
Jaarverslag 2013 Gooise Natuurwacht 

 

Het jaar 2013 was voor de Gooise Natuurwacht in alle opzichten een druk en mooi jaar met veel 

wandelexcursies en veel evenementen. Maar ook met ontroerende momenten. 

 

Personele samenstelling. 

In de personele samenstelling kwam geen verandering, zodat de Gooise Natuurwacht nog steeds uit 

zeven leden bestaat, twee in Hilversum, twee in Bussum, twee in Huizen en één in Ankeveen. 

 

Toezicht. 

Er werd het gehele jaar weer toezicht gehouden. Meestal werd opgetreden tegen mensen met 

loslopende honden, ruiters buiten de ruiterpaden, bromfietsers op voor hen niet toegankelijke paden, 

maar ook tegen het weggooien van afval. 

 

Excursies. 

Er werden 30 openbare wandelexcursies georganiseerd waar aan in totaal 585 mensen deelnamen. 

De meeste mensen (63) namen deel aan de nieuwjaarswandeling op 6 januari. Tijdens de 

uilenexcursie op Gooilust op 1 maart werden maar liefst 4 bosuilen tegelijk gehoord. Maar ook de 

prachtige wandeling door het Laarder Wasmeer op 4 mei trok veel publiek (49 man) met de 

krenten-boompjes volop in bloei en de schaapskudde op de heide. De wandeling langs de 

Ankeveense Plassen van 24 maart verliep letterlijk zeer ijzig. Van de wandeling door de 

Boombergwijk van 19 oktober heeft een mooi verslag in De Gooi- en Eemlander gestaan. 

Natuurmonumenten verleende ons toestemming voor de uilenexcursie op Gooilust en het Goois 

Natuurreservaat voor de beide wandelingen door het Laarder Wasmeer waarvoor dank. 

Naast de openbare wandelingen waren er ook twee op verzoek. Heel bijzonder en emotioneel was 

een nabestaandenwandeling op o.a. het landgoed Monnikenberg op 17 november voor de Stichting 

Lost a Child. Tijdens deze wandeling werd in aanwezigheid van en samen met de 28 deelnemers 

een prachtige bruine beuk geplant op het landgoed. Om de boom werd een hekje geplaatst waar aan 

houten hartjes werden gehangen met daarop de namen van de overleden kinderen. Wij zijn Gerrit 

Kremer van het Goois Natuurreservaat zeer dankbaar voor zijn directe en bereidwillige 

medewerking. 

 

Markten en evenementen. 

Wij waren met de kraam (of boekentafel) aanwezig bij het jubileum van Fietsgilde 't Gooi op 19 

april in de Infoschuur, de Meimarkt van de Hoeve Ravenstein (Groeneveld) op 25 en 26 mei, het 

Schaapscheerdersfeest van het Goois Natuurreservaat bij de schaapskooi in Blaricum, de Open-Dag 

van het Vogelhospitaal in Naarden op 9 juni, de Open-Dag van de Volkstuindersvereniging Naarden 

op 30 juni, het Oogstfeest van de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren op 25 augustus, de IN-

markt van Versa in Laren op 15 september en het Oogstfeest van de Hoeve Ravenstein te Baarn op 

21 en 22 september. 

Het jaarlijkse Houthakkersfeest bij Lage Vuursche op 17 augustus werd afgelast i.v.m. de begrafenis 

van Prins Friso. 

In de kraam kregen wij steeds hulp van Joost Grasso en de vrijwilligsters Clara Campbel en Fiene 

Kreuger, waarvoor onze dank. 

 

Contacten. 

Behalve natuurlijk met de VVG waren er o.a. contacten met het Goois Natuurreservaat, 

Natuurmonumenten, politie, Stichting Lost a Child, Bomencentrum Nederland en diverse regionale 

natuurorganisaties. 

 

Hilversum, 24 februari 2014. 

Edwin P. Klomp. 


