
Jaarverslag 2014 Gooise Natuurwacht. 
 
Voor de Gooise Natuurwacht was 2014 weer een druk jaar met vele mooie wandelexcursies, zowel 
openbaar als op verzoek, veel evenementen en ook de nazorg voor de boom op de Monnikenberg. Maar 
ook een triest moment. Op zaterdag, 22 november 2014 overleed heel plotseling Cornelis (Kees) Klomp op 
71 jarige leeftijd. Hij was vele jaren lid van de Vrienden van het Gooi en ontwerper van het logo van de 
Gooise Natuurwacht. 
 
Personele samenstelling, 
Deze bleef ook in 2014 ongewijzigd, zodat er nog altijd zeven natuurwachters zijn: twee in Hilversum, twee 
in Bussum, twee in Huizen en één in Ankeveen. Eén van de natuurwachters uit Bussum is inmiddels ook 
vrijwillig boswachter bij Natuurmonumenten. 
In het najaar werd aan de statutaire verplichting voldaan door bestuurslid Bart Heller te benoemen tot 
leider van de Gooise Natuurwacht. De dagelijkse leiding blijft echter gewoon bij de secretaris. 
 
Voorlichting over naleving toegangsregels. 
De leden zijn het hele jaar actief geweest in natuurgebieden in de regio. Aanvullend op de professionele 
toezichthouders probeerden zij het publiek er op attent te maken dat het te gast is in de natuur en de 
toegangsregels er niet zonder reden zijn. De natuurwachters realiseren zich heel goed dat zij slechts beperkt 
kunnen handelen. Zij hebben immers geen opsporingsbevoegdheid. Maar een goed gesprek wil ook wel 
eens helpen, als je maar weet waarover je het hebt. Meestal werden mensen aangesproken met loslopende 
honden waar dat niet is toegestaan, ruiters die zich buiten de ruiterpaden begaven, bromfietsers op voor 
hen niet toegankelijke paden, het weggooien van afval en het aanrichten van vernielingen. Maar wat moet 
je nou met een loslopend varkentje op de Hoorneboegse Heide? 
 
Excursies. 
Ook in 2014 zijn er dertig openbare wandelexcursies georganiseerd, waaraan in totaal 512 mensen 
deelnamen. Dat zijn er 73 minder dan in 2013. De meeste deelnemers (42) trok de reeënexcursie op de 
Westerheide van 16 april, waarbij 11 reeën werden waargenomen. De excursie bij de nieuwe faunapassage 
bij Ankeveen van 1 februari werd geleid door Annemieke Ouwehand van Natuurmonumenten. Zij verleende 
ons ook toestemming voor de uilenexcursie op Gooilust van 28 februari, waarbij drie bosuilen werden 
gehoord. Het Goois Natuurreservaat verleende ons toestemming voor de excursies door het Laarder 
Wasmeergebied. Veel dank hiervoor. 
Tijdens het Oogstfeest van de Hoeve Ravenstein te Baarn op 26, 27 en 28 september werden i.s.m. de 
familie Tupker door ons zes korte wandelingen geleid door het kasteelpark van Groeneveld. 
De excursie over de Fransche Kampheide, Cruysbergen en het Gijzenveen van 20 september werd geleid 
door Roy Sikking. De overige excursies door Randolph Pelsink en ondergetekende. 
Naast de openbare excursies waren er ook vijf excursies op verzoek. Hieraan namen in totaal 158 mensen 
deel, waaronder enkele jonge kinderen en dat is een toename ten opzichte van 2013 met 107 deelnemers. 
Het totaal van 2014 komt daarmee op 670 deelnemers tegen 636 in 2013. 
 
Informatiekraam VVG. 
Twee leden van de Gooise Natuurwacht bemanden de kraam tijdens de onderstaande markten en 
evenementen: 
31 mei en 1 juni: Lentefeest Hoeve Ravenstein te Baarn, 
7 juni: Schaapscheerdersfeest GNR bij de schaapskooi te Blaricum, 
8 juni: Open-Dag Vogelhospitaal Naarden, 
29 juni: Open-Dag Volkstuinen Keverdijk te Naarden, 
16 en 17 augustus: Houthakkersfeest Lage Vuursche, 
31 augustus: Oogstfeest Stichting Oude Landbouwgewassen Laren, 
13 september: INmarkt Versa, Laren, 
26, 27 en 28 september: Oogstfeest Hoeve Ravenstein te Baarn. 
In de kraam werden wij bijgestaan door de vrijwilligers Clara Campbell, Fiene Kreuger, Hennie van Rennes 
en Joost Grasso, waarvoor onze dank. 



 
Nazorg boom Monnikenberg. 
Op 17 november 2013 werd op verzoek van en in samenwerking met de Stichting Lost a Child uit Huizen op 
het landgoed Monnikenberg te Hilversum een bruine beuk geplant. Zo'n jonge boom heeft gedurende de 
eerste jaren nazorg nodig en de Gooise Natuurwacht heeft die nazorg op zich genomen. De boom werd in 
het verslagjaar 40 keer bezocht en zo nodig verzorgd. De boomspiegel werd vrij gehouden van overige 
begroeiing, eventueel aangebrachte knellende lintjes werden wat verruimd en tijdens droge perioden kreeg 
de boom water. In totaal was dat 252 liter. Bij het planten was de stamomtrek (op borsthoogte) 12,4 cm. Bij 
een meting op 12 december was dat 12,8 cm en dat is een prima resultaat voor het eerst jaar na het 
planten. Bij een storm in augustus is een grote tak uit een belendende beuk gebroken. Gelukkig werd 
hierdoor geen schade aangericht. 
Tijdens de bezoeken aan de boom werden uiteraard ook waarnemingen genoteerd. De mooiste was wel die 
van een kleine bonte specht op 9 juni (mijn verjaardag) en die zie je toch ook niet elke dag! 
De nazorg van de boom zal nog in een verslag worden vastgelegd. Ook in 2015 zal de nazorg door ons 
worden voortgezet. 
 
Contacten. 
Naast natuurlijk de reguliere contacten met de VVG waren er verder contacten met o.a. het Goois 
Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Politie, Gemeente Hilversum, Stichting Lost a Child 
en diverse regionale natuurorganisaties. 
Speciaal voor het Fietsgilde 't Gooi werd de fietsroute “Rondje Hilversum” geactualiseerd. 
Op 9 december was de secretaris van de Gooise Natuurwacht aanwezig in de studio van Radio Soest voor 
een leuk interview in hun programma “Ommetje Natuur”. 
 
Edwin P. Klomp, 
secretaris Gooise Natuurwacht. 
 


