
Door: Saskia Luijer

“We willen wat meer doen voor 
onze leden en de inwoners van 
de dorpen” legt Jan Dekker, 
voorzitter van ‘In de Gloriosa’ 
uit. In het gebouw aan de Ker-
klaan in Kortenhoef verzamelt 
de Historische Kring lokale 
schatten van vroeger en digita-
liseert veel informatie van wel-
eer. Met alle oude voorwerpen, 
foto’s en krantenknipsels rich-
ten zij eens in de twee jaar een 
tentoonstelling in en merken 
dan dat veel mensen het leuk 
vinden om de geschiedenis te 
bekijken. Vandaar dat de wens 
ontstond om vaker iets te orga-
niseren, maar niet altijd alleen. 
Dekker: “We bedachten om dit 
een keer samen te doen met de 
Daniël Stalpaert Stichting. Zij 
hebben daar al een prachtige 
zaal voor, de kerk.”

Kostbaar monument
Het geopperde idee viel in goe-
de aarde bij het bestuur van 
de stichting. Daniël Stalpaert 

organiseert immers ook evene-
menten voor haar donateurs, 
zodat deze meer bekend raken 
met de kerk en er ook meer van 
kunnen genieten. 

“Het is een kostbare 
aangelegenheid om zo’n 
Rijksmonument in stand 
te houden.”

Voorzitter Clara Röell licht toe 
dat de Daniël Stalpaert Stich-
ting zo’n tien jaar geleden is 
opgericht toen de kerk 350 jaar 
bestond. “Het is een kostbare 
aangelegenheid om zo’n Rijks-
monument in stand te hou-
den, vandaar dat we een aparte 
stichting hebben opgericht om 
buiten de kerkgemeente om 
geld te genereren voor de res-
tauratie van de pastorie en de 
kerk. Dat was echt hard nodig.”

Geschiedenis en cultuur
Gezamenlijk zochten ‘In de 
Gloriosa’ en Daniël Stalpaert 
naar een passend onderwerp. 
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Lezing over tuinen ’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Vrijdag 26 januari organiseren de Historische Kring ‘In de Glorio-
sa’ en de Stichting Daniël Stalpaert om 20.00 uur in de Hervormde 
kerk van ’s-Graveland (Noordereinde 14) een lezing over ‘De tuinen 
van de Buitenplaatsen’. Iedereen is hierbij van harte welkom! Voor 
leden van beide clubs is de entree € 5,- en voor niet-leden € 8,-. 

Het moest iets zijn dat over het 
dorp ging, over de geschiedenis 
en de cultuur. Zo kwam men 
uit bij de tuinen van de ’s-Gra-
velandse Buitenplaatsen die in 
de 18e/19e eeuw werden aan-
gelegd. Vol enthousiasme ver-
telt Jan Dekker over de Engelse 
landschapsstijl van Gooilust, 
met heuveltjes, bochtjes en 
vijvers. En over de wat meer 
strakke symmetrische vormen 
bij Boekesteijn, dat in Franse 

stijl is ontworpen. Ook spreekt 
hij geanimeerd over de geschie-
denis van de eigenaren. Zoals 
de echtelijke twist tussen Lou-
ise Six en Frans Blaauw en de 
aanleg van een dierenpark met 
witstaartgnoes, kraanvogels, 
blesbokken en bizons. “Maar” 
meldt Dekker met een lach “ik 
weet er echt niet zo veel van 
hoor. Johan van Galen Last 
weet veel meer.”

NEDERHORST DEN BERG – Het 
verwijderen van de eerste steen 
uit wegdek in de Uiterdijksehof 
door wethouder Theo Reijn 
vormde de offi  ciële start van de 
renovatiewerkzaamheden in 
Overmeer-Zuid. Een fl ink aan-
tal buurtbewoners was op de 
uitnodiging van de gemeente 
Wijdemeren afgekomen om 
hier getuige van te zijn.

Door: Mark Hilberts 

“De overlast is fors, maar u 
krijgt er straks iets moois voor 
terug”, legde Th eo Reijn uit in 
zijn openingsspeech. Vervol-
gens ging hij in op de noodza-
kelijkheid van de werkzaamhe-
den. De riolering in de wijk is 
na veertig jaar aan vervanging 
toe. Daarbij noemde hij het 
belang van het nemen van kli-
maatbestendige maatregelen 

voor de afvoer van het afval- en 
regenwater. Tegelijkertijd biedt 
het renovatieproject een kans 
om de verkeersveiligheid te 
vergroten in de buurt. En ook 
de mogelijkheid om de verbin-
ding te verbeteren met de nieu-
we wijk NederVecht. 
 
Het gemor van sommige bewo-
ners over het verlies van par-
keerplaatsen noemde hij be-
grijpelijk. “Samen met de buurt 
hebben we gekeken naar hoe 
we de bewoners tegemoet kon-
den komen. Ik denk dat we dat 
opgelost hebben”, vond Reijn. 
Ook bleken er nog vragen te 
zijn over het nieuwe verkeers-
plan (gewijzigde rijrichtingen) 
in de wijk. Er werd door een 
enkele bewoner geklaagd over 
de onduidelijkheid in het for-
matiebulletin dat door de ge-
meente aan de buurt is verzon-

den via e-mail. 
Projectleider Mirjam Holle-
man van de gemeente Wijde-
meren stelde de aanwezige be-
woners gerust en meldde dat er 
alles aan wordt gedaan om de 
overlast zoveel mogelijk te be-
perken. Zij verzocht de buurt 
nadrukkelijk om met haar of 

met uitvoerder Marco van het 
bedrijf Kroeze Infra (het be-
drijf dat de werkzaamheden 
uitvoert in de Uiterdijksehof) 
contact op te nemen over drin-
gende vragen. Naar verwach-
ting zal het renovatieproject in 
Overmeer-Zuid medio april 
voltooid zijn. 

Herinrichting Overmeer-Zuid gestart 

Heden en verleden
Het verzorgen van deze geza-
menlijke lezing is dan ook in 
handen van Van Galen Last, 
de boswachter Natuurbeheer 
van de ’s Gravelandse Buiten-
plaatsen van Natuurmonu-
menten. Hij zal spreken over 
de rijke historie van de tuinen 
van o.a. Gooilust, Schaep en 
Burgh, Boekesteijn en Hilver-
beek. Daarbij zal ook aandacht 
zijn voor het tienjarig herstel-
plan van Natuurmonumenten 
waarmee de tuinen weer zoveel 
mogelijk worden ingericht in 
de oorspronkelijke staat. Zo 
worden er bomen gekapt en 
aangeplant, struiken gesnoeid 
en bijgezet, sloten vergroot 
en bankjes en hekwerken ge-
plaatst. Dus wilt u het heden en 
verleden van deze bijzondere 
‘s-Gravelandse tuinen beter le-
ren kennen, dan is het bezoe-
ken van deze lezing zeker een 
aanrader!
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