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Verslag van de 33e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 7 oktober 2014, aanvang 20.00 uur ten kantore van het GNR.
Aanwezig zijn:
- de heer J. de Boer (voorzitter)
- mevr. P. Fluitsma (KNNV Afdeling Gooi)
- mevr. I. van Zon (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond)
- de heer B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
- de heer L. Eendhuizen (IVN Gooi en Omstreken)
- de heer J. Harder (Gooise Atletiek Club)
- de heer D. Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
- de heer G. Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
- de heer P. Hulzink (GNR)
- mevr. M. Evers (verslag)
Afwezig zijn:
- de heer J. Koot (K.C. Gooi- en Eemland)
- de heer J. van der Sar (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling
Naerdincklant)
- de heer P. Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
- de heren B. van der Moolen en D. Landsmeer (GNR)
1.

Opening, evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het inmiddels
goedgekeurde verslag van de 31e vergadering d.d. 27 mei 2014, ingekomen stukken

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Met name mevrouw
Van Zon (zij is door ziekte geruime tijd afwezig geweest) en de heer Alsma. De heer Alsma
zal voortaan (weer) als vast lid aanwezig zijn en volgt hiermee de heer Soels op. De
afwezigheidsmeldingen worden doorgenomen, waarna een beterschapskaart rondgaat voor de
heer Van der Moolen die aan het herstellen is van een ongelukkige val.
Naar aanleiding van het vorig verslag:
Wens tot beëindigen deelname aan GNR door gemeente Amsterdam
Er is uitspraak gedaan door het Gerechtshof Amsterdam. Deze luidt dat de gemeente
Amsterdam, met inachtneming van een termijn van 5 jaar de GNR-participantenovereenkomst
mag opzeggen. Het GNR bestuur beraadt zich over in cassatie gaan bij de Hoge Raad.
Notitie natuureducatie GNR
Deze notitie is gereed en wordt binnen GNR verder verspreid door de heer J. Vlaanderen.
Ingekomen stukken:
a) Definitieve Notitie Natuureducatie GNR
Ter kennisgeving aangenomen.
b) Opzegging deelname van Stichting Wandelnet (voorheen Wandelplatform-LAW)
Ter kennisgeving aangenomen. Deelname van SGWB waarborgt de belangen van
(regionale) wandelaars voldoende.
De heer Harder stelt voor de plaats van LAW in te vullen met een andere deelnemer,
zoals iemand uit de groep beheervrijwilligers bij GNR.
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De heer Hulzink stelt dat dit aan de basis van het instellen van de klankbordgroep
moet worden getoetst. Leden van de klankbordgroep zijn gebruikers van
natuurterreinen GNR die in een groep zijn verenigd (in de vorm van een vereniging,
stichting e.d.). Een lid van de klankbordgroep is een georganiseerd vertegenwoordiger,
daarmee beschikt hij/zij over een achterban en voeding vanuit de groep waar deze
vertegenwoordiger voor staat. Deze stelregel is niet van toepassing op de groep
beheervrijwilligers bij GNR, zij zijn niet verenigd in een groep als zodanig, maar
vallen onder de groep van vrijwilligers van GNR. Zij kunnen in hun contact met GNR
rechtstreeks input geven voor zaken waar zij iets over kwijt willen.
De vergadering is het hiermee eens.
c) Uitslag inzendingen ‘Betrekken bij Groen Fonds’ 2014
Ter kennisgeving aangenomen. De heer Harder vraagt hoe het project “Scholing
beheersvrijwillligers” gerealiseerd gaat worden. De heer Hulzink laat weten dat dit in
behandeling is bij het overkoepelend overleg van terrein beherende organisaties.
Het verslag met nummer 32 van het extra overleg op maandag 18 augustus jl. komt nog even
ter sprake. Het is geen officieel verslag, het betreft een aantal aantekeningen uit de
bijeenkomst, het wordt niet vastgesteld en niet gepubliceerd. Het resultaat uit dit overleg is
het advies van de klankbordgroep over het voorgenomen besluit samenwerking GNR/PWN
d.d. 24 augustus 2014, zoals de leden als bijlage bij de stukken hebben ontvangen.
2. Mededelingen uit bestuur en organisatie
De voorzitter geeft het woord aan de heer Hulzink.
De heer Hulzink laat weten dat het een bijzonder hectische periode is door alles wat er speelt.
Dit naast het feit dat de afwezigheid van directeur/rentmeester moet worden opgevangen.
Graag begrip ervoor als zaken langer op zich laten wachten dan in normale omstandigheden.
De leden van de klankbordgroep tonen hun begrip en wensen de organisatie sterkte in de
komende tijd.
3. Onderzoek samenwerking drinkwaterbedrijf PWN
Het bestuur heeft in het voorjaar 2014 besloten dat er nader onderzoek moest worden gedaan
naar samenwerking met andere organisaties. Dit op allerlei terrein en met inbreng van
adviezen van stakeholders. Het definitieve advies is nog niet klaar omdat een aantal
deelonderwerpen meer tijd nodig hebben dan gedacht. Het bestuur wil ook de achterbannen
van alle deelnemers gelegenheid geven om een reactie te geven. Op woensdag 8 oktober
wordt een herziene planning in het bestuur besproken.
Nog steeds is het idee dat de Stichting GNR blijft bestaan, dat PWN gaat deelnemen in de
stichting, en dat de werkorganisaties en uitvoering worden samengevoegd.
Voorzitter de heer De Boer vermeldt dat het advies van de klankbordgroep blijft om als er
efficiency wordt behaald deze ten gunste van de natuur te benutten. Het is begrijpelijk dat
nietsdoen een scenario is dat niemand zou moeten willen. Laten we optimistisch zijn en ervan
uitgaan dat alles in het goede vaarwater terechtkomt.
De leden van de klankbordgroep vragen om hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen
wanneer dat aan de orde is. De heer Hulzink zegt toe dat hier een extra overleg voor wordt
ingepland als de tijd tot een volgend regulier overleg te lang zou duren. De leden van de
klankbordgroep ontvangen nog een brief wat er met hun advies is gedaan. De heer Hulzink
bewaakt of en wanneer terugkoppeling aan de orde is.
De voorzitter vraagt of er bij PWN ook input is van de Raad van Commissarissen, Raad van
Toezicht en Ondernemingsraad, en de omgeving van PWN (duinstrook van Bergen tot
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Zandvoort). De heer Hulzink bevestigd dat de centrale OR en de OR vertegenwoordigers van
het onderdeel Natuur en Recreatie nauw op de hoogte worden gehouden. Er is bij PWN geen
gebruikersoverleg zoals GNR met de klankbordgroep heeft.
Mevrouw Fluitsma merkt op dat qua betrokkenheid van gebruikers van de terreinen PWN een
ander type organisatie is, ook door de ontstaansgeschiedenis.
De voorzitter wenst beide organisaties veel succes bij het lopende traject.
4.

Evaluatie GNR beleid mountainbikers

De voorzitter geeft het woord aan de heer Hulzink.
De heer Hulzink deelt een notitie uit (bijlage bij dit verslag) en er volgt een korte leespauze
om deze door te nemen.
Feitelijke evaluatie
De heer Hulzink memoreert de aanloop naar dit verhaal, en de afspraken die destijds gemaakt
zijn. Om te monitoren is bijgehouden hoeveel en welke soort reacties over mountainbiken zijn
ontvangen het afgelopen jaar.
Voorzitter de heer De Boer vraagt of het nieuwe beleid en de communicatie erover een
aanzuigende werking hebben gehad. De heer Hulzink meldt dat het aantal mountainbikers niet
echt opvallend is toegenomen. Wel komt terug van mountainbikers dat het Gooi een relatief
klein gebied is en dat ze het eigenlijk zo gezien hebben. De heer Loggen sluit hierbij aan, hij
heeft de ervaring dat men liever naar andere gebieden trekt, zoals Lage Vuursche.
De heer Oude Elferink heeft dezelfde ervaring, vooral in het weekend is het in de
natuurgebieden van GNR te druk om te fietsen. Hijzelf fietst dan in rustig tempo het Gooi uit
om elders meer ruimte te ervaren.
De voorzitter vraagt of er nog paden kapot zijn gereden. Volgens de heer Hulzink is het
moeilijk te bepalen waar de slijtage in het terrein en van paden nu precies vandaan komt. Wel
heeft men zich de vraag gesteld of kwetsbare terreinonderdelen zoals bijvoorbeeld
grafheuvels meer risico lopen, maar daar is vanuit de eigen waarneming niets van gemerkt.
De vraag is hoe je slijtage naar gebruikersgroep kunt monitoren. Er zal dan een nulmeting
gedaan moeten worden, specifieke punten worden benoemd en veel mensen erop gezet om te
kijken hoe het gebruik is om tot een conclusie te kunnen komen. Dit is in de praktijk niet
haalbaar (qua uren en kosten).
In het evaluatiedocument worden drie keuzes voor het vervolg voorgesteld. In een discussie
worden deze tegen de meetlat met ervaringen van leden van de klankbordgroep gelegd.
De heer Bakker: worden confrontaties geteld als “ongelukken”? De heer Hulzink:
confrontaties zijn allemaal gevallen van irritatie en woordenwisseling, maar geen voorvallen
met handtastelijkheden, ongelukken of dergelijke. De indruk bestaat dat in de onduidelijker
situatie van voorheen meer irritaties optraden.
De heer Bakker: met het aantal recreanten in het Gooi is 20 reacties inderdaad wel weinig.
De heer Alsma: voor wandelaars is een lastige situatie als zij van achteren snel worden
genaderd zonder waarschuwing. Heeft hier de laatste tijd geen moeilijkheden over gehoord.
Maar het blijft een schrik als mountainbikers plotseling naast wandelaars voorbijrazen. De
heer Harder voegt daaraan toe dat lopers zich altijd aan de kant gedwongen voelen als
mountainbikers zich op hetzelfde pad bevinden.
De voorzitter vraagt of mountainbikers andere paden kiezen als er meer wandelaars in het
gebied zijn. Dit is niet goed te achterhalen. De heer Hulzink: mountainbikers hebben
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veelvuldig kaartjes uitgereikt gekregen van de boswachters met de MTB code en zijn erop
gewezen dat het in hun eigen belang is om deze code na te leven.
Mevrouw Van Zon: het medegebruik van ruiter en MTB van het ruiterpad (in dezelfde of
tegenovergestelde richting) is voor de schrikreactie niet het grootste probleem. Het plotseling
vanuit de bosjes door MTB oversteken van het ruiterpad geeft een veel grotere schrikreactie.
Maar een ruiter is verplicht om wandelaars en fietsers in stap te passeren. Door MTB op het
ruiterpad toe te staan wordt de mogelijkheid om ongestoord te draven en galopperen beperkt.
De heer Hulzink bevestigt dat GNR het schrikeffect en risico met paarden hoger inschat dan
de overige risico’s. Dit omdat paarden op hol kunnen slaan, waar wandelaars een stap opzij
zullen doen.
De heer Jonkers: het Gooi is versnipperd, de druk door ruiters is vrij laag. Als je MTB op
ruiterpaden toestaat wordt de druk groter.
De heer Loggen vraagt zich af of in de praktijk mountainbikers wel gaan kiezen voor
ruiterpaden (zeer mul) of dat zij voorkeur hebben voor andere ondergrond.
De heer Alsma adviseert goed op te letten met het afgeven van vergunningen – ook op de
grens met aansluitende gebieden van andere terreineigenaren - dat niet voor evenementen die
gelijktijdig plaatsvinden vergunning wordt afgegeven.
De voorzitter stelt na deze uitwisseling van gedachten voor te bepalen welke variant de
voorkeur heeft van de Klankbordgroep.
In ruime meerderheid is de voorkeur voor variant 1: mountainbikers mogen blijven fietsen op
de bestaande paden en wegen met uitzondering van de ruiterpaden.
Over variant 2 (MTB op alle paden van zonsopgang tot 10.30 uur) wordt opgemerkt dat deze
lastig te handhaven is en mogelijk onduidelijk (moeilijker te communiceren).
De heer Alsma heeft als enige een voorkeur voor deze variant, omdat dan met starttijden van
wandelingen de vroege ochtend benut kan worden als MTB (deels) gebruik maakt van
ruiterpaden.
Variant 3: er is een zodanig sterke voorkeur voor variant 1 dat variant 3 niet besproken hoeft
te worden en daarmee afgewezen wordt.
Afgesproken wordt over één jaar dit onderwerp weer te agenderen en te bespreken of het
loopt zoals verwacht wordt.
De heer Hulzink bedankt de leden voor deze discussie en de adviezen en dit advies zal
betrokken worden bij het voorstel dat naar het dagelijks bestuur gaat. Mocht het dagelijks
bestuur van mening zijn dat er een wijziging in het toegangsbeleid tot de terreinen nodig is,
dan gaat het voorstel ook naar het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft de
bevoegdheid om de toegankelijkheid van de terreinen vast te stellen.
5.

Beheer- en inrichtingsvisie Anna's Hoeve

De beheer- en inrichtingsvisie Anna’s Hoeve staat onder druk van allerlei ontwikkelingen,
zoals de woonwijk, HOV en ecologische verbindingen. Complicerend zijn ook de
ontwikkelingen rondom nieuwbouw van de scouting (op het terrein waar voorheen het huisje
van Anna’s Hoeve stond).
In de visie was een model uitgewerkt waarin de Weg over Anna’s Hoeve zou blijven liggen,
met de nodige consequenties voor de aansluiting op het geplande ecoduct. Er is een tweede
variant in beeld gekomen die de gemeente Hilversum nog wil bekijken. In deze variant wordt
de Weg over Anna’s Hoeve gebundeld met het spoor en HOV, wat een zware infrastructuur
ter plekke oplevert. Het GNR bestuur heeft hier nog geen uitspraak over gedaan en blijft
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vooralsnog bij het vertrekpunt dat de Weg over Anna’s Hoeve blijft liggen en er geen
bundeling met spoor/HOV plaatsvindt.
Ondertussen is ook een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) in de maak.
De heer Harder: er liggen nu twee inrichtingsvisies waarover gemeente Hilversum moet
beslissen. Opvallend is dat er geen toelichting is gegeven (door Alterra) aan het publiek dat op
de voorlichtingsavonden aanwezig was. Het blijkt dat er geen natuurgegevens beschikbaar
zijn en ook geen geluidsgegevens.
De heer Oude Elferink merkt eveneens op dat onderzoeken niet zijn uitgevoerd of dat er geen
inzage in wordt gegeven.
De voorzitter vraagt naar de rol van GNR. De heer Hulzink licht toe dat GNR probeert te
bewaken dat de ecologische verbindingszone Groene Schakel zo optimaal mogelijk wordt
ingericht en dat er zo min mogelijk negatieve gevolgen zijn voor de recreatie en er genoeg
recreatieve mogelijkheden overblijven.
De heer Harder: de HOV speelt een belangrijke rol, hier is al een besluit over het tracé
genomen. Met het PIP kan de Provincie de eerder genomen besluiten van de betrokken
gemeenten overrulen. De heer Harder vraagt zich af waarom niet opnieuw wordt gekeken
naar nog een andere optie die bekend staat als de Zuidboog. De HOV route loopt hierin over
de Soestdijkerstraatweg en sluit daar veel beter aan op de toekomstige nieuwe inrit van het
ziekenhuis en het nieuwe zorgpark. Deze route heeft veel voordelen: hij levert meer ruimte op
voor ecoduct en recreatie en is nog goedkoper ook.
De leden van de klankbordgroep komen tot de conclusie dat zij op dit moment geen advies
kunnen geven aan GNR. Alles is afhankelijk van keuzes die ergens anders gemaakt worden.
6.

Stand van zaken ontwikkelingen in/rond de terreinen van GNR

Aan de hand van de checklist, alfabetisch op gebied/project:
A27/Verbreding A27
Er is een tracébesluit genomen, dit is de start van realisatie. Er ligt een
samenwerkingsovereenkomst die door RWS niet geaccepteerd wordt. Dit levert discussies op,
waarbij GNR vast wil houden aan de samenwerkingsovereenkomst. Onderwerp wordt steeds
actueler.
Crailo/Ecoduct A1 (Natuurbrug Laarderhoogt)
Loopt volgens planning, waarschijnlijk zelfs eerder klaar dan planning. Mogelijke opening
begin 2015, communicatie en actie ligt bij RWS.
Natuurbegraven
De presentatie in het DB over dit onderwerp is uitgesteld.
Monnikenberg: herbestemming kloostergebouw
Er wordt gewerkt aan concrete herbestemming.
Poort Naardermeer/N236
De plannen voor reconstructie zijn vervangen door groot onderhoud. Meeliften met
opknappen van parkeer- en kampeerterrein zal nog maar zeer beperkt mogelijk zijn. Een
besluit hierover moet nog genomen worden.
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Schootsvelden Naarden
GNR zal faciliterend optreden, er zijn nog geen gronden overgedragen aan GNR.
7.

Mededelingen uit het beheer

De heer Hulzink deelt mede dat de oeverzwaluwenwand Zanderij Crailo omgebouwd is tot
een duurzame keerwand en beter ingericht. Vlakbij is ook een ijsvogelwand gerealiseerd.
Beide zaken met dank aan de Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken.
Er was deze zomer opnieuw aantasting van de hei door het heidehaantje. Gebleken is dat
terugkomst/hergroei van de hei substantieel beter is als er gemaaid wordt. Op de Westerheide
wordt daarom binnenkort gemaaid.
In de bosstrook langs de Erfgooiersstraat vindt de komende periode bosbeheer plaats. Op
woensdag 8 oktober vindt er een zwerfvuilactie plaats, de buurt wordt op allerlei manieren
(onder andere met excursies) betrokken en voorgelicht. De archeologische site blijft
onaangeroerd.
Er is ook een bosperceel Corsicaanse dennen gekapt op de Westerheide. Deze is niet geplagd.
De bedoeling is om het voormalige bosperceel te laten verruigen zodat daar in de toekomst
een heel ander beeld ontstaat.
De heer Vorstman meldt dat de vergrassing van de Bussumerheide toeneemt aan de kant van
de Randweg. De heer Hulzink heeft dit ook gezien en nauwkeurig bekeken. Hij heeft
geconstateerd dat het meer een landschapsbeeld is en nog geen dichte grasmat en ervaart dit
niet als een probleem. De oorzaak is dat er minder koeien lopen in dat deel en de begrazing
minder intensief is, daar zie je hier de weerslag van. De ervaring leert dat begrazing met
schapen hier geen invloed op heeft.
8.

Mededelingen uit de organisaties

De heer Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
Een compliment is op zijn plaats voor de vlotte manier waarop GNR de waterschade aan de
fietspaden heeft opgelost.
Mevrouw Fluitsma (KNNV afd. Gooi)
De 1000 soortendag op 16/17 augustus jl. was zeer geslaagd en zeer verrassend succesvol. De
1000 soorten zijn gehaald!
De heer Harder (Gooise Atletiek Club)
De Gooise Heideloop is helaas niet doorgegaan door bijzondere omstandigheden. De loop is
uitgesteld tot volgend jaar op zondag 30 augustus 2015.
De heer Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
De VVG houdt nauwlettend de ontwikkelingen rondom de HOV in de gaten en zet zich actief
in op allerlei momenten en manieren. Dit geldt ook voor de plannen rondom scouting
(nieuwbouw op Anna’s Hoeve) en de ontwikkelingen rondom het MOB complex (Bussum).
Verder is er geld ontvangen uit een erfenis, waarvoor men goed beheer aan het opzetten is.
Er wordt gewerkt aan een themanummer met als titel “Stuifzand in beweging”, mogelijk
wordt dit een doorlopende serie.
De cursus Gooi-o-logie is gestart met veel belangstellenden en een soortgelijke cursus
specifiek voor docenten en beleidsmedewerkers (gemeenten) is aanstaande.
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Voorzitter mevrouw Laverman is afgetreden en er wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter.
De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
Op de natuurwerkdag zaterdag 1 november wordt er gewerkt bij het Tienhovens Kanaal:
snoeien en baggeren voor het leefgebied van de grote watersalamander.
Mevrouw Van Zon (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
Bij de KNHS is een reorganisatie gaande, waarbij de recreatiepoot meer inbedding krijgt,
naast de op wedstrijden gerichte organisatie die de KNHS altijd was. In het regiobestuur komt
iemand met de portefeuille recreatiesport. Haar is nog onbekend wat dit voor het takenpakket
van de betrokkenen gaat betekenen.
De heer De Boer (voorzitter)
Met dank aan GNR voor het faciliteren zullen er op 25 oktober a.s. in de Nacht van de Nacht
(een initiatief van Milieufederatie) door de samenwerkende organisaties Infoschuur ’t Gooi
activiteiten worden aangeboden vanuit de Infoschuur.
9.

Voorstel vergaderdata 2015

Als vergaderdata 2015 worden de volgende dinsdagavonden vastgesteld: 10 maart, 9 juni (met
excursie) en 22 september 2015.
De heer Hulzink denkt na over invulling van het idee om het gebied rond ecoduct
Zwaluwenberg te bezoeken om de aanstaande omvorming te bekijken.
10. Rondvraag en sluiting
De heer Vorstman vraagt of het mogelijk is om meer zicht te maken op de schootsvelden rond
Naarden. De heer Hulzink antwoordt dat dit niet mogelijk is omdat GNR daar in de omgeving
niet het beheer heeft.
Hierna bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun deelname aan dit overleg en sluit om
22.20 uur de vergadering.
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