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Verslag van de 46e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 5 februari 2019, aanvang 20.00 uur ten kantore van het GNR
Aanwezig zijn:
- de heer J. de Boer (voorzitter)
- mevrouw K. Kos (directeur-rentmeester GNR)
- mevrouw E. Fluitsma (KNNV Afdeling Gooi)
- mevrouw S. Nijhof (IVN Gooi en Omstreken)
- de heer J. Huijsing (Gooise Atletiek Club)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- de heer O. Langendorff (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling
Naerdincklant)
- de heer B. van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
- de heer D. Prop (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
- de heer F. Sikking (vertegenwoordiger Beheervrijwilligers GNR)
- 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 C. Dekker (Stichting Behoud Gooise Heide)
- de heer D. Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
- de heer J. Koot (K.C. Gooi- en Eemland)
- de heer T. van Mens (KNNV Afdeling Gooi, wordt vervangen door mevrouw E.
Fluitsma)
- de heer P. Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, wordt vervangen
door de heer D. Prop)
- mevrouw M. van Unen (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
1.

Opening en afwezigheidsmeldingen

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder
directeur-rentmeester mevrouw Kos, zij heeft in januari jl. mevrouw K. Heerschop opgevolgd.
Voorafgaand aan het overleg gaf de heer Loggen een informatieve presentatie over de
gehouden workshop Natuurtechnisch Bosbeheer in het Spanderswoud. De heer De Boer dankt
hem hiervoor hartelijk.
De secretaris neemt de afwezigheidsmeldingen door. De heer Oude Elferink heeft gemeld iets
later te zullen zijn.
De agenda wordt vastgesteld.
2.

Kennismaking directeur-rentmeester mevrouw K. Kos

De heer De Boer heet mevrouw Kos welkom in dit overleg en nodigt haar uit iets over
zichzelf te vertellen.
Mevrouw Kos vertelt dat zij in Utrecht woont met man en dochter. Zij heeft een band met
Hilversum omdat zij er geboren is als erfgooiersdochter. Als kind vertoefde zij elke zondag op
de hei en later fietste zij naar school door de natuur. Na haar studie biologie heeft zij vier jaar
les gegeven in Friesland. Daarna is zij 10 jaar in het buitenland werkzaam geweest voor de
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VN. Voor het ministerie van Buitenlandse zaken werkte zij in Rome, en later ging zij werken
voor het ministerie van Landbouw (LNV) en vervolgens bij Rijkswaterstaat in
managementfuncties. Met de aanstelling bij GNR is voor haar de cirkel rond, en is zij weer
terug in het Gooi. Zij heeft de eerste drie weken er nu opzitten en deze waren fantastisch
mooi. Het allermooiste in het Gooi is dat het gebied gebruikt wordt. Zij is zeer enthousiast dat
er een klankbordgroep is met de gebruikers en het is supergeweldig dat er 380 vrijwilligers
actief zijn.
Zij is zich nu aan het inwerken en nodigt de leden van de klankbordgroep uit om informatie te
geven en vragen te stellen aan haar.
De voorzitter stelt voor een korte voorstelronde te doen en gaat de kring rond.
Mevrouw Evers: is vanaf februari 2011 secretaris van de klankbordgroep. Vanaf het jaar 2000
is zij in haar vrije tijd actief voor het IVN en GNR als natuur(brug)gids. Zij werkt bij
Waternet in een administratieve/adviserende functie.
De heer Sikking: vertegenwoordigt de beheervrijwilligers GNR vanuit het coördinatoroverleg. Er zijn 12 à 13 natuurwerkgroepen, geeft zelf leiding aan 2 van deze groepen.
Is bioloog en IVN natuurgids.
De heer Loggen: werkt als landgoedbeheerder Oud-Bussem (SAS). Op zaterdagen zet hij zich
sinds circa 30 jaar in voor Landschapsbeheer Nardinclant. Nardinclant doet kleinschalige en
arbeidsintensieve klussen in de natuur, zoals beheer van het kalkterrein GNR, bosbeheer,
plaggen en andere specialistische terreinwerkzaamheden. Ook voor Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer doen zij werk, bijvoorbeeld wilgen knotten.
De heer Huijsing: neemt deel namens de GAC, deze vereniging bestaat uit ca 1.600 mensen
die wekelijks hardlopen in de terreinen. Sinds een half jaar woont hij in een nieuw huis in de
nieuwbouwwijk Anna’s Hoeve en werkt mee met de bosploeg Anna’s Hoeve. Heeft 36 jaar
gewerkt voor het (radio/tv) programma Vroege Vogels.
De heer Van Loo: is bestuurslid wielertourclub Huizen en vertegenwoordigt in de
klankbordgroep de NTFU met circa 65.000 leden fiets- race- en mountainbike-sporters. De
leden vinden het belangrijk een goede verstandhouding te hebben en onderhouden met
terreineigenaren. Doel in het Gooi is lekker rustig te genieten van de bospaden maar geen
grote evenementen met honderden deelnemers te houden.
Mevrouw Fluitsma: aanwezig namens KNNV, vereniging voor Veldbiologie. Zij vervangt
vandaag de heer Van Mens. De leden van de KNNV houden zich bezig met natuurstudie en
natuurbeleving. De omgeving van het Gooi leent zich daar bijzonder goed voor. De leden
maken daarom veel gebruik van de terreinen, voor studie en inventarisatie bijvoorbeeld.
De heer Langendorff: is werkzaam als hoofdgreenkeeper golfpark ‘t Spandersbos. Heeft vanaf
zijn schooltijd veel ervaring in natuurbeheer opgedaan. Neemt deel in de klankbordgroep
namens Afdeling Naerdincklant van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
De heer Prop: werkt bij CAP Gemini. Vertegenwoordigt ongeveer 1.000 leden van de
Vogelwerkgroep (VWG), waarvoor hij website beheer doet en inventarisaties coördineert.
Vervangt vandaag de heer Spoorenberg, die vaste vertegenwoordiger is. Zij vragen binnen de
VWG de coördinatoren om reacties en input voor het klankbordgroep overleg. Hier komen
soms tegenstrijdige belangen per onderdeel van de VWG uit. Er is nu intern een groep van
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vier adviseurs gevormd over de kwesties waar de VWG tegenaan loopt, zoals met de
roofvogelwerkgroep en nestkastenwerkgroep.
Mevrouw Nijhof: neemt deelt namens IVN. IVN gebruikt de natuurterreinen voor excursies
en educatie. Zij is zelf ook natuurgids, doet veel ondersteunende activiteiten binnen IVN en
geniet erg van het buiten zijn. Zij is werkzaam als zelfstandig budgetcoach.
De heer De Boer: heeft tevoren al kennis gemaakt met mevrouw Kos. Een aantal organisaties
heeft naast de klankbordgroep ook nog een gezamenlijk overleg omdat zij samen het gebruik
van de infoschuur van GNR delen. Dit wordt gefaciliteerd door GNR.
3.

Evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag van de 45e vergadering
d.d. 2 oktober 2018

De heer De Boer deelt mede dat sinds het vorig overleg inmiddels afscheid is genomen van
mevrouw Heerschop, zij zal niet apart nog afscheid nemen in de klankbordgroep.
De heer De Boer stelt daarom voor dat voorzitter en secretaris een bos bloemen bij mevrouw
Heerschop gaan langsbrengen namens de leden van de Klankbordgroep. De leden vinden het
een goed idee om haar op deze manier te bedanken voor haar inzet.
Het verslag van 2 oktober jl. is bij deze vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Naar aanleiding van blz. 5: visie op parkeer- en dagrecreatieterreinen vraagt de heer Sikking
wat de stand van zaken is.
De heer Hulzink antwoordt dat het advies is afgerond waarbij opmerkingen zijn meegenomen
van zowel klankbordgroep als uit de organisatie. Er is nog geen prioriteit bepaald in het plan.
Zodra dat er is kan er meer worden toegelicht over welke plekken als eerste zullen worden
aanpakt en in projectvorm worden opgepakt. Zodra dit gereed is laat de heer Hulzink het
weten.
Naar aanleiding van blz. 7: vergaderdatums 2019: mevrouw Kos verzoekt het overleg dat
gepland staat op 1 oktober naar dinsdagavond 24 september te verzetten. Alle aanwezigen zijn
akkoord, dit is de meerderheid. Het overleg in het najaar wordt vastgesteld op 24 september.
4.

Mededelingen uit bestuur en organisatie, actualiteiten

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kos. Zij heeft de heer Hulzink gevraagd dit voor
haar te verzorgen.
De heer Oude Elferink treedt het overleg binnen.
De heer Hulzink neemt het woord en deelt mede dat GNR als organisatie ondertussen een
enorme stap verder is. Per 1 januari jl. is de reorganisatie afgerond. Met een presentatie gaat
de heer Hulzink hier verder op in. Hieronder zijn een aantal punten uit de presentatie kort
verwoord.
- Transitie bestuurlijke gedeelte: breder samengesteld bestuur, meer op afstand en
voorwaardenscheppend. Het mandaat van de directeur rentmeester en de rol van de
werkorganisatie is breder en duidelijker geworden.
- Zelfstandig door ontwikkelen werkorganisatie: meer bewustwording binnen en buiten
de organisatie van ontwikkelingen die nodig zijn. De huidige tijd vraagt andere dingen
dan in het verleden. Denk daarbij aan planmatig werken, beleidsontwikkeling,
bedrijfsvoering en profilering.
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-

Inzet vrijwilligers verankeren en meer neerzetten, het aantal vrijwilligers is
toegenomen.
- Ook nieuwe onderwerpen aanpakken, zoals klimaatverandering, hitteplan enz.
- De organisatie wordt versterkt, hier stelt het bestuur geld voor beschikbaar.
- Duidelijker aansturing, met een flexibele schil.
- Klantgerichtheid en integraal werken wil men ook verder ontwikkelen.
- GNR zal zich ook meer ontwikkelen naar een netwerkorganisatie en veel met andere
externe relaties samenwerken.
- Waarden gestructureerd meenemen, zoals in de beheercyclus. Dit is onder andere een
eis van subsidieverstrekkers.
- Het ontwikkelen van menselijk kapitaal staat hoog in het vaandel
- Op een moderne manier projectmatig werken en projectmanagement uitvoeren.
De voorzitter bedankt de heer Hulzink voor deze uiteenzetting. De leden van de
klankbordgroep zullen de presentatie ontvangen.
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:
1. Beheer
De winterperiode is een stille tijd. Normaal is sprake van de uitvoering van bosomvormingsbeheer. Dat vindt deze winter niet plaats. Wel wordt er gesnoeid. Ook wordt
normaal onderhoud uitgevoerd aan recreatievoorzieningen zoals wandel-, fiets- en
ruiterpaden en worden begrazingsraster en doorgangen hersteld en vee gecontroleerd.
2. Projecten
- Natuurontwikkeling Zanderij Crailoo: De ontgraving van de graslandpercelen is
uitgevoerd; het vlonderpad is vernieuwd. De werkzaamheden zijn gereed.
- De houten brug in het Spanderswoud wordt in zijn geheel vervangen. De
werkzaamheden zijn aanbesteed en gereed voor 15 maart a.s.
- Natuurverbinding Hoorneboeg; er vinden veldinventarisaties plaats waarvan de
gegevens verwerkt gaan worden in het bestek. Dit voorjaar worden natuuronderzoeken
uitgevoerd. Er is een vernieuwd plan van aanpak opgesteld.
- Verbreding Rijksweg A27; werkzaamheden zijn afgerond; faunatunnel en toelopen
zijn in gebruik genomen.
- HOV/Natuurbrug Anna’s Hoeve en verlegging weg over Anna’s Hoeve; vertraging in
de aanbesteding.
- Voltooiing Groene Schakel; ingenieursbureau Arcadis gaat de werkzaamheden
voorbereiden.
- Tunnelinrit N525 bij La Place; provincie NH.
3. Belangenbehartiging
In de afgelopen maanden hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden waar
aanwezigheid en inbreng van GNR over natuur, landschap, erfgoed en recreatie
noodzakelijk was. Ook komend jaar staan diverse bijeenkomsten gepland.
Het betreft bijeenkomsten over regionale ruimtelijke ontwikkelingen, verkeer/mobiliteit,
energietransitie en water. Deze hangen samen met:
- de Omgevingsvisie 2050 van de provincie Noord-Holland die recent is vastgesteld,
- visie ontwikkelingen op de schaal van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) en
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- het MIRT Oostkant Amsterdam (bereikbaarheid noordelijke Randstad)
- verkennen mogelijkheden plaatsen zonneparken en windparken in het Gooi.
Vooral over de opwaardering van de N201 vanuit Utrecht richting het Gooi zuidelijk van
Hilversum, is veel ophef ontstaan. Daar was ook volop aanleiding voor want het ging
over het mogelijk doortrekken tot en aansluiten aan de A27 (2x2 rijbanen en max 100
km/u) dwars door de Gooise natuurgebieden. Er is een petitie gestart en diverse groene
organisaties waaronder GNR hebben zich hierover negatief uitgelaten.
Ook een studie rondom het Mediapark heeft de nodige media-aandacht gekregen die o.a.
samenhangen met verkeer en bouwhoogten.
Het tekent dat er voortdurende alertheid en betrokkenheid bij projecten in het Gooi
noodzakelijk is, om ontwikkelingen in goede banen te leiden en/of schade aan natuur,
landschap, erfgoed en recreatie te voorkomen.
4. Profilering
De externe profilering is seizoensgewijs opgezet. Na de zomercampagne is de
herfstcampagne doorgevoerd in de vorm van herfstposters in Abri’s/bushalten e.d. en
wandelingen. Ook hebben de evenementen Halloween met een spannende
kinderwandeling en de Kerstsfeer 2018 plaatsgevonden. De wintercampagne is
bescheiden maar er zijn wel enkele winterwandelingen in een wandelboekje gegoten.
Ook is er een proef direct-mailing gestart in Huizen gericht op het werven van Gooise
Natuurbeschermers. Overigens is de gevraagde jaar- of maandbijdrage verhoogd van
€ 16,50 naar € 30,= per jaar.
In het onroerend goed blad “Exclusief Wonen in het Gooi” is een fraai achtergrondartikel
geplaatst over het Goois Natuurreservaat. Met een toonaangevend makelaarskantoor in
het Gooi is een samenwerking tot stand gekomen waarbij de makelaar aan de nieuwe
eigenaar van elke verkochte woning een jaar lang en zonder kosten het Gooise
Natuurbeschermerschap aanbiedt.
Voorbereidingen worden getroffen voor versterking van de huisstijl en vormgeving. Het
betreft o.a. terreinbebording, dienstkleding en dienstauto’s.
Reacties en vragen:
De heer Prop stelt vast dat de werkzaamheden aan natuurverbinding Hoorneboeg - gezien de
tekst van de schriftelijke informatie - nog enkele jaren op zich zal laten wachten. Is er een
strakkere planning mogelijk? De heer Hulzink zegt dat als de verbinding op een andere plek
komt te liggen, de studies die er nu liggen niet meer relevant zijn. Er zal dan opnieuw
natuuronderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit ligt er ook aan of en welke dieren worden
aangetroffen en met welke seizoensplanning (afhankelijk van de soort) dan rekening moet
worden gehouden.
De heer Loggen stelt dat er voornamelijk kap in eentonige dennenbossen te voorzien is. De
heer Hulzink antwoordt dat dat op zich niets zegt, ook dan is eerst onderzoek nodig wat er in
die locaties leeft. Technisch gezien is het wel mogelijk al een en ander klaar te maken voor
aanbieding, maar pas als een aantal vragen zijn beantwoordt kan de volgende stap gemaakt
worden.
De heer Sikking vraagt of Tafelberg en Speelbos op de projectenlijst staan.
De heer Hulzink: over Sijsjesberg (speelnatuur) is recent in de krant een artikel verschenen.
Het GNR voedt het college B&W van Huizen met informatie zodat zij tot een besluit kunnen
komen. Het vervolg is afhankelijk van dat besluit.
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Het project Tafelberg is uitvoeringstechnisch zo complex en duur gebleken, dat er een nieuw
programma van eisen zal worden opgesteld. Er wordt een nieuw plan opgesteld.
De heer De Boer vraagt naar de fietstunnel bij La Place. De heer Hulzink licht toe dat er
steeds nieuwe ontwikkelingen zijn, het is nog niet uitgekristalliseerd. Er zal nog meer en
goede afstemming met de provincie plaats moeten vinden. Met de zomer op komst zal samen
met de gemeente Laren vormgegeven moeten worden aan dit dossier.
De voorzitter dankt de heer Hulzink voor de informatie en toelichting en sluit hiermee dit
agendapunt.
6.

Reflectie(s) op het beleidsplan 2019-2022

De heer De Boer nodigt de heer Hulzink uit het proces van het opstellen van het beleidsplan
kort te schetsen.
De heer Hulzink neemt het proces door:
Het Beleidsplan heeft een looptijd van 4 jaar, het plan voor de jaren 2020 – 2023 wordt dit
jaar in het bestuur behandeld.
Het Beheerplan heeft een looptijd van 12 jaar, het huidige loopt dit jaar af.
De Begroting wordt jaarlijks opgesteld.
De leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd om - gelezen het huidige beleidsplan
2019 - 2022 - punten ter overweging mee te geven.
De heer Prop: brengt bij pagina 5 onder de aandacht dat massatoerisme voor steden en zeker
voor natuur funest is. De vraag is of je uit moet dragen dat iedereen welkom is. Stelt voor
meer uit te dragen dat het gebied ten nutte van inwoners is, en dat daar ook een bijdrage
(geldelijk, van gemeenten) tegenover staat.
De heer Hulzink en mevrouw Kos: we nemen dit punt mee als signaal.
De voorzitter voegt toe dat inderdaad benoemd kan worden dat de druk op - in elk geval
enkele -terreinen erg hoog is en steeds hoger wordt. De vraag is hoe daarmee om te gaan.
De heer Sikking ziet de betredingsdruk buiten de paden toenemen. Noemt als voorbeeld
Groeve Oostermeent, dat mag betreden worden op wegen en paden. Er is inderdaad 1 pad
aangeduid, maar bij een rondwandeling maken mensen een eigen lus en zo ontstaan er nieuwe
paden. Is dat gewenst. Routeaanduiding is zinvol, maar hoe te handhaven.
De heer Van Loo vraagt zich ook af hoe en met hoeveel mensen dit te handhaven is.
De heer Oude Elferink stelt de vraag hoe om te gaan met het spanningsveld tussen ten
eeuwigen dage ongeschonden bewaren en openstellen voor publiek.
De heer Hulzink zegt dat dit gezocht moet worden in het strikter zoneren van recreatie.
De heer Langendorff signaleert een grote verandering in het gebruik van de terreinen. Er is
ook een verschuiving naar het weekend, met name wat betreft sportbeoefening buiten. Je ziet
steeds groepen elkaar opvolgen: uurtje een groep, volgend uur weer een andere groep. Zo is er
permanente druk op de natuur, het worden zoveel groepen achter elkaar.
De heer Van Loo constateert dat vanuit Amsterdam grote groepen met auto en mountainbike
komen. Fietssport is toegenomen, er fietsen 800.000 mensen, maar deze zijn grotendeels niet
aangesloten bij een bond. Hoe bereik je de niet aangesloten fietsers. Hij wijst op het systeem
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met singletrack mountainbikeroutes elders. Buiten de routes wordt streng gehandhaafd en
worden hoge boetes gegeven.
Voorzitter de heer De Boer vat een aantal punten samen in het advies:
besteed aandacht aan de druk, wat er wel en niet mogelijk is, maak zonering in tijd en
zonering in ruimte. Neem ervaringen van andere terreinbeheerders mee.
De heer Prop: de Vogelwerkgroep wil graag over de zaken op blz. 11 voor het
uitvoeringsprogramma met een adviesgroep input geven. Kan dat en wanneer.
De heer Hulzink: het blijkt dat er erg veel onderwerpen in behandeling genomen zouden
moeten worden. De issues zullen meer geagendeerd moeten worden. Realiteitszin moet
worden toegepast omdat niet alles haalbaar is in het beheerplan. Er is nu een stapeling van
thema’s en vraagstukken die meer en goede onderbouwing nodig hebben. Er zal gekeken
moeten worden welke zaken projectmatig moeten worden aangepakt.
De voorzitter concludeert dat er dan een betere en strakkere meerjarenplanning gemaakt zou
moeten worden. Het zou mooi zijn als GNR een platform maakt waarin input gegeven kan
worden.
Mevrouw Kos stelt vast dat het liggende plan te ambitieus was, we moeten hier van leren.
De heer Sikking vindt een omvang van 28 bladzijden ook echt veel.
De heer Prop merkt over bladzijde 11 op dat onder bosbeheer gesproken wordt over vallende
takken: statistisch gezien komt dit niet vaak voor.
De heer Hulzink legt uit dat er wettelijk gezien een boomcontrole plicht is. Daar moet goed
aan voldaan worden, mogelijk moet er nog een inhaalslag gedaan worden aan alle grenzen
van eigendommen, bij fietspaden e.d. De omschrijving dekt niet wat er precies bedoeld werd.
De heer Prop stelt dat binnen percelen best eens een tak naar beneden kan komen, en adviseert
minder nadruk te leggen op veiligheid binnen de percelen.
De heer Langendorff adviseert bomenschouw op te nemen, dan kijk je naar welke bomen
gevaarlijk kunnen zijn. De heer Hulzink zegt dat inderdaad de methode is om te kijken en
bepalen waar de veiligheid in het geding is en waar wat aan gedaan moet worden. Dit wordt
boomveiligheidscontrole, ook wel VTA (Visual Tree Assesment) genoemd.
De heer Prop las met verbazing bij de verdienmogelijkheid op blz. 17 inkomsten uit
windmolens. De heer Prop zou eigenlijk in het Gooi geen geschikte plek van voldoende
omvang weten.
De heer Hulzink: er wordt inderdaad opnieuw bekeken of dit wel relevant is.
De heer Huijsing adviseert om de punten genoemd op bladzijde 9 op relevantie na te kijken en
liefst te prioriteren.
De heer Hulzink zegt hierop dat de statuten niet direct antwoord geven op de vraag wat
prioriteit heeft. Zouden het meer als balansdiscussie moeten zien, zodat niet de kip met de
gouden eieren weg wordt gegooid. Punten die er nu staan lopen inderdaad nogal uiteen, zoals
het “levend” houden van het potstalsysteem versus het inrichten terreinen, dit zijn nogal
verschillende zaken. Er zijn inderdaad veel aspecten op te sommen, en het lijstje raakt heel
veel. De heer Huijsing merkt op: wellicht wel teveel.
De heer De Boer adviseert om wat meer op hoofdonderwerpen te onderscheiden en hoopt dat
GNR uit deze opmerkingen signalen mee kan nemen.
Mevrouw Kos bedankt iedereen voor de verrijkende en interessante discussies. Het was goed
in context en mooi om te merken dat de verschillende gebruikersgroepen elkaar aanvullen.
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7.

Mededelingen uit de organisaties en rondvraag

De voorzitter gaat de kring rond voor mededelingen en rondvraag.
De heer Huijsing (Gooise Atletiek Club)
De zonnepanelen/zonneweide op de RWZI Oost, ziet eruit als een hoge landbouwschuur en
waarschijnlijk komt er nog een dergelijke opzet bij. De constructie is helaas erg zichtbaar,
zelfs vanaf de A1. Volgt GNR dit.
De heer Hulzink: GNR heeft klachten geuit bij de wethouder, omdat de praktijk niet is
uitgepakt zoals tevoren aangekondigd.
De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
Nardinclant voert binnenkort onderhoud uit aan de oude oeverzwaluwwand bij Fort Ronduit.
De heer Van Loo: de wekelijkse krantenknipsels via WeTransfer staan er erg kort, slechts 1
week. Dat was altijd langer. De heer Hulzink en mevrouw Kos leggen deze vraag bij het
secretariaat. (N.B.: notulist signaleert dat zij vanaf december (week 47) helemaal geen
knipselkrant meer heeft ontvangen).
De heer De Boer: brengt in herinnering dat de afgesproken starttijd vanaf volgende keer
19.30 uur is, met 21.30 uur als eindtijd.
8.

Excursiedoel dinsdag 21 mei (voorafgaand aan de vergadering op die datum)

Het excursiedoel wordt vastgesteld op een bezichtiging van Faunatunnel Monnikenberg en
omgeving. De heer Hulzink zal e.e.a. organiseren.
9.

Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor de goede en actieve bijdragen en sluit de vergadering om
22.05 uur.
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