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Verslag van de 47e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois 

Natuurreservaat op dinsdag 21 mei 2019, aanvang 19.30 uur ten kantore van het GNR 

 

Aanwezig zijn: 

- de heer J. de Boer (voorzitter) 

- mevrouw K. Kos (directeur-rentmeester GNR) 

- mevrouw S. Nijhof (IVN Gooi en Omstreken) 

- mevrouw M. van Unen (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) 

- de heer C. Dekker (Stichting Behoud Gooise Heide) 

- de heer A. Driessen (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken) 

- de heer D. Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi) 

- de heer J. Koot (K.C. Gooi- en Eemland) 

- de heer O. Langendorff (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling 

Naerdincklant) 

- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant) 

- de heer T. van Mens (KNNV Afdeling Gooi) 

- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.) 

- de heer P. Hulzink (GNR) 

- mevrouw M. Evers (verslag) 

 

Afmeldingen/afwezig: 

- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond) 

- de heer B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen) 

- de heer J. Huijsing (Gooise Atletiek Club) 

- de heer B. van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie) 

- de heer F. Sikking (vertegenwoordiger Beheervrijwilligers GNR) 

 

1. Opening en afwezigheidsmeldingen 

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder de 

heer Driessen die vanaf dit overleg de Vogelwerkgroep (VWG) vertegenwoordigt als 

opvolger van de heer Spoorenberg. 

 

Voorafgaand aan het overleg gaf de heer Hulzink een rondleiding over landgoed 

Monnikenberg en toonde de nieuwe faunatunnel en de locatie waar in de toekomst een 

ecoduct wordt aangelegd. Het was een zeer mooie en informatieve wandeling. De leden 

bedanken de heer Hulzink hiervoor van harte. 

 

De secretaris neemt de afwezigheidsmeldingen door. De agenda wordt vastgesteld.  

 

Op verzoek van de voorzitter stelt de heer Driessen zich kort voor. Sinds 2 jaar geniet de heer 

Driessen van zijn pensioen en heeft meer vrijwillige activiteiten op zich genomen. Onder 

andere als bestuurslid van de VWG en coördinator binnen de VWG van de werkgroep 

bescherming en onderzoek. Hierna stellen alle aanwezigen zich kort voor. 

 

2. Evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag van de 46e vergadering 

d.d. 2 oktober 2018 

 

Zoals afgesproken in het vorig overleg zijn de heer De Boer en mevrouw Evers op bezoek 

geweest bij mevrouw Heerschop met bloemen om mevrouw Heerschop te bedanken voor haar 

inzet voor de Klankbordgroep. Zij waardeerde dit zeer en doet iedereen hierbij de hartelijke 

groeten. 
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N.a.v. vorig verslag: 

Mevrouw van Unen vraagt naar wat voor soort tunnel bedoeld wordt op blz. 4 onder punt 5.2: 

Tunnelinrit N525 bij La Place. De heer Hulzink zegt dat dit een fietstunnel is die gebruikt 

wordt door fietsers,ruiters en wandelaars warvan ook de schaapskudde van GNR gebruik 

maakt. 

De heer De Boer vraagt of de situatie in de toekomst zo blijft. De heer Hulzink licht toe dat de 

noordwestelijke toerit een haakse bocht heeft en steil is, veroorzaakt door ruimtegebrek op het 

moment van aanleg. Inmiddels is de grond vrij gekomen om de inrit rechtdoor te trekken. 

Gemeente Laren en GNR hebben diverse verzoeken ingediend bij de provincie om deze toerit 

te verbeteren. De provincie wil hier echter niet (meer) graven, vanwege de status van deze 

omgeving als aardkundig monument. Zij zien geen noodzaak iets te veranderen en zijn 

voornemens op maaiveldniveau een oversteek te maken. 

De heer Oude Elferink merkt op dat ook tijdens de aanleg dit gebied al aardkundig monument 

was. 

GNR beraadt zich samen met gemeente Laren wat te doen. 

 

De heer De Boer vraagt naar het resultaat van de direct mailing die op blz. 5 onder 5.4 

genoemd wordt. Mevrouw Kos laat weten dat dit experiment weinig heeft opgeleverd. 

 

3. Mededelingen uit bestuur en organisatie, actualiteiten 

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kos. 

 

De organisatie is bezig met werving, er zijn drie vacatures waar men hard aan werkt om ze 

vervuld te krijgen. Verder zijn er inmiddels drie boswachters aangesteld, waaronder 

mevrouw M. de Hiep die al eerder bij GNR werkte. 

 

Mevrouw Van Unen vraagt om toelichting over de situatie rondom uittreden van 

participanten. Mevrouw Kos licht toe dat dit nog steeds als wens op tafel ligt. Eerst was het 

een wens van Amsterdam, later ook van de provincie. Het bestuur voert hierover veel 

gesprekken. Het gaat met name over de participanten bijdrage. De rentmeester wordt op de 

hoogte gehouden, het is echter een bestuurlijk proces. 

De heer Loggen vraagt hoe groot de kans is dat een en ander tot uitvoer komt. 

Mevrouw Kos zegt dat het proces nog gaande is en nog enige tijd kan duren, het is nog geen 

gelopen race. Het is juridisch ook ingewikkeld. En over de consequenties voor zowel de 

uittredende partijen als voor de overblijvende gemeenten moet goed worden nagedacht. 

 

4. Boskap en biodiversiteit: van gedachten wisselen over bosbeheer en de landelijke 

discussie 

 

De voorzitter houdt een korte inleiding over het hoofdonderwerp boskap en geeft het woord 

aan de heer Hulzink. 

De heer Hulzink haalt aan dat het een groot onderwerp in de media was, gestart met een 

uitzending van het televisieprogramma “De Monitor”. Men stelde hierin voornamelijk de 

integriteit rondom boskap aan de orde. 

GNR heeft (overwegend) natuurlijk ingericht bos en beheer wat gericht is op 

natuurontwikkeling.  

Onder de loep bij het publiek en de media ligt grootschalige kap wegens productie en 

houtverkoop. Kap om terreinen open te maken voor bijvoorbeeld heide-ontwikkeling ligt in 

oogpunt van natuurbeheer anders, maar wordt in de beeldvorming onder dezelfde noemer 

geschaard als productiekap. 
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Individuele kap van bomen in stedelijke omgeving ligt ook onder een vergrootglas, doordat 

mensen emotioneel gehecht zijn aan bomen in hun omgeving. 

 

Natuurmonumenten is na alle ophef opgestaan en heeft een verklaring afgegeven dat zij 

“voorlopig stoppen met kappen van bomen”. Mevrouw Kos maakt hierbij de kanttekening dat 

in principe op dit moment helemaal niet wordt gekapt (door geen enkele beheerder) vanwege 

het broedseizoen. Uitzondering zijn, ook bij NM, bomen die vanwege veiligheidsredenen 

moeten worden gekapt. 

 

Bij GNR spelen bij kap argumenten voor biodiversiteit, investeringen in het netwerk van 

ecoducten en ecologische verbindingszones tot waarde brengen. Als je omvorming niet 

afmaakt haal je de waarde niet die een gebied als natuurgebied zou kunnen hebben/bereiken. 

Hiermee zit GNR in een spanningsveld, want voor bijvoorbeeld natuurverbinding 

Hoorneboeg zijn de afgelopen jaren heel veel inspanningen, denkwerk en overleg gevoerd en 

voorbereidingen voor de inrichting getroffen. Door het proces met de adviesgroep is tot een 

minimale variant gekomen, waarin wel kap is opgenomen. 

 

Door de huidige situatie staan ook andere projecten onder druk van de discussie. 

 

Ook bij het project Voltooiing Groene Schakel zullen nog heel wat bomen moeten worden 

gekapt. 

Evenals tussen Natuurbrug Laarderhoogt en de heide van de Westerheide, waar het de 

bedoeling is bos om te vormen tot heide. 

Daarnaast speelt nog de voorbereiding van een ecoduct over de Hilversumseweg, wat een 

sluitstuk is op alle ecoducten. 

Plannen uitvoeren zonder bomen te kappen maakt dat een groot aantal projecten in feite op 

slot wordt gezet. 

 

Ongeveer twee weken geleden is een rapport verschenen over de wereldwijde achteruitgang 

van biodiversiteit, met spectaculaire en bedroevende conclusies, zoals over de achteruitgang 

in de insectenwereld. Dit is ook in Duitsland en Nederland door onderzoek vastgesteld. Juist 

om biodiversiteit zo hoog mogelijk te houden wil je een goed natuurnetwerk inrichten met 

veel verschillende natuurtypes. Kwetsbare soorten zijn juist de soorten van de open 

landschappen en heide. Om kwetsbare soorten te behouden moet er dus openheid behouden 

worden, waardoor toch het vellen van bomen in beeld komt. Een omvangrijk areaal van GNR 

is bos, de open landschappen (inclusief hei) hebben een kleiner aandeel (ca 800 hectare) in het 

geheel. 

 

De heer De Boer beaamt dat dit een grote discussie is die niemand zal zijn ontgaan. Bossen 

die als productiebos zijn ingericht zijn overwegend van Staatsbosbeheer. Zowel GNR als 

Natuurmonumenten hebben een meer natuurlijk bosbestand, met nog een klein aandeel 

aangeplant productiebos. De vraag is in hoeverre de discussie genuanceerd kan plaatsvinden 

zoals hij nu aangezet is. 

 

De heer Loggen merkt op dat men in het project Hoorneboeg met ondersteuning van 

bewoners en omgeving men toch al vrij ver is met planvorming en met de acceptatie van kap. 

Mevrouw Kos zegt dat onlangs nogmaals met deze adviesgroep is gesproken om te spreken 

over de uitvoering. Ook zij ervaren een druk van de beweging tegen kap van de publieke 

opinie. Er zijn nog diverse vragen waarop een antwoord gaat worden gegeven. 

 

De heer Driessen vraagt wat de input is van de provincie. De heer Hulzink meldt dat het plan 

is voorgelegd aan de provincie, zij staan erachter.  
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De heer De Boer merkt op dat juist wat sinds de eerdere tegenstand rondom de Hoorneboeg 

gebeurd is, een heel goed voorbeeld project is van hoe het wel moet, hoe je de omgeving kunt 

betrekken en laten meepraten. 

 

De heer Jonkers zegt: als je toetst aan de missie van GNR, wordt er correct gehandeld. 

Mevrouw Nijhof is voorstander om niet af te wachten en raadt aan de eigen koers te blijven 

varen. 

De heer Dekker lijkt het raadzaam om niet af te wachten maar initiatief te nemen. Niet in de 

verdediging raken maar uitleggen: dit is nodig voor biodiversiteit en dit is ons beleid. 

De heer Oude Elferink merkt op: percelen die aangeplant zijn in het verleden, die zou je zelf 

willen omvormen. Van houtakker naar meer gevarieerd en meer biodiversiteit. Je wilt de 

natuurkwaliteit verhogen. 

De heer Hulzink bevestigd na deze input dat het inhoudelijk allemaal zeer goed uit te leggen 

is, echter de beleving is anders en de gebruikers die dagelijks hun rondje lopen, willen 

(meestal) behouden wat zij hebben. 

 

De heren De Boer en Oude Elferink beamen dat beleving een rol speelt, en dat emoties versus 

inhoudelijk argumenten (komen te) staan. Mevrouw Kos vindt ook de emoties begrijpelijk. 

 

De heer Hulzink wil graag weten van de leden wat zij denken dat er zou gebeuren als GNR de 

provincie vraagt om de opdrachtgever te zijn. 

De voorzitter meent dat je als beheerder toch in beeld blijft. De discussie afwachten zou wel 

eens lang kunnen duren. Het is de vraag of er überhaupt wel oplossingen van rijk en provincie 

komen. 

De heer Driessen oppert dat het een voordeel zou kunnen zijn als er een compensatievoorstel 

kan worden geboden. Bijvoorbeeld als je aan kunt tonen dat je CO2 vastlegging kunt 

compenseren. De heer Driessen heeft gelezen dat jong hout meer CO2 in zich opneemt, oude 

bomen niet meer. 

De heer Loggen merkt op dat de ecologische waarde van een oude boom hoger is dan van een 

jonge boom. 

De heer Hulzink zegt dat hetgeen gaande is rond CO2 een aanjager is geweest in de discussie. 

Het bos van GNR legt CO2 van een paar honderd huishoudens vast, dat is relatief weinig. 

 

De heer Dekker vindt dat een goede communicatie en voorlichting, op een positieve manier 

ingezet, essentieel is. 

 

De heer De Boer sluit zich hierbij aan, positieve kanten van ontwikkelingen benadrukken en 

niet aflaten alles nog een keer uit te leggen. 

 

De heer Loggen adviseert om nogmaals het plan van de Hoorneboeg te bekijken en aan nog 

meer maatwerk te denken. Zoals al direct in de aanlegfase de overgangen geleidelijk maken. 

De heer Hulzink antwoordt hierop dat het plan al heel erg is aangepast, tot op de grens waarin 

het als heideverbinding gewoonweg niet meer gaat functioneren. Als het huidige plan wordt 

uitgevoerd, dan is over 10 jaar weer een heel mooie situatie bereikt met gevarieerde plekken. 

 

Mevrouw van Unen ziet voor menners liever één keer een iets langere tijd afsluiting en alle 

werk uitvoeren, dan steeds kleine stukjes werk doen en bijvoorbeeld 3x afsluiten. Graag 

begeleiding als er gewerkt wordt en alternatieve routes aangeven/wijzen in het terrein. 

 

De heer Hulzink: deze wens komt overeen met de afspraken met de adviesgroep. Ook zij 

willen het werk in één keer gedaan hebben, niet telkens een stuk in een lange periode van 

3 jaar. 
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De heer Langendorff het is goed om in de communicatie ook te verwijzen naar of samen te 

werken met de adviesgroep omdat iedereen erachter staat. Als je het plan niet uitvoert ben je 

de verbinding tussen de gebieden kwijt en verlies je nog veel meer natuur. Dat kan toch niet 

de bedoeling zijn. 

 

Voorzitter de heer De Boer vat de opmerkingen samen als: pak door, zet de argumentatie op 

een rij, maak goede voorlichting. Piketpalen neerzetten, dat doe je om er zo snel mogelijk iets 

mee te kunnen doen. In principe staan de piketpalen er ondertussen al.  

 

De heer Oude Elferink verwijst naar ervaringen uit het verleden, zoals het spanningsveld dat 

er was bij de bosomvorming Spanderswoud in 1981, wat nu een heel mooi bos is geworden. 

Het GNR is een stevige organisatie met een lang verleden en veel ervaring. Dat is 

aantoonbaar en zou ook naar voren gebracht kunnen worden. 

 

De heer Langendorff zegt dat voorzover hij overziet de meeste leden van de klankbordgroep 

dit plan een warm hart toe dragen. De aanwezigen beamen dit stilzwijgend. 

De heer Langendorff wil zich zeker inzetten in de discussie als daar hulp bij nodig is en steun 

geven aan het huidige plan. 

De heer Dekker sluit zich hierbij aan met het aanbod om steun te geven, ook via de pers. 

 

Mevrouw Kos laat weten dat er nog geen datum is genoemd om met uitvoer te starten. De 

datum van 15 juli had gekund, als vorige week de omgevingsvergunning was aangevraagd, 

maar daar is even mee gewacht. 

Uiteraard kan pas na het broedseizoen met werk buiten worden gestart. 

 

Mevrouw Kos en de heer Hulzink nemen alle opmerkingen en steun mee en beraden zich met 

de organisatie, provincie en adviesgroep verder. 

 

5. Stand van zaken ontwikkelingen in/rond de terreinen van GNR, voor wat betreft 

projecten en beheer, mondeling door de heer Poul Hulzink  

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Hulzink. 

Voor de vergadering is de stand van zaken gemaild, de tekst is integraal opgenomen in dit 

verslag: 

 
Beheer   

• Vanaf juni is de bezetting van de boswachter compleet, wordt toezicht en handhaving 
geïntensiveerd en zullen de vrijwilligersgroepen extra aandacht en ondersteuning krijgen 
onder supervisie van de regiobeheerder. 

• Bosbeheer(VTA) 
Wij hebben door een adviesbureau een boomveiligheidsplan laten uitwerken gericht op het 
structureel vervullen van de wettelijke zorgplicht voor de veiligheid. De boomcontrole in het 
veld start binnenkort en de benodigde snoei en vellingwerkzaamheden om tot een veilige 
situatie te komen, volgen na het broedseizoen. 

• Bestrijding exoten en invasieve soorten 
Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een GNR-brede inventarisatie van de 
Aziatische duizendknopen. Vervolgens wordt per locatie vastgesteld wat de meest geschikte 
aanpak is (accepteren, beheersen of elimineren). Daarna worden gefaseerd maatregelen 
uitgevoerd waar dat effectief is. 

 Bespreking tijdens overleg: 
De heer Oude Elferink vraagt naar het al dan niet inzetten van glyfosaat.  
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De heer Hulzink antwoord dat in het beheerplan één zin staat over glyfosaat: er zou 

maar 1 aanleiding kunnen zijn om dit toe te passen: op Amerikaanse vogelkers als 

deze op geen enkele andere manier kan worden bestreden (handmatig). Op dikke 

stobben is het in het verleden toegepast, maar niet met bespuiting. Het werd zeer 

selectief toegepast door met een kwast handmatig de stobbe aan te stippen. Niet in de 

buurt van water. Nooit door eigen medewerkers. Alleen door gecertificeerde 

groenbedrijven.  

Mevrouw Kos laat weten dat GNR hier in een nieuw beheerplan zeker naar gaat 

kijken. GNR gaat zich ook oriënteren hoe andere organisaties hiermee omgaan en 

welke alternatieven gebruikt worden bijvoorbeeld door PWN. Mevrouw Kos wil graag 

weten wat de leden van de Klankbordgroep ervan vinden. 

 

- De heer Langendorff: heeft ervaring met vogelkers afzetten (in het Spanderswoud). 

Door steeds uitlopers eraf te halen kan je na jarenlang volhouden de plant uitputten. 

- De heer De Boer wijst op de invasieve exoot Japanse duizendknoop, dit is een groot 

probleem aan het worden. 

- De heer Loggen is tegenstander van gebruik glyfosaat. Wat je ook doet, er zullen altijd 

resten in bodem/milieu terechtkomen. Vogelkers kun je inderdaad afzetten op 1 meter 

hoog en uitlopers afhalen. Er zijn nog andere alternatieven.  

- De heer Jonkers vindt gebruik van glyfosaat niet acceptabel. Liever in een jong 

stadium de ongewenste planten uitsteken.  

- Mevrouw Nijhof denkt dat iedereen wel tegen gebruik van glyfosaat is. Zij is hierbij 

wel van mening dat de uitleg van GNR wel te verdedigen is. 

- De heer Koot zegt geen deskundige te zijn, gebruik glyfosaat gevoelsmatig liever niet. 

De uitleg van GNR wordt wel aanvaard. 

- Mevrouw Van Unen is tegen het gebruik van glyfosaat, maar begrijpt de uitleg van 

GNR. 

- De heer Mens heeft in zijn omgeving nagevraagd. Het middel wordt heel veel gebruikt 

in tuinen en op terrassen. Zijn buren en tuinman adviseren echter om azijn te 

gebruiken als particulier. 

- De heer Dekker adviseert het resoluut niet meer te gebruiken. 

- De heer Driessen heeft zich tot nu toe niet verdiept in dit onderwerp en weet niet hoe 

schadelijk het is. Kan er geen uitspraak over doen.  

 

De heer De Boer concludeert dat de meeste leden tegen zijn. 

 

De heer Hulzink komt nog even terug op een eerdere opmerking over Japanse 

duizendknoop. Hij meldt dat deze in GNR gebied op circa 80 locaties is aangetroffen. 

Dit betreft oude locaties, maar ook nieuwe plekken die zeer sterk uitbreiden. Het gaat 

onder de weg door en komt in tuinen van particulieren. 

Oude locaties zijn vaak gevestigd en breiden niet uit, maar er groeit op die plekken 

ook werkelijk niets anders tussen. We gaat nu bepalen hoeveel last er van is, wat we 

eraan willen doen en in elk geval iets eraan doen. 

Er zijn ongeveer 15 methodieken beschreven door Probos. Probos doet nog steeds 

praktijkproeven. Boswachters nemen deel aan workshops over dit onderwerp en doen 

zoveel mogelijk kennis erover op. 

Duidelijk is al wel dat GNR met quick wins zo snel mogelijk wil aanpakken, dus 

bijvoorbeeld kleine nieuwe plekken meteen de kop indrukken. 

Bij de excursie deze middag op Monnikenberg zagen we 2 à 3 plekken met Japanse 

duizendknoop. Wat geïsoleerd kan worden in de akker gaat meteen worden 

uitgegraven. De planten die we in de bosrand zagen, staan op een kwetsbare plek en 

zijn daardoor moeilijk te bestrijden. 
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Er is een overleg met alle lokale beheerders en gemeenten om aanpak af stemmen, dit 

is nog in de begin fase. Verder volgt GNR de landelijke en internationale 

ontwikkelingen. 

Het opruimen van invasieve exoten is duur, het is een kostbare aangelegenheid. 
 

• Rijwielpaden  
Verwacht wordt dat de onderhoudskosten voor de fietspaden de komende jaren fors zullen 
toenemen als gevolg van intensivering van het gebruik en veranderingen in het weerbeeld 
(overvloedige regenval gevolgd door droogte). Vanaf 2019 is het budget voor groot 
onderhoud structureel verhoogd. Jaarlijks wordt geëvalueerd of dit voldoende is of dat er 
andere afwegingen moeten worden gemaakt.  

 
Projecten  

- Natuurverbinding Hoorneboeg  
Er is een nieuw plan van aanpak opgesteld en aan de (subsidiegever) provincie Noord-Holland 
ter goedkeuring voorgelegd. De provincie heeft het plan van aanpak goedgekeurd. Het bestek 
is opgesteld en diverse zaken worden voorbereid gericht op uitvoering van het project vanaf 
half juli 2019 tot en met maart 2020. 
De landelijke ophef in de media rondom bomenkap kan ook hier gaan spelen. Er vindt overleg 
plaats met de leden van de adviesgroep die GNR hebben geadviseerd en wat heeft geleid tot 
een beperkter opzet van de Natuurverbinding Hoorneboeg. 

 
- Plan Huydecopersweg 

Samen met gemeente Hilversum en Rijkswaterstaat zijn schetsplannen uitgewerkt voor de 
herinrichting van het gebied Plan Huydecopersweg. Deze zijn gericht op waterberging, 
natuurontwikkeling en boscompensatie. De plannen zullen eind mei met belangstellenden en 
belanghebbenden worden besproken.  

 
- HOV/Natuurbrug Anna’s Hoeve en verlegging weg over Anna’s Hoeve  

De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De BAM is de aannemingsmaatschappij. Men werkt 
nu aan de planning. 

 
- Voltooiing Groene Schakel 

Ingenieursbureau Arcadis heeft de opdracht gekregen voor het uitwerken van de 
werkzaamheden van Voltooiing De Groene Schakel. Het heeft betrekking op natuurinrichting 
en recreatievoorzieningen. Er heeft een informatieavond plaatsgevonden waar meer dan 100 
mensen aanwezig waren. Belangstellenden hebben zich kunnen opgeven om over bepaalde 
aspecten en deelplannen mee te praten in natuur- en recreatie-ateliers. 
Toevoeging tijdens overleg: er zijn inmiddels twee heel leuke en constructieve avonden geweest 
met belanghebbenden. Er was veel positieve energie en goede ideeën. 
Werkateliers werken goed. Dit belooft veel goeds en goede plannen. 

 
- Uitkijkpunt Tafelberg 

Het plan wordt op dit moment door een ingenieursbureau opnieuw uitgewerkt en op 
sommige aspecten aangepast. Het uitkijkpunt de Tafelberg gaat er anders uitzien, zodra er 
tekeningen zijn worden deze gedeeld met de leden. 
 

 

De voorzitter dankt de heer Hulzink voor de informatie en toelichting en sluit hiermee dit 

agendapunt. 

 

6. Mededelingen uit de organisaties en rondvraag 
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De voorzitter gaat de kring rond voor mededelingen en rondvraag. 

 

De heer Langendorff (AWN, Afdeling Naerdincklant) 

Meldt bij deze dat mountainbikers de wandelpaden gebruiken. Naast hinder voor wandelaars 

maakt de heer Langendorff zich zorgen om reptielen op de paden. Deze kunnen met de vaart 

die gereden wordt nooit op tijd wegkomen. 

De voorzitter memoreert dat we nog een keer over mountainbiken zouden praten, ook in kader 

beheerplan. 

De heer Hulzink: we willen dit onderwerp - evenals hondenuitlaatservices - gaan evalueren. 

 

De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant) 

Nardinclant organiseert dit jaar op 28 september een workshop heidebeheer, in de infoschuur 

met een aantal deskundigen. Doelgroep zijn de vrijwilligers van GNR en het doel is om 

kennis te maken met fauna- en kleinschalig beheer. Flyer volgt. 

 

De heer Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi) 

De VVG heidespecial is al helemaal uitverkocht. Heruitgave is vrij kostbaar, er wordt 

overwogen deze special als PDF beschikbaar te stellen. 

 

Mevrouw Van Unen (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) 

De KNHS voert overleg met provincie Utrecht en met het nationaal park de Utrechtse 

Heuvelrug over een ruitervignet. GNR is ook geïnterviewd. De opzet is te komen tot een 

Nationaal park nieuwe stijl, met als streven de hele heuvelrug. 

Tot nu toe hebben alle terreinbeheerders, grote en ook kleinere (zoals de Treek, landgoed 

Pijnenburg, gebieden die in familie-eigendom zijn) allemaal eigen regelingen. Eén 

overkoepelende regeling zou wenselijk zijn, Heel de heuvelrug als één park zou iets moois 

zijn voor de toekomst. 

 

De heer Dekker (Stichting Behoud Gooise Heide) 

Bij de ontwikkelplannen van Crailo viel de term snelfietspad. Is hier iets over bekend? 

Mevrouw van Unen zegt dat een snelfietspad 3,3 meter breed zal zijn. De heer Dekker vraagt 

zich af of het verlicht zal worden. De heer Oude Elferink zegt dat er een conceptnotitie is, 

deze moet hij nog gaan lezen. Meer informatie is er op dit moment niet. 

 

De heer Driessen (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken) 

Heeft een lezing over natuurwaarden GNR bijgewoond en vraagt of er een rapport van ter 

inzage is. 

De heer Hulzink: bij de lezing zijn een aantal uitsneden uit een digitale kaartenset getoond. 

Het onderliggende rapport is behoorlijk technisch en niet geschikt om breed te verspreiden. 

GNR is intern aan het afwegen hoe het stuk vertaald kan worden, bijvoorbeeld naar een poster 

of een minder dik rapport met kaarten zodat het makkelijker tot zich te nemen valt. Dit is nog 

even een zoektocht. Overigens is GNR daarnaast bezig om via de eigen website kaarten en 

informatie beschikbaar te stellen op een interactieve manier. 

 

Mevrouw Kos bedankt alle aanwezigen voor de waardevolle discussies en input. 

 

7. Sluiting 

 

De heer De Boer sluit daarop aan. Met dank voor de goede en actieve bijdragen en de beste 

wensen aan allen voor een mooie zomer en fijne vakantietijd sluit de voorzitter de 

vergadering om 21.15 uur. 


