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Verslag van de 35e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 16 juni 2015, aanvang 17.00 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 B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
- de heer J. Harder (Gooise Atletiek Club)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
- de heer D. Prop (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
- de heer G. Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
- de heer E. van Wijland (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
- de heren B. van der Moolen en P. Hulzink (GNR)
- mevr. M. Evers (verslag)
Afwezig zijn:
- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond)
- de heer L. Eendhuizen (IVN Gooi en Omstreken)
- de heer W.J.A. Hoeffnagel (KNNV Afdeling Gooi, wordt vervangen door
mevrouw P. Fluitsma)
- de heer D. Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi, wordt vervangen door de
heer E. van Wijland)
- 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, wordt vervangen
door de heer D. Prop)
1.

Opening, evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het inmiddels
goedgekeurde verslag van de 34e vergadering d.d. 10 maart 2015, ingekomen
stukken

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De
afwezigheidsmeldingen worden doorgenomen.
Er is een ingekomen stuk van Wielersportbond NTFU met een verzoek aan het GNR bestuur
of de NTFU mag toetreden tot de klankbordgroep. Dit is al eerder besproken en er is positief
geadviseerd door de leden. De heer Harder vraagt of er nog andere koepels zijn die ontbreken.
Zover GNR en de klankbordgroep zich ervan bewust zijn, zijn er geen andere
koepelorganisaties die nog niet deelnemen in de klankbordgroep. De heer Hulzink licht toe
dat toetreding door NTFU in mei in het DB is besproken, nu wordt het aan het AB
voorgelegd. Verder zal op 18 juni de nota Mountainbiken in het AB worden besproken.
2. Mededelingen uit bestuur en organisatie
De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Moolen.
Voorzover er mededelingen zijn bewaart de heer Van der Moolen deze voor onder punt 3.
3.

Verkenning de heer P. Winsemius naar onderzoek beoogde samenwerking GNRPWN.
De voorzitter memoreert kort de publieksavond die verleden week heeft plaatsgevonden en de
voorafgaande gesprekken en overleggen over de beoogde samenwerking GNR-PWN. Verder
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noemt de voorzitter zijn verslag per e-mail aan de leden over het gesprek dat plaats heeft
gevonden met Pieter Winsemius. De verkenning van de heer Winsemius heeft geleid tot het
rapport “Gebed zonder End”. Dit rapport is openbaar beschikbaar en gepresenteerd aan
genodigden en aan publiek. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Moolen.
De heer Van der Moolen doet een nadrukkelijk appel op de aanwezigen om eens met elkaar te
kijken wat de leden in de setting van de Klankbordgroep kunnen betekenen voor de
vraagstukken die in het rapport staan.
Het GNR bestuur heeft aangegeven niet direct zelf met een standpunt te zullen komen maar
eerst te willen horen en ervaren wat er in de regio los komt naar aanleiding van het rapport.
In de komende tijd bezoekt de directeur-rentmeester alle raadscommissies en
Statencommissies. De reacties worden gebundeld tot een leesbaar verhaal, dat in oktober
wordt voorgelegd aan het bestuur van GNR.
Hoe een en ander in de organisatie is gevallen is niet een twee drie te duiden. Er is in elk
geval blijdschap dat er weer beweging is in het proces. Er is sterk aanbevolen om GNR meer
onder de aandacht te brengen in de regio. GNR hoopt hierin op samenwerking met de oude en
nieuwe vrienden om dit te realiseren.
De heer De Boer wijst erop dat dit in het rapport beschreven staat in plan D-plus.
De heer De Boer somt een aantal aanbevelingen uit het rapport op:
- verhogen bijdrage van de participanten
- verlagen van de kosten
- door samenwerking kwetsbaarheid verminderen
- fondsenwerving en draagvlak vergroten.
De heer De Boer concludeert dat deze zaken om veel inzet vragen en een onzekere factor in
zich hebben of men overal in zal slagen. De heer Van der Moolen bevestigt dat er veel werk
zal moeten worden verzet terwijl de tent open blijft en dat er ook langere tijd nodig is voor
deze trajecten. Dit terwijl een en ander al enige tijd gaande is.
De heer Harder stelt vast dat de gemeente Hilversum voor een hogere financiële bijdrage in
feite al een voorzet heeft gemaakt. Hopelijk volgen andere gemeenten en wordt de bijdrage
blijvend hoger.
De heer De Boer raadt aan om bijlage C en D eens goed door te nemen.
De heer Bakker vraagt of het klopt dat bij een overschrijding de gemeenten (participanten)
deze moeten dragen. De heer Van der Moolen licht toe dat gewerkt wordt met een
taakstellende begroting. Als de organisatie daar overheen gaat moet eerst goed worden
uitgelegd hoe dat komt. Bij een tekort zal in eerste instantie intern moeten worden gezocht om
dat op te lossen, voordat naar de participanten kan worden gegaan met de vraag om het tekort
aan te vullen.
De heer Bakker: in mijn zienswijze is het zo dat GNR van de gemeenten gezamenlijk is, het is
dus geen kwestie van dat de gemeenten GNR ter wille zijn. De taken die GNR uitvoert zijn in
hun eigen en ieders gezamenlijk belang. Wellicht zou hier in gesprekken vriendelijk op
gewezen kunnen worden.
De heer Van Wijland heeft gelezen dat Wethouder Van Vroonhoven vanwege de bijdrage van
Hilversum is verzocht om bij de omliggende gemeenten het gesprek te openen of zij ook
bereid zijn hun bijdrage te verhogen. De heer Van Wijland ziet dit als teken van een positief
klimaat in de gemeente Hilversum bij de opgave waar GNR voor staat.
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De heer Prop merkt op dat huizenbezitters via de WOZ belasting aan de gemeente in feite ook
betalen voor de mooie omgeving en natuur in het Gooi. De ligging in het groen maakt
onroerend goed meer waard. Het zou daarom billijk zijn dat gemeenten een deel van de WOZ
belasting besteden aan GNR en zodoende aan het in stand houden van de mooie omgeving.
De heer Van der Moolen vraagt wat de opstelling is van de klankbordgroep de komende
periode. Er is namelijk ook een geluid om een bewonersraad op te richten. Het is goed om
erover na te denken of een bewonersraad een zelfstandig orgaan zou moeten zijn of onderdeel
zou kunnen uitmaken van de klankbordgroep.
De heer Van Wijland deelt mede dat binnen de VVG onderzocht wordt hoe aan ledenwerving
kan worden gedaan. Dit kan mogelijk concurrerend werken met andere wervingsacties.
De heer Prop heeft gemerkt dat het heel moeilijk is om donateurs te werven voor GNR.
De heer Harder haalt aan dat Landschap Noord-Holland een aantal jaren geleden als
wervingsactie een bordjesactie heeft gehouden. Bij bestaande leden die dat wilden werd een
bordje in hun tuin geplaatst met daarop: ik ben beschermer van het Landschap. Dit geeft
naamsbekendheid en stimuleert wellicht anderen om ook lid te worden. De bordjesactie heeft
het Landschap wel iets opgeleverd. Verder kan nagedacht worden over sponsors en
fondsenwerving. Een voorbeeld is een fonds dat een paar jaar geleden door Bill Gates is
ingesteld: zodra hij een top 100 ging publiceren van bijdragers ging het goed lopen.
De heer De Boer merkt op dat het aan GNR zelf en het GNR bestuur is om aan een grote
campagne te werken. De leden zijn het ermee eens om bij een grote ledenwerfactie dit via hun
eigen kanalen (zoals nieuwsbrief, tijdschrift, ledenavonden) aan hun achterban kenbaar te
maken en aan te bevelen.
Mevrouw Van Zon: de ruiters en menners (koetsiers) dragen al bij via de aanschaf van het
ruiter- c.q. koetsiersplaatje.
De heer Harder: de opbrengst van de komende Gooise Heideloop komt ten goede aan GNR.
Verder wil de heer Harder bij GAC vragen om te besluiten jaarlijks 1 euro per lid aan GNR
bij te dragen.
De heer Loggen is van mening dat er ook op terrein-technisch beheer meer mogelijkheden
zijn voor samenwerking. De heer De Boer brengt onder de aandacht dat dat ook een
aanbeveling is in het rapport Winsemius: bredere samenwerking te zoeken. Het ligt bij GNR
als organisatie om dat verder uit te zoeken.
De heer Prop hoorde bij de presentatie van de heer Winsemius veel nadruk op het punt
recreatie, terwijl in de doelstellingen van GNR het in stand houden van het natuurschoon in
het Gooi als eerste punt staat. De heer Prop ziet conflicterende belangen tussen behoud van de
natuur en recreatie. Puur recreatie in grote aantallen brengt vaak het natuurbehoud en de rust
in de natuur in het gedrang. De heer De Boer zegt dat alles ervan af hangt hoe we er in de
praktijk mee omgaan met zijn allen. Het zou goed zijn als GNR als organisatie slagvaardig
kan zijn om dat wat in de statuten staat effectief uit te voeren. De heer Harder merkt op dat
zonder een goed behoud van natuur er geen bezoekers meer zullen komen. Het behoud en het
gebruik dient dus in evenwicht te zijn.
De heer Van Wijland merkt op dat hij de rol van de klankbordgroep ziet als platform om
informatie uit te wisselen uit de verschillende organisaties en als doorgeefluik van en naar de
diverse achterbannen van de deelnemende organisatie en niet om als geheel een mening te
geven.
De klankbordgroep neemt op dit moment geen standpunt in over hoe verder na het rapport
van de heer Winsemius en wacht de verdere ontwikkelingen af.
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4.

Toeloop ecoduct Laarderhoogt, Tafelbergheide en zuidkant Wester- en
Bussumerheide, presentatie door de heer Hulzink

De toeloop van ecoduct Laarderhoogt is nog in ontwikkeling. De heer Hulzink deelt een set
afbeeldingen uit en licht aan de hand daarvan een aantal zaken toe.
De Natuurverbinding Laarderhoogt bestaat in feite uit een aantal onderdelen. De zuidkant ligt
bij het voormalige asielzoekerscentrum. In het verleden is ermee gerekend dat een groot deel
van Crailo onderdeel zou gaan uitmaken van de toeloop naar de natuurbrug. In de loop van de
tijd is daar al wat ruimte vanaf gegaan. Toch is de verwachting dat aan de oostkant van het
Gebed zonder End enige uitbreiding van bos mogelijk is en ook dat er plekken kunnen zijn
met open zand. Op andere plekken zal dichtgegroeid bos kunnen worden geopend, zoals op de
plekken waar vroeger kogelvangers hebben gestaan aan het eind van de schietbanen.
De heer Loggen vraagt of gekapt hout kan blijven liggen, dit is gunstig voor de natuur. De
heer Hulzink beaamt dat er zeker aanwijzingen zijn dat het laten liggen van hout zinvol is.
Hier zal zeker over worden nagedacht. Het hangt van de locatie af en het volume hout dat
vrijkomt.
De Prinses Julianalaan is in de huidige situatie begroeid met bomen en slechts 19 meter breed.
Gunstig is het areaal groen bij Larenberg in de EHS structuur. In het voorstel is opgenomen
om fmeer licht op het zandpad te brengen en een stobbenwal aan te leggen voor migratie van
kleine dieren. Bij de Leemzeulder komt een dassentunnel en een amfibieëngoot zodat deze
een eigen verbinding hebben. Inmiddels is een deel van het naaldbomenbos verwijderd. De
wens is om de Noorderheide om te vormen van naald- naar loofbos, dit is nog niet uitgewerkt.
De heer Bakker vraagt of bewoners in de omgeving zijn ingelicht over de plannen. De heer
Hulzink laat weten dat er gesproken is met buurtpreventiegroepen op hun jaarvergadering. Als
de plannen concreter zijn zal zeker nog ruimer met bewoners in contact worden getreden en
de inspraakmogelijkheid worden toegelicht. Dit is ook afhankelijk van onder welke wet er
gewerkt gaat worden. Het voornemen is om een wandeling te houden voor bewoners en
geïnteresseerden om de plannen toe te lichten.
De processtappen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Prioriteit hierin hebben de
Leemzeulder- en Boissevainweg, omdat de provincie daar groot onderhoud gaat doen. Hier
zijn drie extra faunavoorzieningen gepland. De provincie neemt dit in hun werk mee. GNR
monitoort de komende jaren hoe het gaat met de reeën in de omgeving.
5. Beleid uitlaatservices
De voorzitter stelt voor dit onderwerp in september te behandelen. De vergadering gaat
hiermee akkoord. De heer Hulzink vraagt een terreinbeheerder/boswachter wat over dit
onderwerp te komen vertellen uit de praktijk.
6.

Stand van zaken ontwikkelingen in/rond de terreinen van GNR

Aan de hand van de checklist, alfabetisch op gebied/project:
Anna’s Hoeve/HOV/Weg over Anna’s Hoeve
Het GNR bestuur heeft nog geen uitspraak gedaan of instemming gegeven. De heer Harder
vertelt dat de gemeenteraad Hilversum besloten heeft de Weg over Anna’s Hoeve te
verleggen. De heer Harder is actief betrokken via de Vereniging tot Behoud van Anna’s
Hoeve (VBAH). De VBAH heeft Alterra gevraagd wat zij vinden van een alternatief, de
Zuidboog die vanaf nu Tergooiboog wordt genoemd. Alterra heeft geantwoord dat er dan
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geen extra op- en afritten nodig zijn en geen fly-over op Landgoed Monnikenberg. De
verstorende effecten van de HOV vervallen dan omdat de route over de A27 voert, die er al
ligt. Dit is ook beter voor het functioneren van de ecoducten en bijbehorende corridors.
Alterra heeft hier echter nooit vragen over gehad en ook geen opdracht om dit alternatief te
bekijken. De heer Harder concludeert dat het tracé via A27 en Soestdijkerstraatweg 8 miljoen
euro goedkoper is en tien keer beter. Het is heel erg om te ervaren dat de politiek dit punt
steeds wegschuift.
De heer Vorstman stelt voor om eens van gedachten te wisselen over wat er nog mogelijk is
om hier aandacht voor te vragen. Het zou goed zijn dit via het kenniscentrum verder uit te
wisselen.
Crailo/Ecoduct A1 (Natuurbrug Laarderhoogt)
Er zijn plannen ontstaan voor een oefenterrein voor de brandweer. Als deze plannen doorgaan
moet er geïnvesteerd worden in afscherming van de natuurbrug voor het geluid en licht dat
een dergelijke activiteit met zich meebrengt. Hierover zijn goede gesprekken gaande.
Masterplan Monnikenberg
Er zijn permanent gesprekken over ruimte voor en de ontwikkelvelden van wonen en
bereikbaarheid. Stapje voor stapje komen zaken aan de orde.
GNR heeft gewerkt aan de natuurvisie van het open gedeelte (weiland). Zodra daar een
natuurlandschapsplan en tekeningen van beschikbaar zijn komt dit op de agenda.
7.

Mededelingen uit het beheer

GNR heeft het Raabos overgenomen van de gemeente Hilversum. Het betreft 12,5 hectare aan
de rand van Kerkelanden. GNR is met de buurt in gesprek over de inrichting van dit gebied.
Er staan zeer oude eiken, er is water en er zijn wat leuke bosjes, dus de basis is goed om er
een mooie invulling aan te geven.
.
De heer Hulzink stelt voor om in het volgende overleg bij te praten over de plannen voor de
herinrichting bij de Tafelberg.
8.

Mededelingen uit de organisaties

De heer Eendhuizen (IVN Gooi en Omstreken), mededelingen via e-mail:
Hierbij wil ik mededelen dat ik te weinig in het veld kan zijn om echt mee te kunnen praten.
Enige tijd geleden heb ik dit bij het bestuur van het IVN bekend gemaakt. Bestuurslid
mevrouw Saskia Nijhof is bereid gevonden om zitting te nemen in de Klankbordgroep. Het
volgend overleg zullen wij samen naar de vergadering komen, waarna zij mij opvolgt.
Verder vieren het IVN Gooi en Omstreken en het KNNV in het Gooi volgend jaar hun resp.
50 en 100 jarig jubileum. Hiervoor is een gezamenlijke jubileumcommissie samengesteld. Het
hele jaar door zullen er extra activiteiten plaats vinden. Zowel naar het publiek als naar de
leden en donateurs. De jubileumcommissie heeft een groot aantal ideeën opgesteld. Nu wordt
gekeken wie dit binnen de verenigingen kan uitvoeren. Van belang is te noteren dat er op 18
juni 2016 een Jubileumfeest is gepland.
De heer Prop (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
Uit de vogelwerkgroep komt geluid dat kap van bomen (Spanderswoud) ongunstig is voor
bepaalde vogels.
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De heer De Boer signaleert dat er door de -positief te waarderen- werkzaamheden om het ven
bij de Laapershei weer een open verbinding te geven met de hei, wel meer geluidoverlast is
ontstaan van het verkeer op de Diependaalselaan. De heer Hulzink laat weten dat dit nog
wordt ingericht met een afscheiding die het geluid wat wegneemt.
9.

Rondvraag en sluiting

De voorzitter heeft een vraag ontvangen van mevrouw Laverman, secretaris van de Stichting
ter realisatie van Geopark Gooi en Vecht of er belangstelling is bij de Klankbordgroep voor
een presentatie over de planningen van deze stichting. De leden stellen voor dit een keer voor
een overleg te doen, zodat het gecombineerd kan worden op één avond. De voorzitter zal
mevrouw Laverman uitnodigen als de vergaderdata voor 2016 bekend zijn.
Hierna bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun deelname aan dit overleg en sluit de
vergadering.
Aansluitend aan het overleg vindt onder leiding van de heer Hulzink een excursie plaats naar
het Zonneheideven, Zonnestraal en de Hoorneboegseheide.
Tijdens de wandeling toont de heer Hulzink een aantal plekken waar de komende tijd
veranderingen zullen plaatsvinden. Zo worden in de aanvliegroute naar het vliegveld
Hilversum ongeveer 60 bomen gekapt. Deze zijn in de loop van de tijd te hoog geworden en
staan de veiligheid in de weg. Er zal selectief worden gekapt, er blijven lagere struiken langs
de weg staan zodat het niet helemaal kaal wordt. Verder ondervindt een drietal poeltjes
bebossingsdruk. Deze zullen worden geschoond en opengemaakt/gehouden, deze natte
biotoop is belangrijk omdat in het gebied de heikikker en kamsalamander voorkomen, en ook
veel libellesoorten. De heer Hulzink voert de excursie verder over een gedeelte van de hei
waar al gewerkt en gekapt is en toont en vertelt onderweg tal van wetenswaardigheden.
De route voert vanaf het Zonneheideven via Landgoed Zonnestraal en over de
Hoorneboegseheide om het landgoed de Hoorneboeg heen. Aan de zuidkant is te zien dat dit
jaar veel goed werk door de nieuwe vrijwilligersgroep is uitgevoerd en zo keren we weer
terug naar het punt van vertrek. Met hartelijke dank aan de heer Hulzink voor de uitstekende
begeleiding en alle informatie sluiten we deze avond af.
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