BESTUURLIJKE INFORMATIEBRIEF
Van: Het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat

2021-4
Kenmerk: 22-11415-1.01.49
Datum: 10 februari 2022
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Deze informatiebrief heeft als doel u te informeren over de besluiten die zijn genomen in het bestuur
van de Stichting Goois Natuurreservaat van 16 december 2021.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u te informeren over ons jubileumjaar. Het Goois
Natuurreservaat bestaat negentig jaar! Dit gaan we aangrijpen om de organisatie én de natuur in het
Gooi extra onder de aandacht te brengen. We willen u alvast uitnodigen voor het Schaapsscheerfeest in
het Pinksterweekend (4 en 5 juni 2022) en voor het Symposium op onze daadwerkelijke verjaardag op
11 november 2022. Binnenkort volgt daarover meer informatie.
We vieren dit jaar drie generaties natuurbescherming, in al die jaren zijn we gegroeid van ca. 1.500
hectare naar ruim 2.850 hectare natuurgebied. Door gebieden aan te kopen en veilig te stellen als
beschermd natuurgebied, wonen alle Gooise inwoners op maximaal 10 minuten van de natuur. En dit
wordt gewaardeerd. Uit recent onderzoek naar de naamsbekendheid van het Goois Natuurreservaat
blijkt dat maar liefst de helft van de inwoners meerdere keren per week de natuur in gaat en het een
voorrecht vindt om zo dicht bij zoveel natuur te wonen. Aan ons de belangrijke opgave om de natuur en
de beleving daarvan in balans te houden en zorg te dragen voor een stabiele toekomst zodat we
daadwerkelijk “ten eeuwigen dage” ons werk kunnen blijven doen.
Vast staat dat die toekomst zonder de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zal zijn. Zij
zullen binnenkort helaas definitief afscheid nemen van ons bestuur. Voor het bestuur van de Stichting
Goois Natuurreservaat zal het behoud en de bescherming van de prachtige en kwetsbare Gooise natuur
voorop blijven staan. Daarbij gaat het niet alleen om een uniek natuurgebied dichtbij de drukke
randstad, maar biedt het Goois Natuurreservaat zoveel meer. Denk aan “groene diensten” als het
creëren van biodiversiteit, ruimte voor beweging en ontspanning, zorgdragen voor verkoeling,
waterberging en CO2-opslag en aandacht geven aan natuureducatie en cultuurhistorie.

Besluiten uit de bestuursvergadering d.d. 16 december 2021
Educatievisie en Uitvoeringsprogramma
Het bestuur heeft een educatievisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin wordt
beschreven wat het Goois Natuurreservaat wil bereiken met natuureducatie en wat daarvoor nodig is.
Natuureducatie is er op gericht om kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met
natuur en zich bewust te worden van de waarde en kwetsbaarheid ervan. Het educatieve
uitvoeringsprogramma zal bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor het behoud en de
bescherming van de natuur in het Gooi. Daarbij staat de jeugd centraal, zij zijn immers de
natuurbeschermers van de toekomst.
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Op basis van dit besluit wordt het verzoek gedaan aan de Stichting Steun Goois Natuurreservaat om
hiervoor eenmalig een projectbudget van €150.000,- beschikbaar te stellen (dit verzoek is inmiddels
gehonoreerd). De looptijd van het uitvoeringsprogramma bedraagt 3 jaar. Meer informatie over de
educatievisie vindt u op onze website: https://gnr.nl/media/1875/educatievisie-definitieve-versie2021.pdf
Fietstunnel Maartensdijkseweg
Het bestuur heeft besloten medewerking te verlenen aan de realisatie van een wandel- en fietstunnel
ter plaatse van de huidige onbewaakte overweg op de spoorlijn Hilversum-Utrecht bij de
Maartensdijkseweg te Hilversum. Het past in het landelijk beleid deze onbewaakte (en onveilige)
overwegen te verwijderen.
De toeloop en uiteinden van de tunnel komen op het eigendom van Goois Natuurreservaat. De
Maartensdijkseweg maakt onderdeel uit van het zogenaamde Fietsrondje Hilversum. Dat is een
recreatieve fietsroute door de natuurgebieden om Hilversum. Aan de zuidoostzijde van Hilversum
ontbreekt er nu nog een schakel tussen de Huydecopersweg en de Maartensdijkseweg. Met de bouw
van de fietstunnel onder het spoor en het te realiseren fietspad in het Plan Huydecopersweg is er straks
een mooie fietsverbinding tussen de Soestdijkerstraatweg en de Utrechtseweg.
De tunnel wordt volgens planning in de nazomer 2022 aangelegd.
Voor de werkzaamheden op het eigendom van Goois Natuurreservaat zal een recht van opstal worden
gevestigd. Er zullen nadere afspraken worden gemaakt over boscompensatie en over het beheer en
onderhoud van de toelopen door gemeente Hilversum.
Concept bestuurlijke regelingen
In het bestuur van 16 december zijn de “Concept bestuurlijke regelingen GNR 2022” voorgelegd. De
regelingen zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, de regeling voor de directeur rentmeester en
de code goed bestuur. De voorstellen zijn in hoofdzaak gericht op vereenvoudigingen en aanpassing aan
de eisen van deze tijd. Er is rekening gehouden met de uittreding van Amsterdam en de provincie
Noord-Holland. Alvorens de regelingen vast te stellen is besloten om de deelnemende gemeenten
ambtelijk de gelegenheid te geven te reageren op de regelingen. De eventuele vragen en opmerkingen
kunnen - indien daarvoor aanleiding bestaat - leiden tot wijzigingen. In de eerstvolgende vergadering zal
de volgende versie van de “Concept bestuurlijke regelingen GNR 2022” aan het bestuur ter vaststelling
worden voorgelegd.
Namens het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat,

mw. drs. C.W. (Karin) Kos
directeur-rentmeester
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