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Goois Natuurreservaat stelt religieus erfgoed veilig 
 

 

Op 3 November jl. heeft het Goois Natuurreservaat het beheer en eigendom van de kloostergebouwen 

“De Stad Gods” op Landgoed Monnikenberg in Hilversum overgedragen aan BOEi en heeft daarmee 

het religieus erfgoed veiliggesteld voor de toekomst. BOEi is een organisatie die zich ten doel stelt 

cultureel erfgoed te restaureren en te herbestemmen. Industriële, religieuze en agrarische gebouwen 

met een belangrijke historische waarde worden hierdoor behouden voor toekomstige generaties. 

 

De kloostergebouwen zijn onderdeel van het landgoed Monnikenberg dat door Goois Natuurreservaat 

in 1999 is gekocht van de Zusters Augustinessen van Sint Monica. Medio 2014 hebben de zusters de 

kloostergebouwen ‘De Stad Gods’ verlaten en overgedragen aan Goois Natuurreservaat. Daarmee 

kwam een eind aan een periode van tientallen jaren van het leveren van een waardevolle bijdrage van 

de Zusters Augustinessen aan de samenleving in het Gooi. De zusters blijven op het landgoed op 

kleinere schaal actief vanuit het stiltecentrum ‘Casella’. 

 

Het Landgoed Monnikenberg maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en ligt in de 

verbindingszone ‘De Groene Schakel’. Door de aanleg van het ecoduct Anna’s Hoeve en een 

faunatunnel in de rijksweg A27 de komende jaren, vervult het landgoed een belangrijke rol als 

ecologische schakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Dit leidt tot beperkingen aan 

mogelijke activiteiten en ontwikkelingen. Op het landgoed komen beschermde diersoorten voor, zoals 

de vleermuis en de das.  

 

De verkenning van het Goois Natuurreservaat naar geïnteresseerde partijen voor herbestemming en 

gebruik van de kloostergebouwen bleek een ware zoektocht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 

overeenkomst die nu is gesloten met BOEi.  

 

Bij het vinden van een passende herbestemming en gebruik van de kloostergebouwen is behoud van 

het karakter en de ‘rust en sereniteit’ op het landgoed absolute voorwaarde voor het Goois 

Natuurreservaat geweest. Er zijn goede afspraken met BOEi gemaakt over de bereikbaarheid van het 

landgoed en over het behoud van de waarden van natuur, landschap, natuurbeleving en rust. 

 
 

…………………………………………………………………………..einde persbericht 

 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot: 

dr. B. van der Moolen, directeur-rentmeester, Goois Natuurreservaat: tel. 035 -6214598 

 

ir Sylvia Pijnenborg, adjunct-directeur BOEi: tel. 06 223 995 75. www.boei.nl  

 

Goois Natuurreservaat is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten 

Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden.  

De Nationale Postcode Loterij is partner van het Goois Natuurreservaat. 

BOEi is beneficiant van de BankGiro Loterij 

 

http://www.boei.nl/

