
Jaarverslag 2015 Gooise Natuurwacht.  Niet alleen de VVG vierde in 2015 haar tachtig-jarig jubileum, ook de Gooise Natuurwacht bestond in 2015 tachtig jaar. Zij werd in 1935 opgericht door ir William Burdet, de eerste rentmeester van de Stichting Gooisch Natuurreservaat, en is daarmee de oudste nog bestaande natuurwacht van ons land. Waar  andere natuurwachten in 1960 opgingen in het in dat jaar opgerichte IVN bleef de Gooise Natuurwacht onderdeel van de Vrienden van het Gooi. Het was weer een druk en mooi jaar met veel wandelexcursies en andere activiteiten. Zo waren wij o.a. aanwezig bij de feestelijke opening van de Natuurbrug Laarderhoogt op 6 februari.  Personele samenstelling. Hierin kwam geen verandering, zodat er nog steeds twee natuurwachters zijn in Hilversum, twee in Huizen, twee in Bussum en een in Ankeveen. Na zijn vertrek uit het bestuur van Bart Heller ontstond er een vacature in de functie van leider van de Gooise Natuurwacht. In het najaar werd bestuurslid Hans Hoes in die functie benoemd. De dagelijkse leiding bleef in handen van de secretaris.  Voorlichting over naleving toegangsregels. Het hele jaar waren de leden weer actief in natuurgebieden in de regio. Zij probeerden aanvullend op de professionele toezichthouders het publiek er attent op te maken dat het te gast is in de natuur en de toegangsregels er niet zonder reden zijn. De natuurwachters zijn zich er zeer goed van bewust dat zij slechts beperkt kunnen handelen omdat zij geen opsporingsbevoegdheid hebben. Maar met een goed gesprek en kennis van zaken kun je vaak best wel wat bereiken. Meestal werden mensen aangesproken met loslopende honden waar dat niet is toegestaan of waar honden al helemaal niet mogen komen zoals op de natuurbruggen. Daarnaast ook ruiters buiten de ruiterpaden en bromfietsers op voor hen niet toegankelijke paden. Verder met betrekking tot het weggooien van afval, het aanrichten van vernielingen, het stoken van vuurtjes en het (overmatig) plukken van bloemen en paddenstoelen.  Excursies. In 2015 werden weer dertig openbare wandelexcursies georganiseerd, waaraan in totaal 494 mensen deelnamen. Dat zijn er 18 minder dan in 2014. De meeste deelnemers (53) trok de wandeling door het Laegieskamp op 1 november, gevolgd door die op Corversbos en Gooilust op 8 november (49) en die door het Laarder Wasmeer op 2 mei (40). Voorafgaand aan de wandeling door het Bikberger-bos en het Crailose Bos op 21 maart had ik een telefonisch live radio-interview met Abel de Lange van RTV Noord-Holland. De wandelexcursie van 1 november werd geleid door Roy Sikking, de overige door Randolph Pelsink en schrijver dezes. Daarnaast waren er zestien wandelingen op verzoek, o.a. van het GNR i.s.m. het Huizer Museum, vrijwilligers van de Botanische Tuin Dr Costerus en de Stichting Lost a Child. In totaal namen hier-aan 104 mensen deel. Tijdens de zeer emotionele wandeling van de Stichting Lost a Child werd bij de boom op de Monnikenberg een definitief bordje geplaatst. Annemieke Ouwehand van Natuurmonumenten verleende ons toestemming voor de uilenexcursie op Gooilust op 6 maart en het GNR voor de wandelingen door het Laarder Wasmeer op 2 mei, 8 augustus en 4 oktober, waarvoor dank. Tenslotte werd medewerking verleend tijdens het jubileum van de VVG op 19 september aan een rondrit met twee grote touringcars langs enkele van de Gooise zanderijen met Hans Hoes als gids op de tweede bus. Er werden onderweg drie korte wandelingen gemaakt waaraan ca 150 mensen deel-namen. In totaal zijn derhalve 748 mensen rondgeleid. 



 Informatiekraam VVG. Twee leden van de Gooise Natuurwacht bemanden de kraam tijdens de onderstaande markten en evenementen: 9 en 10 mei: Lentefeest Hoeve Ravenstein te Baarn. 6 juni: Schaapscheerdersfeest GNR bij de schaapskooi te Blaricum. 14 juni: Open-Dag Vogelhospitaal Naarden. 28 juni: “Naarden presenteert” in de vesting Naarden. 4 juli: Botanische Fair 100 jaar Cantonspark Baarn. 15 en 16 augustus: Houthakkersfeest Lage Vuursche. 30 augustus: Oogstfeest Stichting Oude Landbouwgewassen Laren. 13 september: INmarkt Versa Laren. 26 en 27 september: Oogstfeest Hoeve Ravenstein Baarn. In de kraam zijn wij bijgestaan door de vrijwilligers Clara Campbell, Fiene Kreuger, Hennie van Rennes en Joost Grasso, waarvoor dank Tijdens de INmarkt van Versa op de Brink in Laren had ik een kort interview met Radio 6FM.  Nazorg boom Monnikenberg. Ook in 2015 kreeg de boom die hier op 17 november 2013 door de Stichting Lost a Child i.s.m. de Gooise Natuurwacht werd geplant weer de nodige nazorg. De boomspiegel werd onkruidvrij gehouden en iets vergroot en tijdens droogte werd water gegeven. In totaal werd de boom 30 keer bezocht en kreeg hij 164 liter extra water. Tijdens een emotionele nabestaandenwandeling werd bij de boom een definitief bordje geplaatst. Op 26 oktober werd de stamomtrek gemeten en die is nu 13 cm (op borsthoogte). De nazorg zal in 2016 worden voortgezet.  Contacten. Naast de reguliere contacten met de VVG waren er verder contacten met Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Huizer Museum, Botanische Tuin Dr Costerus, Stichting Lost a Child en RTV-Noord-Holland (Stefan Roest). Dat laatste m.b.t. eventuele medewerking aan het televisieprogram-ma “Noord-Holland uit de hoogte”. Helaas kon die medewerking niet worden verleend wegens verplichtingen elders.  Edwin P. Klomp, secretaris Gooise Natuurwacht.  


