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Dudoks Raadhuis
van Hilversum
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Door Bob Munniksma
Wie Hilversum een beetje kent, kent Dudok, de stadsarchitect van het Gooise dorp. In heel
Hilversum vind je de signatuur van deze productieve alleskunner. Ieder gebouw in Hilversum
dat hij ontwierp heeft de typische kenmerken van de stijl van de bouwmeester. En dat zijn
er veel: villa’s, scholen en ook rijtjes huurwoningen. De eerste sociale huurwoningen in
Hilversum.

Het welbekende raadhuis van Hilversum.
Credit: Dudok Architectuur Centrum

Het meest in het oog springende gebouw van
Dudok is het Raadhuis van Hilversum. Een groot,
uit kubistische vormen opgetrokken gebouw van
geel baksteen. Die gele bakstenen, speciaal door
Dudok ontworpen voor het Raadhuis, vormen
slechts de buitenkant. In feite heeft het gebouw
een structuur van staal en beton. Die betonnen
constructie is goed te zien als je de catacomben
van het Raadhuis binnengaat. Daar bevindt zich
tevens het Dudok Architectuur Centrum.
In Hilversum was men geheel niet blij met
het ontwerp van Dudok. Het was veel te
modern. Maar het gele Raadhuis kwam er in
1931 toch, en Dudok mocht een kunstwerk
uitkiezen als cadeau. Hij koos voor een schilderij
van Piet Mondriaan. Dat schilderij heeft
jaren onopgemerkt in het atelier van Dudok
gehangen en is in 1951 uitgeleend aan het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Het schilderij
Compositie met twee lijnen uit 1931 werd
na veel strijd in 1987 voor 2,5 miljoen gulden

Word vrijwilliger

bij NH Gooi!

verkocht aan het Stedelijk Museum, waar het nu
nog steeds te zien is.

Bouw jij mee aan dé streekomroep van het
Gooi?

Het Raadhuis werd in de Tweede Wereldoorlog
ingenomen door het opperbevel van de
Duitse Wehrmacht, en de 48 meter hoge
toren werd bedekt met camouflagenetten.
Zo is het Raadhuis de oorlog ongeschonden
doorgekomen.

• Vind jij het leuk om Gooise onderwerpen
uit te diepen en boeiende items te maken
voor radio, tv, online, onze socials en nog
meer?
• Ben jij een handige ICT-er die van alles
weet over netwerken en verbindingen?
• Weet jij hoe NH Gooi nog beter op de
kaart gezet kan worden bij de inwoners
van het Gooi?

Alle elementen binnenin het Hilversumse
Raadhuis zijn ook ontworpen door Dudok: van
het meubilair tot de verlichting en de bekleding.
Alles moest passen binnen het totaalontwerp
van Dudok. Hij had een uitgesproken mening
over de inrichting van het gebouw.
Voor wie meer wil weten: op het YouTubekanaal van NH Gooi staan vier video’s over het
Raadhuis. Zelf kijken in het Raadhuis kan ook.
Van donderdag tot en met zondag is er dagelijks
een rondleiding die om 13:30 uur start.

Dan zoeken we jou!
Kijk op www.nhgooi.nl/vacatures en
reageer snel.

Samen in
het gooi
Download de

NH Gooi-app
De raadszaal van het imposante gebouw.
Credit: Bob Munniksma
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Gebroeders Hogenbirk richtten honderd
jaar geleden wegenbouwbedrijf op in Laren
Op 20 oktober 1969 wordt door het
wegenbouwbedrijf op haar terrein aan de
rivier De Eem bij Eembrugge een grote
stationaire asfaltinstallatie in gebruik gesteld.
De eerste asfaltinstallatie in Nederland met
een doekfilterontstoffing.
Gerrit en Lourens Barend Hogenbirk stierven
in 1965, kort na elkaar. Barend Hogenbirk,
de zoon van Lourens, zou vervolgens nog 40
jaar als leidinggevende in het bedrijf werken.
Nadat Barend Hogenbirk stopte bij het
wegenbouwbedrijf was er geen opvolger in de
familie die in het bedrijf wilde stappen.
De werf aan de Slangenweg werd begin jaren
tachtig verlaten en de bedrijfsactiviteiten
verhuisden naar het terrein aan de rivier De Eem
bij Eembrugge, waar ook de asfaltinstallatie
was gevestigd. Ook werd het kantoor aan de
Slangenweg verlaten en verplaatst naar villa
De Rietvink in Laren.
De directie van de Gebroeders Hogenbirk. Credit: Archief Hogenbirk

De Korenschoof in Laren is nu een
rustige woonwijk, maar dat was een
aantal decennia geleden wel anders.
Bedrijvigheid kenmerkte deze plek, omdat
hier de werf- en tevens uitvalsbasis van
het Wegenbouwbedrijf Hogenbirk was
gevestigd.

uitbreidingsplannen in Naarden, Amersfoort,
Den Helder en Zandvoort.

Buiten hun pioniersdrift hadden Gerrit en
Lourens een sterke sociale inslag. Naast hun
persoonlijke betrokkenheid bij het personeel,
bewezen ze ook in oorlogstijd het hart op
de juiste plaats te hebben. De broers zaten
Wegenbouwbedrijf Hogenbirk werd op 14 namelijk samen in het verzet. Omdat ze niet
februari 1922 opgericht door de broers Gerrit voor de Duitsers wilden werken, werd alleen
Hogenbirk en Lourens Barend Hogenbirk, werk in de Noordoostpolder aangenomen.
respectievelijk 25 en 22 jaar jong. Het bedrijf Ondertussen stonden er honderden mensen
vestigde zich in eerste instantie op de op de loonlijst van de firma. Dit om te
Grindbank in Laren, maar verhuisde al snel voorkomen dat ze werden getransporteerd
naar de Slangenweg. Het zou daar bijna haar naar Duitsland. Ook deden de broers in die
hele bestaan gehuisvest blijven. Eind jaren periode veel voor het St. Jansziekenhuis. In een
vijftig opende Hogenbirk op Slangenweg 30 verklaring uit september 1945 van de Politieke
een nieuw kantoor. De omliggende woningen, Opsporingsdienst (district Hilversum, afdeling
zoals bijvoorbeeld aan ‘t Tuintje, zijn begin Laren) staat over beide broers vermeld dat zij
jaren zestig voor Hogenbirk gebouwd voor ‘politiek volkomen betrouwbaar zijn’. Tijdens de
Duitse bezetting verzorgden zij het autopark
haar personeel.
van de ondergrondse.
Hogenbirk schafte een steenbreker aan om
zandwegen te kunnen voorzien van een Van het aanvankelijk zo goed lopende bedrijf
puinverharding. Voor het verdichten hiervan was na de oorlog niet veel meer over. Het
maakten zij gebruik van een paardenwals. moest in de tweede helft van de veertiger
Deze werd echter al snel vervangen door een jaren min of meer weer van de grond af
stoomwals, één van de eerste in Nederland. worden opgebouwd.
Het bedrijf groeide snel. Vanaf 1924 beschikte
Hogenbirk over een eigen asfaltinstallatie en Hogenbirk was na de oorlog betrokken bij
was het bedrijf betrokken bij de aanleg van de wederopbouw van infrawerken in het
diverse asfaltwegen. In de beginjaren werd gehele land, zoals bijvoorbeeld de aanleg
vooral in de naaste omgeving gewerkt, maar en reconstructie van Rijkswegen, het
vanaf de jaren dertig was Hogenbirk betrokken herstel van vliegveld Soesterberg en de
bij grote landelijke projecten waaronder uitbreidingsplannen in Bussum-Zuid.

In 2002 werd nog het tachtigjarig bestaan
van het bedrijf gevierd. Een jaar later werd
Hogenbirk overgenomen door Dura Vermeer.
Er is niets meer in Laren wat nog herinnert aan
het wegenbouwbedrijf Hogenbirk, eens één
van de grootste werkgevers van Laren. Ook
in boeken over de historie van Laren valt niets
terug te vinden over het bedrijf. In 2010 werd
door een oud-medewerker in een plaatselijke
krant een oproep gedaan om een blijvende
herinnering aan het bedrijf te realiseren: “Het
zou aardig zijn als er in Laren een straat wordt
vernoemd naar de Gebroeders Hogenbirk. Maar
een plaquette of stoomwals-monumentje op
het kermisterrein mag natuurlijk ook.”
Dit heeft tot de dag van vandaag niets
opgeleverd. Het enige wat nog over is van het
wegenbouwbedrijf is de stoomwals uit 1922,
maar deze is door de overname van het bedrijf
door Dura Vermeer niet meer in de regio
aanwezig.

Tonnen en brute kracht: de stoomwals van het bedrijf.
Credit: Archief Hogenbirk
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Huizer vissers na de Afsluitdijk:
de een zijn dood is de ander zijn kaas

eerste twee werven en toen ging het volgens
Kolk heel hard met de visserij in het dorp. “In de
hoogtijdagen lagen er in de haven van Huizen
maar liefst 187 botters.” Vanuit Huizen werd
de gevangen vis gerookt en doorverkocht tot
helemaal in het Russische Sint-Petersburg en
Moskou. “Ik praat over tien miljoen kilo vis per
jaar. Het was echt een handelsdorp”, vertelt
Kolk enthousiast. Met dit zogenoemde venten
van vis ging het Huizen dus lange tijd voor de
wind.
Hier kwam snel een einde aan toen er uit Den
Haag het plan kwam om een Afsluitdijk te
bouwen op de Zuiderzee, om de dorpen te
beschermen tegen overstromingen. Hoewel
er heel veel werd geprotesteerd, mocht het
niet baten en werd 90 jaar geleden de laatste
steen in het massale bouwwerk van Dr. Cornelis
Lely gelegd. Het water van de Zuiderzee werd
rustiger en zoeter, met als gevolg dat de vissers
hun werk vaarwel moesten zeggen.
Frans Kolk voor Huizer trots: de botters. Credit: Daan Visser

Door Daan Visser
In de Haven van Huizen is er op het eerste gezicht niets wat nog herinnert aan het
vissersverleden van het Gooise dorp. Langs de kade zijn wat horeca en bedrijfjes gevestigd
en op het water liggen de sloepen en luxejachten aangemeerd. Maar als je even doorloopt,
doemen maar liefst vier grote houten botters op. Daar werkt een groep vrijwilligers hard om
de visserijgeschiedenis van Huizen in leven te houden. Want precies 90 jaar geleden kwam
daar abrupt een einde aan.
Op 28 mei 1932 werd namelijk het allerlaatste
gat van de Afsluitdijk gedicht; de doodsteek
voor de visserij. “Toen was het snel klaar”, vertelt
Frans Kolk. Hij is één van de vele vrijwilligers
die bij Stichting Huizer Botters het vlammetje
van de rijke geschiedenis blijft aanwakkeren.

Daarnaast is hij acht jaar wethouder in het dorp
geweest en geeft hij lezingen over de visserij
van Huizen.
In 1854 kreeg het dorp de rechten om een
haven uit te graven. Vijf jaar later kwamen de

Door hun handelsgeest hadden de Huizers
al snel door dat met de Afsluitdijk geen
spreekwoordelijk land te bezeilen was. “De
schadeloosstelling van het Rijk was maar de
helft van wat ze met de visserij verdiende”, legt
Kolk uit. “Dus gingen ze twee dingen doen. Of
ze gingen kaas venten of ze gingen de bouw in.”
En deze carrièreswitch is nog wel degelijk
terug te zien in Huizen. “De kleine aannemers
groeiden uit tot grote bedrijven en de kazen
van Old Amsterdam en Maaslander hebben
ook allemaal Huizer roots door de familie
Westland”, vertelt Kolk. “Die bedrijven hebben
allemaal een link met de visserij.” Dus hoewel de
Afsluitdijk de visserij de nek omdraaide, heeft
de handelsgeest van de Huizers ervoor gezorgd
dat de vissersgeschiedenis toch voortleeft.
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Mediaplein:
samenwerken is de
toekomst van de
lokale journalistiek

Gemeente, provincie, bewoners en natuurbelangenclubs proberen bouw tegen te houden

De woontoren die Naarden en Huizen
letterlijk en figuurlijk splijt
Door Sjoerd Stoop

Door Harmen van der Ploeg

aankomende bewoners zorgen voor enorm veel
extra verkeersdrukte. De bewoners hebben zich
verenigd in de Stichting Naardereng en hebben
bezwaar aangetekend.

Wat nu een beetje een saaie hoek van het
Hilversumse centrum is, wordt een levendig
plein vol media- en cultuuractiviteiten zijn.
Rondom de Kerkbrink werken culturele
maatschappelijke en onderwijsinstellingen
samen om een vernieuwend en laagdrempelig
mediacentrum te creëren.
In dit Mediaplein komen de bibliotheek, Beeld
en Geluid, maar er ook een groot aantal mediavoorzieningen. Denk aan een tv- en radiostudio,
podcast werkplaats en een edit voor vloggers.
Bij het ontwikkelen van die activiteiten speelt
NH Gooi een actieve rol. De lokale radio, tv en
onlinekanalen zijn straks de huiszender van het
Hilversumse Mediaplein
Het pand in de Gooische Brink winkelpassage
is omgebouwd tot een mediabroedplaats. De
studenten van Moos productiehuis van het
Hilversumse MBO-college zitten er, de Gooise
redactie van NH vergadert er en we hebben
inmiddels een aantal locatie-uitzendingen
gemaakt, waarbij de studenten van MOOS
onder begeleiding van de professionals van NH
Gooi voor een live-uitzending zorgen.
Samenwerken is de kern van Mediaplein,
bijvoorbeeld in het project Nieuws Lokaal
Hilversum van Beeld en Geluid en NH Gooi. De
afgelopen maanden hebben scholieren van het
Adriaan Roland Holstcollege les gekregen in
mediawijsheid en lokale journalistiek.
Samenwerken geeft ons als streekomroep
allerlei kansen om met veel meer Hilversummers
in contact te komen. Het Mediaplein geeft ons
een plek midden tussen de Hilversummers,
het vergroot ons publiek en maakt NH Gooi
zichtbaar. In het najaar start NH Gooi samen met
het MBO een jongerenredactie, die ook vanuit
het Mediaplein zal gaan werken.

Links de Huizer Driftweg, uiterst rechts het grondgebied
van Gooise Meren waar de woontoren moet komen. In
het midden: de bekende ‘oorlogsvilla’ ‘t Hooge Nest.
Credit: NH Nieuws / Sjoerd Stoop

Het beheerst het lokale nieuws al meer dan
een jaar: het plan voor een woontoren die
Naarden en Huizen letterlijk en figuurlijk
splijt. De woontoren - wettelijk gezien op
grondgebied van de gemeente Gooise Meren,
maar op steenworp afstand van bewoners aan
de Driftweg van Huizen - zorgt al veel langer
voor boze tongen.
De woontoren komt op een nu nog braakliggend
stuk natuur. Een projectontwikkelaar werkt al jaren
aan een plan om een supermoderne woontoren te
bouwen, maar dat plan werd pas een jaar geleden
bekend onder de aanstaande ‘buren’ aan de
Huizer Driftweg. De reden: aangezien de toren
komt op grondgebied van Gooise Meren, hoeft de
gemeente Huizen er niet haar zegje over te doen
en worden Huizers dus ook niet op de hoogte
gebracht. Het plan kwam voor de bewoners aan
de Driftweg een jaar geleden dan ook rauw op hun
dak. Ze gingen direct de barricades op.
De bewoners hebben vooral problemen met
het grote formaat van het gebouw; een toren
van pakweg veertig meter hoog. Ook hebben
ze problemen met de plek, aangezien dat
een tot nu toe rustig en sereen stuk natuur
is. De toren gaat hun uitzicht verpesten en de

De kwestie beheert het Gooise nieuws al maanden
en zal dat de komende maanden ook ongetwijfeld
nog blijven doen. Voor-standers, tegenstanders,
de gemeente, de projectontwikkelaar zelf die
zich van geen kwaad bewust is: de strijd gaat
door. De grote groep bezwaarmakers probeert
de gemeente Gooise Meren te overtuigen om de
verleende vergunning te verscheuren. Ze stellen
allemaal hetzelfde: deze grote woontoren op
die bewuste plek mag helemaal niet. Als ze bij
de gemeente geen succes hebben, hebben ze al
aangekondigd tot aan de Raad van State te gaan
om het plan definitief van tafel te krijgen.

Waar het om gaat: de moderne, maar zeer omstreden
woontoren. Credit: Gemeente Gooise Meren

Frequenties & Programmering
NH Gooi is te vinden via
www.nhgooi.nl
NH Gooi Radio
92,0 FM en via je digitale ontvanger
KPN op kanaal 1079, Ziggo op kanaal 915 en
via www.nhgooi.nl

Hilversumse scholieren maken zelf hun
jongerenjournaal.

Maar er is meer protest: ook de lokale
natuurbelangenvereniging Vrienden van ‘t
Gooi heeft grote bezwaren tegen de komst
van de woontoren. De woontoren met luxe
appartementen past volgens hen ‘volstrekt niet
in de kwetsbare natuur en het unieke landschap
van de Naarder Eng, en het draagt niet bij aan een
goede omgevingskwaliteit.’ Daar komt bovenop
dat ook het Goois Natuurreservaat, de gemeente
Huizen en de provincie Noord-Holland bezwaar
hebben aangetekend.

En natuurlijk via
de NH Gooi-app!
Te downloaden via de
App Store en de
Google Playstore.
De programmering vind je op
https://nhgooi.nl/gids

NH Gooi Televisie
via de kabel KPN op kanaal 1379, Ziggo op
kanaal 40 en via www.nhgooi.nl
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NH Gooi: pionieren
in samenwerking
NH Gooi is de eerste streekomroep van
Nederland die een gemeenschappelijke
nieuwsredactie vormt met een regionale
omroep. Samen met de Noord-Hollandse
omroep NH Media brengt de nieuwsredactie
de verhalen van ‘t Gooi onder de aandacht.
Op dit gebied heeft NH Gooi de afgelopen
jaren veel pionierswerk verricht.
In de gezamenlijke nieuwsredactie zitten
zowel mensen van NH Gooi als de regionale
omroep NH Media. De hechte samenwerking
met de regionale omroep NH Media heeft
voor beide partijen tal van voordelen.
Kennis en middelen worden over en weer
uitgewisseld. Door op deze manier de handen
ineen te slaan worden de publieke middelen
optimaal benut. Dat is goed voor het publiek,
dat hiermee meer en betere journalistieke
verhalen krijgt voorgeschoteld.
Een dergelijke samenwerking is inmiddels
niet meer opmerkelijk, maar zal in de
toekomst de norm gaan worden, zo is
de verwachting. Dat blijkt ook uit tal van
projecten die gesteund door het ministerie
van OCW zijn opgestart in Nederland, om
lokaal-regionale krachtenbundelingen te
stimuleren. Lokale journalistiek is belangrijk,
maar staat onder druk.

Het gezamenlijke verkiezingsdebat in de Krachtcentrale in Huizen. Credit: Ton Ensink

Verkiezingen: lokale kennis is cruciaal
Als er één onderwerp is waarin lokale journalistiek het verschil kan maken is het wel de
gemeenteraadsverkiezingen. Om goede, relevante journalistieke producties hieromtrent
te maken is lokale kennis cruciaal. NH Gooi pakte dit jaar uit op alle kanalen: radio, tv en
online. Met interviews, debatten, peilingen en de zogenaamde hete hangijzers.

Inmiddels zijn er in Nederland veel meer
samenwerkingen ontstaan tussen lokale en
regionale omroepen. Dat is mede te danken
aan het pionierswerk dat binnen NH Gooi is
verricht.

Het plan was gefundeerd drie pijlers:
terugkijken op vier jaar lokaal bestuur (wat
hebben de bestuurders en raadsleden
gepresteerd), vooruit kijken op de komende
vier jaar lokaal bestuur en verkiezingsdebatten.

politiek en daarmee probeert de redactie zijn
taak als waakhond optimaal tot uitvoering te
brengen. Om tot een verantwoorde peiling
te komen, werd er nauw samengewerkt met
Kieskompas.

De samenwerking tussen NH Nieuws en NH Gooi is
op veel fronten zichtbaar. Credit: NH Gooi

Wat het vooruitkijken betreft: vanuit de
journalistieke visie focus NH Gooi zich niet
alleen op de partijprogramma’s, maar gaat de
redactie vooral op zoek naar de thema’s die de
inwoners belangrijk vinden. De streekomroep
brengt deze ‘hangijzers’ vervolgens naar de

Het project werd afgesloten met een succesvol
Goois verkiezingsdebat in de Krachtcentrale
in Huizen en uiteraard met crossmediale
reportages op de verkiezingsdag zelf. Uiteraard
blijven we de komende vier jaren het openbaar
bestuur kritisch, maar constructief volgen.
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Wordt het Gooi al duurzamer?
Door Mary Voigt
Soms zou je het idee kunnen krijgen dat het niet echt opschiet met de duurzame samenleving in het Gooi. Windmolens komen er niet,
zonnepanelen op grote daken blijken niet zo snel geplaatst als gedacht en andere alternatieven voor groene energie worden nog steeds
onderzocht. Dat mag dan wat langer duren dan verwacht, maar ondertussen zijn er tientallen mensen in het Gooi die met succes werken aan
andere duurzame projecten. Het zijn mensen uit totaal verschillende disciplines die nu met veel passie hun tijd besteden aan verduurzaming.
Drie van die mensen, Lucas Mol van de Groene Afslag, Nico Voskamp van HuizenDuurzaam en Ynske Betlem van Hilversum100, komen hier aan
het woord en leggen uit wat hun beweegt en wat ze willen bereiken.

Lucas Mol:
“De planeet redt zich wel, maar wij trekken aan het kortste eind”
Lucas Mol is van oorsprong een creatieveling en
kunsthistoricus, maar niet van de traditionele
soort. Hij verbindt vragen of behoeften met
mensen en dingen, en komt zo tot verrassende
oplossingen. Op deze manier ontstond het
huis dat hij samen met zijn partner, architect
Sanne Oomen, twaalf jaar geleden bouwde.
Compleet aardgasvrij en duurzaam. Of de
Groene Afslag, een pleisterplaats langs de A1
in Crailo, waar verandering en duurzaamheid
de basis vormen. Op de Groene Afslag is
ook de School for Change gevestigd, waar je
wastafels met planten vindt naast het oude
interieur van Golden River uit Laren, een grote
Chinese Poort bij de ingang of een kandelaar
van oude speelgoedauto’s. Oftewel: overal zijn
voorbeelden van hergebruik van materialen te
zien, en de passie voor duurzaamheid spat eraf.
Hoog tijd voor een gesprek met Lucas Mol.
Wat betekent duurzaamheid voor jou?
“Duurzaamheid is zo’n breed begrip. Voor mij
gaat het om respect hebben voor de planeet
en alles wat daarop leeft. Dat betekent dus
ook sociale duurzaamheid: elkaar met respect
bejegenen met aandacht voor elkaar en
voor andere volken. Wat ik belangrijk vind,
is dat mensen de groene afslag nemen. Niet
letterlijk, maar figuurlijk. We moeten wel het
een en ander veranderen, willen we het hier
volhouden. En daarom probeer ik hier in De
Groene Afslag mensen aan het denken te
zetten en wat speldenprikjes te geven. Laten
zien dat het kan, dat veranderen leuk kan zijn.
En dat het nodig is. Want echt de planeet redt
zich wel, maar als wij niet veranderen, trekken
we echt aan het kortste eind.”
Ben je positief over de huidige aanpak?
“Er zit ongelooflijk veel vooruitgang in de
aanpak, alleen staat het niet altijd op de
voorpagina. Zoals de vorderingen die we
maken met het gebruik van waterstof,
zonnecellen die steeds slimmer worden, en
opslagmogelijkheden van zonne-energie die
beter worden. Als we erin slagen alle energie die
de zon ons zendt op te vangen en te gebruiken,
hebben we voldoende voor alles en iedereen
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Lucas Mol. Credit: Marie-Clarie Greve

op deze aarde. De technologie is al heel ver,
alleen moeten we zelf ook veranderen. We
moeten naar een circulaire economie waarin
hergebruik centraal staat. Mensen kennen
steeds beter de impact van hun keuzes. Ieder
jaar een nieuwe telefoon is om allerlei redenen
slecht voor het milieu. ‘True pricing’ kan helpen
je bewust te worden van de werkelijke kosten
van een product en de gevolgen die productie,
afval en transport hebben voor het milieu en de
mensen die het moeten maken.”
Waar staat de Groene Afslag
over drie jaar?
“Dat is een scherpe deadline, maar ik denk dat
we dan 450 meter verderop in het Buurtschap
Crailo zitten in een oude militaire school die
we gaan herontwikkelen. De drie gemeenten
die het Buurtschap Crailo vormen, hebben ons
gevraagd om met de Groene Afslag een soort
kloppend hart van het Buurtschap te worden.
En dat willen we natuurlijk graag, maar eerst
moeten er nog een paar hobbels worden
genomen. Als dat gebeurd is, kunnen we aan
de slag”
Voorlopig blijft Lucas Mol met zijn Groene
Afslag op de oude plek. Mocht je nog twijfelen
over jouw duurzame aanpak, een lekker en toch
gezond broodje willen eten of gewoon ideeën
willen opdoen over het hergebruik van oude
materialen, neem dan een kijkje en verbaas je.

Nico Voskamp van
HuizenDuurzaam:
“Het besef daalt wel in bij de mensen
nu de prijzen stijgen”
Nico Voskamp is communicatieadviseur. Of nee,
eigenlijk schrijver met een hele grote liefde voor
boeken. En omdat hij graag tussen de boeken
zit, werd hij bedrijfsleider in een boekhandel.
Maar dat is verleden tijd. Nu recenseert hij
alleen nog boeken en hij schrijft ieder jaar een
boekje voor zijn vier kleindochters, dat hij ook
uitgeeft. Ook is Nico Voskamp energiecoach bij
Energiecoöperatie HuizenDuurzaam. Naar eigen
zeggen doet dat ook voor zijn kleindochters
en dochters, ‘want die hebben recht op een
schonere wereld.’
Advies van een energiecoach
Dat hij communicatieadviseur is geweest, kwam
goed uit, vertelt Voskamp. Goede communicatie
helpt bij alle technische informatie die je moet
overbrengen als energiecoach. Niet dat hij alles
van techniek weet, maar gelukkig zijn er technici
die dat wel weten. Daarom komen ze ook altijd
met z’n tweeën. Energiecoaches komen op
verzoek van een huiseigenaar op bezoek en
geven advies over bijvoorbeeld het plaatsen
van zonnepanelen, het plaatsen van dubbele
beglazing en isolatiemogelijkheden. Ze geven
opties voor dak-, vloer- en muurisolatie en
verwijzen naar subsidiemogelijkheden. Ook over
de opslag van energie en de salderingsregeling
voor als je meer energie opwekt dan je gebruikt,
kennen zij alle (on)mogelijkheden. “Maar reken
je niet rijk, want het gaat niet om grote bedragen
en de mogelijkheden zijn beperkt”, waarschuwt
Nico Voskamp.
Een warmtescan toont
meteen de lekken in je huis.
Wat heel goed werkt is een warmtescan, aldus
Voskamp. Die kun je ook bij HuizenDuurzaam
aanvragen. Als je niet in Huizen woont, kun je die
scan bij de Energiecoöperatie in jouw gemeente
aanvragen. Die scan is een soort foto van je
huis waarop te zien is waar de warmte lekt. Als
de foto veel rode vlekken laat zien, verlaat dus
behoorlijk veel warmte je huis. Dat zijn dan
plekken die je als eerste kunt aanpakken. Die
scan kan alleen in de koude maanden gemaakt

worden, want in de warme maanden is er geen
contrast te zien.
Duurzame Energie in lokaal eigendom
Meestal bieden lokale energiecoöperaties
ook duurzame energie aan, opgewekt met
zonnepanelen of windturbines in lokaal eigendom. HuizenDuurzaam zet daar al concrete
stappen in. “Op dit moment zijn er vijf mogelijke
projecten die zonnestroom op grote daken
kunnen gaan leveren. Daarbij moet je denken
aan daken van bedrijfspanden, kerken of
verenigingen. We kijken of er kans is op een
succesvolle exploitatie. Niet elk dak is sterk
genoeg en dan moeten er ook nog genoeg
afnemers in de buurt zijn. En het hangt natuurlijk
samen met netbeheerder Liander, die de
aansluiting moet kunnen realiseren.”
De belangstelling voor
duurzame energie neemt toe
“Sinds de energieprijzen stijgen, mede ten
gevolge van de oorlog, daalt het besef wel in
bij de mensen dat het goedkoper kan en moet.
De spreekuren van HuizenDuurzaam in de
bibliotheek en Haven 5 worden dan ook sinds
korte tijd veel beter bezocht. En hoe meer
vraag, hoe groter de kans dat er een lokaal
energieproject van de grond komt.”
Kortom, ook Nico Voskamp ziet de toekomst
positief in. Enerzijds omdat mensen meer
overtuigd raken van de noodzaak van verandering,
en anderzijds omdat de technologische ontwikkelingen heel veelbelovend zijn.
Ook belangstelling om
energiecoach te worden?
Neem contact op met de energiecoöperatie in
jouw gemeente.

Nico Voskamp

Ynske Betlem van Hilversum100:
“Ik draag zoveel mogelijk tweedehands kleding”
Ynske Betlem is actief lid van de Hilversum100,
een netwerk van mensen en bedrijven dat
zich inzet voor een duurzame samenleving.
Voorheen werkte ze als business consultant
IT. Inmiddels is ze verbinder op het gebied
van circulaire economie bij Hilversum100. Een
grote overstap? “Ik was altijd al nieuwsgierig
naar een groene en duurzame manier van
leven. Toen ik mijn derde kind kreeg, ging
ik op zoek naar een alternatief voor al die
niet-afbreekbare luiers die ik steeds moest
weggooien. Ik ging experimenteren met
wasbare luiers en probeerde ons kindje zo snel
mogelijk zindelijk te krijgen en dat lukte. Ik
betrok ook andere moeders daarbij. Zo kwam
ik in contact met de Hilversum100.”
Verbinder circulaire economie
Circulaire economie en duurzaamheid zijn
grote veelomvattende begrippen, maar de
praktijk van Ynske is heel concreet: “Het gaat
over grondstoffen en materialen, hoe we
anders daarmee om kunnen gaan en ze vaker
kunnen hergebruiken. Daar zet ik me voor in.”
Voorbeelden daarvan zijn het Repair Café,
de tweedehands kledingwinkel, de lokale
moestuinen, de deelauto’s en de initiatieven
om bijvoorbeeld tuingereedschap niet allemaal apart aan te schaffen maar via een app
met elkaar te delen.
Ben je tevreden?
“Het gaat goed. Er rijden in Hilversum
bijvoorbeeld al veel deelauto’s. Maar het moet
sneller en ik mis grote landelijke voorbeelden.”
Betlem onderstreept het grote belang
van wetenschap en onderzoek gericht op
het vinden van oplossingen voor een meer
duurzame samenleving. Dat gaat van grotere
thuisbatterijen voor opslag van energie en
zelfopladende auto’s tot het zoeken naar
makkelijk afbreekbare of herbruikbare materialen. “We hebben die mensen hard nodig.”
Productverantwoordelijkheid
en recht op reparatie
Naast wetenschap en onderzoek zijn ook
wet- en regelgeving belangrijk. Producenten
worden steeds meer gestimuleerd om naar
duurzame oplossingen te zoeken. In de
praktijk betekent dat verantwoordelijkheid
nemen voor de producten die je maakt. Als
voorbeelden noemt Betlem de ijskast en
de wasmachine waarvoor importeurs en
producenten een recyclingbijdrage leveren.

Ynske Betlem

Het statiegeld op plastic flessen is ook een
mooi voorbeeld. Een andere belangrijke stap is
het ‘recht op reparatie’, zodat een consument
een kapot product zelf kan repareren of kan
laten repareren. Dat stelt andere eisen aan
de assemblage en het materiaalgebruik.
“Gelukkig zie je dat een heleboel bedrijven
het ook willen, maar om de grote groep mee
te krijgen is wet- en regelgeving nodig. Zodat
we niet steeds een nieuwe telefoon hoeven te
kopen of honderden euro’s moeten betalen
om de oude te laten repareren.”
Hilversum100 als podium
Hilversum100 biedt een podium aan duurzame
ondernemers om zich te presenteren aan een
groter publiek. Dat kan tijdens de Duurzame
Dagen die in oktober worden georganiseerd
of bijvoorbeeld via de speciale PechaKuchaavonden, waarbij ondernemers in zes minuten
heel concreet hun bedrijf presenteren. Ook
zijn er broedplaatsen waar mensen uit allerlei
vakgebieden bij elkaar komen om ideeën uit te
wisselen.
Tot slot is er online veel informatie te
vinden over het netwerk. Ga daarvoor naar
www.Hilversum100.nl
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Kees van Aggelen:

“Dingen van vroeger spreken de mensen aan”

Door Michel Stoeltie
omdat het geen stadsrechten heeft,
ook nog steeds ‘een dorp’? “Oh
nee, vreselijk. Ik heb eens een foto
geplaatst met daarbij de tekst
‘Dit kun je toch geen dorp meer
noemen?’ en daar heb ik 360
negatieve reacties op gehad. ‘Dorp’
is volledig achterhaald. Hilversum is
in alles een stad.”

Een lezing van Kees voor de Historische Kring Albertus Perk.
Credit: Historische Kring Albertus Perk

Of het nu over de kermisoproer van 1899, de oudste school van
Hilversum of het ontstaan van Anna’s Hoeve gaat, Kees van Aggelen van
de Historisch Kring Albertus Perk uit Hilversum vertelt er over alsof hij
erbij was. Regelmatig is hij op zaterdag te gast in het radioprogramma
NH Gooi om te vertellen over de geschiedenis van Hilversum, en wordt
dan meestal aangekondigd als ‘onze Hilversumse geschiedenisdocent’.
Hoe is die belangstelling voor de
historie van Hilversum ontstaan?
“Aan het eind van de lagere
school, de zesde klas heette dat
toen, kreeg ik een boek getiteld
‘Ons Hilversum’ van Cor Bruijn.
Dat heeft mijn interesse voor
de geschiedenis van Hilversum
gewekt”, vertelt Kees. Maar had hij
in plaats van aardrijkskunde dan
niet liever geschiedenis gestudeerd?
“Door mijn interesse in andere
landen en culturen werd het toen
aardrijkskunde. Maar halverwege
de jaren tachtig ben ik helemaal

geswitcht naar geschiedenis. Wel
als hobby, want ik heb nooit de
interesse gehad om daar leraar in
te worden.” Kees werd ‘meester’ in
het basisonderwijs. In alle groepen
vertelde hij de kinderen over de
geschiedenis van Hilversum en ‘t
Gooi, vaak gebruikmakend van
dia’s en later van meer moderne
presentatiemiddelen. Inmiddels is
hij met pensioen.
Dorp of stad
Kees is geboren en getogen in
Hilversum. Noemt hij Hilversum,

Historische Kring
Kees is bestuurslid van de
Historische Kring Albertus Perk. Hij
weet dat er nog steeds mensen
zijn die dat associëren met ‘stoffig’.
Maar dat is beslist niet waar, volgens
Kees. “Mensen denken dat het
allemaal oude mannetjes zijn die
voorover gebogen over een oude
ansichtkaart of een fotoalbum
elkaar vertellen hoe mooi vroeger
alles was. Maar we zijn realistisch,
modern en hebben meer dan 1000
leden. Ook veel jonge leden tussen
de 20 en 40 jaar. Dingen van vroeger
spreken de mensen toch aan, hoe
oud je ook bent.” De Historische
Kring heeft zelf geen collectie, geen
archief en geen ruimte. Historische
zaken worden overgedragen aan het
archief van de gemeente Hilversum
en belanden in de catacomben van
het Raadhuis. Zijn er recentelijk nog
ontdekkingen gedaan? “Oh, zeker! Er
is pas een boekje uitgekomen over
alle burgemeesters die Hilversum
heeft gehad. Ze blijken allemaal wel
iets bijzonders te hebben gedaan
wat je totaal niet wist. Zo was er ooit

een burgemeester tegen de kermis.
Dat heeft hij geweten; zijn ruiten
werden zelfs ingegooid.”
Anna
Wat vindt Kees zelf een mooi verhaal
om te vertellen? “Ik vertel graag het
verhaal van Anna van Anna’s Hoeve.
Er werd van haar gezegd dat ze geld
verdiende met het heffen van tol
en de exploitatie van een herberg.
Dat bleek na een speurtocht van mij
helemaal niet zo te zijn. Anna was
een goed ontwikkelde dame met
een buitenhuis in Baarn. Haar man
was hoogleraar. Anna Vrolijk was
helemaal geen boerendochter. Dat
was een leuke ontdekking.”
Wil je meer lezen over de Historische
Kring in Hilversum? Ga dan naar
www.albertusperk.nl.
De bijdragen van Kees van Aggelen
aan het programma NH Gooi zaterdag
zijn nog allemaal te beluisteren op
www.nhgooi.nl.

Onderschrift: Een van de vele
geschiedenistours door Hilversum
Credit: Kees van Aggelen
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Sean Bogaers maakt met de talenten
van jongeren de samenleving mooier
Door Angelique Verbeek
Zeg je Sean Bogaers, dan kom je vanzelf
uit bij Dynamic Arts - een regionaal
platform voor jongeren en Urban Arts, waar
jongeren hun talenten kunnen inzetten om
de samenleving mooier te maken. Waar
iedereen zich thuis voelt ongeacht leeftijd,
ras, geslacht, kleur, godsdienst en taal.
Maar wie is Sean Bogaers? Een portret.
Laren
Ik ben hier opgegroeid. Na een tijdje in Amsterdam
te hebben gewoond, ben ik weer teruggekomen.
Laren is een plek waar ik heel mooie tijden heb
mogen ervaren en af en toe mindere. Maar ook
dat hoort bij opgroeien.
Schooltijd
Na de basisschool en middelbare school heb
ik Culturele en Maatschappelijke Vorming
gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam.
En heel veel van het leven ontdekt.
Politiek
Toen ik 14 jaar was, zat ik bij de eerste jongerenraadopzet in Laren. Ik heb evenementen georganiseerd, waaronder het eerste hiphopfestival van het Gooi in 2009. Vervolgens werd mij
gevraagd lid te worden van een partij. Een aantal
jaren later zat ik in gemeenteraad als jongste – en
allereerste – multiculturele raadslid.
2014
De oprichting van Dynamic Arts. Ook heb ik toen
mijn scriptie afgerond. Ik zag dat de dingen die ik
geschreven had ook als een voorbeeld werden
gebruikt voor veel andere studenten. Er zat best
veel visie en research over diverse takken van de
maatschappij in. Hoe we bijvoorbeeld voor de
jongeren hier iets konden betekenen.

Jongerencultuur
Dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ik
was één van de weinige multiculturele jongens
in Laren. Iets waar ik zelf nooit zo mee bezig was
tot ik in groep 3 allerlei dingen naar mijn hoofd
kreeg. Scheldwoorden en pesterijen zijn dingen
die mij best wel hebben geraakt. Ik voelde mij ook
anders dan andere kinderen in de buurt. Dat was
heel moeilijk.
Breakdance
Op mijn 14e nam mijn neefje mij mee naar
een breakdance-les. Daar heb ik toen een
documentaire gezien en vanaf dat moment zijn
eigenlijk mijn ogen geopend over hoe je ook met
elkaar kunt omgaan. Op een respectvolle manier.
Niet om wat je hebt, niet voor je geld, maar voor
wat je inbrengt. Voor je energie, voor je hart, voor
je passie. Ik heb daar een cultuur leren kennen
waarbij je jezelf totaal kunt uiten, je tegenslagen
kunt ombuigen naar positieve dingen. Dat heeft
voor mij heel veel betekent.

Inmiddels is de hiphopcultuur uitgegroeid tot de
grootste entertainmentindustrie. En breakdance
gaat nu naar de Olympische Spelen. En dat is
omdat er bruggen zijn gebouwd door mensen
die er middenin stonden. Dat heeft mij enorm
geïnspireerd.
Vader worden
Mijn kleine zoon Bodhi, mijn kleine schatje.
Geweldig om dat mee te mogen maken.
Ouders
Mijn ouders hebben mij altijd ondersteund, en
mij in mijn waarde gelaten. Hoewel het niet altijd
makkelijk voor ze geweest moet zijn. Uiteindelijk
denk ik dat ik met mijn koppigheid en mijn
doorzettingsvermogen heel duidelijk heb kunnen
maken wat mijn visie was. Ik weet dat ze heel trots
zijn.

Hiphopcultuur
De hiphopcultuur is ontstaan in de jaren 70 in
New York. Een plek in de wereld waar heel veel
onrust was, enorm veel drugsgebruik, junkies,
geweld en depressies. In die tijd zijn veel jongeren
opgestaan die verschil wilden maken, een veilige
plek organiseren. Veilige zones voor iedereen.
Ongeacht achtergrond, cultuur, taal of religie.
Bruggenbouwer
Juist door de dingen die ik heb meegemaakt, en
ook wat ik heb geleerd binnen de hiphopcultuur,
ging het heel erg over bruggenbouwen. Nieuwe
dingen creëren zonder agressie, zonder wapens.
Onze strijd uitvechten met woorden, in rap met
poëzie. En met dance moves.

Sean Bogaers (33) woont in Laren met zijn
partner Raquel. Samen hebben ze zoontje
Bodhi van ruim anderhalf jaar.
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Vier dagen wandelen door ‘t Gooi:
het domein van supervrijwilliger Tim Bitter

De opbrengst van de Wandelvierdaagse gaat naar goede doelen. Credit: Eigen foto

Zeg je Vierdaagse, dan zeg je Nijmegen. Zeg je Wandelvierdaagse
het Gooi, dan zeg je Tim Bitter. Vrijwilliger pur sang. Zijn motto:
“Vrijwilligerswerk doe je niet alleen, samen ben je sterk.” Een
portret.
Door Angelique Verbeek
Laren
Mijn geboorteplaats, waar ik 66 jaar
met veel plezier gewoond heb. Daar
hebben we onze winkels gehad.
We woonden in een kinderrijke
buurt, waar we ons allemaal thuis
voelden. We gingen vaak met een
grote groep naar het heitje boven
aan de Drift. Soms staken we de
rijksweg (!) over om op de grote
hei te spelen. Vooral de oude tank
uit de oorlog die daar stond, was
interessant. We dronken water bij
het kraantje aan de watertoren.
Mooie herinneringen.
Familie, gezin
Ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin met zeven kinderen.

2e uitgave, juni 2022
De Gooische Courant is een uitgave
van NH Gooi en NH Media
www.nhgooi.nl
Oplage:
63.000 exemplaren

Mijn ouders hadden sinds 1945
een winkel, die ik in 1973 heb
overgenomen. De familie Bitter
woont al heel lang in Laren en
hoort bij de erfgooiers. Door de
winkel heb ik veel mensen ontmoet
en raakte ik betrokken bij allerlei
vrijwilligersorganisaties
Politiek
In mijn werkzame leven heb ik
afstand gehouden van de politiek. Na mijn pensioen werd ik
uitgenodigd voor de steunfractie
van het CDA. Dat wilde ik wel, van
binnenuit alles te weten komen over
het wel en wee van de gemeente.
Tien jaar heb ik meegedraaid,
waarvan drie jaar als voorzitter.

Coördinatie en eindredactie:
Sjoerd Stoop, Jacky de Vries
en Léon Haver
Redactie: Angelique Verbeek, Mary
Voigt, Michel Stoeltie, Klaas Vos,
Harmen van der Ploeg, Jacky de Vries,
Sjoerd Stoop, Lourens Hogenbirk, Léon
Haver, Daan Visser, Bob Munniksma.

Sporten
Daar heb ik door de winkel niet zo
heel veel tijd voor gehad. Tennis
en squashen doe ik graag, maar de
laatste jaren is het eigenlijk vooral
wandelen. Dat is wel echt mijn
grootste sport.
Corona
Ja aan de ene kant was het lastiger,
omdat je je contacten wat minder
kon onderhouden. En ik hou van
mensen, van praten, mensen ontmoeten. Zo ben ik. Aan de andere
kant had ik meer tijd. Meer tijd om
te wandelen en genieten van de
natuur.
22-6-22
De dag van de start van de Gooise
Wandel-vierdaagse na twee jaar
afgelasten. Voor veel trouwe
lopers wordt het ongetwijfeld een
hartverwarmende reünie. En we
hopen natuurlijk ook weer veel
buitenlanders aan te trekken. We
maken er vanzelfsprekend een
groot feest van.
Via Gladiola?
Bij de Gooise Wandelvierdaagse

Fotografie:
Dudok Architectuur Centrum, Bob
Munniksma, Archief Hogenbirk, Daan
Visser, Ton Ensink, Sjoerd Stoop,
Gemeente Gooise Meren, Marie-Clarie
Greve, Ynske Betlem, Nico Voskamp,
Historische Kring Albertus Perk, Kees
van Aggelen, NH Nieuws
Realisatie krant:
MDH Uitgeverij
Informaticaweg 2
7007 CP Doetinchem
Tel. (0314) 36 11 30
www.mdh-uitgeverij.nl

Tim Bitter met een van de deelnemers
van de vierdaagse. Credit: Eigen foto

kennen we de Via Gerbera.
Traditioneel het laatste stuk van
de wandelroute op de laatste dag,
waar de lopers feestelijk binnengehaald worden.
Vrijwilligers
De organisatie bestaat volledig uit
vrijwilligers en de opbrengst gaat
naar goede doelen. Wij steunen
een aantal jongerendoelen, zoals
scoutingverenigingen. Zij helpen
ons dan weer met bijvoorbeeld
het bouwen van de poort, het
aanbrengen van de bepijling en het
uitdelen van de gerbera’s.
Met wie zou je graag eens
willen wandelen
Nou, wie mij intrigeert, is Twan Huys.
Hij komt weleens in het nieuws met
zijn wandelingen. Ik zou hem graag
eens willen uitnodigen om met ons
mee te gaan. En dan loop ik zelf ook
mee!
Tim Bitter woont in Eemnes met
zijn echtgenote. Samen hebben zij
2 dochters en 4 kleinkinderen.

Druk: Janssen Pers
Verspreiding:
Spotta
Tel. 088-84 24 224
kwaliteitsbeheer@spotta.nl
www.spotta.nl
35.000 Hilversum
28.000 Huizen, Blaricum,
Laren en Eemnes

Colofon

Favoriet vervoermiddel
Ik
wandel
natuurlijk
graag.
Daarnaast is mijn grote hobby mijn
Citroën Traction uit 1953. Deze
auto blijft alleen in Frankrijk; het
is te moeilijk om hem iedere keer
met aanhanger naar Nederland
te brengen. In Frankrijk is het wat
dunbevolkter, dus je kunt wat meer
toeren over de wegen. Het is veel
rustiger. Dat geeft me heel veel
plezier.
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Ik ben een erfgooier
Door Klaas Vos
Je koopt er geen brood voor. Het
is ook geen verdienste, maar toch
durf ik met trots de vraag of ik
een erfgooier ben, bevestigend te
beantwoorden.
De Vossen, waar ik van afstam,
weidden eeuwen hun vee op de
meent, ploegden en egden de
akkers, oogsten rogge en boekweit,
en staken heideplaggen. Ook gaven
ze mijn dorp het aanzien van een
vissersdorp, én een boerendorp.
Een dubbele identiteit dus. Mijn
grootvader naar wie ik vernoemd
ben, was scharend erfgooier en dat
hield in dat hij gebruik maakte van het
recht om een schare vee te weiden.
Net als mijn drie ooms. Mijn vader
was een scharend erfgooier in hart en
nieren, maar helaas kon hij zijn droom

niet in vee en akkers omzetten.
De vele boerderijen – bijna 60 stuks
– gaven kleur en geur aan het dorp.
Voor ‘import’ (de mensen die hier niet
vandaan kwamen) was het misschien
alleen stank, maar wij jongens van
het dorp genoten van de mest en het
hooi, van de voederbieten, van de
geoogste rogge, van het dorsen, van
de geur en smaak van melk, vers van
de koe.
Toen Stad en Lande van Gooiland
nog volop functioneerde togen
de scharende en niet-scharende
erfgooiers jaarlijks naar Sportpark
Hilversum voor een vergadering
waar nauwelijks interesse was voor
notulen en sprekers, maar wel voor
het tientje dat je kon innen als je de

presentielijst getekend had. Een
paar maal heb ik dat tientje op de
Voorbaan voor vader geïncasseerd
als een van de vele wachtenden in
een rij voor een omhooggeschoven
raam.
Toen ik eenmaal ook toe mocht
treden tot het bevoorrechte gilde van
de erfgooiers, verviel Stad en Lande
langzaam in ontbinding. Maar haar
dood was ons brood. De scharenden
kregen een behoorlijk bedrag,
waarvan mijn oom Dirk nog boer
kon worden in Mastenbroek. De nietscharenden, dus zij die geen gebruik
maakten van het recht om een schare
vee te weiden, konden met regelmaat
naar de Rabobank (Boerenleenbank)
om een paar coupons te verzilveren.
Ik studeerde inmiddels in Utrecht.

Mijn moeder hield mij op de hoogte
van de uitbetaaldagen, en zo keerde
ik bepaald niet ledig weer naar de
Domstad. De noeste arbeid en de
duurzame trouw aan grond, vee
en gewas van mijn voorvaderen
leverden mij een aardige bijdrage in
de studiekosten.
Mijn trots is eigenlijk met
dankbaarheid gekleurde trots voor
die talloze Vossen voor mij.

Advertorial

Gooische Business: Websteen
Websteen, hét internetbureau van het Gooi.
Ze noemt zich nog steeds bescheiden, maar de
afgelopen 17 jaar is Websteen uitgegroeid tot een
bekend landelijk internetbureau met een grote
klantenlijst van nationale en lokale bedrijven.
Het bureau werd ooit opgericht door de twee
Huizer broers Roy en Dennis Jongerden en is
gevestigd in Blaricum. Echt Goois dus. Websteen
is ook sterk maatschappelijk betrokken bij het
verenigingsleven in het Gooi, door haar kennis in te
zetten of een financiële bijdrage te leveren.

ook strategisch advies hoort bij het aanbod. Hoe zorg
je dat de klant bij jouw site komt? Hoeveel mensen
bezoeken je site? Wanneer en waarom? Hoe houd je
alle informatie over je klanten bij?

Websteen staat voor online zichtbaarheid in de
breedste zin van het woord. Dat kan beginnen met
een website, of een online marketingcampagne, maar

Te mooi om waar te zijn? Alle enthousiaste klantreviews zijn te lezen op de website www.websteen.nl.
Echt waar.

De klanttevredenheid is heel hoog; waarschijnlijk omdat
de mensen bij Websteen flexibel zijn en goed luisteren.
Wat wil de klant? Een website, en die zelf bijhouden
met een handig systeem? Of juist alles uitbesteden?
Het kan allemaal, want Websteen staat ook voor losse
bouwstenen die apart kunnen worden gebruikt.

Roy en Dennis Jongerden van Websteen
Credit: Eigen foto
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