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Verslag van de 39e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 11 oktober 2016, aanvang 20.00 uur ten kantore van GNR te
Hilversum.
Aanwezig zijn:
- de heer J. de Boer (voorzitter)
- mevrouw K. Heerschop (interim voorzitter GNR)
- mevrouw M. Vooren (IVN Gooi en Omstreken)
- 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 W.J.A. Hoeffnagel (KNNV Afdeling Gooi)
- 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 B. van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
- de heer F. Sikking (vertegenwoordiger Beheervrijwilligers GNR)
- de heer P. Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
- de heren B. van der Moolen en P. Hulzink (GNR)
- mevr. M. Evers (verslag)
Afmeldingen:
- mevrouw S. Nijhof ((IVN Gooi en Omstreken, vervanging door mevrouw M. Vooren)
- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- de heer G. Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
1.

Opening en afwezigheidsmeldingen

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder
mevrouw K. Heerschop, interim voorzitter GNR. De secretaris neemt de afwezigheidsmeldingen door.
2.

Kennismaking voorzitter GNR mevrouw K. Heerschop met Klankbordgroep

Voorzitter de heer De Boer is verheugd mevrouw Heerschop te mogen verwelkomen in dit
overleg. Mevrouw Heerschop is zeer belangstellend naar de leden en het werk van de
Klankbordgroep. Voorzitter de heer De Boer stelt voor dat een ieder zich eerst kort voorstelt
en iets vertelt over de organisatie die vertegenwoordigd wordt, waarna mevrouw Heerschop
het woord zal nemen.
de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
Vereniging Leefmilieu levert graag een bijdrage in het meedenken over welke gevolgen
allerlei ontwikkelingen hebben voor GNR en wil input geven aan het beleid om
natuurterreinen en de gebruiksfuncties ervan in stand te houden.
mevrouw M. Vooren (IVN Gooi en Omstreken)
IVN is de vereniging van natuurgidsen en verzorgt hun opleiding. De gidsen verzorgen veel
educatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen. Natuurgidsen verblijven daarbij veel in
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GNR terreinen, waar zij publiek met natuur in aanraking brengen. Ook de educatie in de
schaapskooi op de Tafelbergheide wordt door IVN gidsen verzorgd.
de heer F. Sikking (Beheervrijwilligers GNR)
De heer Sikking vertegenwoordigt de circa 120 vrijwilligers aangesloten bij GNR in elf
werkgroepen, die wekelijks in de natuur werken op terreinen van GNR. De benadering van
onderwerpen in de klankbordgroep is voornamelijk die uit het oogpunt van beheer van de
terreinen.
de heer J. Harder (Gooise Atletiek Club)
Sinds de start van de klankbordgroep is de heer Harder betrokken en levert inbreng namens
GAC. Deze atletiekclub is een van de grootste in Nederland met 1700 leden, baanatleten en
ook veel jeugd. De atleten leggen vele trainingskilometers af in de natuurgebieden van GNR.
In 2016 organiseerde de GAC samen met enkele andere verenigingen de Gooise Heideloop.
Dit leverde € 1.250,= op aan deelnamegeld voor herstel van de Tafelberg. De volgende
Gooise Heideloop is gepland op 17 augustus 2017.
de heer O. Langendorff (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling
Naerdincklant)
De AWN afdeling Naerdincklant doet regelmatig archeologisch onderzoek in de terreinen van
GNR. Verder is de heer Langendorff werkzaam in het onderhoud van de golfbaan die in het
terrein van GNR ligt.
de heer P. Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
De heer Spoorenberg heeft diverse vrijwillige functies bekleed en is nu voorzitter van de
VWG. In de klankbordgroep levert hij graag inbreng over alles wat speelt rondom vogels in
de GNR gebieden.
de heer B. van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
De leden van de NTFU zijn verheugd dat mountainbiken gedoogd wordt in GNR gebieden en
hebben spelregels ingesteld om aan te geven hoe met elkaar op een goede manier gebruik
gemaakt kan worden van de natuurterreinen. De NTFU geeft om goed gedrag te promoten
kaartjes met instructies uit.
de heer J. Koot (K.C. Gooi- en Eemland)
De heer Koot vertegenwoordigt de kynologenclub Hilversum, zij geven cursus en richtlijnen
hoe om te gaan met de hond. Helaas is het niet mogelijk om alle hondenbezitters te bereiken,
niet iedereen is lid en soms heb je ook te maken met mensen die niet willen luisteren. De
vereniging houdt strak de hand aan de spelregels waar wat wordt toegestaan met de hond en
telt 700 leden.
de heer B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
De bij deze bond aangesloten leden hopen tot in lengte van dagen over de mooie fietspaden te
mogen fietsen.
mevrouw I. van Zon (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
Als vertegenwoordiger van de hippische sport, zowel de ruiters al de menners, is het mooi om
vast te stellen dat er in deze regio relatief veel mogelijkheden zijn voor de paardensport.
Omdat ruiters en menners dienen te betalen voor het ruiterplaatje, zijn zij bovendien de enige
betalende natuurgebruikers binnen GNR.
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de heer W.J.A. Hoeffnagel (KNNV Afdeling Gooi)
De KNNV houdt zich bezig met het inventariseren en monitoren van de natuur in het Gooi, in
zo breed mogelijke zin. Ook zet zij zich in voor de organisatie van de 1000-soorten dag.
Tijdens de laatste telling in mei van dit jaar zijn 1285 soorten in kaart gebracht rondom de
Infoschuur. Zeven van de acht gebieden die hierbij werden bezocht zijn van GNR.
de heer D. Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
De VVG houdt zich zeer actief bezig met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke
ordening, landschap en natuur.
Voorzitter de heer J. de Boer
De heer De Boer is sinds drie jaar voorzitter en heeft lange tijd bij Natuurmonumenten
gewerkt, als staflid en vervolgens als (regio-)directeur. Hij ziet het als een voorrecht met
zoveel verschillende groeperingen uit het Gooi om tafel te mogen zitten. De wensen en
verlangens die hier samen komen staan soms op gespannen voet met elkaar, de
paardensportliefhebbers, de mountainbikers, de inventariseerders, de hondeneigenaren, de
hardlopers. Het is heel goed om regelmatig met elkaar over GNR, met GNR en over de
plannen in gesprek te zijn. Soms wordt vanuit de klankbordgroep een eenmalig project
opgepakt en een thema-rapport met aanbevelingen geschreven. Zoals over vrijwilligersbeleid
bij GNR en over natuureducatie. Ook wordt er gezamenlijk gereageerd op ontwikkelingen bij
GNR zoals het Transitieplan en het rapport van de heer Winsemius (Gebed zonder End). Vaak
zijn één of meer verenigingen gespecialiseerd in een onderwerp en geven hun uitgebreidere
input rechtstreeks aan GNR. Binnen de klankbordgroep gaat het zowel om de dialoog met de
organisatie GNR als met elkaar.
Secretaris mevrouw M. Evers
Sinds begin 2011 ondersteunt zij de klankbordgroep in de rol van secretaris. Sinds het jaar
2000 is zij in haar vrije tijd actief voor het IVN en GNR als natuur(brug)gids. Ook in haar
dagelijks werk bij Waternet speelt natuur en milieu een rol.
Na deze voorstelronde geeft de voorzitter mevrouw Heerschop het woord.
Mevrouw Heerschop is wethouder geweest in de gemeente Hilversum en secretaris van GNR
gedurende 5 jaar. Zij herinnert zich dat zij in het bestuur het instellen van een klankbordgroep
van gebruikers van de terreinen heeft aangekaart. Het is mooi om te zien dat deze is ontstaan
en nog steeds floreert.
Zij is enige tijd burgemeester geweest en ambteloos burger sinds dit jaar. Kort daarna is zij
gevraagd om interim voorzitter van GNR te zijn. Zij zegt dat het GNR in haar DNA zit als het
ware, zij is geboren en getogen in het Gooi en haar vader is erfgooier.
Als voorzitter is zij breed bezig met het transitieplan, daar horen veel zaken bij die bekeken
moeten worden zoals de organisatie(vorm), het beleidsplan, de financiën, verdienmodellen en
dergelijke. Men is druk bezig alle lijnen uit te werken. De verwachting is in december een
concept aan het DB te kunnen voorleggen, het “raamwerk GNR 2.0” en dan te bezien hoe de
GNR organisatie bij dit nieuwe plaatje past.
Sommige gemeenten hebben drie jaar budget toegezegd voor de transitieperiode, sommige
voor een jaar. Volgend jaar zal opnieuw bekeken moeten worden hoe daaraan invulling
gegeven wordt.
Op 13 oktober is de bespreking over het bestuursmodel (governance). Dit is de eerste stap, die
bij akkoord ook inhoudt dat de statuten gewijzigd zullen moeten worden. Een belangrijke
beslissing dus.
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Voorzitter de heer De Boer merkt op dat bij het Transitieplan 2015 na de zienswijzen een nota
van beantwoording is gemaakt en dat er daarna zaken wel of niet zijn opgenomen in
Transitieplan 2016. Uiteindelijk zijn er dertien uitvoeringstrajecten vastgesteld die nu worden
uitgewerkt: waaronder bestuursvorm, btw-regime, samenwerking (diverse vormen).
De heer Harder vraagt of er meer voorbeelden zijn van beslismomenten.
Mevrouw Heerschop zegt dat een belangrijk punt is hoe de democratische legitimatie te
waarborgen in combinatie met de wens om het bestuursmodel wat slanker neer te zetten. Men
is op zoek naar de juiste balans tussen bestuur en organisatie. En het scheppen van
mogelijkheden dat de organisatie zelf dingen kan doen, met mandaat, zonder voor alles naar
het bestuur te moeten.
Ook het beleidsplan is een groot speerpunt. Men streeft naar een jaarlijkse cyclus met
beleidsplan en begroting gekoppeld aan de cyclus van de gemeenten. Dat zal afhankelijk van
de input van gemeenten leiden tot keuzes in het jaarplan van GNR.
De heer Harder vraagt of er dan ook niet behoefte is aan een meerjarenplan.
Mevrouw Heerschop beaamt dat onderhoudsbudgetten inderdaad vragen om meerjarige
planning (vastgoed, terreinen). De heer Harder kan zich voorstellen dat de begroting dan
gesplitst moet worden in twee delen, voor bijvoorbeeld enerzijds projecten en anderzijds voor
wat in een periode van komende vier jaar nodig is.
In een beleidsplan en begroting kan, aldus mevrouw Heerschop, ook worden getoond hoe de
financiële ontwikkelingen zijn en hoe keuzes erdoor worden beïnvloed. GNR heeft jarenlang
moeten bezuinigen en toch de ballen in de lucht gehouden. Dit door inzet van alle mogelijke
geldstromen, zoals project budget, subsidies, geld van de steunstichting. Het is goed om als je
iets wilt, te laten zien wat dat kost en als die kosten niet worden opgebracht door de
gemeenten, wat het betekent aan bijstellen van ambities. Nu is niet duidelijk wat de invloed is
van budgetkortingen op de taken van GNR.
Verder is een probleem dat mensen met twee petten op zitten, als bestuurder van gemeente en
als bestuurder van GNR. Dit knelt soms als er standpunten moeten worden ingenomen.
Op de vraag wat de stand van zaken is van de toezegging van structureel € 150.000 tot
€ 200.000 bijdrage door de Nieuwe Vrienden van het GNR is het antwoord dat dit nog niet is
uitgewerkt. Met de nieuwe vrienden is afgesproken de transitie af te wachten. Daarna zal er
een prioriteitenlijst beschikbaar komen. Op het moment dat dit geld dan beschikbaar is kan
het aan een aansprekend project besteed worden. Op dit moment en tijdens de transitieperiode
is het in elk geval niet mogelijk om op voorstellen en voorwaarden in te gaan.
Mevrouw Heerschop heeft gesproken met wethouder Choho van Amsterdam over de
ontwikkelingen aldaar. Amsterdam investeert in de parken in de stad en daar wordt alles op
ingezet. Verder kijkt men naar Groot Amsterdam, een vlag waar heel veel onder valt, zoals
Amsterdam Castle and Gardens. Dit laatste is voornamelijk voor toeristen. De inwoners van
Amsterdam recreëren aan de rand van Amsterdam en iets er buiten. Voorzitter de heer De
Boer lijkt het interessant om de rapporten hierover eens op te vragen.
De heer Oude Elferink vraagt zich af welk type recreatie ontstaat als Amsterdam toeristen
hierheen geleid. Het zou goed zijn als mensen wat langer blijven en daardoor rustiger van de
omgeving kunnen genieten en meer besteden in plaats van korte evenementen te hebben met
groepen feestvierders.
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Mevrouw Heerschop vraagt zich af of er veel toeristen de Gooise natuurgebieden in zullen
trekken, dat lijkt haar niet waarschijnlijk. Het zal eerder gaan om het bezoeken van
bijvoorbeeld Naarden-Vesting en de Dudok architectuur in Hilversum.
De heer Sikking vraagt welke van de drie bestuurlijke varianten de voorkeur heeft bij de
bespreking in het AB aanstaande donderdag.
Mevrouw Heerschop deelt mede dat de voorkeur naar de variant uitgaat waarin het bestuur
bestaat uit portefeuillehouders (met stemrecht) in combinatie met enkele expertise zetels
(zonder stemrecht). De experts brengen hun deskundigheid in - bijvoorbeeld over
natuurbeheer - en kunnen een langere termijn in het bestuur blijven in verband met
continuïteit. Bij deze vorm hoort een versterkte directie. Er zal daarbij een onafhankelijk
voorzitter zijn en geen AB meer. De portefeuillehouders zullen 5 à 6 bestuurders zijn vanuit
de participanten, zodat de betrokkenheid groter zal zijn. Dit wordt een voorwaardenscheppend
bestuur genoemd.
De heer Spoorenberg vraagt of er al wordt geanticipeerd op met of zonder zetel voor
Amsterdam. Mevrouw Heerschop deelt mede dat dit mede afhangt van de uitkomst van de
onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst. Amsterdam heeft nog steeds de
wens om uit te treden. Volgens de statuten kan Amsterdam niet eenzijdig uittreden. Dit wordt
geregeld in de samenwerkingsovereenkomst die de participanten met elkaar hebben. Daarin
wordt de verdeling van de financiële bijdragen aan het GNR geregeld.
De heer Oude Elferink: hoe wordt in de toekomst gewaarborgd dat er een organisatie komt te
staan die de doelstelling van GNR - kort samengevat in het motto “ten eeuwige dage” - kan
blijven realiseren.
Mevrouw Heerschop: we moeten met elkaar een realistisch verhaal maken en de bestuurders
aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het is niet “zij GNR” maar “wij GNR”. Door de
jaarlijkse cyclus terug te laten komen in de gemeentebesturen komt dit onder de aandacht en
kan steeds commitment gevraagd en gegeven worden. Daarbij is het belangrijk te tonen wat er
werkelijk aan de hand is en niet wat men denkt wat er aan de hand is.
Voor wat betreft samenwerking in de regio zijn diverse modellen besproken waaronder taken
elders inkopen (Personeelszaken, ICT). Het is echter een illusie om een probleem te hebben
en dit ergens anders neer te leggen in de verwachting dat dat goedkoper zou zijn. Er moet
gezorgd worden dat de eigen organisatie op orde is.
Geheel onderbrengen onder de regio zijn ook besprekingen over gevoerd maar juist vanwege
de luis in de pels functie is het beter onafhankelijk te zijn. Dat zal ook het advies aan het
bestuur zijn.
De heer Oude Elferink beaamt dat het zeer de vraag is of uitbesteding iets oplost en of het
minder gaat kosten om verantwoording af te gaan leggen naar de regio, die bovendien twee
gemeenten groter is dan de huidige participanten. Ook het uitbesteden van taken aan een
commerciële partij is qua kosten wel een vraagteken. De heer De Boer voegt hieraan toe dat
behoud van kennis in eigen huis belangrijk is.
De heer Hoeffnagel kan zich als voorbeeld voorstellen dat uitbesteden van bijvoorbeeld
catering wel kan, maar andere zaken niet. Uitbesteden is geen besparing.
De heer De Boer vraagt of er nog onderzoek loopt naar samenwerking met andere
terreinbeherende organisaties. Mevrouw Heerschop: samenwerking op gelijkwaardige basis
met gelijksoortige organisaties, zoals Natuurmonumenten, zou wel mogelijk zijn. Haar
ervaring met de fusie van de gemeenten Edam/Volendam is dat dit geen directe besparing
heeft opgeleverd. Op termijn kan het besparing opleveren, als je in de loop van jaren de
organisatie afslankt.
5

kenmerk: 16-8929-1.02.31

KBG_39_161011_ definitief verslag

De voorzitter vraagt welke plek de inbedding in het Gooi in relatie tot de Klankbordgroep
krijgt. Mevrouw Heerschop laat weten dat men nog niet met dit aspect bezig is. Er zijn wel
ideeën over burgerparticipatie, zoals een werkwijze ontwikkelen voor grootschalige projecten
hoe GNR met de buitenwereld omgaat. Misschien zou de Klankbordgroep daar een rol in
kunnen spelen. Het kan ook zijn dat de Klankbordgroep de thermometer is in de dagelijkse
gang van zaken, omdat de leden veel of vaak actief zijn in de terreinen. De Klankbordgroep is
een vorm met georganiseerde gebruikers. Daarnaast zijn er ongeorganiseerde gebruikers die
GNR terrein als hun achtertuin beschouwen, soms zonder zelfs lid te zijn van GNR. Ook is
niet altijd duidelijk dat GNR soms zaken uitvoert namens Provincie en Rijk.
De heer Sikking vraagt of er een definitie gegeven kan worden van wanneer iets een groot
project is. Het is te merken dat GNR nu zeer voorzichtig is, ook met kleinere zaken.
Mevrouw Heerschop: op dit moment speelt de gevoeligheid rondom Hoorneboeg een grote
rol. Hier gaat nu eerst de aandacht naar uit.
De heer Sikking vraagt hoe het beleidsplan wordt voorbereid. Mevrouw Heerschop: er is
gesproken met diverse vertegenwoordigers in de organisatie en in de steun stichting. Dit om
informatie en dilemma’s op te halen.
De heer Bakker stelt voor om met de klankbordgroep op gelijke wijze als met het
Transitieplan gedaan is, input te geven op het concept-beleidsplan voor definitieve
vaststelling.
Mevrouw Heerschop vindt dit een goed idee en verzoekt de heer Van der Moolen het conceptbeleidsplan aan de leden van de klankbordgroep te verstrekken wanneer dit beschikbaar is.
Afgesproken wordt dit in een extra zitting in januari met de leden te bespreken en een reactie
op het concept-beleidsplan te geven aan GNR. De voorzitter geeft aan dat het advies dan
vermoedelijk in de vorm van het verslag van die vergadering zal zijn.
Mevrouw Heerschop vraagt hoe de leden van de klankbordgroep de functie van de
klankbordgroep zien. De heer Spoorenberg antwoord dat dit platform goud waard is. Het is
daarbij zeer goed georganiseerd. De aanwezige leden beamen dit. Verder wordt opgemerkt
dat mocht het bestuur overwegen om de klankbordgroep af te schaffen, eens te kijken naar het
model dat Natuurmonumenten gebruikt met e-mail raadpleging en districtscommissies. In
geval van afschaffing van een eigen Klankbordgroep voor GNR is het het overwegen waard
om voor onze regio een gezamenlijke Klankbordgroep met Natuurmonumenten in te stellen.
De behoefte om informatie uit te wisselen tussen- en in gesprek te zijn met gebruikers
onderling en tussen beheerders en gebruikers is zeer evident.
Ter afsluiting doet mevrouw Heerschop een oproep om te stemmen op Nationaal Park
Heuvelrug in de lopende publieksverkiezing voor het mooiste natuurgebied. Dit omdat de
Natuurbeschermingswet (NBW) verdwijnt. GNR heeft een hoog gehalte aan
natuurbeschermingswet-gebieden. Als de gebieden in een nationaal park liggen is de
beschermde status wat hoger. Uitverkiezing levert ook nog wat geld op om te investeren in
natuurontwikkeling en in kwaliteits-verbetering. Er zijn 13 gebieden genomineerd, er worden
3 gebieden uitgekozen die de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot zullen
worden als iconen van de Nederlandse natuur.
De heer De Boer dankt mevrouw Heerschop en de aanwezigen voor ieders aandeel in het
gesprek en wenst mevrouw Heerschop bij haar verdere werkzaamheden veel succes.
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3.

Evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag van de 38e vergadering
d.d. 31 mei 2016

De heer De Boer feliciteert de heer Sikking met de officiële instelling van een zetel voor
vertegenwoordiging van de beheervrijwilligers GNR en zijn benoeming als
vertegenwoordiger van deze groep.
Naar aanleiding van het vorige verslag:
Bij agendapunt 4. (bespreking vorig verslag) inzake: beleid mountainbikers:
De promotiefilm van de NTFU campagne met de buitencode (Ruimte voor elkaar, sportief
gebaar) is te zien op https://www.ntfu.nl/Nieuws/Buitencode.aspx
4.
5.

Mededelingen uit bestuur en organisatie = geen, agendapunt vervalt
Transitieplan, stand van zaken = besproken in agendapunt 2, agendapunt 5 vervalt

6.

Stand van zaken ontwikkelingen in/rond de terreinen van GNR, inclusief beheer,
door de heer Poul Hulzink:
Voor de vergadering gemaild als schriftelijke stand van zaken, integraal opgenomen in
verslag:
- Sijsjesberg en speelbos
Verwerving van 12 ha natuurgebied Sijsjesberg en realisatie van een Speelbos in het
gebied Sijsjesberg ligt voor ter besluitvorming bij gemeente Huizen.
- De Beek; baggeren wateren
Het baggeren van de watergangen op landgoed De Beek en Reigerseiland is gestart. Er is
een depot ingericht op het weiland van landgoed De Beek.
- Ecotunnel A27, Plan Huydecopers/verbreding A27
De aanbestedingsprocedure voor de verbreding van de A27/A1 is doorlopen.
Aannemingscombinatie 3Angle (fa’s Heijmans, 3i Investments en Fluor) gaat de
werkzaamheden uitvoeren. Naast de realisatie van de Ecotunnel in de A27 bij Landgoed
Monnikenberg zijn er diverse werkzaamheden voor de natuur voorzien in de nabijheid
van de A27. Er heeft een project-startup voor Rijkswaterstaat en 3Angle plaatsgevonden
met een terreinbezoek in het Goois Natuurreservaat voor alle betrokkenen en een
toelichting op de natuurbelangen rondom de rijksweg.
- Gebiedsontwikkeling Crailo/vm. AZC
Uit de krant hebben we kunnen vernemen dat de vestiging van een asielzoekerscentrum
op het voormalige Kamp Crailo is afgeblazen. Wat dat betekent voor de ontwikkeling van
het gebied en in het bijzonder voor de ontwikkeling van natuur, is nog niet duidelijk.
- Verbouwing vrijwilligersonderkomen Oude Loods
De verbouwing is grotendeels gereed. De opening wordt voorbereid en vindt
waarschijnlijk nog in oktober plaats.
- Natuurverbinding Hoorneboeg
In het kader van de projecten van het Transitieplan voor het Goois Natuurreservaat wordt
ook de toekomstige burgerparticipatie bij grote projecten uitgewerkt.
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Parallel vindt er overleg plaats met gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat over hoe het
betrekken van burgers en belanghebbenden in dit project kan worden opgepakt en
vormgegeven.
- MOB Bussum/Landgoed Nieuw Cruysbergen
Gemeente Gooise Meren en Goois Natuurreservaat zijn overeengekomen dat de
gemeente voorlopig zelf de inrichting en het beheer van het gebied ter hand neemt.
De gemeente heeft overigens opdracht gegeven om een beheerplan op te stellen en heeft
het Goois Natuurreservaat gevraagd inbreng te leveren. Daarover vindt nog afstemming
plaats.
Er zijn verder geen vragen bij dit agendapunt.
7.

Mededelingen uit de organisaties

De heer Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
- Er is een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met het onderwerp “Bomen kappen in
particuliere tuinen” en zich verdiept in de gemeentelijke verordeningen op dit onderwerp.
- Er is een werkgroep opgericht voor het thema “Afzandingen”.
- De werkgroep Hoorneboeg volgt de ontwikkelingen rondom Landgoed De Hoornboeg.
- Op 9 november is er in de infoschuur een lezing over de raatakkers door een goede spreker
van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, zeer de moeite waard.
De heer Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
- De reconstructie N236/Franse Kampweg start binnenkort. Eerst wordt het eerste deel
vernieuwd vanaf Naarderweg tot rotonde Nieuwe ’s Gravelandseweg. De weg wordt daarbij
opgeschoven naar het noorden en er komt meer ruimte voor fietsers waar zij het bos uit
komen. Een oud fietspad wordt geamoveerd en ook de kabels en leidingen die daar liggen
worden verplaatst. In 2018 wordt het gedeelte tot de Loodijk heringericht, na een
participatietraject waar de fietsersbond aan meedoet. De participatie is in gang gezet dankzij
werkgroep Hilversumse Meent die er hard aan heeft getrokken.
De heer Van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
De NTFU geeft kleine kaartjes uit met spelregels natuur en fietsen. Heeft het GNR interesse
om hier een voorraad van te krijgen, om ook uit te reiken? De heer Hulzink: bedankt voor het
aanbod, we kennen de kaartjes en verspreiden ze al actief.
De heer Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
Verheugend nieuws: tijdens broedvogelinventarisatie op de heidevelden hebben de
waarnemers de aanwezigheid van nachtzwaluw vastgesteld.
De heer Langendorff (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling
Naerdincklant)
Er lopen twee onderzoeken op ruiterpaden op de Hoorneboegseheide naar munitiehulzen uit
de 2e wereldoorlog.
De heer Harder (Gooise Atletiek Club)
De heer Harder meldt dat er een derde keer is gebroed door een ijsvogel in Anna’s Hoeve
(eerder in 2007 en 2015, en nu weer in 2016).
In Vesting Naarden zit een ijsvogel op een 4e broedsel in dit jaar, dat is heel bijzonder.
Het ijsvogelpaar bij GNR heeft dit jaar twee keer gebroed. In de gebieden van GNR is dit jaar
op Cruysbergen en de Beek ook gebroed.
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De heer Sikking (Beheervrijwilligers GNR)
Gebouw Oude Loods is qua “hardware” af. Op 28 oktober is ’s middags de feestelijke
opening.
8.

Voorstel vergaderdatums 2017

De keuze voor vergaderdatums in 2017 is: 7 februari, 30 mei (met excursie) en 3 oktober.
9.

Rondvraag en sluiting

De heer Harder (Gooise Atletiek Club)
In Anna’s Hoeve eroderen de vijvers en oevers door trainingen met honden. Hoe gaat GNR
daarmee om.
De heer Hulzink weet dat een aantal groepen claimden dat ze toestemming hebben voor
hondentraining in Anna’s Hoeve. Dit is onderzocht maar dat is niet zo. Er wordt ook geen
vergunning afgeven voor groepsgewijs trainen van honden. Blijft over het middel van
handhaving, maar in een gebied als Anna’s Hoeve is het lastig grijpbaar. Tot nu toe is er geen
beleid in relatie tot de situatie van meerdere honden onder je hebben, al of niet onder appel,
wel of niet los. Verwachting is dat dit hele onderwerp geagendeerd wordt als de nieuwe
organisatie staat. Er is een cluster van vragen die een rol spelen bij de onderwerpen honden –
training – uitlaatservices. De toeloop naar GNR gebied is de laatste tijd vergroot omdat in
omliggende gebieden striktere regels of verboden zijn ingesteld. Ook het recreatiebeleid moet
worden vastgesteld in bestuur. Vermoedelijk wordt dit opgepakt in de beheerplanprocedure.
De heer Koot meldt dat ook de kynologenclub veel willekeurig ongeorganiseerde groepjes
constateert.
De heer Harder vraagt verder of het paddenscherm aan de Oude Meentweg nog doelmatig is
en/of dat het wordt opgeknapt. De heer Hulzink zal dit binnen GNR bespreken.
De heer Sikking (Beheervrijwilligers GNR)
Erg leuk dat GNR het gebied Sijsjesberg heeft verworven, er is echter wel veel achterstalllig
onderhoud. Kan zich mede daarom voorstellen dat de gemeente dit gebied wil afstaan. De
heer Hulzink beaamt dat er achterstallig onderhoud is. De uitdaging is om het gebied een
mooie bestemming te geven in het GNR, het helemaal opknappen zal wel met lange adem
gepaard gaan. De heer Hulzink ziet het voor dit gebied op de langere termijn positief in.
Verder vraagt de heer Sikking of er plannen zijn om de natuurbrug Laarderhoogt (nog) meer
effectief te maken. De heer Hulzink zegt toe inzage te zullen geven in de plannen voor
natuurverbinding Laarderhoogt. Aan de noordzijde zijn nog een aantal faunatunnels extra
gewenst, deze worden door de provincie gemaakt in 2017 met groot onderhoud. Verder gaat
GNR bij de Leemzeulder eind 2016 nog een faunagoot en dassentunnel maken, dit wordt
betaald uit het project Laarderhoogt.
De heer Sikking vraagt hoe het jaarverslag GNR wordt verspreid en of dit wordt besproken.
Ook zou hij graag inzage hebben in de begroting van GNR, die aan de gemeenten is verstrekt.
Mevrouw Heerschop zegt dat het concept naar gemeenten is gegaan, kennelijk is dat op die
manier naar buiten gekomen. Echter: er komt een heel andere begroting omdat er een heel
ander proces loopt nu.
De heer Van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
Voegt terugkomend over de Sijsjesberg toe dat bewoners zich zorgen maken om het speelbos,
er is/schijnt weerstand tegen. De heer Hulzink deelt mede dat er inderdaad een brief van een
bezorgde bewoner is ontvangen. GNR wil eerst graag alle betrokkenen in beeld krijgen, dan
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het gesprek samen aangaan en de nuance zoeken op basis van reële beelden en verwachtingen
over en weer.
De WielerTourClub Huizen (WTC) is vereerd dat zij zijn uitgenodigd voor de opening van de
Oude Loods, zij hebben graag ondersteuning gegeven aan de beheervrijwilligers om tijdelijk
vanuit WTC locatie te starten.
Mevrouw Van Zon (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
Kan er een beeld geschetst worden hoe de ecotunnel onder de A27 eruit gaat zien, mede met
het oog op eventueel paardensportgebruik. De heer Hulzink antwoordt dat de weg op een
hoogte ligt, op een dijk. Het gaat om het gedeelte van Monnikenberg dat tegen terrein van
Staatsbosbeheer aanligt. De bedoeling is om faunaverbindingen te maken van Pijnenburg via
de Vuursche naar Monnikenberg en vervolgens naar het te bouwen Ecoduct Anna’s Hoeve.
De ecotunnel wordt vermoedelijk verdiept aangelegd. Mevrouw Heerschop voegt hieraan toe
dat de ecotunnel rond de 40 meter breed zal zijn.
De heer Oude Elferink vraagt in dit kader of er een fietsverbinding in de ecotunnel komt. De
heer Hulzink laat weten dat GNR hierbij niet betrokken is, gemeente Hilversum en
Rijkswaterstaat gaan over de inrichting. De tunnel die nodig is komt onder de oprit van de
A27. De heer Sikking vraagt of er dan een goed hek komt bij Huidecopersweg, vanwege
dassen.
Mevrouw Van Zon laat weten te stoppen met haar vertegenwoordiging van de KNHS in de
klankbordgroep. Door een blessure van haar paard komt zij helaas ook niet meer in GNR
terrein. Zij spreekt haar bijzondere waardering uit voor dit platform en de deelnemers. Binnen
de KNHS wordt een opvolger gezocht om in de klankbordgroep deel te nemen.
Voorzitter de heer De Boer dankt mevrouw Van Zon heel hartelijk voor haar constructieve
inbreng in de Klankbordgroep in de afgelopen jaren. De heer De Boer nodigt mevrouw Van
Zon uit om nog eenmaal de excursie en maaltijd in mei 2017 bij te wonen, bij wijze van
afscheid.
Voorzitter de heer De Boer vraagt om volgende keer Nieuw Cruysbergen op de agenda te
plaatsen.
Hierna dankt de voorzitter allen van harte voor hun actieve deelname aan dit overleg en sluit
de vergadering.
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