Recreatie in het
Goois Natuurreservaat 2021

Koester ons groene thuis
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Inleiding
Recreatie is een belangrijk onderwerp binnen het
werkveld van Stichting Goois Natuurreservaat. In deze
notitie passeren verschillende invalshoeken de revue.
Hoofdstuk 1 geeft een algemene beschouwing over
wie gebruik maken van het Goois Natuurreservaat en
beschrijft hoe het stedelijk gebied en het natuurgebied
al decennia lang invloed op elkaar hebben. Hoofdstuk
2 gaat in op de doelstelling zoals die is vastgelegd in
de statuten van de Stichting Goois Natuurreservaat,
deze vormt het vertrekpunt bij de visie op recreatie.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op relevante wet- en
regelgeving die bepalend is voor het beheer van
het gebied. Hoofdstuk 4 schetst hoe het Goois
Natuurreservaat de recreatie in de loop van de tijd
heeft vorm gegeven en hoe de huidige praktijk eruit
ziet. Hoofdstuk 5 geeft aan wat de achterliggende
visie is op het gebied van recreatie binnen het Goois
Natuurreservaat op basis van het stichtingsdoel en
de beheervisies. Hoofdstuk 6 sluit af met de plannen/
ontwikkelingen zoals we die op dit moment voorzien.
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1. Wie maken gebruik van het
Goois Natuurreservaat
Er wonen anno 2021 ongeveer 214.000 inwoners in de 5 Gooise gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen en Laren. Vanuit de stedelijke kernen maken de inwoners gebruik van het rondom gelegen natuurgebied Goois
Natuurreservaat. Dat geldt overigens niet alleen voor de bewoners van de Gooise kernen. We kunnen er gerust vanuit gaan
dat ook veel inwoners van de omliggende kernen zoals Eemnes, Hollandse Rading, Loosdrecht, ’s-Graveland, Kortenhoef
naar het Goois Natuurreservaat komen om daar van natuur en landschap te genieten en van de recreatiemogelijkheden
gebruik te maken. Ook komen er bezoekers van de verderaf gelegen grotere steden Almere, Amersfoort, Amsterdam en
Utrecht.
Er zijn veel bezoekers die frequent het natuurgebied bezoeken bijvoorbeeld om de hond uit te laten of te sporten.
Sommigen passeren het gebied tijdens woon-werk/school-verkeer. Anderen, die veelal wat verder weg wonen, komen
incidenteel naar het Goois Natuurreservaat. Ook zijn er bepaalde plekken (bijvoorbeeld de schaapskooi Blaricum tijdens
de lammertijd) en momenten van het jaar (als de heideplanten bloeien en tijdens de herfst) dat het Goois Natuurreservaat
extra bezoekers trekt die ook van verder weg komen.
Een belangrijk kenmerk van net Gooi is de sterke band en wederzijdse afhankelijkheid tussen de Gooise stedelijke
gebieden met haar inwoners aan de ene kant en het natuurgebied met de hoge natuur-, landschappelijke,
cultuurhistorische en recreatieve waarden aan de andere kant. Het natuurgebied is er op ingericht om de bezoekers die zo
dichtbij wonen, een gastvrije ontvangst te bieden. Er is relatief weinig toerisme. Tijdens de zomervakantieperiode is het
dan ook vrij rustig in de gebieden, in tegenstelling tot andere natuurgebieden buiten het Gooi waar toerisme in de zomer
tot grote drukte kan leiden.
De lokale inwoners weten de natuurgebieden goed te vinden. We ervaren mede daardoor over het algemeen een groot
draagvlak voor het behoud en zorgvuldig beheer van dit unieke natuurgebied, het fraaie landschap en de recreatieve
mogelijkheden die het biedt.
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2. De statutaire doelen van het
Goois Natuurreservaat
Het natuurgebied is eigendom van de Stichting Goois Natuurreservaat. Het bestuur van de stichting is het hoogste
besluitvormingsorgaan binnen de stichting. In dit bestuur hebben vertegenwoordigers zitting van de Gooise gemeenten,
van Amsterdam en van provincie Noord-Holland (de participanten). Het bestuur handelt op basis van het doel zoals dat is
opgenomen in artikel 2 van de statuten van de stichting:

Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
a. de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar
gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te
behouden; en
b. aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen
bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.
Dit betekent dat het beheer zich in eerste instantie richt op het in stand houden van het natuurgebied. De bezoekers
krijgen de mogelijkheid om van het natuurschoon van het natuurgebied te genieten. We bieden hen de mogelijkheid om de
natuur te beleven. Dit kunnen we ook beschouwen als recreatie of recreatief medegebruik. Daarin schuilt een zeker risico
want recreatie is een ruim begrip dat ook recreatievormen omvat die niet gericht zijn op natuurbeleving. In de context van
deze notitie gaat het om recreatie die verenigbaar is met de natuurdoelstelling.
De duurzame instandhouding van natuur en landschap van het Goois Natuurreservaat is belangrijk voor de inwoners
van het Gooi. Het garandeert dat iedereen blijvend kan genieten van het natuurgebied. Betekent het dan ook dat elke
recreatieve ontwikkeling positief is en gefaciliteerd en/of gestimuleerd moet worden in het belang van het natuurgebied?
Dat is een essentieel vraagstuk voor Stichting Goois Natuurreservaat. Het raakt de vraag waar het ideaal-evenwicht
zich bevindt tussen natuur en recreatie. Dat is des te belangrijker bij toekomstige ontwikkelingen zoals bij toename van
het aantal bezoekers van het Goois Natuurreservaat en bij verandering van recreatiepatronen. Hierbij is niet alleen het
perspectief van Stichting Goois Natuurreservaat van belang; er zijn ook overheidsregels en beleid dat van invloed is op het
beheer van het gebied.
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3. Relevante wet- en regelgeving

In de loop van de tijd is er voor natuurgebieden in Nederland door allerlei ontwikkelingen een vrij hoog
natuurbeschermingsniveau bereikt. In het begin van de 20e eeuw, kregen vogels en bossen een wettelijke bescherming.
En decennia later gold dat ook voor planten-, diersoorten en gebieden. Grote delen van het Goois Natuurreservaat zijn
vanaf eind jaren ’80 van de vorige eeuw aangewezen als beschermd natuurmonument inzake de Natuurbeschermingswet
1967 (gewijzigd in 1998). Dat was de zwaarste vorm van wettelijke bescherming die er bestond in Nederland. De
Natuurbeschermingswet is in 2017 overgegaan in de Wet natuurbescherming waarbij de specifieke gebiedsbescherming
is opgeheven. De Wet natuurbescherming is echter nog steeds van toepassing op het Goois Natuurreservaat en
beoogt naast bescherming van flora en fauna ook de internationale verplichtingen na te komen zoals de EU Vogel- en
Habitatrichtlijn, Natura2000 en de Ramsarconventie.
Verder maakt het Goois Natuurreservaat onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) dat op grond van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening van Noord-Holland beschermd is. De gemeenten zijn verplicht deze te voorzien
van de planologische bestemming Natuurgebied. De specifieke kenmerken van de natuurgebieden zijn vastgelegd in de
Wezenlijke Kenmerken en Waarden (WKW) van een gebied die zijn opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening
NH2020. Het vertrekpunt bij de bescherming is dat de NNN kwantitatief en kwalitatief in stand blijft. Bij ontwikkelingen in
de NNN wordt getoetst of er aantasting optreedt van de WKW, of er een groot maatschappelijk belang aan de orde is en of
er geen alternatieven zijn. Bij aantasting van de WKW is sprake van een compensatieplicht.
Naast haar statutaire doelen, heeft de Stichting Goois Natuurreservaat dus ook op grond van de overheidsregels de
verplichting de natuur en het natuurgebied in stand te houden. Bij ontwikkelingen op het gebied van recreatie moet
goed beoordeeld worden welke effecten de ontwikkeling heeft op de natuur (de WKW) en welke regels in de provinciale
ruimtelijke verordening van toepassing zijn.
Voor de instandhouding van de natuurwaarden wordt door provincie NH beheersubsidie verstrekt aan het Goois
Natuurreservaat. Deze subsidie brengt een verplichting met zich mee voor het uitvoeren van gerichte maatregelen om
de natuur te beheren en te beschermen en bestaat uit een beperkte bijdrage die ingezet kan worden voor openstelling
voor het publiek. De subsidie dekt geen kosten voor het aanbrengen en onderhouden van recreatieve voorzieningen. In de
praktijk worden de - overigens niet geringe - kosten van recreatie dus gedekt door de bijdragen van de participanten van
het Goois Natuurreservaat.
Er is nauwelijks specifieke wet- en regelgeving voor recreatie, recreatieve paden en voorzieningen. In z’n algemeenheid
geldt natuurlijk dat de veiligheid geborgd dient te zijn en dat regelmatige inspectie en onderhoud moeten plaatsvinden om
hieraan te voldoen.
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4. Recreatie binnen het Goois
Natuurreservaat: de huidige praktijk
Gastvrij Goois Natuurreservaat
Vanuit elk dorp/stad in het Gooi is er een keur aan mogelijkheden om het Goois Natuurreservaat te ervaren. Het aantal
ingangen is groot. Of je wandelaar bent, graag fietst of te paard de natuur in wilt, overal zijn er mogelijkheden. De
netwerken van wandel-, fiets- en ruiterpaden zijn omvangrijk en fijnmazig. Er wordt wel gezegd: ‘dat waar je je ook bevindt
in het Gooi, je altijd binnen 10 minuten in een natuurgebied van het Goois Natuurreservaat kunt zijn.’
Bij de inrichting van het natuurgebied behoren verder tientallen zitbanken, uitkijkpunten, dagrecreatieterreinen met
speelweides en picknickplaatsen, afvalbakken en speelmogelijkheden. Ook zijn er 2 seizoenskampeerterreinen binnen het
Goois Natuurreservaat.
Het Goois Natuurreservaat was de eerste natuurbeheerder in Nederland die in het kader van de realisatie van de
natuurverbindingen recreatie op natuurbruggen toestond, uiteraard binnen randvoorwaarden. De praktijk heeft
uitgewezen dat onder bepaalde omstandigheden een combinatie van een natuurverbindingsfunctie en recreatie mogelijk
is, als de verbindingszone daarvoor effectief is ingericht.

Meest voorkomende vormen van recreatie
De meest voorkomende vormen van recreatie in onze natuurgebieden zijn wandelen (al dan niet met de hond), fietsen en
paardrijden (al dan niet met een koets). Er zijn zeer veel sporters die regelmatig gebruik maken van het natuurgebied voor
hun activiteiten zoals hardlopen, bootcamps en mountainbiken.
Er is in vergelijking met andere natuurbeheerorganisaties in Nederland een ruimhartig hondenbeleid. Op zeer veel
plaatsen zijn er mogelijkheden om de hond los te laten. Loslopende honden kunnen verstoring opleveren voor in de natuur
voorkomende dieren. Dit staat op gespannen voet met de natuurdoelen, ook is sprake van hinder voor andere bezoekers.
Om die reden heeft het Goois Natuurreservaat vanaf 15 juli 2021 de nieuwe hondenmaatregel ingevoerd waarbij in het
natuurgebied maximaal 3 honden per begeleider is toegestaan.

Bewegen in de natuur; een belangrijke basis voor welzijn en gezondheid
In toenemende mate is duidelijk dat in de natuur zijn en actief bewegen in de natuur belangrijk is voor de mentale en
fysieke gezondheid van mensen. Dat heeft de afgelopen corona-periode wel laten zien. Meer bezoekers dan ooit wisten
onze natuurgebieden te vinden en te waarderen als hun groene thuis. Het Goois Natuurreservaat faciliteert dit met een
omvangrijk netwerk aan wandel-, fiets- en ruiterpaden en ook met diverse wandel- en fietsroutes zoals de 9 wandelingen
in het Gooi en het Voetstappenpad.
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Infographic Natuur beleven
jaar 2020
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km
fietspaden

89

km
ruiterpaden

5 uitkijkpunten

27
2
1

Magdalenaberg
Eukenberg
Tafelberg
Berg op Anna's Hoeve
Vogelkijkhut Hilversums
Wasmeer

108

km wandelroutes

parkeerplaatsen
kleuterpaden
speelbos ‘t Laer

2 seizoen campings
Camping Franse Kamp
Camping Parrewijn

www.gnr.nl

@mooigooi

@gooisnatuurreservaat
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Goois
Natuurreservaat

De natuurgebieden worden veel gebruikt om te sporten
(fietsen, hardlopen en trainingen/bootcamps). Dat
gebeurt als evenement, groepsgewijs, in clubverband
en vaak ook individueel. Andere vormen van gebruik
zijn o.a. yoga, stiltewandelingen, natuurexcursies,
geocaching en wandelevenementen.
Vanuit dit omvangrijke pakket voorzieningen in het
natuurgebied ondersteunen wij naar vermogen
initiatieven van de GGD op het vlak van bewegen in de
natuur alsmede de diverse sportakkoorden binnen de
diverse gemeenten.

Natuureducatie in en over het Goois
Natuurreservaat
Natuureducatie vindt al decennia lang plaats waarbij
onder andere wordt samengewerkt met het IVN en
de Stichting Omgevingseducatie. Er zijn natuur- en
landschapsexcursies onder leiding van boswachters
of IVN-gidsen. Binnen het Goois Natuurreservaat
zijn enkele natuureducatieve paden voor kleuters
gerealiseerd inclusief een programma voor ouders/
begeleiders. Er is een groepsverblijf waar kinderen
met begeleiders kunnen overnachten in het kader
van bijvoorbeeld een schoolwerkweek inclusief een
natuureducatie programma. Leerlingen van het
basisonderwijs leren bij de schaapskooi Blaricum alles
over schapen, heide en begrazing. Bij de Natuurbrug
Zanderij Crailoo kunnen leerlingen van het voortgezet
onderwijs les krijgen over en werken aan een project
over natuurverbindingen. Op diverse plaatsen bieden we
informatie aan op informatieborden, de website en op
social media.
Het gebouw de Infoschuur wordt samen met de groene
groeperingen in de regio gebruikt om natuureducatieve
en verenigingsactiviteiten te houden zoals cursussen,
lezingen en vergaderingen.
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5. Recreatie binnen het
Goois Natuurreservaat: onze visie
In de voorgaande paragrafen is geschetst welke recreatieve mogelijkheden er allemaal zijn en op welke wijze daarvan
gebruik wordt gemaakt. Hieruit valt af te leiden dat het faciliteren van allerlei vormen van recreatie al tientallen jaren een
belangrijk taak is van het Goois Natuurreservaat: het zit als het ware in onze genen. Het resultaat is dat het huidige pakket
voorzieningen en de gebruiksmogelijkheden binnen het Goois Natuurreservaat zoals eerder aangegeven, omvangrijk en
divers is. De vraag is welke visie we daarop hebben en hoe we in de toekomst hiermee om willen gaan.
De basis voor onze kijk op recreatie is neergelegd in de beheervisie Goois Natuurreservaat 2020-2031 die recent is
vernieuwd en in december 2020 door het bestuur van de stichting Goois Natuurreservaat is vastgesteld; De visie is te
vinden op de website: https://gnr.nl/media/1629/gnr_beheervisie_final-1.pdf
De belangrijkste elementen zoals die in de beheervisie zijn opgenomen, komen hieronder aan bod.

Op zoek naar de balans
Er zijn de nodige gerechtvaardigde zorgen over de balans tussen natuur en recreatie. Allereerst kunnen we vaststellen
dat de natuur het moeilijk heeft. Ondanks alle inspanningen van afgelopen decennia, is er sprake van slechte (milieu)
omstandigheden (stikstof), versnippering, klimaatverandering (onder andere verdroging) en van een afnemende
biodiversiteit.
Een hoge recreatiedruk komt daar bovenop. Dit leidt tot verstoring die bijvoorbeeld heel zichtbaar wordt als reeën
worden opgejaagd door honden. Hierbij kunnen reeën verwond of gedood worden, of tijdens hun vlucht worden
aangereden bij de passage van een nabij gelegen weg. Dit gebeurt jaarlijks enkele keren. Ook sterven er jaarlijks enkele
schapen die worden achtervolgd en gebeten door honden. Overigens zijn er ook in toenemende mate spanningen tussen
recreantencategorieën. Denk bijvoorbeeld aan wandelaars, ruiters en mountainbikers die deels gebruik maken van
dezelfde paden. Of aan overlast van honden bij wandelaars, fietsers en ruiters. Afgelopen jaar zijn deze verschijnselen
als gevolg van de corona-maatregelen nog beter zichtbaar geworden omdat het bezoek aan natuurgebieden enorm is
gestegen.
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Hierbij speelt nog de volgende ontwikkeling: de
Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de Regio Utrecht
hebben de opgave om in 2030 240.000 respectievelijk
84.000 extra woningen te bouwen. Dat betekent
een bevolkingstoename van ca. 700.000 inwoners
binnen een afstand ca 20-30 km vanaf het Gooi. Ook
deze nieuwe bewoners zullen de (vanzelfsprekende)
behoefte hebben de natuur in te gaan en ook af en toe
het Goois Natuurreservaat bezoeken.
De verwachting is dat de recreatiedruk in het Goois
Natuurreservaat nog verder zal toenemen. Als de
recreatiedruk zich zodanig ontwikkelt dat het ten koste
gaat, of dreigt te gaan van de natuur, zijn maatregelen
nodig om hieraan sturing te geven. We gaan dan op
zoek naar een verantwoorde balans die recht doet
aan het behoud van de natuur zodat bezoekers ook
daadwerkelijk blijvend van het natuurschoon kunnen
genieten.

Zonering
Een belangrijk instrument om de balans te bewaren is
zonering. Zonering door inrichting en geleiding van het
recreatieve gebruik, de ligging van parkeerplaatsen
en aanwijzing van hondenlosloopgebieden kunnen in
belangrijke mate bijdragen aan het in goede banen te
leiden van de recreatie. Dit wordt waar mogelijk en
wenselijk afgestemd met andere terreinbeherende
collega’s in de regio. Het is hierbij belangrijk meer te
weten te komen over de recreatievormen en motieven,
de verspreiding en de intensiteit. Hiervoor willen we
het recreatieve gebruik van de gebieden beter in beeld
brengen. Praktijkkennis van het recreatieve gebruik en
de recreatiestromen in onze gebieden moeten worden
aangevuld met onderzoeksgegevens. Mede op basis
van deze informatie kan per gebied bekeken worden
of er aanpassingen nodig zijn met betrekking tot de
recreatieve inrichting en het gebruik, in relatie tot de
aanwezige natuurwaarden en beheerdoelstellingen van
het desbetreffende gebied.
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6. Hoe gaan we recreatie in de
toekomst faciliteren?
Toenemende recreatiedruk in goede
banen leiden
In zijn algemeenheid geldt dat - net als nu - het
Goois Natuurreservaat in de toekomst ruimhartig
zal zijn opengesteld. Voorzien van veel recreatieve
voorzieningen en voor veel doelgroepen interessant
om te bezoeken. De komende jaren gaan we plannen
maken om de balans tussen recreatie en natuur
goed te houden waarbij in het bijzonder de gewenste
zonering beter vorm moet krijgen. Het is te verwachten
dat intensievere activiteiten en voorzieningen meer
naar de rand van de natuurgebieden worden verplaatst.
Zo ontstaan meer rustige deelgebieden en kan er meer
rekening gehouden worden met wensen en voorkeuren
van verschillende doelgroepen. Ook kan het zijn dat
er maatregelen worden genomen om verstoring van
natuur/fauna en hinder aan andere bezoekers in
sommige gebieden wat meer te beperken. Hierbij zal
ook gekeken worden naar grootschalige wandel- en
sportevenementen.
Tussen bezoekerscategorieën zijn er tegenstellingen
die tot uiting komen in irritatie en verstoring van de
natuurbeleving. Een goed voorbeeld is de huidige
toegangsregel dat fietsers/mountainbikes (MTB’s)
op wandelpaden mogen. Veel natuurliefhebbers,
rustzoekers c.q. wandelaars vinden dat onlogisch,
storen zich hieraan of ervaren overlast. Voor de MTB’s
biedt deze toegangsregel juist een goede mogelijkheid
hun sport in de natuur uit te oefenen. De komende
jaren zullen we deze situatie onderzoeken en bezien of,
en hoe, deze toegangsregel mogelijk aangepast moet
worden.

Padenstructuur: inzetten op kwaliteit in
plaats van kwantiteit
Het netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden is
fijnmazig, aantrekkelijk voor de gebruikers en wordt
dus ook intensief gebruikt. Vanuit dit gegeven is in
de beheervisie opgenomen dat deze netwerken niet
verder zullen worden uitgebreid, behalve indien ze
onderdeel uitmaken van bestaande plannen zoals een
wandel- en fietsverbinding in Plan Huydecopersweg.
De hoge recreatieve gebruiksdruk van het
natuurgebied heeft in de praktijk geleid tot een
groot aantal extra (sluip)paadjes wat leidt tot een
versnippering van het gebied. We willen dit beperken
door sluippaadjes af te zetten en waar er kansen zijn,
wandel- en fietspaden beter te structuren.
In het geval van aankopen van nieuw natuurgebied
wordt telkens bezien of openstelling mogelijk is en zo
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ja, hoe padenstructuren, hondenzonering en dergelijke kunnen worden vormgegeven en hoe een goede aansluiting op het
omliggende natuurgebied kan worden bereikt.
Door de aard, de ligging en de intensiteit van het gebruik van de fietspaden vraagt het een toenemende beheerinspanning
om de kwaliteit ervan op voldoende niveau te houden. Verwacht wordt dat de komende jaren sommige fietspaden worden
omgebouwd tot onderhoudsarme fietspaden om de instandhouding van het fietspadennetwerk als geheel beheersbaar
en betaalbaar te houden. Uitgangspunt blijft dat de fietspaden toeristisch-recreatief van aard zijn en dat ze - omdat ze in
natuurgebied liggen - bij duisternis niet toegankelijk zijn en onverlicht blijven.
Er zijn op dit moment zeer beperkt voorzieningen aanwezig voor minder-validen. Het is bekend dat de halfverharde
fietspaden gebruikt worden door rolstoelers en door slechtzienden. In overleg met organisaties op dit vlak, wordt deze
situatie verbeterd.

Investeren in duurzaam en bestendig recreatiemeubilair
Er is jaarlijks veel slijtage en schade door vernielingen aan recreatiemeubilair. Het hele pakket recreatieve voorzieningen
binnen het Goois Natuurreservaat (parkeerplaatsen, uitkijkpunten, zitbanken, doorgangen in hekwerken, bebording,
picknickset en afvalbakken) behoeft meer beheer-aandacht en een kwaliteitsverbetering waarbij ook gekeken moet
worden naar aspecten als verduurzamen en vandalismebestendigheid. Er zal fors geïnvesteerd moeten worden als we het
aanbod kwantitatief en kwalitatief op peil willen houden.

Natuureducatie en beleving: de jeugd heeft de toekomst
Uit allerlei onderzoek is gebleken dat het spelen in de natuur voor kleine kinderen een verrijking is in het pallet aan
speelmogelijkheden. Het is belangrijk voor het welzijn van kinderen en het kan een basis leggen voor toekomstige
draagvlak voor en betrokkenheid bij de natuur. Op dit moment is er 1 speelbos gelegen in de gemeente Laren nabij
het stedelijk gebied van Hilversum. Van dit speelbos wordt veel gebruik gemaakt. Vanwege het succes wordt er in het
noordelijk deel van het Goois Natuurreservaat in de gemeente Huizen een 2e speelbos gerealiseerd.
In het besef dat kinderen de toekomstige generatie vormen, is het belangrijk dat zij worden betrokken bij de natuur om
hen bewust te maken van de waarde en kwetsbaarheid daarvan. Natuurbeschermers hebben vrijwel zonder uitzondering
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in hun jonge jaren ervaringen opgedaan in de natuur die maakten dat zij zich willen inzetten voor de natuur. Het Goois
Natuurreservaat wil daarom naast alle andere doelgroepen vooral ook kinderen de gelegenheid bieden om in haar
terreinen bijzondere natuur-ervaringen op te doen.
Dat is op zichzelf niet nieuw, maar het huidige aanbod is te versnipperd en heeft te weinig aandacht gekregen. Het
Goois Natuurreservaat werkt momenteel aan een visie en een uitvoeringsprogramma voor natuureducatie. Gedurende
3 jaar zal een samenhangend pakket van educatieactiviteiten worden opgezet, met onder meer een doorgaande leerlijn
voor kinderen en jongeren. Er wordt ook bereikt dat meer samenhang ontstaat in de verschillende activiteiten zodat de
natuureducatie beter aansluit bij de verschillende doelgroepen, de leerdoelen en het onderwijsveld.

Meer capaciteit nodig
Een en ander vraagt algemeen geldende toegangsregels, een goede inrichting met passende voorzieningen gebaseerd
op een uitlegbare zoneringfilosofie, adequaat beheer, onderhoud en toezicht om het recreatief gebruik in goede banen
te leiden. Te verwachten is dat door de toename van recreatie de benodigde capaciteit voor toezicht, voorlichting,
handhaving en educatie zal toenemen.

Horecavoorzieningen niet ín, maar bíj het Goois Natuurreservaat
Soms krijgt het Goois Natuurreservaat de vraag of er horecavoorzieningen kunnen worden gerealiseerd in haar
natuurgebieden. We stellen vast dat er al veel horecavoorzieningen aan de randen van het Goois Natuurreservaat aanwezig
zijn. Vanuit dit gegeven is de vraag gerechtvaardigd of er überhaupt noodzaak bestaat om de horecamogelijkheden uit te
breiden. De status van NNN en de statutaire doelen van het Goois Natuurreservaat waarbij de natuur voorop staat, bieden
overigens geen mogelijkheid horeca in de natuur toe te staan. Dit wordt dan ook niet nagestreefd. Het is natuurlijk niet
uitgesloten dat er zich kansen voordoen in de buurt van het natuurgebied. Bij de afweging waar mogelijkheden zijn voor
horecavoorzieningen nabij het Goois Natuurreservaat, zullen de effecten op de natuur goed moeten worden betrokken.
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