hernia en soms 

levert het weer migraine, duizeligheid en hoofdpijn op. 

Halleluja, dat verklaart een hoop. Zijn al die stomme 

pijntjes zo makkelijk te verhelpen met een bezoek aan 

Movewell? 

Terug naar zijn wens om voor zichzelf te beginnen. De 

zoektocht naar een geschikte locatie leidde hem naar 

interessante plekken. Zo heeft hij, bij gebrek aan een 

geschiktere locatie, een tijdje overwogen om zijn locatie 

boven een wc-brillenfabriek te vestigen. Toen kwam 

gelukkig de huidige locatie vrij, en zo startte Sten 7 jaar 

geleden Movewell. 
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Inmiddels is Movewell uitgegroeid tot een zeer 

professionele grote club en bestaat het uit 7 

fysiotherapeuten, 1 oefentherapeut, 3 chiropractoren en 

vier assistenten. Ook is er recent een echografie 

apparaat aangekocht, die op spiergebied kan bekijken 

of je een scheurtje hebt. Het team heeft één 

gezamenlijke passie: andere mensen beter maken. En 

dat lukt goed, als je maar je oefeningen doet. Zo 

behandelen ze vrijwel iedereen voor revalidatie, of met 

sportklachten, geriatrie rug- en nekklachten, hernia’s en 

zelfs kinderen.  

En dat laatste, die behandeling van kinderen, daar kom 

ik deze zomer zelf achter. Onze lieve dochter breekt net 

een weekje voor de zomervakantie haar elleboog op 

een zeer ongelukkige manier. Los van het feit dat zij de 

hele zomervakantie met haar gehele arm in het gips zit, 

is het herstel nadat het gips eraf is, ook nog niet 100%. 

De arts in het ziekenhuis raadt een fysio aan. Snel 

komen we bij Movewell terecht. Na 1 belletje kunnen 

we de volgende dag (!) al langskomen. En daar staat 

Simon. Simon is een collega van Sten, en 2.10 meter 

lang. Lijkt op Freek Vonk, en is echt de allerbeste 

kinderfysio die je je kunt wensen. Je wil natuurlijk bij 

voorkeur geen fysio voor je kind, maar als het dan toch 

moet, dan alleen maar Simon. De manier waarop hij de 

behandelingen, die stiekem toch een beetje pijnlijk zijn 

maar wel grote resultaten boeken, geeft, zijn 

bewonderenswaardig. Mijn dochter gaat met plezier 

naar Simon en de resultaten zijn reuze. 

Als ik vol trots aan vrienden vertel dat we bij Movewell 

zitten, hoor ik van zó veel mensen om me heen hoe 

tevreden zij zijn over deze praktijk. Klachten worden 

verholpen en je bent snel aan de beurt. Daarnaast is er 

een zeer goede nazorg. Heel even vraag ik me af 

waarom ik daar niet allang zelf naar toe ben gegaan, 

om mijn eigen klachten te verhelpen. Wat een aanwinst 

voor Hilversum. Morgen snel bellen voor een afspraak. 

Ik verheug me er bijna op. 

Movewell is gevestigd aan de Hoge Naarderweg 3E, te 

Hilversum. Dagelijks zijn zij tussen 07:45 uur en 18:00 

uur bereikbaar op 035 760 06 45 of via 

info@movewell.nl.  

WELKOM “NIEUWE” 

BEWONERS 

Geert Tacken, bestuurslid, namens: 

Mevrouw M. Pelland en Mevrouw J. 

Kipp-Brinkman 

 

Lopend door de Boomberg zie je toch steeds weer 

nieuwe, en toch oude en vertrouwde dingen. Een van 

die vertrouwde zaken, die toch voor velen nieuw zullen 

zijn, is het gebouw (in de volksmondje “kerkje”) van de 

Graalsbeweging aan Bergweg 14a. Gelukkig boden 

mevrouw Kipp en mevrouw Pelland aan om enige 

verheldering te brengen. 

 

Mevrouw Pelland geeft aan: “Nieuwe bewoners zijn wij 

niet bepaald. Maar de gelegenheid om ons voor te 

stellen was er vroeger niet. Vandaar dat het idee is 

ontstaan om dit nu te doen”. 

Maar wie zijn dan de mensen die elke zondag naar de 

Bergweg 14a gaan? “Wij zijn mensen die in de zin van 

de Graalsboodschap willen leven. De Internationale 

Graalsbeweging is een geloofsbeweging die is 

gebaseerd op de Graalsboodschap In het Licht der 

Waarheid. Dit is een gebundelde serie voordrachten, 

geschreven door Abd-ru-shin, een pseudoniem van de 

Duitse schrijver Oskar Ernst Bernhardt, die leefde van 

1875 tot 1941”. 

En op zondag heeft u daar dan een mis? “Neen. Op 

zondag hebben wij een bijeenkomst die wij een 

wijdingsuur noemen. Er wordt dan een voordracht 

gelezen uit In het Licht der Waarheid en aansluitend 

een gebed uitgesproken, het geheel omraamd met 

muziek.  

In deze chaotische tijden putten wij kracht uit onze 

geloofsovertuiging. Een belangrijk deel van onze 

overtuiging is gebaseerd op het weten van de 

scheppingswetten. Mocht u meer willen weten over de 

Graalsbeweging en over de Graalsboodschap, dan kunt 

tel:035-7600645
mailto:info@movewell.nl
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u bij de vitrinekast in de voortuin uit de folderhouder 

een flyer meenemen, daarin vindt u ook onze website, 

www.graalsbeweging.net. 

En mocht u een zondags wijdingsuur willen bijwonen, 

neemt u dan contact op via het algemene 

telefoonnummer, 035-6237031”. 

Het gebouw op de Bergweg lijkt van redelijk recente 

datum, qua bouwstijl? “Het gebouw op de Bergweg 14a 

dat wij Graalsgebouw noemen, werd in het begin wel 

“Het kerkje van Oort” genoemd. De huisarts Oort sr., 

die op de Boomberglaan woonde, was een van de 

eerste bestuurders van de stichting Graalsbeweging in 

Nederland. Het werd in 1951, in de stijl van Dudok, 

gebouwd in de buiten gebruik geraakte moestuin van 

zorglocatie Pro Senectute. Wij hebben onlangs, in de 

voormalige Lutherse Kerk, gevierd dat ons gebouw 70 

jaar geleden werd ingewijd. In de loop der jaren hebben 

omwonenden en buren kennis met ons gemaakt en 

hebben we ook goede contacten met hen opgebouwd. 

We voelen ons echt onderdeel van de Boomberg!”. 

 

Wat fijn dat de buurt zo veel diversiteit herbergt, ook op 

het gebied van geloofsovertuigingen. U bent dus geheel 

content hier? “Nou… Nu u er over begint… Wij zijn nog 

steeds op zoek naar een geschikte ruimte, liefst in de 

buurt, waar we na het wijdingsuur of bij andere 

gelegenheden of besprekingen bij elkaar kunnen 

komen. Die faciliteit is in ons gebouw niet of nauwelijks 

aanwezig. Voorheen dronken we ‘s zondags koffie in 

Gooizicht, maar dat is opgehouden. Als iemand een 

goede tip heeft, houden we ons zeer aanbevolen!! 

Graag te melden op bovenstaand telefoonnummer.”  

DE ALLERBESTE KOZAKKEN 

OEKRAÏNERS KWAMEN HIER AL IN 

1813… ALS BEVRIJDERS!  

Herman Meddens 

 

Kozakken-voorpost in 1813 - op hun karakteristieke kleine 

paarden. Olieverfschilderij van de Hilversumse kunstschilder 

P.G. van Os. (coll. Rijksmuseum A’dam) 

De geschiedenis van Oekraïne is doordrenkt van 

ellende en vertoont alle kenmerken van een 

conflictueus grensgebied. Op nauwelijks 1200 kilometer 

afstand spelen zich anno 2022 voor onze verbijsterde 

ogen allerlei onvoorstelbare gruwelijkheden af. Zinloos 

geweld. We kunnen niet veel meer doen dan geld 

storten voor hulp. Als gemeente vangen we enkele 

honderden gevluchte Oekraïners op in het leegstaande 

VARA-kantoor, vlak naast onze wijk. Vrijwilligers 

verlenen hand- en spandiensten. Daarin kunnen wij zelf 

ook iets betekenen. Raadpleeg de website van de 

Gemeente Hilversum: https://www.hilversum.nl/Home/

Inwoner/Algemeen/Oekraine/Hulp_aan_Oekraine 

Als onafhankelijke staat bestaat Oekraïne pas sinds 

1991, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Daarvoor 

was het lang een gebied waar nomaden, Russen, 

Polen en Turken deels heersten en om de macht 

streden. Het woord Oekraïne betekent ‘grensland’. In 

de Poolse en Russische streken waren de meeste 

boeren lijfeigenen en in dat grensland vestigden zich 

langs de rivieren vanaf de vijftiende eeuw dan ook 

gevluchte lijfeigenen.  

Naarmate er meer gevluchte lijfeigenen kwamen, 

vormden zij de basis van de kozakken-

gemeenschappen. De naam kozak is afgeleid van het 

Turkse woord ‘kazak’, dat ‘vrij man’ of ‘vrijbuiter’ 

betekent. De Zaporozje of Oekraïense kozakken 

stichtten in de zeventiende eeuw aan de oevers van de 

Dnjepr een eigen, min of meer onafhankelijke staat. Die 

werd vernoemd naar de gekozen kozakkenhoofdman, 

de hetman: het ‘Hetmanaat’. Dat wordt nu gezien als de 

voorloper van modern onafhankelijk Oekraïne. 

Catharina de Grote maakte in 1781 een einde aan de 

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Oekraine/Hulp_aan_Oekraine
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Oekraine/Hulp_aan_Oekraine
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kozakkenvrijheid van Oekraïne. Het Hetmanaat en de 

aanpalende gebieden werden als Klein-Rusland onder 

het tsaristisch bewind opgenomen. Lijfeigenschap werd 

weer ingevoerd. 

De eetzaal van het VARA-gebouw, door vrijwilligers versierd 

ter gelegenheid van het Orthodox Paasfeest (24-4-2022) dat 

dit jaar één week later viel dan ons Pasen. De fraaie versiering 

had een van de vrijwilligers ‘geregeld’ bij Albert Heijn die ze 

na Paasmaandag niet meer nodig had.  

 

Wat er te Hilversum gebeurde in het najaar van 

1813 

Het is echter niet de eerste keer dat Oekraïners in 

Hilversum arriveren. Ruim 200 jaar terug kwamen er 

Oekraïners naar ons dorp, maar toen als bevrijders. Dat 

was in 1813. Het waren de Kozakken, die, als 

onderdeel van het Russische leger, kwamen helpen om 

de laatste Fransen te verjagen nadat Napoleon die 

herfst verslagen was in de ‘Volkerenslag’ bij Leipzig.  

Na de catastrofaal verlopen Franse veldtocht naar 

Rusland in 1812, roken de vele tegenstanders van 

Napoleon hun kans. Grote gebieden in Duitsland 

kwamen in opstand tegen de Franse overheersing. Om 

deze opstand het hoofd te bieden, begon Napoleon een 

nieuwe veldtocht. De strijd om de heerschappij over 

Duitsland verliep voor Napoleon wederom desastreus. 

Tegelijkertijd was Napoleons eeuwige vijand, het 

Verenigd Koninkrijk, er al in geslaagd een coalitie van 

anti-Franse mogendheden te vormen. Deze coalitie 

bestond uit het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Spanje, 

Portugal, Pruisen, Oostenrijk, Zweden en enkele 

kleinere Duitse staten. De coalitie bracht Napoleon 

tussen 16 en 19 oktober 1813 een verpletterende 

nederlaag toe bij Leipzig, met tienduizenden doden aan 

beide kanten. De slag zou de geschiedenis in gaan als 

de grootste veldslag tot de Eerste Wereldoorlog: de 

Volkerenslag. 

Na deze nederlaag van Napoleon kregen de Franse 

troepen in Nederland vanuit Parijs de (geheime) 

opdracht zich terug te trekken op drie bolwerken: Den 

Helder, Naarden en Gorinchem. Dus kreeg Naarden in 

1813 zo’n 2200 Franse soldaten binnen haar 

vestingwerken, plus een flink aantal Franse 

ambtenaren en douaniers.  

Naarden moest als laatste Frans bolwerk veroverd 

worden. Dat lukte niet meteen. Niet alleen omdat de 

muren zich slecht lieten aanvallen, maar ook omdat de 

hongerige Fransen geregeld zelf uitvallen ondernamen. 

Daarbij brandden ze ’s nachts delen van omliggende 

dorpen plat en roofden vee, voedsel en allerhande 

materiaal. De schrik zat er in onze omgeving goed in.  

Nederland had als onderdeel van Frankrijk geen eigen 

leger. Inderhaast werden in de Gooise dorpen mannen 

onder de wapenen geroepen, onder de wat 

bombastische naam ‘Landstorm’. De Landstorm bleek 

achteraf misschien wel overbodig, maar het bestuur 

had iets waarmee men formeel voor de dag kon komen.  

De Landstorm van ’s-Graveland, 19 januari 1814. 

Tekening van P.G. van Os. Albertus Perk ergerde zich flink 

aan het amateurisme en gebrek aan discipline. Dat is ook wel 

een beetje te zien op deze tekening. 

De aanval op Naarden zelf was vooral het werk van de 

Pruisische en Russische troepen. De Russische 

soldaten waren onze Kozakken; solide, onverschrokken 

vechters. Bij het optrekken naar Naarden passeerden 

de troepen Hilversum en sloegen hun kamp op aan de 

voet van de Boomberg. Ons dorp kreeg 4 weken lang 

honderden Kozakken te logeren. Het waren, samen 

met de Pruisen, onze bevrijders. Zij konden op 

sympathie van de blije Hilversummers rekenen, al was 

het voeden van de Kozakken voor het toen zeer 

verarmde Hilversum een grote opgave.  

Over die enerverende nadagen van 1813 en de start 

van 1814 hebben we een dagboek dat geschreven is 

door niemand minder dan Albertus Perk. Perk was in 

1813 ongeveer 17 à 18 jaar en stond aan het begin van 

een interessante carrière. Hij zou als notaris, 

gemeentesecretaris en voorzitter van belangrijke 

verenigingen veel voor zijn geboortedorp gaan 

betekenen. In die jeugdjaren trok hij op met vrienden 

die ook hun steentje hebben bijgedragen aan 

Hilversum. Zo was hij bevriend met de schilder Van 

Ravenswaay die in 1835 het initiatief zou nemen tot het 
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Suzannapark: een park van de Grote Kerk rechtstreeks 

naar het Corversbos via wat nu het ‘Speldenkussen’ 

heet. Ook de oudere leermeester van Van 

Ravenswaay, G.P. van Os, behoorde tot de 

vriendenkring. Aan Van Ravenswaay en Van Os 

danken wij een aantal afbeeldingen van de kozakken in 

Hilversum.  

Het handgeschreven verhaal werd rond 1980 gevonden 

in het Streekarchief te Hilversum. Een samenvatting. 

 

Het dagboek vertelt dat op 28 november 1813 maar 

liefst honderd Franse militairen uit Naarden dreigend 

naar Hilversum kwamen. De troepen hielden weliswaar 

halt op de eng, maar de commandant eiste honderd 

dekens, de dorpskas met inhoud, enkele kachels en 

drie wagens met stro. De meer gegoede burgers 

begonnen hun beste spullen al in te pakken om te 

vluchten. Om half drie vertrokken de soldaten echter 

alweer, zonder geld. Wel hadden de commandant en 

zijn officieren uit het huis van maire (tijdens de Franse 

bezetting heette de Burgemeester Maire) Nicasius van 

Veerssen, alle jenever, wijn en brood meegenomen. 

Kozakken bij Hilversum in 1813, aquarel van J. van 

Ravenswaay. De kozakkenpaarden zijn levendig vorm gegeven 

(coll. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam). 

Twee dagen later kwamen op 30 november de 

Kozakken aan in Hilversum. Zij sloegen hun kamp op 

voor het huis van de maire op de Groest. Perk ging 

kijken en trof tot zijn vreugde 25 Kozakken rond een 

groot vuur. Hun officier, schrijft Perk, was een ‘groote, 

schoone vent’ van 29 jaar. 

Een week later, op 8 december, zag Albertus 1400 

Pruisen arriveren in Hilversum. Hun generaal Phühl 

(een ‘allerbeste en vriendelijke man’) werd ten huize 

van het gezin Perk gelogeerd. De Pruisen waren 

overigens gestuurd om de Franse commandant van 

Naarden gerust te stellen bij de onderhandelingen. De 

goede man was ooit gevangene geweest van de 

Kozakken, had daar een trauma aan overgehouden en 

zou zich daarom nooit aan hen durven overgeven.  

De volgende dag vertrokken de Pruisen alweer uit 

Hilversum om het beleg te slaan voor Naarden; een 

dag later, op 10 december, arriveerden vervolgens 

duizend Kozakken in Hilversum. Dat was een gemengd 

genoegen: Enerzijds voelde men zich veilig voor de 

agressieve Franse troepen te Naarden, anderzijds 

waren het wel erg veel Kozakken, vooral toen zich nog 

eens vierhonderd man bij hen voegden. De Kozakken 

verbleven (met hun vuren) op de Groest. Om in hun 

voeding te voorzien lieten zij op Hilversumse 

boerenwagens haver, graan en brood aanvoeren uit 

Loosdrecht en ’s‐Graveland. 

Maar angst was overbodig. Perk schreef op 17 

december dat er niets was voorgevallen, behalve “dat 

wij de Cosakken hier nog hebben die ons 

verschrikkelijk veel geld kosten. Wanneer dat nare 

Naarden eens met ernst zal aangepakt worden weet de 

hemel”. De euforie over de komst van de Kozakken 

was al wel getemperd.  

Toch was er snel schrik en paniek. Op enig moment 

deed het gerucht de ronde dat de Fransen het vee van 

Bussum en dat van Hilversum confisqueerden. Bij het 

rechthuis wist een grote menigte al te vertellen dat tot 

overmaat van ramp de Kozakken Laren en Eemnes al 

hadden verlaten. Meteen daarop luidde men de klok. 

Binnen een ommezien hadden alle mannen zich 

verzameld op de Kerkbrink en de Groest, gewapend 

met geweren, pistolen, degens, sabels, pieken, messen 

aan stokken gebonden, grepen, spaden, bijlen en 

knuppels. Ook veertig burgers meldden zich te paard. 

Bodes werden naar Fort Uitermeer en Utrecht gestuurd 

om militaire steun te vragen. Honderden vrouwen met 

kinderen en bagage vluchtten naar de dorpen in de 

omgeving en driehonderd stuks vee werden haastig 

buiten het dorp gedreven…. En alles gebaseerd op een 

vals gerucht. ..... Enkele Bussumers hadden Franse 

deserteurs aangezien voor een troepenmacht. Het 

doorvertellen had de zaken zwarter en zwarter gemaakt 

…. en er bleek niets aan de hand.  

Eindelijk op 24 december vertrokken de Kozakken naar 

Naarden, nagewuifd door dankbare Hilversummers. 

Albertus, ondertussen lid geworden van de Landstorm, 

nam deel aan de belegering van Naarden. In zijn 

verslag klaagde hij over de organisatie van de 

Landstorm. De maire zou willekeurig en partijdig de 

Dagverhaal van het gebeurde te Hilversum 

en in den omtrek, sedert de omwenteling, 

gedurende de blokkade en beleegering van 

Naarden, tot na de ontruiming van die stad 

door den Franschen, den 12 mei 1814. 
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officieren hebben gekozen. Dat bleek later toch 

veranderd. Toen was de nestor-kunstschilder Van Os 

kapitein en onder meer Van Ravenswaay en Perk 

waren aangesteld als luitenant. Ondertussen was eind 

maart 1814 en was Napoleon officieel door de Coalitie 

van Europese staten afgezet. De onderhandelingen om 

Naarden duurden nog tot 7 mei 1814. Pas toen gaven 

de Fransen de vesting op. Perk is dolblij: Naarden is 

‘over’. We zijn bevrijd van die wolk sprinkhanen met 

hun arrogante blik, schrijft hij. Hij eindigt zijn dagboek 

met een fraaie volzin over de vertrekkende Fransen:  

“Sommige (van hen) scheenen nog aan eene 

wederkomst te gelooven in dit land, waaraan ik ook niet 

twijfel en die ik hen gaarne toestaa, maar 

gemetamorphiseerd in ketellapper, mandjeskoop en 

scharesliep, om als de honden van onze kruimeltjes te 

leeven." 

Het gebeurde allemaal bij ons om de hoek.  

 

Noot van de schrijver: Uit de navolgende artikelen heb 

ik vrijelijk fragmenten geplukt: 

Wim Dral. Vertrekkende Fransen en terugkerende 

Oranjes: de gebeurtenissen in 1813 en 1814. In: Eigen 

Perk, 2013-4. 

Karin Abrahamse. ‘En ik zei de gek’; dagboek van een 

luitenant bij de Landstorm. In: Uw verlossing is daar, 

uitg. Tussen Vecht en Eem, 2014. 

 

 

Het Rosariumconcert 

Een bijzonder jubileum 

 

Geert Tacken, bestuurslid 

Op 19 juni was het weer zover. Het 30-ste 

Rosariumconcert, ook wel Vaderdagconcert genoemd. 

Een prachtig jubileum. Als altijd was het een plezier om 

te zien hoe kinderen zich met meer of minder grote 

instrumenten op de fiets meldden bij het Rosarium. De 

kinderen met de echte grote instrumenten werden 

gelukkig door hun ouders afgezet. Als Stichtingsbestuur 

hadden wij tegen die tijd de tent alweer staan en de 

koffie warm. 

Het Goois jeugdorkest had weer een gevarieerd 

programma samengesteld, dat bij een heerlijke 

temperatuur (niet te warm, 

niet te koud), ten gehore 

werd gebracht. 

Na afloop was er voor de 

gasten nog wat lekkers en 

een drankje, aangeboden 

door onze wijk. Mensen 

waren hogelijk verbaasd dat 

men werd onthaald op een glaasje wijn of prosecco, 

terwijl de kinderen de snoepschaal leegroofden… 

Het was weer een groot feest. Op naar de 40 jaar! 
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De Boomberg Toen en Nu 

Brigit Rutten, bestuurslid 

Zonnelaan 15, in 1926 en nu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridgeclub ’t Gooi, opgericht in 1938, heeft tot 1969 

gespeeld in Grand Hotel Gooiland en daarna enkele 

jaren in ‘Hof van Holland’ op de Kerkbrink. Sinds 1974 

heeft deze bridgeclub, die open staat voor dames en 

heren, zijn thuisbasis in Sociëteit ‘De Unie’ aan de ’s 

Gravelandseweg 57 te Hilversum. Hiermee ging een 

lang gekoesterde wens in vervulling, bridgen in de 

mooist denkbare locatie voor een bridgeclub met 

daarnaast een uitstekende service. De club is lid van de 

NBB. 

Iedere maandagmiddag wordt er competitie gespeeld. 

Aanvang 13.30 uur. Tweemaal per jaar is er een 

feestelijke drive met lunch, verzorgd door de keuken 

van De Unie. 

Heeft u belangstelling? Kom een paar keer meespelen 

en beslis daarna of u lid wilt worden. 

Contactpersoon: Ada Nollet – Derijcke, secretaris 

T: 035 624 20 32, Email: ada.nollet@hotmail.com 

         Vrienden van de Boomberg 

Fysiotherapie Boomberg is een reguliere fysiotherapiepraktijk die 

allerlei klachten van verschillende aard aan het bewegingsapparaat 

behandeld. Hierbij kunt u denken aan: 

• Hoofd- en nekpijn 

• Lage rug en beenpijn 

• Artrose 

• Schouderklachten 

• Kracht en conditie van uw lichaam 

• Lichamelijk herstel na een operatie. 

In de praktijk zetten we verschillende vormen van fysiotherapeuti-

sche strategieën in om tot een succesvol resultaat te komen. Dit on-

dervinden onze patiënten ook. U kunt hun ervaringen in dit artikel 

lezen. 

“Fijn dat de kleinschalige fitnessruimte aan de Valkenhoflaan is over-

genomen door Bob Duynstee. Al enkele jaren ging ik daar wekelijks 

naar toe en nu volg ik de sportles van Bob met veel plezier. Een prima 

mogelijkheid om goed te blijven bewegen.” 

Joke Ubbink 

“Bob behandeld de klacht als onderdeel van wie ik ben. Dus niet al-

leen mijn nek maar mij als persoon. Hij gebruikt ook 'alternatieve' 

methodes naast de standaard fysiotherapie. Hij doet de oefeningen 

voor en zorgt ervoor dat ik deze goed uitvoert. De pijnklachten zijn 

eindelijk na 2 jaar minder geworden. Ik ben dus zeer tevreden.” 

Richard Wesdijk 

“Door de manuele therapie behandelingen en oefeningen van Bob, is 

de heftige pijn in mijn schouder zo goed als verdwenen.” 

Karen Schipper 

“Bij de Boomberg word je serieus genomen door een bekwame, pretti-

ge en professionele fysio. Een veilige, relaxte en prettige sfeer in de 

praktijk zelf, ondanks de coronatijd. Bob heeft enorm veel expertise 

als fysio en biedt een geweldig luisterend oor.” 

Rutger Knol 

Bent u op zoek naar een goede fysiotherapeut voor uw lichamelijke 

klachten, zonder wachttijden?  

U kunt bij Fysiotherapie Boomberg direct terecht.   

Bel 035-624 0227 voor een afspraak.  
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         Vrienden van De Boomberg 
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