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Aan: de gemeenteraden en colleges van B&W van Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen en Laren
Informatie bij: mw. drs C.W. (Karin) Kos (directeur-rentmeester) Telefoonnummer: 035 – 621 45 98

Naar aanleiding van de vergadering van het bestuur van de Stichting Gooisch Natuurreservaat op
4 juli 2019 ontvangt u hierbij de informatiebrief.
De natuur van het Goois Natuurreservaat is nu op z’n mooist.
Het gele kruiskruid bloeit, net als de blauwe korenbloem. Jonge koolmezen trekken door de bossen
op zoek naar rupsen. Insecten gonzen als de zon zich laat zien. Er zijn waarnemingen van jonge
boommarters en dassen in onze bossen. De schaapskudde trekt langzaam maar gestaag over de
heidevelden. Vele bewoners genieten dagelijks van het prachtige landschap, de bossen, heidevelden
en akkers. En in dit landschap zijn sporen aanwezig - zoals de grafheuvels - van duizenden jaren
gebruik van het landschap door de vroege bewoners van het Gooi.
De biodiversiteit, de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het Goois
Natuurreservaat verdienen een duurzaam en zorgvuldig beheer. Het bestuur en de werkorganisatie
werken keihard aan instandhouding van de bovengenoemde waarden, en aan het beheer en de
ontwikkeling van het gebied. Hiervoor is een stevige professionaliseringsslag doorgevoerd en zijn een
beleidsplan 2020-2023, een uitvoeringsprogramma inclusief projectenprogramma 2020-2023 en de
begroting 2020 met meerjarenramingen 2021-2023 uitgewerkt. Zij hebben het motto meegekregen
‘Koester ons groene thuis’ wat bijdraagt aan bewustwording van de waarde, bescherming en beheer
van de Gooise natuur en verbinding legt met de bewoners van het Gooi.
Ik kan u mededelen dat het bestuur in haar vergadering van 4 juli jl. de volgende stukken heeft
vastgesteld:
- het beleidsplan 2020-2023;
- bijbehorend uitvoerings- en projectenprogramma;
- de begroting 2020;
- de gewijzigde begroting 2019.
Begin augustus staan deze documenten op de website van GNR onder organisatie/bestuur, zodat u
ze kunt raadplegen. De stukken zijn ter reactie aangeboden aan de participanten van onze stichting.
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,
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directeur-rentmeester
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