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Verslag van de 43e vergadering van de Klankbordgroep Gebruikers Natuurterreinen Goois
Natuurreservaat op dinsdag 6 februari 2018, aanvang 20.00 uur ten kantore van het GNR
Aanwezig zijn:
- de heer J. de Boer (voorzitter)
- mevrouw P. Fluitsma (KNNV Afdeling Gooi)
- mevrouw M. van Unen en de heer C. Langkemper (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie)
- mevrouw K. Heerschop (wnd. directeur-rentmeester GNR)
- mevrouw N. Janssen-Van Delden (GNR)
- de heer B. Bakker (Fietsersbond, Afdeling Naarden/Bussum/Huizen)
- de heer C. Dekker (Stichting Behoud Gooise Heide)
- de heer J. Huijsing (Gooise Atletiek Club)
- de heer D. Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
- de heer O. Langendorff (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling
Naerdincklant)
- de heer J. Loggen (Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant)
- 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 heer P. Hulzink (GNR)
- de heer A. Lok (WWAV/GNR)
- mevrouw M. Evers (verslag)
Afmeldingen/afwezig:
- mevrouw S. Nijhof (IVN Gooi en Omstreken)
- de heer J.P. Alsma (Sticht Gooise Wandelsport Bond)
- de heer J. Koot (K.C. Gooi- en Eemland)
- de heer T. van Mens (KNNV Afdeling Gooi, wordt vervangen door
mevrouw P. Fluitsma)
1.

Opening en afwezigheidsmeldingen

De heer De Boer opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder de
heer Lok van bureau WWAV. De secretaris neemt de afwezigheidsmeldingen door.
2.

Evt. mededelingen en vragen/opmerkingen n.a.v. het verslag van de 42e vergadering
d.d. 3 oktober 2017

Het vorig verslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Naar aanleiding van het vorige verslag:
Mevrouw van Unen vraagt hoe ver GNR is met de recreatiemonitor waar op blz.2 over
gesproken wordt. Mevrouw Janssen-Van Delden laat weten dat GNR met de ontwikkeling
hiervan nog bezig is, het is opgenomen in her vierjarig uitvoeringspan.
Naar aanleiding van blz. 5: Beheerplan heideterreinen 2017-2026: hierbij deelt de heer
Hulzink mede dat de uitwerking hiervan klaar is. De heer Sikking meldt dat de vrijwilligers
zeer graag een keer een uitnodiging ontvangen voor de toegezegde presentatie. De opzet van
het plan dateert uit eind 2016, de vrijwilligers zouden nu graag meer details horen en erover
van gedachten wisselen.
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De heer De Boer vraagt naar aanleiding van blz. 7, waar de ontwikkelingen rond Blaricum
aan Zee worden genoemd, hoe het met het eiland De Dode Hond zit. De heer Jonkers
antwoordt dat men van plan was de aanlegsteiger bij de Dode Hond te verbeteren en vergroten
en overnachting op het eiland mogelijk maken. Hier is tegen geprotesteerd omdat
overnachtingen op het eiland de rust voor de natuur zullen verstoren. Verder zwerven er in de
omgeving twee zeearenden rond. De mogelijkheid bestaat dat deze De Dode Hond kiezen als
verblijfsgebied, dan is er sowieso sprake van dat bescherming moet worden geboden.
Voor wat betreft het Voorland Stichtse Brug, waar een plan was om eilanden op te spuiten
voor de kust bieden de Vrienden van het Gooi nog steeds tegengas en dit zal waarschijnlijk
ook gehoor vinden.
3. Mededelingen uit bestuur en organisatie, actualiteiten
De voorzitter geeft mevrouw Heerschop het woord.
Mevrouw Heerschop schetst dat er hard wordt gewerkt op allerlei vlakken om nieuwe zaken
op te zetten, zowel organisatorisch, als beleid- en plannenvormend. Dit alles terwijl de
dagelijkse gang van zaken en werk gewoon doorgaan. De leden van de klankbordgroep
beamen dat er zeker en merkbaar heel hard wordt gewerkt en geven alle betrokkenen daar
grote complimenten voor.
Mevrouw Heerschop wijst erop dat een van de onderdelen behelst dat GNR zelf financiën
moet gaan binnenhalen, hierover volgt onder punt 4 van dit overleg een presentatie. Om
fondsen te kunnen werven moet een organisatie zich eerst goed neerzetten, zodat je je
organisatie kunt presenteren en je doelen toelichten als je fondsen gaat aanspreken.
4. Presentatie nieuwe profilering Goois Natuurreservaat
Voorzitter de heer De Boer geeft het woord aan de heer Lok van WWAV, een bureau voor
creatieve marketing en communicatie voor non-profit organisaties.
De heer Lok stelt zichzelf en WWAV kort voor. Dit -van oorsprong Engelse- bedrijf helpt
sinds 30 jaar Non-profit organisaties groter te worden door een duidelijk beeld van zichzelf
neer te zetten en bekendheid te krijgen. WWAV doet dit onder andere voor Artsen zonder
grenzen, het Rode Kruis en Kom op tegen Kanker.
Mevrouw Janssen-Van Delden licht toe dat GNR behoefte heeft aan versterking van de
profilering en ook aan uitbreiding van de fondsenwerving, GNR heeft WWAV gevraagd om
GNR hierbij te ondersteunen. De opdracht aan WWAV is om een profileringsconcept uit te
werken waarmee GNR zo goed mogelijk wordt gepresenteerd en waarmee we mensen
enthousiast maken en de naamsbekendheid van GNR vergroten. De sfeer waarin GNR
zichzelf ziet is neergezet in een aantal oneliners, welke onderdeel vormen van de opdracht.
De heer Lok geeft een uitleg van zaken die komen kijken bij het opstellen van de profilering
van een organisatie. Zo is er bijvoorbeeld een verschil in hoe men van buiten (de markt) tegen
een organisatie aankijkt (algemene perceptie) en hoe een organisatie zichzelf of de eigen
doelen ziet. Als je je van deze verschillen bewust bent, kun je de uitdagingen en kansen
bepalen om je doelgroep te bereiken en welke boodschap je deze wilt geven.
Uiteindelijk kom je dan tot een merkboodschap waarin de unieke boodschap van jouw bedrijf
is opgenomen, deze wordt daarna gebruikt voor omzetting in beelden en korte boodschappen
in woorden. Wat je wilt bereiken is een korte kernachtige boodschap, met veel betekenis en
die als afsluiting in alle uitingen gebruikt kan worden. Dit noem je een pay-off.
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GNR zal dit in allerlei uitingen verwerken. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan nieuwe
(permanente) naamborden bij de toegang van elk gebied maar ook aan tijdelijke
sandwichborden langs toegangswegen of in dorpskernen. Gezocht wordt naar maximale
impact binnen het huidige budget.
De leden van de Klankbordgroep vinden de voorgestelde kernboodschap “Koester ons groene
thuis” zowel passend qua sfeer als onderscheidend voor GNR en goed aansluiten bij hun wens
om inwoners en bedrijven bij de eigen leefomgeving te betrekken.
De heer Oude Elferink merkt op dat hij zelf pas weer ten volle ervaart hoe mooi en bijzonder
het Gooi is op het moment dat hij gasten rondleidt. Eigenlijk nemen we te vaak de mooie
omgeving als vanzelfsprekend aan.
De heer Huijsing adviseert om bij gebruik van foto’s de beelden specifiek voor het Gooi te
maken.
De heer Spoorenberg ervaart wat gepresenteerd is als positief en merkt op dat het goed bevalt
dat men zich vooral op eigen bewoners van de regio richt.
De heer Lok voegt toe dat het eerste doel is om GNR zichtbaarder te maken, mensen bewuster
maken van wat GNR is en doet. Pas later is het de bedoeling om donateurs te werven.
Mevrouw Heerschop heeft gemerkt dat mensen vaak niet weten dat ze in GNR terrein lopen
of zelfs hoe het daar heet, dus daar is zeker winst te behalen op het gebied van
naamsbekendheid.
De heer Lok nodigt de leden van de Klankbordgroep uit om zelf een creatieve bijdrage te
leveren voor toekomstige posters. Er zijn een vijftal posters beschikbaar met afbeeldingen van
hei, bos, recreatie enz. maar nog zonder tekst. Hiermee gaan de leden van de Klankbordgroep
in kleine groepjes aan de slag om zelf korte teksten voor gebieden naar keuze voor uit te
werken. Na wat brainstormen levert dit een aantal leuke slagzinnen op. Wie weet zien we hier
enkele van terug in de nieuwe campagne.
Voorzitter De Boer sluit dit agendapunt af met de constatering dat het een spannend en leuk
onderwerp was, met een interactieve afsluiting en bedankt de heer Lok voor zijn presentatie
en begeleiding.
De heer Lok verlaat hierna het overleg.
5.

Beleidsplan en Uitvoeringsprogramma 2018-2021; gelegenheid voor discussie,
vragen en voorstellen voor aanvulling
Voorzitter de heer De Boer stelt voor om vooral het uitvoeringsprogramma nader te
bespreken, in eerdere overleggen is het beleidsplan al wat uitvoeriger behandeld.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan mevrouw Janssen-Van Delden.
Mevrouw Janssen-Van Delden laat weten dat er wat kleine bijstellingen zijn geweest op het
beleidsplan, bijvoorbeeld over exotenbestrijding. Verder is er ondertussen een aanwijzing als
provinciaal landschap verkregen en is besloten GNR te ontwikkelen als netwerkorganisatie.
Dit betekent: zorgen dat de kernkwaliteiten in huis zijn, zonder een enorm grote organisatie
op te tuigen. Voor andere zaken dan de kerntaken is het de bedoeling om de krachten te
bundelen met andere organisaties. Dit zal dan steeds plaatsvinden voor een bepaald
onderwerp en kan ook per onderwerp wisselen met welke andere organisatie(s) wordt
samengewerkt.
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De heer Jonkers vraagt hoe monitoring zal verlopen. Mevrouw Janssen-Van Delden
antwoordt dat voor langlopend monitoren, slim gebruik zal worden gemaakt van al aanwezige
informatie en ervaring bij de terreinbeherende organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van
recreatie vaststellen wat je wilt weten en wat nodig is om dat te verkrijgen, zoals tellers.
Verder de natuurwaarden per gebied inventariseren, zodat je ook weet per terrein wat waar
aan activiteiten mogelijk is. Leren van andere organisaties die dit ook doen.
De heer Langendorff constateert dat alles nog in voorbereidende fase is, dit is positief. Voor
de leden van de klankbordgroep wordt het pas echt tastbaar en interessant als er meer
gedetailleerde ideeën zijn waar input op gegeven kan worden.
Mevrouw Heerschop beaamt dat nog op veel fronten alles in de opstartfase is. Als de plannen
zich verder ontwikkelen komen losse onderdelen uit het uitvoeringsprogramma zeker nog
terug op de agenda van de klankbordgroep, of bij de afzonderlijke organisaties.
De heer Van Loo voegt hieraan toe dat ook het opstellen van fietsprogramma’s pas in de
uitwerking aan de orde zal kunnen komen, waarbij graag attentie voor goede doorgaande
fietsnetwerken en initiatieven zoals het Routebureau (gezamenlijke inspanning t.b.v.
routenetwerken voor recreatie) dat aan het opstarten is.
De heer Langkemper is van mening dat het uitvoeringsprogramma zeer ambitieus is, vooral
omdat GNR op dit moment onderbezet lijkt en er nog erg veel onderzocht moet worden. Ook
het inschakelen van inhuur vergt begeleiding vanuit de organisatie. De heer Langkemper
spreekt veel respect uit voor de mensen die er nu zitten en alles draaiende houden.
Mevrouw Heerschop bevestigd dat er inderdaad de laatste jaren is ingeboet op de organisatie,
vacatures zijn niet ingevuld, en met veel inzet en creativiteit wordt toch veel werk verzet. Het
is inderdaad een complicerende factor dat de organisatie nog niet op volle sterkte is en toch al
wat wil laten zien naar buiten. Gelukkig zijn afgelopen juli door alle gemeenteraden extra
gelden vrijgemaakt voor GNR in de komende vier jaar in hun begroting. Het transitiegeld van
1 euro per inwoner wordt gebruikt om de komende tijd te overbruggen. Maar er hangt nu al in
de lucht dat over ongeveer 5 jaar een deel van de inkomsten zelf gegenereerd moet worden.
Mevrouw Van Unen vraagt of de tekst (drie zinnen) in het plan over ruiters op een positieve
manier kan worden opgesteld. Mevrouw Janssen-Van Delden zegt toe de formulering na te
zullen kijken.
De heer Spoorenberg heeft van veel leden van de vogelwerkgroep feedback op het beleidsplan
ontvangen. Samengevat is de basiszorg vanuit de natuurkant: hoe houden we de balans tussen
gebruik en rust in de natuur. Hoe kunnen we zorgen dat de stem van de natuurorganisaties
meegenomen wordt in het plan. Er zijn soms lastige discussies bijvoorbeeld over bosbeheer.
Maar ook over investeringen in aanleg van parkeerplaatsen, waarom en hoeveel geld is daar
voor nodig. Graag stelt men de kennis in de vogelwerkgroep beschikbaar bij planvorming.
De boodschap koesteren en behoud is goed om te vernemen.
Over de aanleg van parkeerruimte merkt mevrouw Heerschop op dat dit nodig is, zodat niet in
de berm geparkeerd wordt en hier ook op gehandhaafd kan worden.
De heer Hulzink merkt dat het beleidsplan tot interessante uitwisseling van gedachten leidt.
De besproken onderwerpen zijn vraagstukken die leven aan de recreatiekant en aan de
natuurkant. Als alle onderzoeken gedaan zijn, worden dit de nieuwe pijlers voor het volgende
beheerplan. Het beleidsplan is ook een verantwoordingsinstrument richting overheid. Het
huidige beheerplan loopt af in 2019. Als de onderwerpen uitgekristalliseerd zijn is er nog een
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heel proces te gaan, er wordt daarbij ook gezocht naar draagvlak. Een lange termijnvisie en
onderbouwing zijn hierbij onontbeerlijk.
De heer Jonkers zegt dat het van belang is dat vertrouwen in de organisatie blijft en zich
verder ontwikkelt.
Mevrouw Janssen-Van Delden licht toe dat daarom nu eerst geïnvesteerd wordt in het
uitzoeken van veel zaken en onderzoek laten doen door bureaus, zodat er goede beslissingen
genomen kunnen worden. De heer Jonkers wijst op de expertise die aanwezig is bij het
kenniscentrum van de VVG, zij kunnen hierbij ook hulp bieden.
De heer Dekker ervaart dat het GNR niet meer zo zichtbaar aanwezig is buiten en ook de
boswachters ziet hij niet vaak meer buiten.
Mevrouw Heerschop laat weten dat dit helaas door ziekte komt en er is een vacature. Op dit
moment is er maar 1,5 fte inzetbaar als boswachter. Dit is veel te weinig voor het gehele
gebied. Omdat het profiel voor de boswachterfunctie in het nieuwe organisatieplaatje nog
moet worden opgezet, kan nu nog geen werving plaatsvinden.
De heer Huijsing denkt dat ook al zouden er bijvoorbeeld 5 fte boswachters worden ingevuld,
deze voor het overgrote deel van het publiek niet zichtbaar zullen zijn. Voor voorlichting
buiten in de terreinen kun je ook met vrijwillige boswachters gaan werken.
De heer De Boer stelt dat dit een gastvrouw/gastheer taak kan zijn, herkenbaar als GNR.
Mevrouw Heerschop zegt dat de vrijwilligers die in de terreinen werken GNR kleding hebben
ontvangen, zij worden tevens gezien als vertegenwoordigers van GNR. En bij de schaapskooi
wordt op zondag en bij evenementen voorlichting, wegwijzen enz. gedaan door vrijwilligers.
De heer Sikking vraagt of er nog ruimte is in alle plannen voor het kleine dagelijkse
natuurbeheer. De plannen zijn erg groot, hij mist momenteel de aandacht voor klein
natuurbeheer. Zoals dat vrijwilligers vanuit wat zij zelf zien op plekken ideeën aandragen wat
er zou moeten of kunnen qua werk.
De heer Hulzink begrijpt vanuit een praktijkvoorbeeld over aanleg van faunavoorzieningen,
dat de vrijwilligers staan te popelen om een bepaalde zone in het bos daarvoor te verbreden.
Maar binnen GNR is er nog geen overkoepelend besluit genomen hoe en of dit aangepakt
moet worden.
Mevrouw Janssen-Van Delden voegt hieraan toe dat nu eerst breed gekeken wordt en dat
GNR een planmatiger aanpak wil toepassen. Eerst wordt in beeld gebracht wat er nu al
gebeurd. Daarna wil men per gebied opzetten wat de grove werkzaamheden zijn en wat de
kleinere werkzaamheden zijn. Dit kan echter nog wel meer dan een half jaar duren voor GNR
hier aan toe is. Het voornemen is ook om vanuit de organisatie meer communicatie te
onderhouden met de verschillende vrijwilligersgroepen en de contacten te beleggen op
meerder plekken binnen GNR. Mevrouw Heerschop zegt dat er zeker begrip voor is dat
vrijwilligers ook gezien moeten worden en dit moeten voelen en merken. Hier is inderdaad te
weinig menskracht voor op dit moment.
De heer Huijsing signaleert dat het toepassen van duurzaamheid ook in het plan staat. Hierbij
wil hij een lans ervoor breken dat GNR ook bij een groene bank gaat bankieren.
De heer De Boer wil nog graag wat meer horen over het bosbeleid dat vanuit een
bosbouwkundig perspectief wordt gevoerd. De heer Loggen wil hier ook graag meer over
weten. De heer Hulzink zegt dat in het beheerplan wat uitvoeriger dan normaal staat
uitgeschreven wat het bosbeleid van GNR is. Hierbij kun je de bosomvorming tot een
natuurlijker bos via verschillende technieken bereiken. De heer Hulzink adviseert het
bosbeleid in het beheerplan na te lezen. De heer De Boer raadt aan iets meer van de
beleidsdoelstellingen in het uitvoeringsplan op te nemen. Mevrouw Heerschop antwoordt dat
5

kenmerk: 18-9680-1.02.31

KBG_43_180206_ definitief verslag

dit zeker openbaar gemaakt wordt zodra de stukken naar gemeenten gaan. De opeenvolgende
beleidsplannen zitten nu wel wat kort achter elkaar. De organisatie is nu begonnen met het
opstellen van de plannen voor de periode van 2019-2022. GNR ontvangt graag input als er
topics zijn voor dit nieuwe beleidsplan. Aangedragen onderwerpen zullen steeds met de
volgende actualisatie meegenomen worden.
Als er meer uitwerking is van de plannen na de huidige opstartfase zal dit behandeld worden
in de klankbordgroep, omdat de bedoeling juist is om in een vroeg stadium de klankbordgroep
te betrekken.
De voorzitter wenst namens de leden van de klankbordgroep alle medewerkers en
betrokkenen bij GNR veel succes bij alle plannen.
6.

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. Grondverwerving
a. Grondverwervingsbeleid in bestuur vastgesteld.
In het bestuur is een Handelingskader vastgesteld voor de werkorganisatie over
grondverwerving c.q. aankoop van natuurgebied. Het biedt de directeur ruimte om
tot aankopen over te gaan en extra beheerlasten in de begroting op te nemen
- tot een maximum koopsom van € 100.000 en maximum beheerlasten van €
10.000 per jaar
- op basis van de ‘Kaarten aankoopwaardige gebieden in het Gooi’
- mits de financiering voor de verwerving is gedekt.

b.
c.

Ook biedt het ruimte om kleine grondruilingen te doen waarbij sprake moet zijn
voor meerwaarde voor de natuur.
Aankoop van provincie NH 3 ha in Crailo (compensatie HOV); sanering en
inrichting door PNH en overdracht gebruik en beheer per 1-1-2020.
Aankoop in Huizer Eng van 1,17 ha bos van 8 particulieren.

2. Onderzoek locatie en visie nieuwe schaapskooi
Komende maanden zal bureau LievenseCSO in nauw overleg met GNR een
locatiestudie doen naar en een visie opstellen over de realisatie van een schaapskooi
voor de trekkende schaapskudde. De achtergronden zijn dat de huidige locatie naast
groepsverblijf ’t Laer bouwkundig niet langer voldoet, de wens bestaat de kudde uit te
breiden tot een volwaardige kudde van ca. 400 ooien en deze uitvalsbasis meer
centraal in het Goois Natuurreservaat te kiezen.
3. Voortgang verbreding A27 en natuurmaatregelen
De werkzaamheden van de verbreding van de rijksweg A27 zijn buiten inmiddels voor
iedereen goed zichtbaar. Ook wordt er aan natuurmaatregelen gewerkt. De faunatunnel
onder de A27 ter hoogte van Monnikenberg is nagenoeg gereed. In de komende
maanden wordt in de toelopen naar de faunatunnel bos gekapt en worden deze
ingericht ten behoeve van heideontwikkeling, poelen en stobben e.d.
4. Gebiedsontwikkeling Crailo
Het ca. 40 ha tellende gebied in Hilversum, Gooise Meren en Laren is aan de drie
gemeenten overgedragen. Zij gaan de gebiedsontwikkeling nu verder vormgeven.
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GNR heeft aandacht gevraagd voor de natuur in het plangebied en in het bijzonder
voor het belang de toelopen van de Natuurbrug Laarderhoogt te verstevigen door
inrichting als natuurgebied van het oostelijk deel van het plangebied.
5. Natuurverbinding Hoorneboeg
De leden van de Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg hebben inmiddels al vier
avonden besteed aan hun taak. Zij vergaderen met elkaar in goede sfeer in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de provincie Noord Holland die
verantwoordelijk blijft voor het proces en GNR dat het plan zal moeten uitvoeren. De
leden van de Adviesgroep zullen nog diverse keren bij elkaar komen in de komende
maanden. De adviesgroep heeft Bureau Waardenburg geselecteerd om scenario’s uit te
werken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. De provincie Noord Holland heeft het
bureau hiervoor, op voordracht van de adviesgroep met omwonenden, opdracht
gegeven. Ondertussen is er een eerste bijeenkomst geweest waarin Bureau
Waardenburg zich samen met de Adviesgroep Hoorneboeg heeft verdiept in mogelijke
scenario’s.
In overleg met de Adviesgroep heeft de Provincie Noord Holland offertes aangevraagd
bij enkele erkende adviesbureaus die goed in staat zijn om verschillende scenario’s uit
te werken voor een natuurverbinding Hoorneboeg. Uit de ingediende offertes bleek
volgens de Adviesgroep Bureau Waardenburg als beste uit de bus te komen, waarna
zij de opdracht hebben gekregen voor het uitwerken van de scenario’s. Tijdens de
eerste bijeenkomst met het bureau gaf de ecoloog van Bureau Waardenburg een
uitgebreide toelichting. Vervolgens bogen de leden van de Adviesgroep zich over de
kaart van het natuurgebied om mogelijke scenario’s te bespreken. Met de informatie
uit deze gesprekken gaat Bureau Waardenburg verder tekenen en effecten bepalen om
te komen tot vier scenario’s:
• Een scenario met minimale bomenkap
• Een scenario met maximale biodiversiteit
• Het bestaande plan van GNR
• Een scenario dat wordt ontwikkeld in samenspraak met de Adviesgroep.
De vier scenario’s worden vervolgens besproken in de Adviesgroep om te bepalen of
er op basis van overeenkomsten in wensen en doelstellingen binnen de Adviesgroep
een optimaal scenario kan worden gevonden. Als de scenario’s verder zijn uitgewerkt,
hoopt de Adviesgroep tot een breed gedragen advies te komen dat tijdens een
algemene publieksbijeenkomst wordt gepresenteerd.
Aanvulling tijdens overleg: de heer Loggen meldt dat in de omgeving de dennenorchis
is aangetroffen (Rode Lijst): de heer Hulzink bevestigd dat dit bij de plannen wordt
betrokken.
6. Visie parkeer- en dagrecreatieterreinen
Het GNR heeft 27 parkeer- en dagrecreatieterreinen op haar eigendom. Naast parkeren
van auto’s bieden deze ook voorzieningen voor dagrecreatie zoals zitgelegenheid
(picknick- en zitbanken), speelweide, prullenbakken, etc.
Een belangrijk deel van deze parkeer- en dagrecreatieterreinen voldoet niet meer aan
de huidige eisen door verouderde inrichting, achterstallig onderhoud en/of gewijzigd
gebruik.
GNR start binnenkort een project om te komen tot een inrichtingsvisie op de parkeeren dagrecreatieterreinen. Het bureau dat daarvoor aan het werk gaat, voert een
inventarisatie uit en maakt een kwaliteitsbeoordeling van deze parkeer- en
dagrecreatieterreinen, komt met een visie en biedt nieuwe uitgangspunten voor
inrichting en het beheer van parkeer- en dagrecreatieterreinen.
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Daarna worden uitvoeringsprojecten voorbereid en gestart voor de herinrichting van
de parkeer- en dagrecreatieterreinen.
Aanvulling tijdens overleg: de heer Oude Elferink zou de inrichtingsvisie graag
bespreken en input leveren. De heer Hulzink stelt voor dit in het overleg van 29 mei te
behandelen en vooraf te laten gaan door het bezoeken van een aantal plekken. Zie
agendapunt 8.
7. Inventariseren waarden natuur, landschap, recreatie, en erfgoed
Mede ter ‘fundatie’ van een nieuw beheerplan (2020-2030) is het noodzakelijk
informatie te verzamelen en vast te leggen op het vlak van de aanwezige waarden
van natuur, landschap, recreatie en erfgoed. Dit zal als een project worden
vormgegeven.
Er worden verschillende bronnen aangeboord. Te denken valt aan de gegevens die
al vastliggen in onderzoeksrapporten (databanken, archief), aan dat wat
beschikbaar is in de hoofden van medewerkers aangevuld met veldinventarisaties.
Het resultaat dat opgeleverd dient te worden is kaartmateriaal met beschrijvingen,
hiaten, knelpunten en kansen voor de instandhouding van de waarden, plus
richtinggevende uitspraken over de wijze waarop de verschillende waarden zich
tot elkaar verhouden. Tot slot dient het resultaat een werkwijze op te leveren die
deze gegevens actueel kan houden.
De voorzitter dankt de heer Hulzink voor de informatie en toelichting en sluit hiermee dit
agendapunt.
7.

Mededelingen uit de organisaties en rondvraag

De heer Dekker (Stichting Behoud Gooise Heide)
Gebed Zonder End: bij Bussum langs de A1 is Crailo in bezit gekomen van omliggende
gemeenten. Het plan ontwikkelt zich in de richting dat dit terrein wordt ingericht. Dit kan een
bedreiging vormen voor hoe het Gebed Zonder End is ingericht, tot nu toe alleen voor
recreatief gebruik. Mevrouw Heerschop deelt mede dat GNR geen asfalt of doorkruisingen
met auto’s toestaat op het Gebed Zonder End. Het moet een recreatief pad voor fietsers,
wandelaars en ruiters blijven. Het bouwplan van de woningen bij Crailo is overigens gericht
op ecologisch bouwen en duurzaam wonen. In het ambitiedocument heeft GNR input gegeven
aan de ontwerpers. Hierbij is de suggestie gegeven om het Gebed Zonder End nadrukkelijk
een groene boulevard te maken, geen asfalt alleen fiets/langzaam verkeer. GNR zit hier
bovenop.
De heer Hulzink zegt dat de drie gemeenten met hun eigen planvorming aan de slag gaan.
GNR zal er ook in die fase goed bij moeten blijven. De heer Dekker geeft mee dat de SBGH
bereid is om actie te voeren of te ondernemen als het Gebed Zonder End bedreigd zou
worden.
De heer Jonkers (Vereniging van Vrienden van het Gooi)
Sluit zich voor wat betreft de zorg over het Gebed Zonder End aan bij SBGH, de VVG kan
juridische inbreng leveren als dit nodig mocht zijn.
Met het van kracht worden van de Wet natuurbescherming 2017 is de status van wettelijke
bescherming van de westflank van het Gooi vervallen (o.a. Hoorneboegseheide). Recent is
gebleken dat er nu plannen zijn (in het MIRT) voor een weg over deze hei.
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Mevrouw Heerschop stelt dat al eerder is aangegeven dat dit landschappelijk en
cultuurhistorisch niet haalbaar is. Toch is het in de plannen als scenario terechtgekomen.
Mogelijk is dit gedaan om een keuze te hebben en deze dan af te laten vallen. Het is bij GNR
in de aandacht en GNR heeft aangegeven dat zij mee willen denken over andere varianten.
Er is een interessant rapport verschenen over de Gooise Zanderijen van de hand van Niek
Engbers. Het rapport is via de website van de VVG te downloaden.
De heer De Boer is naar een bijeenkomst geweest over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Mevrouw Heerschop meldt dat GNR wat dit betreft pas op de plaats maakt, eerst wil men de
tijd steken in de eigen organisatie verder op orde brengen.
8.

Excursiedoel dinsdag 29 mei

De heer Hulzink stelt voor in verband met het ontwikkelen van de visie op parkeren en
dagrecreatie een aantal van deze plekken met een fietsexcursie te bezoeken en in de
vergadering discussie te voeren over dit onderwerp.
Meer details volgen bij de uitnodiging voor het volgende overleg.
De leden van de klankbordgroep stemmen met dit voorstel in.
9.

Sluiting

Onder dankzegging aan iedereen voor de goede en actieve bijdragen aan dit overleg sluit de
voorzitter de vergadering.
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