www.vriendenvanhetgooi.nl

LEERGANG ‘GOOI-O-LOGIE’ 2012

Geologie, landschap en cultuurhistorisch erfgoed van ‘t Gooi en Omstreken
Start op 26 september 2012

Waarom deze cursus georganiseerd?
We wonen in een prachtige streek met een fraai landschap en bijzonder cultuur-historisch erfgoed.
Maar hoe zullen we dat gebied in al zijn veelzijdigheid, zijn steden en dorpen, zijn flora en fauna, zijn
13 natuurmonumenten en zijn rijk cultureel erfgoed, kunnen behouden zoals we het graag zien?
Die vraag wordt vaak gesteld in zowel landschaps- als erfgoedorganisaties en ook daarbuiten.
De wetgeving verandert, bevoegdheden worden gedecentraliseerd en er is financiële onzekerheid.
Dat betekent, dat de verantwoordelijkheid voor milieu, ruimtelijke ordening en bescherming van
landschap en erfgoed veel meer bij ons, bewoners, gebruikers en genieters, komt te liggen.
We zullen zelf afgewogen keuzes moeten maken voor de toekomst, zodat ook generaties na ons
ervan kunnen genieten en profiteren.
Om het Gooi niet te grabbel te gooien, maar het te behouden en liefst nog mooier te maken dan het
al is, is het belangrijk inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van landschap en de bewoners:
de wisselwerking tussen mens en leefomgeving in het hele gebied tussen Vecht en Eem.
Daarom heeft de Vereniging van Vrienden van het Gooi het initiatief genomen tot een LEERGANG
‘GOOI-O-LOGIE’. Het behoort immers tot haar hoofddoelstellingen om de kennis van en de
belangstelling voor ons gebied te bevorderen.
De nieuwe leergang is het resultaat van de interdisciplinaire samenwerking tussen landschaps- en
erfgoed-organisaties. Naast de Vereniging van Vrienden van het Gooi zijn dat Goois Natuurreservaat,
de Stichting Omgevingseducatie, de Stichting Tussen Vecht en Eem, het IVN-afd. Gooi en de
Vereniging Leefmilieu.
Zij dragen allen vanuit hun eigen expertise bij aan de opzet en uitvoering van deze leergang.
Namens de gezamenlijke organisaties heet ik u van harte welkom.
Mei 2012 - Hetty Laverman, voorzitter Vereniging van Vrienden van het Gooi

Stichting Tussen Vecht
en Eem

Vereniging
Leefmilieu

Secretariaat: e-mail: secretaris@vriendenvanhetgooi.nl - tel: 035-6998000
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is ANBI gecertificeerd.
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Leergang ‘Gooi-o-logie’ 2012
Aan bod komen
- de historische ontwikkeling van het regionale erfgoed (geologie, landschap, ruimte en milieu)
en de zichtbaarheid in de directe woonomgeving;
- het bijzondere karakter van de cultuurhistorische ontwikkeling.
- de karakteristieke bebouwing van woonplaatsen tussen Vecht en Eem.
- mogelijke toekomstige ontwikkelingen die ingrijpen in het cultuurhistorisch landschap, milieu
en natuur.
Ofwel … het gaat over:
geologische eenheden en processen, regionale paleogeografie, het natuurlijk substraat,
landschappelijke gradiënten, definitie van natuur, ontginningspatronen, bestuurs- en
eigendomsverhoudingen, occupatiegeschiedenis, archeologische relicten, landgebruik en
veranderingen daarin, cultuurhistorische en architectonische elementen, flora en fauna (in
cultuurhistorisch perspectief), toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, actiestrategie.
De rode draad van de leergang wordt gevormd door de interactie tussen mens (cultuur) en natuur,
het resultaat daarvan, zoals we het buiten waarnemen. Er is zoveel mogelijk een evenwicht
aangebracht tussen enerzijds de natuurlijke - en anderzijds de culturele aspecten. Deze
perspectieven zullen voortdurend in samenhang beschouwd worden.
Doelstellingen
 inzicht krijgen in de historische ontwikkeling van het regionale erfgoed én de zichtbaarheid ervan
in de directe woonomgeving. Hierbij staat de voortdurende interactie tussen mens en omgeving
centraal.
 deelgenoot worden van het bijzondere karakter van het cultuurhistorische landschap van het
gebied tussen Vecht en Eem, de typerende kenmerken hiervan, en van mogelijke toekomstige
ontwikkelingen die hierop ingrijpen.
 aandacht krijgen voor de karakteristieke bebouwing van de dorpen en steden gelegen in de
streek tussen Vecht en Eem.
 zicht krijgen op de veelzijdigheid van dit gebied als uitgangspunt voor keuzes in de toekomst.

Nadere Informatie via secretaris@vriendenvanhetGooi.nl t.a.v. H. Laverman of via telefoonnummer
06-23618314
Het programma voor de leergang 2012 is in de tabel op de volgende bladzijde weergegeven.
Op de laatste bladzijde bevindt zich een opgaveformulier.
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Datum
Woensdag
26-9
Woensdag
3-10
Zaterdag
6-10
Woensdag
10-10
Woensdag
17-10
Woensdag
31-10
Zaterdag
3-11
Woensdag
7-11
Woensdag
14-11
Woensdag
21-11

Activiteit
Algehele coördinatie en begeleiding
Les 1: de geologische basis
Les 2: de oudste bewoners en de
ontginningsgeschiedenis
Excursie 1: Fietsexcursie langs diverse
geologische eenheden, archeologische en
ontginningspatronen
Les 3: De Franken komen: agrarische
nederzettingen, kerstening, het domeinstelsel en
de abdijen van Werden en Elten
Les 4 : de Erfgooiers en hun landbouwsysteem

door
Hetty Laverman
Sander Koopman en
Jan Sevink
Anton Cruysheer

Tijd en plaats

Jan Sevink en Sander
Koopman

Ochtend, plaats
nader af te
spreken
19.30 -22.00
Infoschuur GNR

Henk Michielse

Anton Kos

Les 5: De bebouwde omgeving: dorpen, steden
en kastelen
Excursie 2: Bezoek aan bijzonder gebouw en/of
oude dorps/stadskern.

Annette Koenders

Les 6: Natuur en recreatie

Jaap Vlaanderen

Les 7: Ruimtelijke ordening

Jos Oude Elferink

Annette Koenders

19.30-21.30
Infoschuur GNR
idem

19.30 -21.30
Infoschuur GNR
19.30 -21.30
Infoschuur GNR
Ochtend
Plaats nader af
te spreken
19.30 -21.30
Infoschuur GNR
19.30 -21.30
Infoschuur GNR

Reserve

Adres cursusavonden Gooi-o-logie: Infoschuur Goois Natuurreservaat, Naarderweg 103A,
Hilversum (Station Bussum-Zuid richting H’sum Mediapark, halverwege bij vluchtheuvel, voor het
ecoduct, aan uw rechterhand afslaan. Pas op voor fietsverkeer).
Telefoon in noodgevallen: mobiel 06-23618314.
Adres excursies: nader af te spreken
Cursusgeld: 90 euro + 15 euro (geschat) voor materialen.
Opgave voor cursus: Deze cursus wordt georganiseerd via de Volksuniversiteit Huizen.
Contactpersoon van de Volksuniversiteit Huizen: mevr. A. Voorn.
In de loop van juli 2012 is intekening daar rechtstreeks mogelijk, via de website www.vu-huizen.nl of
door het insturen van het hier bijgevoegde opgaveformulier.
Print het formulier uit, vul uw gegevens in en stuur het op naar de Volksuniversiteit Huizen.
Nadere informatie is ook op te vragen via info@vriendenvanhetgooi.nl, o.v.v. leergang ‘Gooi-o-logie’.
Literatuur:
 De Historische Canon Tussen Vecht en Eem. TVE, Naarden, 2009, (6,50 euro ter plekke af te
rekenen.)
 Aardkundig Monument Stuwwal Het Gooi. J. Sevink, GNR, (6,50 euro idem)
 Te Gooi, te grabbel en ten goede. Over welvaart, welzijn en welbevinden. Tom Bade et al, 2010.
Facultatief? (ter plekke af te rekenen 6,50 euro)
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Informatie over Vrienden van het Gooi, IVN Gooi, stichting Omgevingseducatie, de stichting
Tussen Vecht en Eem, Naerdincklant en Vereniging Leefmilieu. (websites verwijzingen).
Brochures zijn gratis voor deelnemers.
Info over modules en aanvullend materiaal wordt per mail verstuurd. Voor papieren versies
worden kopieerkosten in rekening gebracht.

Opgaveformulier Volksuniversiteit Huizen www.vu-huizen.nl
Leergang ‘Gooi-o-logie’, najaar 2012, cursusnummer 115
Naam:
Voornaam/letters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Bankrekeningnummer:
Cursus: Leergang ‘Gooi-o-logie’ , cursusnr. 115
Start woensdagavond 26 sept. 2012
Email:
Opmerkingen:

Ik machtig de Volksuniversiteit Huizen eenmalig om het totaalbedrag af te
schrijven van mijn bank- of girorekening.
Akkoord: handtekening:

Ingevuld toesturen aan :
Stichting Volksuniversiteit Huizen
Postbus 1209
1270 Huizen
Zonder tegenbericht gaat de cursus door !
Bewaart u een afschrift voor uw administratie!
En noteert u de data alvast in uw agenda!

4-4

