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Verslag van de 34e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 10 maart 2015, aanvang 20.00 uur ten kantore van het GNR.
Aanwezig zijn:
- de heer J. de Boer (voorzitter)
- mevr. P. Fluitsma en de heer W.J.A. Hoeffnagel (KNNV Afdeling Gooi)
- mevr. I. van Zon (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
- de heer L. Eendhuizen (IVN Gooi en Omstreken)
- de heer J. Harder (Gooise Atletiek Club)
- de heer D. Jonkers en de heer J. Jorritsma (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
- de heer J. Koot (K.C. Gooi- en Eemland)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
- de heer P. Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
- de heer G. Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
- de heren B. van der Moolen, D. Landsmeer en P. Hulzink (GNR)
- mevr. M. Evers (verslag)
Afwezig zijn:
- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond)
- de heer B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
- de heer J. van der Sar (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling
Naerdincklant)
1.

Opening, evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het inmiddels
goedgekeurde verslag van de 33e vergadering d.d. 7 oktober 2014

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, met name de heer
Hoeffnagel die mevrouw Fluitsma gaat opvolgen. De heer Hoeffnagel stelt zich op verzoek
van de voorzitter kort voor.
De afwezigheidsmeldingen worden doorgenomen.
Naar aanleiding van het vorig verslag:
Bij agendapunt 4: Evaluatie GNR beleid mountainbikers
In het DB overleg in december jl. is de evaluatienotitie besproken, waarbij de kanttekening
van de Klankbordgroep is meegegeven. Het bestuur heeft dit voorstel omarmd. Uit de
werkorganisatie is bij de evaluatie het verzoek ingediend middelen te krijgen om bij overlast
adequaat te kunnen optreden, bijvoorbeeld als grafheuvels kapot dreigen te worden gereden.
De grafheuvels afschermen met boomstronken of dergelijke zou dan aan de orde kunnen zijn.
Het beleid ten aanzien van mountainbikers wordt op 18 juni aanstaande ter goedkeuring
voorgelegd aan het AB. Het AB heeft zeggenschap over de toegankelijkheid van de terreinen.
2. Mededelingen uit bestuur en organisatie
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Moolen.
De heer Van der Moolen laat weten dat de heer Landsmeer voor de laatste maal aanwezig is
bij een vergadering van de Klankbordgroep, omdat de heer Landsmeer per 1 mei 2015 met
pensioen gaat. Er volgt binnenkort een uitnodiging voor een afscheidsreceptie die op 23 april
gehouden wordt.
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3. Samenwerking waterleidingbedrijf PWN
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Moolen.
De heer Van der Moolen recapituleert de geschiedenis van het onderzoek naar samenwerking
met PWN. Vanaf 2009 is er onderzoek gaande of het mogelijk is om tot meer samenwerking
met andere organisaties op het gebied van natuurbeheer te komen. Uit een verkenning kwam
PWN naar voren als meest voor de hand liggende partij in Noord Holland. Een van de
argumenten die bij de verkenning een rol heeft gespeeld is het financieel risico dat Stichting
GNR loopt wanneer participant Amsterdam uit de Stichting mag treden.
Afgelopen november is er een nieuwe vriendenclub naar voren getreden die in een korte tijd
veel publiciteit heeft gevonden, waardoor veel onrust is ontstaan rondom de plannen tot
samenwerking met PWN. Er is een gesprek geweest met de vertegenwoordigers van deze
vriendenclub. Naar aanleiding van de gesignaleerde onrust is de heer Pieter Winsemius
gevraagd om de afgelopen periode te analyseren en onderzoek te doen welke zorgen er zijn.
Verder is hem gevraagd te verkennen of er alternatieven zijn om de opgave waar GNR voor
staat op te lossen. De heer Winsemius gaat bezien of er elementen over het hoofd gezien zijn
en gaat alle stakeholders bevragen in welk opzicht zij daarbij een rol kunnen spelen. In juni
2015 wordt de rapportage van de heer Winsemius verwacht.
Er is een sterke behoefte aan een positieve duw voor de komende 80 jaar. Voor het inmiddels
ruim 80 jarige GNR staat het gemeenschappelijke doel voorop om ook voor de komende 80
jaar en verder de doelstelling te kunnen waarborgen.
De voorzitter stelt voor een vragenronde te houden.
De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
Is PWN geraadpleegd over het instellen van onafhankelijk onderzoek? De heer Van der
Moolen antwoordt dat dit besproken is met PWN en men is hier ook geheel en al mee
akkoord.
De heer Harder (Gooise Atletiek Club)
Kloppen de in de krant - in een stuk van de heer Sjors Wolf - opgenomen getallen over de
bijdrage van gemeenten per hoofd van de inwoners en een rekensom met teruggave van btw?
De indruk wordt gewekt dat er slechts 1 euro per inwoner van het Gooi wordt bijgedragen aan
GNR. De heer Harder zegt dat in dat geval wel een erg laag bedrag te zullen vinden.
Voorzitter de heer De Boer geeft de suggestie mee dat dit een punt is dat de heer Winsemius
zou kunnen onderzoeken.
De heer van der Moolen voegt toe dat het probleem niet alleen van financiële aard is maar ook
organisatorisch omdat er immers tot nu toe een kleine werkorganisatie is. Samenwerking zou
meer mogelijkheden bieden voor organisatieontwikkeling, toezicht en handhaving,
personeelscapaciteit en doorgroei, kennis (uitwisseling en zekerheid) op bepaalde gebieden
zoals veebeheer en ook vrijwilligersbeleid. Beide partijen zien op bepaalde gebieden
voordelen of aanvulling van elkaar, GNR is bijvoorbeeld erg sterk in het vrijwilligersbeleid.
De heer Harder is van mening dat meer geld een dergelijke samenwerking en
kennisuitwisseling niet in de weg zal staan.
De heer Van der Moolen merkt op dat de realiteit is dat overheden zoeken naar wegen om
minder geld in natuurbeheer te stoppen. De financiële bijdragen zijn dan ook al enkele jaren
stapsgewijs teruggebracht, ook op ander gebied en ook bij de participanten. Dit maakt het
noodzakelijk om een forse stap te zetten. Het is niet realistisch een hogere bijdrage van de
participanten te verwachten.
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De heer Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
Het is onduidelijk of er nu sprake is van een fusie of alleen van samenwerking en wat het
verschil precies is. Hier wordt verwarring mee gesticht. De SBGH zou graag willen weten of
er een garantie is dat GNR voor altijd en eeuwig onafhankelijk zal blijven en hoe deze
garantie gegeven wordt. De heer Vorstman zou zich kunnen voorstellen dat er een
overkoepelende organisatie zou worden opgericht waar PWN en GNR beiden uit kunnen
putten waardoor het risico van opgaan van GNR in PWN geheel wordt uitgesloten.
Voorzitter de heer De Boer verwijst naar de verschillende stukken die tot nu toe zijn verstrekt
waarin de samenwerkingsconstructie duidelijk is omschreven. Ook op de website van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi is goede en betrouwbare informatie te lezen.
Voorzitter de heer De Boer raadt allen aan hiernaar te kijken en ernaar te verwijzen bij
vragen.
De heer Jorritsma (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
Stelt vast dat momenteel de angst regeert en niet de feiten. De VVG ijvert ervoor en spant
zich in om de fantastische stichting die GNR is goed overeind te helpen houden. De heer
Jorritsma licht de feiten toe en deelt mede dat er op 23 maart a.s. een extra ledenvergadering
is speciaal over de samenwerkingsplannen en de ontstane onrust.
De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
Hoe ervaren de medewerkers de samenwerkingsplannen?
De heer Landsmeer antwoordt dat dat per persoon verschilt. Medewerkers zien kansen om
zich binnen een groter bedrijf te ontplooien, een ander wil juist erg graag precies blijven doen
wat hij/zij nu doet op dezelfde locatie. Er zijn veel gesprekken met de vakbonden. De op
PWN van toepassing zijnde CAO is gunstiger, er zijn bijvoorbeeld meer opleidings- en
trainingsmogelijkheden. PWN is verder met digitalisering en dergelijke. Er zijn veel
voordelen aan en ook wat nadelen, alle vraagpunten worden open besproken. Er is een
overgangsprotocol van toepassing als de samenwerking doorgaat.
De heer Hulzink voegt hieraan toe dat het ook voor de inhoud van het werk in het Gooi meer
kansen biedt. Medewerkers van GNR hebben de afgelopen maanden bij PWN in de keuken
gekeken en zien daar zeer professionele mensen aan het werk. Goede vakmensen, met wie het
goed samenwerken is. De heer Hulzink verwacht dat er meer aandacht zal zijn voor
planvorming op het gebied van langjarig, professioneel beheer en het goed organiseren van
projecten. Ook voor gebouwenbeheer ziet de heer Hulzink goede mogelijkheden om dit op de
langere termijn beter te borgen. Het is in feite in het belang van het Gooi dat deze
samenwerking kans krijgt zich te ontplooien.
De heer Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
Het is goed dat er drie maanden een pauze wordt genomen in het proces en dat de heer
Winsemius analyse gaat doen. De Klankbordgroep heeft doordat zij van het begin af aan
betrokken is geweest een kennisvoorsprong op het algemene publiek.
Voorzitter de heer De Boer deelt mede dat de Klankbordgroep voor input kan worden
benaderd door de heer Winsemius. Afgesproken wordt als dat aan de orde komt met een
delegatie van de leden deel te nemen aan een eventuele bijeenkomst.
Gezamenlijk wordt vastgesteld dat de leden van de Klankbordgroep nog op hetzelfde
standpunt staan als verwoordt in de brieven van 24 augustus 2014 en 29 januari 2015.
De voorzitter wenst beide organisaties veel succes bij het lopende traject.
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4. Belangstelling van de Terreinfietsersbond voor toetreding tot de Klankbordgroep
De voorzitter geeft het woord aan de heer Hulzink.
De Wielersportbond “Nederlandse Toer Fiets Unie” (NTFU) heeft laten weten graag toe te
willen treden tot de klankbordgroep. Zij zullen een verzoek hiertoe doen aan het bestuur.
Hoewel het verzoek nog niet ontvangen is, adviseren de leden van de Klankbordgroep bij
voorbaat aan het bestuur hierop positief te reageren.
5.

Stand van zaken ontwikkelingen in/rond de terreinen van GNR

Aan de hand van de checklist, alfabetisch op gebied/project:
A27/Ecoduct Utrechtseweg (Zwaluwenberg)
Provincie is opdrachtgever en heeft vertraging opgelopen. Het is niet bekend wanneer het nu
klaar zal zijn. GNR heeft geen invloed hierop en de KBG ook niet, maar zij betreuren beide
de situatie wel.
A27/Verbreding A27
Het punt van de samenwerkingsovereenkomst die door RWS niet geaccepteerd wordt waarbij
GNR vast wil houden aan de samenwerkingsovereenkomst loopt nog steeds.
Anna’s Hoeve/HOV/Weg over Anna’s Hoeve
Alle deelnemers aan het project HOV (provincie en gemeenten) hebben ingestemd met een
variant waarbij de Weg over Anna’s Hoeve wordt gebundeld met HOV en spoorlijn.
Het GNR bestuur heeft nog geen uitspraak gedaan of instemming gegeven. Dit is nog
onderwerp van gesprek met de participanten. Er moet nu een inrichtingsplan gemaakt worden
door de provincie. Er is een inrichtingsvisie maar daarin ontbrak nog een
uitvoeringsparagraaf. GNR is nu met de participanten bezig om op een goede manier tot
besluitvorming te komen. GNR heeft geen financiële middelen dus is het zaak dat er voor
maatregelen meegelift wordt op de plannen. De aanbesteding wordt gedaan door ProRail, in
de aanbesteding moeten dan zoveel mogelijk maatregelen meegenomen worden die de natuur
ten goede komen c.q. beschermen.
De provincie moet nog een planologische procedure erbij maken, een PIP. Dit komt pas na de
verkiezingen die op 18 maart a.s. worden gehouden. Van de uitkomst van de verkiezingen
hangt ook af wat er daarna plaatsvindt.
Crailo/Ecoduct A1 (Natuurbrug Laarderhoogt)
Voorzitter de heer De Boer feliciteert GNR van harte met deze aanwinst. De heer De Boer is
afgelopen week met veel plezier over deze nieuwe natuurbrug gefietst, inclusief het kleine
klimmetje dat nodig is.
De heer Harder signaleert uit eigen waarneming dat het voor mensen te gemakkelijk is om op
het natuurdeel te komen. De heer Hulzink beaamt dit en deelt mede dat er nog wat
boomstobben geplaatst worden en maatregelen getroffen om dit in goede banen te leiden. Er
zijn altijd zaken die zich moeten ontwikkelen in het gebruik en plaatselijk nog wat meer
moeten worden toegesneden.
De heer Harder geeft verder het advies om de meidoornstruiken achter het hek te planten en
niet ervoor in verband met de (toch al) beperkte ruimte voor wandelaar/fietser en ruiter.
Landgoed Hoorneboeg
De VVG raadt aan om alert te zijn op ontwikkelingen rond Landgoed Hoorneboeg, hoewel de
VVG niet de indruk heeft dat er momenteel al grote plannen zijn. Zij signaleren wel dat een
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projectontwikkelaar bezig is om onderzoek te doen. En er is een wethouder die gevraagd heeft
naar de mogelijkheid om het bestemmingsplan te wijzigen.
Natuurbegraven
De presentatie in het DB over dit onderwerp is nogmaals uitgesteld.
Monnikenberg: herbestemming kloostergebouw
Er wordt gewerkt aan concrete herbestemming in gesprekken met BOEI. Bestemming is
wonen en maatschappelijke doelen.
6.

Mededelingen uit het beheer

De heer Hulzink deelt mede dat afgelopen seizoen in het Zonneheideven, Laapersheide en
Laapersbos (bos weggehaald ten behoeve van heideontwikkeling) is gewerkt en geschoond.
Bij het Zonneheideven is ook gekeken naar de relatie met kapwerkzaamheden op Zonnestraal,
zodat de gebieden goed op elkaar aansluiten. Qua bosbeheer is er behoorlijk wat gekapt langs
de Erfgooiersstraat. Hier is veel naaldhout verwijderd zodat er meer ruimte ontstaat voor
natuurlijke processen. Het vrijkomende hout wordt weggehaald en nog wat opgeruimd. Het
hout wordt verkocht en levert daarmee nog wat inkomsten op.
Er is een rapport verschenen over raatakkers op de Hoorneboegse Heide. Dit is een tamelijk
opzienbarend gegeven. Dat er raatakkers aanwezig zijn is nu voor het eerst onomstotelijk
vastgesteld. De raatakkers dateren uit het begin van de landbouwcultuur een paar duizend jaar
geleden. In overleg met de gemeente Hilversum wordt nu nader onderzoek gedaan naar de
archeologische kwaliteit in de omgeving, ook met het oog op de wens om in de omgeving bos
om te vormen naar heide. Hierbij moet/zal rekening worden gehouden bij bepaalde
bodembewerkingen met de uitkomsten uit het rapport.
De heer Jorritsma deelt mede dat het volgende blad van de VVG een artikel heeft over
raatakkers.
Met de overname van het terrein Kamphoeve is GNR destijds ook eigenaar geworden van een
geliefde en veel gebruikte trimbaan. Deze trimbaan is nu geheel vernieuwd en GNR is trots
erop dat dit project gedaan kon worden in de huidige tijd met beperkte financiële armslag.
De heer Vorstman merkt op dat er vergrassing en toename van mos zichtbaar is op de
Bussumerheide. De heer Hulzink meldt dat de oorzaak daarvan ligt in afname van de
begrazingsintensiteit, dit is bewust gedaan. De planning is dat de begrazing de komende jaren
weer terug wordt opgevoerd. Het lijkt ook uit oogpunt van natuurbeheer beter om hierin af te
wisselen.
7.

Mededelingen uit de organisaties

De heer Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
Het is verheugend te lezen dat GNR toch weer betrokken raakt bij MOB complex. Is hier al
iets naders over te melden. De heer Van der Moolen: er worden nog gesprekken gevoerd en er
is nog geen nieuws te melden.
Ook interessant is het nieuws dat er oude loopgraven ontdekt zijn bij het Ericaterrein, is daar
iets over te vertellen? De heer Hulzink: er is veel informatie beschikbaar over de Voorstelling
van Huizen. Er zijn enkele loopgraven en geschutsopstellingen gevonden. Er moet nog
onderzoek worden gedaan wat de betekenis en waarde is van deze vondsten. Soortgelijke
zaken spelen ook in andere delen van het terrein. Fort aan de Koedijk is inmiddels zichtbaar
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gemaakt, dat is de meest westelijke kant van de linie. Historische lagen komen fragmentarisch
en bij tijd en wijle “bovendrijven”. De vraag is dan steeds weer waar kennis en expertise zit
om hier iets mee te doen.
De heer Hoeffnagel (KNNV Afdeling Gooi)
Het KNNV gaat momenteel na of er in een gezamenlijke actie van meerdere natuurclubs in
Gijzenveen soortgroepen kunnen worden geïnventariseerd.
De heer Harder (Gooise Atletiek Club)
Het ziet ernaar uit dat de Gooise Heideloop op zondag 30 augustus 2015 kan worden
gehouden.
De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
Het Speelbos ’t Laer is een groot succes. Nardinclant is verzocht om dit voorjaar nog enkele
bomen om te lieren om als natuurlijk speelelement te dienen.
De heer Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
Na het themanummer over water in het Gooi, dat samen met TVE werd uitgebracht, is er nu
een speciale uitgave over stuifzanden verschenen. VVG denkt na over andere onderwerpen,
wellicht een nummer over brinken in het Gooi en misschien kan de serie nog verder vervolgd
worden. Voorzitter de heer De Boer oppert als mogelijk ander thema “militaire sporen”.
De heer Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
De Vogelwerkgroep gaat weer inventariseren, ook in de heidegebieden van GNR. Men is
afgelopen najaar gestart om oude boekjes en kaartjes te digitaliseren. Een monsterklus, die nu
gelukkig goed op gang komt.
De heer Eendhuizen (IVN Gooi en Omstreken)
Een van de leden die veel in Gijzenveen komt maakt zich zorgen over loslopende honden in
het Gijzenveen en schade die ontstaat door het zwemmen in de sloten door deze honden. Kan
dit aan banden worden gelegd.
Op de kapvlaktes in het Spanderswoud ontwikkelt zich nog weinig heide. De heer Hulzink
vraagt om nog wat geduld te hebben, het komt vast goed.
8.

Excursiedoel dinsdag 9 juni (voorafgaand aan de vergadering op die datum)

Afgesproken wordt de excursie te houden bij het Zonneheideven en de Hoorneboeg en de
veranderingen daar te bekijken. De heer Hulzink stelt voor dan ook de vergaderlocatie nabij
het Zonneheideven te zoeken. Gedacht wordt aan conferentiecentrum de Hoorneboeg. De heer
Hulzink treft hiervoor de benodigde voorbereidingen.
9.

Rondvraag en sluiting

De heer Van der Moolen dankt alle leden voor de open discussie tijdens het overleg.
De heer Landsmeer memoreert dat hij vanaf het begin van de Klankbordgroep betrokken is
geweest bij dit overleg. Hij herinnert zich de start nog goed en is blij dat hij dit en de
ontwikkelingen in de jaren erna heeft kunnen meemaken. Hij wil de leden van de
Klankbordgroep meegeven dat hij veel inzet, overtuiging en visie ziet bij de leden. Dit alles is
waardevol, zowel voor de rentmeester die adviezen krijgt als voor het bestuur van GNR dat
via de verslagen de mening van de Klankbordgroep tot zich krijgt. De heer Landsmeer wil de
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Klankbordgroep voor de toekomst meegeven ervoor te blijven zorgen dat ideeën en wensen
geuit worden, ze komen op die manier bij het bestuur en zijn van veel waarde voor GNR.
De leden van de Klankbordgroep danken de heer Landsmeer voor zijn inzet in en voor dit
overleg en wensen hem een mooie, goede en actief genietende tijd na zijn pensionering.
De heer Hulzink laat weten dat voor de excursie naar Zwaluwenberg een concreet voorstel
volgt via de secretaris. Deze excursie staat op zichzelf en wordt niet gecombineerd met een
vergadering, zodat er meer tijd is om een groter gebied te bekijken.
Mevrouw Van Zon: elders in de provincie is er een probleem met uitlaatservices. Mevrouw
Van Zon zou graag wat meer horen of GNR dit herkent en ook signalen krijgt van problemen.
Afgesproken wordt om het beleid op het gebied van uitlaatservices in juni op de agenda te
zetten.
Hierna bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun deelname aan dit overleg en sluit om
21.55 uur de vergadering.
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