Doe-het-zelf route
voor rolstoelgebruiker
Naarden Vesting

Beginpunt: VVV Naarden Vesting aan het Ruijsdaelplein.
Duur van de route: ca. anderhalf uur.

Inleiding
Naarden Vesting heeft een rijke geschiedenis. Nadat het oude Naarden volledig was verwoest is er vanaf 1351 op de huidige plaats een nieuwe stad verrezen.
Het nieuwe Naarden werd op een heel strategische plaats gebouwd, tussen de moerassen van
de Vecht en Eem op een uitloper van de Utrechtse heuvelrug wat in die tijd de enige goed
begaanbare toegangsweg van Utrecht naar Holland was.
In de loop der eeuwen is Naarden regelmatig verwoest en weer herbouwd.
Vanaf 1672 maakte Naarden deel uit van de Hollandse Waterlinie. Deze linie was een 85
kilometer lange strook van forten en vestingen die van Muiden tot Werkendam liep en indien nodig onder water kon worden gezet om de vijand tegen te houden.

De combinatie van historie en natuur maakt de route in en rond de vesting heel boeiend.
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ROLSTOELROUTE
1. U start bij de Utrechtse Poort.

Onze tocht start bij de Utrechtse Poort aan
het Ruijsdaelplein die uit 1877 dateert.
Deze staat op de plaats van een poort uit
de 17e eeuw. In de profielmuren aan
weerszijden konden in een oorlogssituatie
profielbalken worden gelegd ter afsluiting
van de doorgang. Tegen de torentjes van
de Utrechtse Poort zijn plaquettes aangebracht met een afbeelding van koning
Willem III en een afbeelding van zijn eerste vrouw koningin Sophia. Voorzover
bekend zijn dit de enige plaquettes waarbij het echtpaar elkaar aankijkt, gezien het
minder goede huwelijk. In de rechter vleugel (nu VVV kantoor) was ook het cachot
ondergebracht met twee kleine cellen.
130 jaar geleden lagen hier de rails voor de Gooische stoomtram. Dit was een belangrijk
vervoermiddel tussen Amsterdam en ´t Gooi. De stoomtram kreeg de bijnaam 'de Gooische
Moordenaar', omdat deze meer dan honderd dodelijke slachtoffers maakte in de regio. Het
roetspoor van de tram is nog steeds in het gewelf van de poort te zien.
Het plantsoen voor de Utrechtse poort.
Met de rug naar de Utrechtse poort ziet u voor u een plantsoen met diverse soorten bomen
zoals een zuileik. De vorm van deze boom lijkt totaal niet op de eik zoals de meeste mensen
die kennen. Als u dichterbij komt zult u zien dat deze boom wel degelijk eikenblad heeft. De
zuileik kan zo'n twintig meter hoog worden en wordt vaak in
kleinere parken of langs wegen geplant omdat de boom niet breder dan vijf meter wordt en daardoor relatief weinig ruimte nodig heeft. Tegenover de Utrechtse Poort ligt een wit houten huis
waar vroeger het Militair Hospitaal Complex van de vesting
was gevestigd. De stenen garage links hiervan diende vroeger
als lijkenhuisje.

2. Steek het Ruijsdaelplein over en ga de Marktstraat
in.
Na ca 100 m komt u bij het Stadhuis van Naarden. Het gebouw
dateert uit 1601 en is een mooi voorbeeld van de Hollandse renaissance stijl. Kenmerkend is de dubbele trapgevel.
Het timpaan boven de ingang bevat, naast de beelden, het stadswapen van Naarden en de geloofsspreuk: “God regiert al anno
1601″. Daarboven drie wapens, van links naar rechts: Graafschap Holland, stadhouder Prins Maurits en West-Friesland.
Aan de achterzijde ziet u een zeskantig open torentje, met luidklok en windwijzer met stadswapen. Aan de gevel net als binnen in het Stadhuis diverse gezichten in steen.
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De Schepenenkamer is al ruim 400 jaar in gebruik. Nu als trouwzaal, maar deze
was oorspronkelijk een rechtszaal. De kamer is rondom betimmerd met eikenhout,
zogenaamd wagenschot. De draagbalken zijn gezaagd uit eikenbomen, die afkomstig
zijn uit het verdwenen oerbos van het Gooi, het Gooierbos.
Na de fusie met Bussum en Muidenvinden in het stadhuis alleen nog maar huwelijken en
culturele activiteiten plaats.
3. Rijd bij het Stadhuis rechtsaf de Raadhuisstraat in.
Na ca 50 meter ziet u een zeer fraaie grote lindeboom. De boom is gekandelaberd, d.w.z. dat er takken van de boom zijn afgezaagd waardoor
de boom eruit ziet als een kandelaar. Deze ingreep wordt onder andere
toegepast bij bomen die in een stenen omgeving weinig water krijgen.
Deze boom is in 1750 geplant en de oudste boom van Naarden. Deze
'Godelindeboom' is genoemd naar Godelinde, een abdis van de abdij van
Elten in Duitsland. Naarden en omstreken was eigendom van deze abdij,
toen nog Naerdinck- land geheten. In 1280 heeft Godelinde Naerdinckland overgedragen aan Floris V, graaf van Holland en Zeeland.
Deze boom is door de Naardense Godelinde
Scholengemeenschap geadopteerd.
Een lindeboom staat symbool voor vruchtbaarheid en het eeuwige leven en wordt om
die reden vaak als gedenkboom geplant. Zoals
u hier ziet kan een lindeboom zeer oud worden.
4. Ga weer terug naar de Marktstraat en ga hier
rechtsaf.
Aan uw linkerhand ziet u de Grote Kerk die tussen 1387 en 1440
is gebouwd in gotische stijl.
Als u tijd heeft en de kerk open is, moet u zeker de tongewelven
bezichtigen in de kerk die in 1518 zijn geplaatst en tussen 1965 en
1978 zijn gerestaureerd. Op de eikenhouten planken van dit gewelf zijn schilderingen te zien van bijbelse taferelen. Deze zijn
geschilderd met tempera-verf; een mengsel van fijngewreven pigmenten en eigeel of eiwit en water.
5. Rijd de Marktstraat helemaal uit en ga aan
het eind, vóór de brug naar links de Nieuwe Haven in.

Na ca. 50 meter ziet u aan de linkerkant achter een
hek de kruidentuin 'de Cruijdthof'.
Het stadsarchief van Naarden ligt in een kelder gebouwd onder deze kruidentuin van het voormalig
Burgerweeshuis. De kruidentuin wordt onderhouden
door een groep vrijwilligers. De beplanting bestaat
voornamelijk uit kruidachtige planten, struiken en
leibomen die weinig onderhoud nodig hebben. De
tuin is opgezet volgens een geometrisch patroon wat
je vaker bij kruidentuinen ziet. Deze grote open tuin is vrijwel uniek in de vesting waar de
meeste huizen erg kleine tuintjes of binnenplaatsen bezitten vanwege ruimtegebrek binnen
de vestingwallen. Deze tuin is alleen tijdens kantooruren geopend.
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Als u de kruidentuin uit komt, linksaf de Nieuwe Haven vervolgen.
U loopt nu langs de Nieuwe Haven, dit was de grens van zout naar zoet water. De zoete binnenhaven werd van de zoute buitenhaven, de Oude Haven, gescheiden door middel van een
sluis. Deze sluis bevond zich onder de boogbrug die de Marktstraat met het Arsenaal verbindt.
Vroeger had Naarden via de buitenhaven verbinding met de zoute Zuiderzee. Deze opening
naar het IJsselmeer is in de loop der eeuwen dichtgeslibd.
6. Vanaf de Nieuwe Haven gaat u rechtsaf de Amsterdamsestraatweg op. Rij
ca. 50 meter door tot aan het punt waar u zich net buiten de stadswallen bevindt.

Hier stond vroeger de Amsterdamse Poort als westelijke doorgang naar de Vesting. De doorgang van de
poort was circa 25 meter lang en 3,45 tot 3,8 meter
breed. Het halfcirkelvormig gewelf was in het midden 5 meter hoog. De poort kon aan beide zijden
met dubbele deuren worden afgesloten.
In 1915 werd deze poort afgebroken. Zij vormde een
hindernis voor het verkeer en de monumentale waarde werd, in tegenstelling tot de Utrechtse Poort, te
gering geacht. Echter, tijdens de sloop kreeg men
spijt maar toen was de poort al (helaas) onherstelbaar vernield. Het enige restant dat nog te zien is, is
het stalen hekwerk aan de rechterzijde van de Amsterdamsestraatweg, voor de Admiraal Helfrichweg.
Vestingwerken.
Vanaf dit punt heeft u een mooi
zicht op de vestingwerken. Rechts
over het water ziet u bastion OudMolen en links bastion NieuwMolen met verdedigingswerk Ravelijn 3. Naarden heeft
zes van deze bastions. Dit zijn vijfhoekige gemetselde
uitbouwen van de verdedigingswal. Op de plattegrond is
dit goed te zien.
Bastion Oud Molen heeft vijf schietgaten voor kanonnen.
Deze stonden in kolenkelders van 3 tot 5,5 meter diep en 2,4 meter in de top van het gewelf.
Naast de ingang van het gebouw op de lage flank van het
bastion, ligt een kruitmagazijn met een eigen toegang.
Het magazijn heeft een capaciteit van 136 ton buskruit en
bestaat uit één rechthoekig, gewelfd lokaal van 5,4 meter
lang en 3,4 meter breed. Het is voorzien van een spouwmuur.
De gemeente Naarden heeft ervoor gekozen om een aantal van deze bastions te laten begroeien en een ander deel
kaal te laten vanwege historische overwegingen. Vroeger
mochten de bastions ook niet begroeid zijn omdat het
zicht belemmerd zou worden op een aanval van buiten.
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Het water langs de historische wallen van Naarden bevat een zeer gezond bestand aan vis.
Hier vind je roofvis als baars en snoek, maar ook de witvis als voorn, brasem, zeelt, karper
en ruisvoorn. Het is dan ook een geliefde visplaats, niet alleen voor mensen, maar ook voor
de aalscholver en de fuut. In de loop der tijd zijn de
grachten wel meer en meer dichtgeslibd maar de waterdiepte varieert nog altijd van twee tot vier meter.
Omdat dit pad zo
vlak langs het water loopt, kunt u de
oever- en waterplanten goed van
dichtbij bekijken.
Op het water zijn
de bladeren van de
witte waterlelie en de gele plomp goed te zien. De bladeren van de waterlelie zijn wat ronder dan die van de
gele plomp. Beide planten bloeien van juni tot augustus.
Deze waterplanten hebben opvallende zaaddozen. In die
van de gele plomp kun je met een beetje fantasie de vorm
van een varkenssnuit zien. Als de stroming te sterk wordt
wint de gele plomp. De waterlelie ruimt dan het veld.

Een andere opvallende plant tussen het riet is de oeverplant 'harig wilgenroosje'.
Deze plant van ruim één meter hoog heeft van juni tot
september prachtige roze
bloemetjes. De bladeren zijn
behoorlijk behaard. In de
herfst valt de plant op vanwege de pluizige zaden.
De plant die zich om de rietstengel slingert en met witte
komvormige bloemen bloeit
is de haagwinde. In de volksmond wordt deze plant 'piespotje'
genoemd. Rietsnijders zijn niet dol op deze plant omdat de sterke lange stengel het riet naar beneden trekt waardoor het riet
plat gaat liggen en hierdoor moeilijk te snijden is.
7. Op de Amsterdamse Straatweg gaat u vóór de parkeerplaats rechts het
geasfalteerde pad op (Admiraal Helfrichweg).
Langs de Admiraal Helfrichweg staan links en rechts veel meidoorns in verschillende hoogten. Dit was bedoeld als een natuurlijke vorm van prikkeldraad tegen de vijand die vanaf de
Zuiderzee de Vesting wilde binnendringen. Bij het bruggetje
staan aan weerszijden fraaie treurwilgen. Na het bruggetje
ziet u aan de linkerkant de Naarder trekvaart die naar Muiden
loopt. Deze trekvaart werd in 1641 in slechts zes weken gegraven. Naarden had van 1411 tot 1681 een zeehaven aan de
Zuiderzee. De vaart werd gegraven omdat Naarden Vesting
door verzanding van deze haven niet meer goed bereikbaar
was. In de kom konden de trekschuiten draaien. Door de
komst van de trein en verbetering van wegen verloor de vaart
haar functie.
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8. Als u naar rechts kijkt ziet u een
hoge muur in de vestinggracht.
Deze muur heet 'de Westbeer' en loopt
van de Westdijk naar bastion Oud-Molen
Deze dam in de gracht moest vroeger het
zoute Zuiderzeewater van het zoete binnenwater gescheiden houden. Om te verhinderen dat de vijand over de Westbeer
zou lopen heeft deze een spitse toeloop
met twee 'monniken' erop. Deze muur
diende niet alleen ter verdediging tegen
de vijand maar ook als waterkering voor
de Zuiderzee. Bij een Noorderstorm stond
het (zoute) water wel twee meter hoger en
moest ook de ingang van de haven worden afgesloten.
Op dit punt ziet u links de oude zeedijk, de Westdijk.
Waar nu de A1 in de verte te zien is lag de Zuiderzee.
De Westdijk was een winterdijk. Verderop ter hoogte
van de snelweg lag vroeger de zomerdijk. In de winter, bij storm, stroomde het water soms over de zomerdijk wat met regelmaat een dijkdoorbraak in de
Westdijk tot gevolg had. De Westdijk noemt men ook
wel 'de kromme dijk' vanwege de vele wielen erin; na
een dijkdoorbraak ontstond er een wiel, een rond gat.
Vóór of achter zo'n wiel moest er dan weer een nieuw
stuk dijk worden gelegd.
Voor de Westdijk ligt een stukje water met een rijke
begroeiing van diverse soorten bomen, riet en daarachter de polder.
Er komen hier veel vogels voor: diverse soorten mezen, kleine en grote karekiet, grote lijster, nachtegaal, sprinkhaanzanger, ijsvogel en nog meer. Wees ook niet verbaasd als u een
ringslang of hermelijn ziet oversteken.
In de polder brengen tussen half april en half augustus de scholekster, kievit, tureluur en soms
ook enkele grutto’s hun jongen groot. In het
grasland vinden ze genoeg wormen, larven en
insecten om hun jongen te voeden. Hoog gras
biedt ook enige bescherming tegen roofvogels
zoals de buizerd en havik en een veelvraat als de
blauwe reiger.
De aalscholvers die u ziet overvliegen, gaan op
zoek naar een maaltje vis in het Gooimeer, IJmeer en de sloten, vaarten en kanalen van het
Gooi. In het nabijgelegen Naardermeer broedt
een kolonie van deze indrukwekkende viseters.
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Blijf de weg volgen

vlier

U ziet in mei en juni veel
verschillende witbloeiende struiken die van
augustus tot oktober vol
met rode of zwarte bessen
zitten. In het voorjaar ziet
u de vlier met zijn witte
schermen. Het blad van de
vlier heeft een kenmerkende muffe geur. De wilde
roos, de egelantier is ook
volop aanwezig. Deze
blaadjes ruiken wat frisser
dan de vlier, naar groene
appels. Ook staan er op dit
stukje veel meidoorns. Deze plant is in dit gebied vroeger
zelfs aangeplant omdat een meidoornhaag een uitstekende natuurlijke barrière vormde tegen de vijand omdat meidoorns vol scherpe
doornen zitten. Het is ook een geliefde plaats voor vogels om in te
broeden.
In de herfst krijgt de vlier een scherm met zwarte besjes waar de
vogels gek op zijn, de roos kleine rozenbottels en de meidoorn ronde rode bessen.
In de berm aan de rechterkant staan verschillende
'reuzenplanten'.
De reuzenberenklauw bijvoorbeeld die een hoogte
kan bereiken van vier meter. De bladeren hebben
de vorm van een berenmeidoorn
klauw. Het is een prachtige imposante plant, maar
probeer deze plant uit de weg te gaan omdat het
sap van de plant in
combinatie met zonlicht ernstige brandwonden kan veroorzaken. De gemeente haalt om deze reden de planten regelmatig
weg.
Ook vallen de enorme bladeren van het groot hoefblad op. Net
als de berenklauw dankt deze plant zijn naam aan het blad dat
hoefijzervormig is. De plant is tweehuizig wat betekent dat een
plant of mannelijke of vrouwelijke bloemen heeft en bloeit al
heel vroeg in het voorjaar.
Omdat de plant wortelstokken heeft die zeer moeilijk te verwijderen zijn, noemt men groot hoefblad in de volksmond ook wel
'allemansverdriet'.
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In de bocht heeft u een mooi zicht op bastion OudMolen. Van mei tot augustus is dit bastion helemaal
rozepaars gekleurd door de kattenstaart. Deze plant
is inheems in Nederland en trekt veel bijen aan.
9. Ga rechtdoor tot u aan de rechterkant
een houten bruggetje ziet. Rijd hier overheen het voetpad (vestingpad) op.
Links staan enkele indrukwekkende Italiaanse populieren.
Aan de rechterkant ziet u een ravelijn, een vijfpuntig eiland dat deel uitmaakt van de vestingwerken
en de lange kwetsbare rechte muur erachter, de courtine, beschermt. Dit ravelijn is niet ommuurd en helemaal begroeid met bomen. In de zomervakantie wordt dit eiland twee weken
lang omgedoopt tot 'Vesting-eiland' en mogen de kinderen uit de omgeving er hutten op
bouwen die aan het eind weer worden afgebroken.
Het vestingpad is omzoomd door lindebomen. In juni bloeit de linde en ruikt het hele pad
naar de zoete nectar. In de bloeitijd is het dan ook een drukte van bijen en hommels. Door
voedselconcurrentie, als er te weinig nectar is voor de hoeveelheid insecten, liggen er vaak
dode hommels onder de bomen omdat deze diertjes dan uitgehongerd zijn. Van mei tot september produceren de talrijke bladluizen in de boom honingdauw; bladluizen halen eiwitten
uit de plantensappen van de linde. De suiker die daarin zit wordt vervolgens weer afgescheiden in de vorm van de kleverige honingdauw. Mieren komen op de bladluizen af en 'melken'
deze. De mier streelt met haar sprieten de bladluizen die hierop reageren door honingdauw
af te scheiden. De mier zuigt deze druppeltjes vervolgens op. Deze honingdauw zorgt voor
een kleverige laag op auto's die onder lindebomen geparkeerd staan.
Aan de linkerkant van het pad staan veel sleedoorns. Deze struiken bloeien in maart en april met witte bloemen. De struik heeft
bijzonder lange dunne doorns .
In het najaar komen er donkerblauwe bessen aan die erg wrang
smaken maar na een nachtvorst beter te eten zijn. Je kunt er sap
of jam van maken.
Vervolg het pad.
Aan de rechterkant ziet u aan de andere kant van het water na ca
100 meter de ingang naar de oude haven van Naarden. Vanuit
deze plaats kon men vroeger naar de Zuiderzee varen. De ingang kon met schotbalken worden afgesloten. Tijdens de grote watersnoodramp van 1916 was men te laat met de opening
te sluiten waardoor het noordelijke deel van de vesting onder water kwam te staan.
Langs de waterkant groeit veel koninginnekruid of leverkruid. Deze
anderhalve meter hoge plant is een echte oeverplant en houdt van vochtige voeten. Op de licht paarse bloemen die in de nazomer bloeien komen veel bijen en vlinders af zoals de atalanta.
Als u over een bruggetje rijdt, gaat u over het 'boomgat'; dit is een brede sloot die u aan de linkerkant ziet en de buitengracht met de binnengracht verbindt. Dit watertje loopt in een zigzag zodat deze opening
onzichtbaar was voor de vijand en deze er niet doorheen kon schieten.
's-Avonds werd dit boomgat met een boom afgesloten en bewaakt.
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10. Bij de T-splitsing gaat u naar rechts.
Hier staat u bij de Oostbeer. Deze muur in het water heeft dezelfde functie als de eerder genoemde Westbeer. Alleen zijn de stenen monniken vervangen door ijzeren ragebollen. Links
ziet u in het verlengde van de Oostbeer de andere voormalige zeedijk, de Oostdijk.
Vlak na de T-splitsing ziet u aan de linkerkant een gemetseld wachthuis, een kleine kazerne
voor twee officieren en 20 manschappen. Hun taak was de bewaking van de twee boomgaten en de toegang via de Oostdijk naar de ’enveloppe’ (bedekte weg).
Vanaf het moment dat u over het houten
bruggetje reed bij het Vesting-eiland, bevond
u zich op de weg die loopt tussen de buitenen de binnengracht. Men noemt dit ook wel
'de enveloppe'. Deze weg loopt rond de
hoofdgracht van Naarden.
Aan de linkerkant ziet u een aarden wal, die
ook helemaal rond de vesting loopt en diende
om de soldaten die op deze weg liepen te beschermen en aan het oog van de vijand te
onttrekken.
11. Rijd de weg helemaal uit tot de
Kapitein G.A. Meijerweg.
Hier kunt u rechts de vesting weer in naar het startpunt. Voordat u de kapitein G.A. Meyerweg opwandelt, ziet u links de oudste betonnen schuilplaatsen (P2) uit 1895. Hierachter
konden de kanonnen worden bediend. U kunt het rondje om de vesting ook helemaal afmaken. Dit duurt ongeveer nog anderhalf uur. Hier is de route drukker en er wordt ook gefietst.
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Geschiedenis van Naarden in het kort.
Naarden is in het Gooi de enige plaats met stadsrechten.
1351:

1572:

1579:

1672:
1673:

1795:
1814:
1850:
1921:
1926:

Het oude Naarden was tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoest.
Graaf Willem V geeft toestemming om Naarden te herbouwen, een aantal
kilometers ten westen van de oude plaats die verderop langs het Gooimeer
lag. Deze nieuwe plek lag heel strategisch langs de enige toegangsweg van
Utrecht naar Holland op een uitloper van de Utrechtse heuvelrug, tussen de
moerassen van de Vecht en de Eem. Het grondpatroon van het nieuwe Naarden is overzichtelijk; rechte straten met de grote kerk (1380-1518) als middelpunt.
Aan het begin van de tachtigjarige oorlog (1568-1648) worden vrijwel alle
inwoners van Naarden vermoord door de Spanjaarden en de stad in brand gestoken.
Men bouwt de vesting weer op volgens de principes van het Oud-Nederlands
vestingstelsel dat mede ontwikkeld is door de wiskundige Simon Stevin. Er
worden vijf kleine bastions aangelegd tussen de muren en er wordt een natte
gracht gegraven. Een bastion is een vijfhoekige uitbouw in de vestingmuur.
Naarden wordt ingenomen door de Fransen en korte tijd later weer ontzet
door de troepen van Willem III.
Nadat de vesting ernstig is verwaarloosd, wordt deze op last van stadhouder
Willem III opnieuw opgebouwd, nu volgens de principes van het NieuwNederlands vestingstelsel. Er komen in totaal zes grotere bastions, er wordt
een tweede natte gracht gegraven, de buitengracht. Om de lange muur, de
courtine, tussen de bastions te beschermen worden er in de eerste gracht, de
binnengracht zes puntvormige eilandjes aangelegd, de ravelijnen.
Naarden valt onder de Franse bezetting.
De Franse troepen trekken weg uit Naarden. Tweederde van de huizen is beschadigd of totaal verwoest.
Naarden wordt garnizoensplaats. Dit betekent dat er soldaten worden gehuisvest.
Naarden komt op de 'voorlopige lijst' van de Rijkscommissie voor Monumentenzorg.
Naarden wordt Rijksmonument. Per Koninklijk besluit worden alle Nederlandse vestingen opgeheven. Men wil zo snel mogelijk de vesting afbreken
zodat er volop gebouwd kan worden. Gelukkig heeft de status van Naarden
als Rijksmonument deze plannen verhinderd. Nu staat Naarden bekend als
een van de best bewaarde vestingsteden van Europa.

De Hollandse waterlinie.
Naarden maakte deel uit van de Hollandse waterlinie.
1672:

1815:

Het ontstaan van de Oude Hollandse waterlinie. Dit is een lange strook land
die indien nodig onder water kon worden gezet om vijandelijke troepen tegen
te houden. Op kwetsbare punten werden forten gebouwd. In 1672 werd de
Franse opmars tot stilstand gedwongen door het in allerijl inunderen (onder
water zetten) van grote stukken land. Dit werd grotendeels tot stand gebracht
door het doorsteken van dijken en openzetten van sluizen. Vanwege het grote
succes van deze waterlinie besluit men het systeem verbeteren.
Aanleg van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Deze waterlinie van 85 km
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1940:

lengte liep van Muiden en Naarden via Utrecht naar Werkendam in de Biesbosch. De breedte van de linie varieerde van 100 meter tot 10 kilometer, een
afstand die niet te overbruggen was door een kanonskogel. De diepte van het
water zou tussen de 30 en 60 centimeter moeten worden, kniehoog, zodat het
moeilijk was er doorheen te waden en te ondiep om erop te varen.
De Hollandse Waterlinie wordt opgeheven.

De Kringenwet: in 1853 wordt de kringenwet uitgevaardigd. Om een fort/vesting heen moet
je vrij zicht hebben om de vijand aan te zien komen. Een vrij schootsveld was essentieel. In
de binnenste kring tot 300 meter om een verdedigingswerk heen mochten alleen objecten
van hout worden gebouwd met toestemming van de minister van oorlog. In de middelste
kring tot 600 meter mocht tot 50 cm hoogte met steen worden gebouwd en in de buitenste
kring tot 1000 meter mocht met steen worden gebouwd. Bij oorlogsdreiging moesten alle
houten bouwsels worden platgebrand en stenen opstallen worden geruimd. In Naarden werd
de kringenwet in 1926 opgeheven.
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Wat is het IVN?
IVN natuureducatie en duurzaamheid is een landelijke organisatie van beroepskrachten en
talrijke vrijwilligers.
Zij brengt mensen op vele manieren met de natuur en het milieu in contact. Zij wil daarbij
de noodzaak van natuur- en milieubehoud onder de aandacht brengen.
Het IVN telt landelijk ongeveer 25.000 leden, over ruim 170 afdelingen verdeeld. Een van
die afdelingen is de afdeling Gooi en omstreken met ongeveer 240 leden.

Wat doet het IVN afdeling Gooi en omstreken?
•

•
•
•
•
•

Organiseert regelmatig wandelingen in natuurgebieden, maar ook op andere plaatsen
in de regio waar natuur te vinden is.
Maakt beschreven wandelingen om er zelf op uit te trekken.
Geeft korte natuurcursussen.
Leidt op verzoek groepen, schoolklassen en verenigingen rond.
Verzorgt educatieve programma’s voor scholen.
Houdt op verzoek lezingen over natuurgebieden in de regio en over natuur- en
milieuonderwerpen.

Het IVN leidt haar eigen gidsen op en organiseert bovendien diverse activiteiten voor leden.

Meer informatie
De wandelingen worden regelmatig gecontroleerd, maar heeft u op- of aanmerkingen, dan
graag contact opnemen met:
secretariaat IVN Gooi e.o.
e-mail secretaris@ivngooi.nl

Lid worden van het IVN?
mail secretaris@ivngooi.nl
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