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BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF     2021-3 

 
Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat  Kenmerk: 21-11301-1.01.49 
         Datum: 27 oktober 2021 
 
Aan: de gemeenteraden en colleges van B&W Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren  
en gedeputeerde staten van de Provincie-Noord-Holland 
 
Informatie bij: mw. drs C.W. (Karin) Kos (directeur-rentmeester) Telefoonnummer: 035 – 621 45 98 
 

Deze informatiebrief heeft als doel u te informeren over de besluiten die zijn genomen in het bestuur 
van de Stichting Goois Natuurreservaat van 7 oktober 2021. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u ook te informeren over het volgende. Enkele dagen geleden 
is de bijgevoegde brief (klik hier) met oproep aan alle politieke partijen van de vijf Gooise gemeenten 
gezonden.  
 
Met deze brief willen we aandacht vragen voor natuur en landschap bij het opstellen van de 
verkiezingsprogramma’s voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Dit is gedaan 
vanuit het gezichtspunt dat de Gooise politiek een aantal grote uitdagingen kent in de komende 
collegeperiode. Uitdagingen die direct van invloed zijn op de Gooise natuur en het landschap. Denk 
daarbij aan de thema’s wonen, werken, mobiliteit, leefomgeving en milieukwaliteit. Daar komt bij dat 
ook grote (inter)nationale thema’s zoals stikstof-, klimaat- en biodiversiteitsproblematiek tot het 
gemeentelijk niveau zijn doorgedrongen. 
 
Bij het aangaan van deze uitdagingen wil ik nog eens benadrukken dat onze natuurgebieden van groot 
belang zijn voor de planten en dieren die er thuishoren, én voor de inwoners van het Gooi. Er is in de 
afgelopen periode als gevolg van Corona, massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het Goois 
Natuurreservaat biedt om van de natuur te genieten. De opgetreden Coronadrukte zien we als 
voorbode van de drukte die zal ontstaan bij stijgende inwoneraantallen in de regio. Naar het zich laat 
aanzien, zal er komende jaren meer aandacht moeten zijn om deze drukte goed op te vangen. Hierbij is 
het zaak om de delicate balans tussen natuur en recreatie in evenwicht te houden.  
 
Maar het gaat niet alleen om recreatie. Alhoewel de natuurgebieden in het Gooi goed beschermd zijn 
door wet- en regelgeving, staat de biodiversiteit onder druk. Het behoud van de biodiversiteit is een 
belangrijke opgave bij het beheer van bossen, heidelandschap, graslanden en akkers. Dat is niet 
makkelijk, maar wel nodig omdat ook de algemene soorten het moeilijk hebben in onze 
natuurgebieden. Er zijn goede kansen voor verbetering van de biodiversiteit; in de natuurgebieden, en 
in het stedelijk gebied. Enkele van deze kansen zijn geschetst in bijgevoegde oproep aan de Gooise 
gemeenten waarvan we hopen dat deze inspireert om een groene invulling te geven aan de 
verkiezingsprogramma’s.  
 
Genomen besluiten uit de bestuursvergadering GNR d.d. 7 oktober 2021 
 
1. Besluit zienswijzen op jaarstukken 2020 en de  begroting 2022 

De gemeenteraad van Hilversum heeft per brief van 3 juni jl. een zienswijze ingediend op de 
jaarstukken. Van de andere participanten is geen zienswijze ontvangen.  

Het bestuur heeft ingestemd met onze toelichting op de zienswijze van de gemeenteraad van 
Hilversum. 

https://gnr.nl/media/1804/gnr_oproepgooisegemeente_versie-oktober-2021-deel-2.pdf
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De gemeenteraad heeft in deze zienswijze ook meer informatie gevraagd over de huidige en 
toekomstige recreatieve mogelijkheden in het Goois Natuurreservaat. Dit is verwoord in een aparte 
notitie ‘Recreatie in het Goois Natuurreservaat’ die door het bestuur is vastgesteld (klik hier)  

De toelichting en de notitie ‘Recreatie in het Goois Natuurreservaat’ worden via deze bestuurlijke 
informatiebrief met alle participanten gedeeld.  

 

2. Besluit extra maatregelen toelopen Natuurbrug Laarderhoogt 

Om de rust in de Natuurverbinding Laarderhoogt, die over de A1 loopt en de natuurgebieden van GNR 
daar met elkaar verbindt , te vergroten en knelpunten voor fauna op te lossen zijn extra maatregelen 
nodig in de toelopen naar de Natuurbrug. Deze zijn opgenomen in een projectvoorstel. Het bestuur 
heeft ingestemd met dit voorstel en het bijbehorende verzoek aan de Stichting Steun Goois 
Natuurreservaat om de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen. 

 

3. Besluit herinrichting parkeerplaats Fransche Kamp camping en Fransche Kamp heide 

De parkeerterreinen bij de Fransche Kamp en de Fransche kampheide zijn in zeer slechte staat. Dit is 
niet meer door reparaties van schade te ondervangen. Beide parkeerterreinen en toegangswegen 
dienen te worden gerenoveerd tot veilige parkeervoorzieningen die aansluiten bij de huidige en 
toekomstige parkeerbehoefte en goed passen in het natuurlijke landschap. Tevens zal een in slechte 
staat verkerend en teerhoudend asfaltpad van het seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp worden 
verwijderd. Het bestuur heeft ingestemd met de voorgestelde werkzaamheden en het bijbehorende 
verzoek aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat om de benodigde financiële middelen ter 
beschikking te stellen. 

 

4. Besluit aanvullende maatregelen wildrasters Naarderweg en Bussummergrindweg 

Om het aantal aanrijdingen met grotere zoogdieren zoals reeën op de Naarderweg en de 
Bussummergrindweg in Hilversum te verminderen, worden een aantal aanvullende maatregelen 
getroffen. Dit gebeurt ter ondersteuning van het functioneren van de Natuurbrug Zanderij Crailoo.  
Het bestuur heeft daarom besloten dat er een uitvoeringsplan wordt opgesteld waarin alle maatregelen 
zijn uitgewerkt conform het advies van Wageningen University & Research. Daarbij gaat het met name 
om het plaatsen en vervangen van verschillende typen wildrasters. Vervolgens vindt er afstemming 
plaats met de wegbeheerders. Het bestuur heeft ingestemd met dit voorstel en het bijbehorende 
verzoek aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat om de benodigde financiële middelen ter 
beschikking te stellen. 

 

5. Besluit uitwerking nieuwbouw Groepsverblijf ’t Laer   
In het groepsverblijf kunnen kinderen en hun begeleiders en ook volwassenen overnachten in de natuur 

en deelnemen aan natuureducatieve programma’s. Het gebouw van groepsverblijf ’t Laer is gedateerd 

en dringend toe aan vervanging. Een uitgewerkt businessplan voor groepsverblijf ’t Laer laat zien dat 

een sluitende exploitatie haalbaar wordt geacht. Er is voldoende reden om het herbouwplan verder uit 

te werken. Het bestuur heeft daarom de opdracht gegeven om een projectbouwplan uit te werken voor 

groepsverblijf ’t Laer op basis van het businessplan en daarvoor een bijdrage en garantstelling aan te 

vragen bij Stichting Steun Goois Natuurreservaat. Indien er middelen uit andere bronnen wordt 

verkregen wordt dat in mindering gebracht op de bijdrage van de Stichting Steun Goois 

Natuurreservaat.  

  

https://gnr.nl/media/1805/gnr_recreatievisie_def.pdf
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6. Besluit nieuwe kleding vrijwilligers 

Sinds 2007 zorgt het Goois Natuurreservaat voor kleding voor haar vrijwilligers, zodat zij veilig en 
zichtbaar kunnen werken in de natuurterreinen. De voorraad is bijna op.  Het bestuur heeft ingestemd 
met dit voorstel en het bijbehorende verzoek aan Stichting Steun Goois Natuurreservaat voor het 
financieren van nieuwe, duurzaam geproduceerde, vrijwilligerskleding voor de ca. 265 vrijwilligers die bij 
het Goois Natuurreservaat kleinschalig natuurbeheer verrichten en/of excursies, voorlichting en 
educatie verzorgen.  
 

 
 
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
mw. drs. C.W. (Karin) Kos 
directeur-rentmeester 


