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Verslag van de 41e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 30 mei 2017, aanvang 20.00 uur in de Oude Loods te Huizen.
Aanwezig zijn:
- de heer J. de Boer (voorzitter)
- mevrouw K. Heerschop (waarnemend directeur-rentmeester GNR)
- mevrouw S. Nijhof (IVN Gooi en Omstreken)
- de heer H. Casander (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
- de heer C. Langkemper (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- de heer B. van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
- de heer T. van Mens (KNNV Afdeling Gooi)
- de heer J. Oude Elferink (Vereniging Leefmilieu Het Gooi, de Vechtstreek e.o.)
- de heer F. Sikking (vertegenwoordiger Beheervrijwilligers GNR)
- de heer G. Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
- de heren P. Hulzink en D. van der Velden (GNR)
- mevrouw M. Evers (verslag)
Afmeldingen:
- mevrouw M. van Unen (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, wordt
vervangen door de heer C. Langkemper)
- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond)
- de heer B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
- de heer J. Huijsing (Gooise Atletiek Club)
- de heer D. Jonkers/de heer H. Metz (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 P. Spoorenberg (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, wordt vervangen
door de heer H. Casander)
- de heer B. van der Moolen (GNR)
1.

Opening en afwezigheidsmeldingen

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder een
aantal nieuwe deelnemers/vervangers. De secretaris neemt de afwezigheidsmeldingen door.
Voorafgaand aan het overleg vond een plezierige en interessante excursie plaats in de
omgeving van de Oude Loods, de wandeling ging over het terrein en de berg van de
Sijsjesberg en door Bikbergen/Crailo. De deelnemers spreken hun hartelijke dank uit aan de
heer Hulzink voor de begeleiding en de toelichting op verschillende punten onderweg.
Hierna stellen de nieuwe deelnemers zich kort voor. De heer Van Mens is de vaste opvolger
van de heer Hoeffnagel voor de KNNV, de heren Casander en Langkemper nemen waar voor
respectievelijk de heer Spoorenberg en mevrouw Van Unen.

2.

De Groene Schakel, presentatie door de heer D. van der Velden
Ontwikkelingen in de Groene Schakel: HOV/busbaan, verlegging van de Weg over
Anna's Hoeve, de Natuurbrug Anna's Hoeve-Monnikenberg en de inspanningen van GNR
om voldoende afschermende maatregelen rondom de infrastructuur te realiseren
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Voorzitter de heer De Boer geeft het woord aan de heer D. van der Velden.
De Groene Schakel gaat vooral over de samenhang tussen het Gooi en de rest van de
Utrechtse Heuvelrug. Er ligt inmiddels een aantal ecoducten, de huidige focus gaat uit naar de
verbinding bij Monnikenberg.
De A27 wordt verbreedt naar twee maal drie rijbanen, er komt een busbaan vanwege het
HOV project (door provincie Noord-Holland), de Weg over Anna’s Hoeve zal worden
verlegd en er zijn in de omgeving diverse bouwprojecten (ziekenhuis en woningbouwprojecten Anna’s Hoeve en aan de rand van landgoed Monnikenberg). Om de natuur te
verbinden wordt een faunatunnel aangelegd én een 50 meter breed ecoduct.
Er komt een 4 meter hoge grondwal, met een niet te steil talud 1 : 2 = aan de onderzijde een
16 meter brede grondwal. Eerst worden hiervoor bomen gekapt, daarna worden op de
grondwal weer bomen geplant.
Het Goois Natuurreservaat is geconfronteerd met al deze externe ontwikkelingen en wil daar
zo goed mogelijk mee om gaan. Het bestuur wil zich ervoor hard maken dat de Groene
Schakel goed gaat functioneren. Daarom is gekeken naar de inpassing en afscherming van alle
op stapel staande infrastructuur. Er zijn inmiddels veertig verschillende maatregelen
beschreven, deze zijn nodig om de natuurverbindingen goed te laten werken. Een deel van de
maatregelen kan worden ondergebracht in de projecten die al lopen. Dit is echter niet voor
alle maatregelen gelukt. Voor achtentwintig maatregelen is een apart project gemaakt: Project
Voltooiing Groene Schakel. Deze plannen worden binnenkort ondertekend door Provincie
Noord-Holland, gemeenten Hilversum en Laren en GNR. Een van de aspecten hierin is een
afspraak over grondruil in plaats van onteigening. Dit is de uitkomst van goede
onderhandelingen om tot een minnelijke ruil te komen. Grond die in het bezit van GNR komt
betreft de Weg over Anna’s Hoeve, het terrein bij de scouting en een stuk grond bij Crailo.
De heer Loggen vraagt hoe breed de infrastructuur wordt. De heer Van der Velden antwoordt
dat dit naar schatting 50 meter zal zijn. Nog niet alles is tot in detail ontworpen. Een deel ligt
nog op de tekentafel omdat gekozen is voor “design and construct”. Dit betekent dat de
aannemer ontwerpt en uitvoert, en daarbij aan bepaalde eisen moet voldoen.
De heer Loggen vraagt of er een berekening is gemaakt van de geluidsbelasting op de
omgeving wanneer alle verkeersstromen gebundeld worden. De heer Van der Velden zegt dat
om uitstraling van geluid, licht en beweging effectief te kunnen afschermen juist gekozen is
voor zoveel mogelijk bundeling van functies.
De heer Van der Velden geeft een korte opsomming per project van de zaken die onder dat
project vallen, in volgorde van planning/uitvoering:
- project Verbreding A27: faunatunnel Monnikenberg, rasters A27 (volledig uitgerasterd),
maatregelen geluid-licht-beweging. Natuurinrichting omgeving faunatunnel. Uitvoering:
2017/2018, gereed in 2019.
- project HOV: natuurbrug Anna’s Hoeve, verlegging Weg over Anna’s Hoeve (WOAH),
schermen bij fly-over en natuurbrug, aanvullende kleine faunapassages, rasters lang HOV
(volledig uitgerasterd) en rasters langs verlegde WOAH (inclusief nieuw fietspad langs
HOV). Planning: 2018-2021
- Project Voltooiing Groene Schakel: herstel Monnikenwater, omvormen van
landbouwgronden tot heide en heischraal grasland, realiseren heidecorridor, natuurlijke oevers
en poelen, aanleg afschermende grondwallen langs infrastructuur verlegde WOAH (4 meter
hoog grond + beplanting), nieuwe fiets en wandelpaden, vlonderpaden, opknappen heuvels
Anna’s Hoeve en verplaatsen parkeervoorzieningen. Planning: 2019-2021
De heer Langkemper informeert naar de ruiterpaden. De heer Van der Velden antwoordt dat
waar op dit moment ruiterpaden liggen (bij ’t Laer/A27/Molshoop) deze gehandhaafd worden
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of een klein stukje opgeschoven om goed ontsloten te worden, er komen echter geen nieuwe
paden bij. Er is niet voor gekozen Anna’s Hoeve of Monnikenberg verder te ontsluiten voor
ruiters. De huidige belasting met wandelaars en fietsers/mountainbikers is al vrij hoog.
Het ecoduct is gesloten voor alle recreatie en wordt alleen een verbinding voor de natuur.
Naast bovengenoemde projecten is er nog het gebied van de verkeerslus (de ‘spaghetti lus’ /
Projectgebied Plan Huydecopersweg) dat opnieuw wordt ingericht. Naar verwachting komt
dit gebied eind 2018 vrij en kan de inrichting in 2019 worden uitgevoerd. Binnenkort start
daarvoor het plannen maken, afzonderlijk van de andere projecten. Hierin zal wel plaats zijn
voor nieuwe ruiterpaden.
De heer Vorstman vraagt waarom de keuze voor het HOV traject zo is uitgevallen als nu. De
heer Van der Velden licht toe dat dit een keuze is van de provincie. Kijkend naar de natuur
zijn er grote voordelen bij een ander voorstel, de Tergooiboog. GNR heeft echter alleen een
brief gekregen waarin onteigening wordt aangekondigd. Hoewel er weinig speelruimte leek te
zijn een jaar geleden is het in gesprekken daarna en met veel inzet van GNR collega’s gelukt
om een sluitend geheel van voorzieningen te krijgen, met een goed tijdpad en extra financiële
ondersteuning. Er is echter nog steeds alle hens aan dek. De heer De Boer voegt hieraan toe
dat hij verwacht dat ook in de uitvoeringsfase nog veel energie gestoken moet worden. Er
wordt een hoge prijs betaald met het opofferen van de oude beuken langs het spoor. Dit zal
veel impact hebben en erg wennen zijn voor mensen die Monnikenberg een warm hart
toedragen.
De heer Van der Velden zegt dat GNR 100 opmerkingen heeft gemaakt als zienswijze op de
HOV. Op 30 punten is een resultaat behaald. De aanleg kan echter niet voorkomen worden,
alleen zo goed mogelijk van de natuur afgeschermd. En dan niet met betonnen schermen,
maar met zoveel mogelijk groen en natuur.
De heer Langkemper ziet een heel strakke planning en krappe tijden om alles te realiseren.
Hier sluiten allen zich bij aan en wensen het Goois Natuurreservaat heel veel succes met de
voortgang en uitvoering.
Voorzitter de heer De Boer dankt de heer Van der Velden zeer voor deze uitgebreide
presentatie, discussie en toelichting en sluit hiermee dit agendapunt af.
3.

Evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag van de 40e vergadering
d.d. 7 februari 2017

Het vorig verslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Naar aanleiding van het vorige verslag:
Op bladzijde 4 in het vorige verslag is gesproken over het beheerplan heideterreinen. De heer
Sikking vraagt wanneer dit openbaar wordt. De heer Hulzink zal in het volgende overleg een
presentatie geven over het beheerplan heideterreinen. Deze presentatie wordt de komende tijd
ook gegeven aan vrijwilligers en interne medewerkers.
Op bladzijde 7 in het vorige verslag is gesproken over een ovale fietstunnel onder de oprit
A27 bij Hilversum, een tunnelvorm zoals cerviduct De Woeste Hoeve die heeft.
4. Mededelingen uit bestuur en organisatie, actualiteiten
De voorzitter geeft mevrouw Heerschop het woord. Mevrouw Heerschop heeft feestelijk
nieuws: de vrijwillige medewerkers Goois Natuurreservaat hebben de Emil Ludenpenning
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ontvangen. Iedereen heeft een oorkonde ontvangen en de Emil Ludenpenning zelf ligt in de
glazen tafel in de hal van GNR. De heer Sikking toont de oorkonde en deze gaat de tafel rond.
De leden van de klankbordgroep spreken hun felicitaties uit aan alle vrijwilligers.
Sinds april van dit jaar is de heer Kees-Jan Dosker aangesteld als nieuwe onafhankelijk
voorzitter van GNR. De heer Dosker is directeur van het Nationaal Restauratiefonds en heeft
veel ervaring in verschillende functies.
In juni worden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld, er waren veel goede kandidaten.
Mevrouw Heerschop zal tot nader bericht de functie van waarnemend directeur-rentmeester
vervullen.
Het nieuwe bestuur zal zakelijk zijn ingesteld en voorwaardenscheppend werken. Niet alles
gaat meer langs het bestuur. Het bestuur zal vier keer per jaar overleggen.
Voor wat betreft het transitievoorstel is er 1,1 miljoen euro nodig om dit uit te voeren. De
voorstellen liggen nu in alle gemeenteraden, drie gemeenten zijn inmiddels in hun commissie
vergadering akkoord. Het voorstel betekent een opbouw in vier jaar van zes euro per inwoner
naar elf euro per inwoner, structureel. Er kunnen dan ook nieuwe functies worden ingericht,
zoals fondsenwerver en specialist verdienmodellen. Ook is er behoefte aan een
kwartiermaker, om binnen GNR samen te kijken naar projectmatige aanpak in verband met
verwerving projectgelden en deze nieuwe aanpak in de organisatie zich eigen te maken.
Bij de Franse Kamp zijn zestig groepsschuilplaatsen die tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW) behoren. In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO
werelderfgoedlijst te komen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Het Goois
Natuurreservaat heeft haar steun betuigd voor deze nominatie. Toekenning zal meer status
geven en maakt duidelijk wat waard is om bewaard te blijven. Dit in opvolging van de
Natuurbeschermingswet die is afgeschaft.
Voorzitter de heer De Boer zegt samenvattend te kunnen stellen dat het fijn is zoveel positief
nieuws te horen, er zijn een aantal belangrijke stappen gemaakt.
5.

Mededelingen omtrent communicatie en publieksevenementen

Mevrouw Heerschop nodigt iedereen hierbij van harte uit om het schaapscheerfeest op
zaterdag 3 juni bij te wonen of zelf de schaar ter hand te nemen om een schaap te knippen. Uit
eigen ervaring kan zij zeggen dat dit een unieke beleving is.
Verder is er een adoptanten dag/avondwandeling op 1 juli en is iedereen van harte
welkom bij de wandelvierdaagse Het Gooi die op 21 tot en met 24 juni plaatsvindt.

6. Informatie over het uitgevoerde bezoekersonderzoek in de terreinen
(Voor de vergadering gemaild ter kennisname, integraal opgenomen in verslag)

In het bezoekersonderzoek Noord-Holland heeft het Goois Natuurreservaat een 5-tal
natuurgebieden laten onderzoeken: Naarder Eng, Hoorneboegse Heide, Wester- en
Bussummerheide, Spanderswoud & Fransche Kampheide en Tafelberg & Blaricummerheide.
Dit is met 1600 ha. meer dan de helft van het Goois Natuurreservaat. Een aantal voor het Gooi
belangrijke uitkomsten zijn:
-

het bezoek aan de Gooise natuur met een geschatte 5 – 6 miljoen unieke bezoeken per jaar.
het gemiddelde rapportcijfer dat deze bezoekers geven voor deze vijf gebieden is een 7,8.
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Verder valt op dat genieten van de natuur de belangrijkste reden is om naar de natuurgebieden
van het Goois Natuurreservaat te gaan. De kwaliteit van het landschap wordt met een 8,0
beoordeeld. Meer dan de helft van onze bezoekers (59%) komt met gemotoriseerd vervoer
naar de natuur. Eenmaal in de Gooise natuur is wandelen de belangrijkste activiteit. Naast
veel waardering voor natuur en het landschap zijn er ook een aantal opvallende ergernissen.
Vaak worden hier de drukte door recreatie, versleten of kapot meubilair, zwerfafval en de last
van loslopende honden genoemd.
Voor Goois Natuurreservaat is het onderzoek en vooral ook de grote aantallen bezoekers en
hierdoor de druk op de voorzieningen, aanleiding om binnen de regio Gooi en binnen de
Metropolitane Regio Amsterdam (MRA) nadrukkelijker te gaan pleiten voor een goede
regulering van de in de nabije toekomst te verwachten groei van de recreatiestromen vanuit de
MRA. De ontwikkelingen in de bezoekersaantallen en de geuite kritiek en suggesties van
bezoekers wijzen nadrukkelijk in de richting van meer investeringen voor de recreatieve
voorzieningen in de natuurgebieden van het Gooi. Dit onder andere ten behoeve van de
bereikbaarheid, toezicht en handhaving en van voldoende middelen voor het duurzaam
natuur- en recreatiebeheer.
De heer Hulzink zegt toe een extract over het Gooi te mailen aan de leden van de
klankbordgroep.
De heer Van Mens herinnert zich een tekst van dr. A.C.J. de Vrankrijker over recreatiedruk. Is
daarnaar gekeken? Mevrouw Heerschop vraagt zich af of dat een vergelijkbaar onderzoek is
geweest. De heer Hulzink geeft aan dat dit soort onderzoeken vaak methodisch niet
vergelijkbaar is. Hoe ouder het onderzoek hoe relatiever de tekst en de ervaring van “druk”.
De uitkomsten en aanbevelingen moeten ook geplaatst worden in de tijd. Een voorbeeld
hiervan is dat men met de schaapskooi aan de Hilversumseweg in Laren is gestopt omdat de
weg zo druk was. Als je echter foto’s uit die tijd ziet kun je dat beslist niet vergelijken met de
huidige verkeersdruk, die vele malen hoger is.
7.

Stand van zaken ontwikkelingen in/rond de terreinen van GNR, inclusief beheer,
door de heer P. Hulzink:
Voor de vergadering gemaild als schriftelijke stand van zaken, integraal opgenomen in
verslag:

1. Stand van zaken verwerving Sijsjesberg en realisatie Speelbos
Het bosgebied Sijsjesberg met een oppervlakte van ca. 12 ha is inmiddels
overgedragen van gemeente Huizen aan het GNR. Het parkeerterrein en een
randzone nabij het zwembad zijn niet overgedragen. Op 23 mei heeft er een
informatieavond plaatsgevonden in de buurt over de plannen voor de realisatie van
een speelbos in de Sijsjesberg.

Aanvulling tijdens de vergadering: de informatieavond was goed bezocht met ca
45 omwonenden/betrokkenen. Er wordt parkeerdruk ervaren door het al aanwezige
zwembad. Men wil graag weten of er extra druk bijkomt door een speelbos aan te
leggen. Vastgesteld is dat er nog vraagtekens zijn en het is onduidelijk wat de
uitkomst zal zijn. Eerst volgen verdere gesprekken en onderzoek van de
mogelijkheden.

2. Verwerving Landgoed Nieuw Cruysbergen
Reeds jaren wordt er tussen de gemeente en GNR gesproken over inrichting,
verwerving en beheer van de groene delen van het Mobilisatiecomplex Bussum
gelegen in de gemeente Gooise Meren. Er zitten een aantal heikele punten aan dit
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dossier zoals het in de loop der tijd toenemen van het aandeel bebouwing, een
fietspad en vervuilde grond en de kosten.
Op dit moment wordt de woonbebouwing gerealiseerd en de gemeente Gooise
Meren wil de groene delen nu echt overdragen aan GNR. Hierover zal in de komende
GNR-bestuursvergadering een voorstel op tafel liggen en een besluit worden
genomen.

Aanvulling tijdens de vergadering: de bebouwing bij de hoofdingang wordt een
één-laags bebouwing in de natuur, bij het woonhuis is sprake van een minituin en
verder een natuurlijke situatie. Over wat wel/niet kan moeten vrij harde afspraken
gemaakt worden. De gemeente regelt de bouwfase en als de inwoners er enige tijd
wonen en de omgeving is gestabiliseerd, dan komt GNR in beeld. GNR draagt
zorg voor het bos en de bosranden.
De heer Hulzink stelt voor om dit gebied tijdens de excursie in 2018 te gaan
bekijken.

3. Verwerving
Regelmatig is er aanbieding van particulieren om stukjes grond te verkopen aan het
Goois Natuurreservaat. Vooral in het gebied Huizereng is dit op dit moment aan de
orde en zijn er nog diverse hiaten in het terreinbezit. In het recente verleden was er
aankoopsubsidie. Die is er niet meer. Tegenwoordig moet het Goois Natuurreservaat
de aankoopsom zelf betalen.
Op dit moment zijn er enkele aankoopmogelijkheden actueel te weten een
voormalige kwekerij van heesters (1,36 ha en 0,70 ha) en een tweetal bosjes (1,72
ha), beide in de Huizereng. Hiervoor is een aanvraag voor een financiële bijdrage
ingediend bij het Pr. Bernard Cultuurfonds. Het is verheugend te melden dat deze
verzoeken om een bijdrage zijn gehonoreerd en dat ons bestuur heeft ingestemd met
aankoop en beheer.

Aanvulling tijdens de vergadering: de heer Oude Elferink oppert of gebruik
gemaakt kan worden van crowdfunding om stukjes grond aan te komen. Mevrouw
Heerschop zegt dat dit een goed onderwerp is voor de fondsenwerver om uit te
zoeken.

4. Paardenpensionstal De Schaapskooi en Verkeersstudie N525 Kruispunt La
Place
a. Met de erfpachter van het terrein van de paardenpensionstal bij La Place is
een driejarige voortzetting van de pensionstal overeengekomen. De
bedoeling van GNR is hier een nieuwe schaapskooi voor de rondtrekkende
schaapskudde te realiseren. De 3 jaar wordt door GNR gebruikt om een
locatiestudie uit te voeren naar de nieuwe schaapskooi. Dat zal binnenkort in
gang worden gezet.
b. Tijdens de vorige vergadering van de Klankbordgroep is aangegeven dat de
provincie een studie heeft verricht van verbetering van de veiligheid van de
kruising vóór het Geologisch Museum Hofland en het restaurant La Place
alsmede de paardenpensionstal. Het is vooral onveilig is door de veelvuldig
overstekende fietsers. Op verzoek van GNR heeft de provincie een
aanvullende studie gestart naar het rechttrekken van de tunnelinrit die aan
de westzijde steil en gevaarlijk is. In de set afspraken met de erfpachter is
afgesproken dat zij meewerkt aan het ter beschikking stellen van het terrein
om de tunnelinrit recht te kunnen trekken.

Aanvulling tijdens de vergadering: de heer Oude Elferink is blij met de oplossing
voor de fietstunnel. Mevrouw Heerschop laat weten dat de overeenkomst is
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ondertekend, dus dat is gunstig. De heer Hulzink voegt daaraan toe dat de
provincie nog nadenkt over de realisatie, apart realiseren of combineren met de
kruising. De ontsluiting van de paardenstal moet ook nog worden bepaald. De
uitkomst is afhankelijk van het meerjarenprogramma van de provincie.
5. Onbewaakte spoorovergangen
Op verzoek van spoorbaanbeheerder Prorail is verkend of de 2 niet actief bewaakte
spoorwegovergangen op het traject Hilversum-Utrecht naar het inzicht van GNR
moeten blijven bestaan. Hieruit is het volgende naar voren gekomen. De noordelijke
spoorwegovergang - in de Maartensdijkseweg - is belangrijk o.a. voor de realisatie
van een gedeelte van het fietsrondje Hilversum (plan Huydecopersweg). De
zuidelijke spoorwegovergang heeft na gereedkomen van de Natuurbrug
Zwaluwenberg sterk aan betekenis ingeboet.

6. Uitwerking Beheerplan voor de bossen
Het beheerplan 2010-2019 heeft op een aantal punten een globaal karakter. Er
bestaat behoefte het bosbeheer van het GNR nader uit werken. Hiertoe is een
opdracht gegeven aan een extern bureau. Dit leidt tot een gedegen inventarisatie van
de bestaande bossen en tot een planning van het gewenste beheer.

Aanvulling tijdens de vergadering: de heer Hulzink deelt mede dat 1600 ha bos nu
wordt geïnventariseerd. Als er een nader plan ligt zal de heer Hulzink dit
presenteren aan de klankbordgroep.

7. Natuurontwikkeling Waterparel Zanderij Crailoo
Stand van zaken is dat er een aanbesteding heeft plaatsgevonden en dat er financieel
tekort is vastgesteld. Hiertoe is een aanvraag ingediend bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Verwachte uitvoering moet nog worden gepland.

Aanvulling tijdens de vergadering: de heer Hulzink deelt mede dat het geld is
toegezegd.

8. Natuurverbinding Hoorneboeg
Zoals bekend is, is het project - gericht op het maken van een heideverbinding via de
natuurbruggen tussen Hoorneboegse heide en het Hilversums wasmeer - ‘on hold’
gezet. In de tussentijd is met diverse betrokken overheden afgestemd.
Overeengekomen is dat de provincie Noord-Holland het GNR bij het proces gaat
ondersteunen. Zij heeft verkennende gesprekken gevoerd met belanghebbenden
(voor- en tegenstanders). Komende weken zal het initiatief worden genomen voor
een brede bijeenkomst onder aansturing van een onafhankelijke begeleider. Daaruit
zal een begeleidingsgroep worden geformeerd om het plan tegen het licht te houden.

Aanvulling tijdens de vergadering: de heer Hulzink deelt mede dat er ongeveer 200
mensen hebben gereageerd. De natuurwerkgroep Hoorneboeg wordt ook
betrokken.

De voorzitter dankt de heer Hulzink voor alle informatie en toelichtingen en sluit hiermee dit
agendapunt.
8.

Mededelingen uit de organisaties

De heer Sikking (vertegenwoordiger Beheervrijwilligers GNR)
Er is een derde vrijwilligersgroep opgericht in Huizen. In Gooi Noord wordt nu op dinsdag,
woensdag en donderdag gewerkt, totaal van deze drie groepen is 51 personen.
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De heer Casander (Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken)
De VWG viert dit jaar het 50 jarig bestaan op allerlei manieren. De bestuurderslunch in mei is
door te weinig belangstelling helaas niet doorgegaan. De VWG probeert nu in het najaar bij
gemeenten het thema stadsvogels in lokale gebieden onder de aandacht te brengen.
Voorzitter De Boer beveelt in dit kader een film over stedelijke initiatieven van
vogelbescherming aan. Deze is eenvoudig op te vragen.
De heer Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
Op 24 en 25 augustus wordt de Nacht van de Vleermuis gehouden. Nardinclant verzorgt dan
in Bikbergen en Crailosebos twee inventarisatienachten. Een aantal oude lanen in die bossen
worden bezocht om oude bomen in kaart te brengen.
De heer Van Mens (KNNV Afdeling Gooi)
Op dit moment zijn er nog maar drie bestuursleden. De KNNV is op zoek naar een voorzitter
en een algemeen bestuurslid.
De heer Vorstman (Stichting Behoud Gooise Heide)
Wegens drukke werkzaamheden gaat de heer Vorstman de klankbordgroep op termijn
verlaten. Zodra opvolging beschikbaar is zal hij deze introduceren.
De SBGH is intensief bezig met de ontwikkelingen rondom speeltuin Heidezicht. De
sluitingstijden zijn in het bestemmingsplan niet hard opgenomen. Wegens faillissement wordt
het theehuis aangeboden aan de hoogst biedende. De gemeente wil de openingstijd naar
tien uur ’s avonds brengen. Hier zijn door omwonenden grote bezwaren tegen. De heer
Vorstman vraagt om steun en input waar mogelijk om dit gebied in de avond rust te laten
houden.
Als input laat voorzitter de heer De Boer weten dat uit inventarisaties blijkt dat op de Westeren Bussummerheide nachtzwaluwen huizen en dat deze in de avond gevoelig zijn voor
verstoring.
De heer Vorstman deelt mede dat het thema van open monumentendag dit jaar “boeren,
burgers en buitenlui” is. In dit kader belicht de Historische Kring Bussum de geschiedenis van
de erfgooiers, 1000 jaar op vier bladzijden in hun tijdschrift.
Mevrouw Heerschop sluit hierbij aan met de mededeling dat van 28 oktober tot en met
3 november Stichting Stad en Lande van Gooiland ter viering van hun 40-jarig bestaan de
Week-van-de-erfgooier organiseert. Er zijn diverse evenementen met bijdragen door
verschillende organisaties. Er is een eindmanifestatie in de Grote Kerk te Naarden, waar het
eerste exemplaar van het boek “Erfgooiers geportretteerd” wordt overhandigd.
De heer Van Loo (Nederlandse Toer Fiets Unie)
De NTFU is de Buitencode campagne aan het uitrollen. Zij zouden graag de niet
aangeslotenen als doelgroep bereiken. De leden worden al goed bereikt.
Verder worden in juni door MTBroutes prijzen uitgereikt aan vrijwilligers die zich inzetten
voor aanleg en onderhoud van mountainbikeroutes, de MTB Trail Awards.
Er zijn geen plannen om specifieke MTB routes aan te leggen in het Gooi.
9.

Rondvraag en sluiting

Er zijn verder geen vragen. Volgende keer kunnen de agendapunten “Mededelingen uit de
organisaties” en “Rondvraag” worden samengevoegd. Onder dankzegging aan allen voor de
bijdragen aan dit overleg sluit de voorzitter de vergadering.
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