
 

  

VVG Nieuwsbrief, december 2017 

VVG blijft ook nieuwe plannen ontwikkeling 

Blaricum aan Zee kritisch volgen  

Volgende week beslist het VVG-bestuur hoe het zal reageren op het nieuwe plan voor het 

prestigieuze ontwikkelingsplan ‘Blaricum aan Zee’ (nabij de Stichtse Brug). Op 7 december jl. 

kregen de gemeenteraadsleden van Blaricum een nieuw plan voor Blaricum aan Zee 

gepresenteerd. 

 

Het plan is bescheidener dan een eerder plan dat op 17 oktober jl. werd gepresenteerd. Het te 

bouwen volume vermindert van 3250 m2 naar 2500 m2, waardoor ook een aantal voorzieningen zijn 

geschrapt.  

De gemeente Blaricum wil met Blaricum aan Zee in het Gooimeer een nieuw eiland creëren (door 

zandopspuiting) met Scandinavisch aandoende bebouwing, bedoeld voor recreatie en horeca. De 

ontsluiting ervan en de parkeerruimte komen midden in het zogeheten Voorland van de Stichtse 

Brug te liggen, een kwetsbaar natuurgebied. 

In januari zal het nieuwe plan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij 

krijgen dan de gelegenheid om opnieuw in te spreken. Daar zullen wij gebruik van maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze prachtige herfstfoto maakte Christina Zoet tijdens onze VVG-wandeling, half november jl. 

Natuurwacht Randolph Pelsink maakte toen met een grote groep belangstellenden een 

paddenstoelenwandeling in het Hilversumse Spanderswoud. 



 

Wandel vanaf januari a.s. weer door het Gooi 

met onze Natuurwacht! 

Afgelopen jaar organiseerde onze Gooise Natuurwacht 20 wandelingen en ruim 260 mensen 

wandelden mee. Op zondag 14 januari a.s. starten we het wandelprogramma 2018 met een 

gezellige wandeling door hartje Hilversum, Oude Haven en Corversbos. 

Onze Natuurwacht Randolph Pelsink stelde voor 2018 een aantrekkelijk wandelprogramma samen. 

Zo organiseren we op zaterdag 24 februari a.s., vroeg in de avond, een unieke uilenexcursie, speciaal 

aanbevolen voor ouders met kinderen. In het donker gaan we met een uilenexpert op zoek naar de 

uilen. Misschien krijgen we ze te zien, maar in ieder geval hopen we ze wel te horen. Reserveer deze 

datum alvast in de agenda. 

[Bekijk ons nieuwe wandelprogramma] 

 

VVG: ‘Geef terrein Trappenberg weer terug aan de natuur’ 

Het complex van de Trappenberg aan de Crailoseweg  in Huizen staat te koop. De VVG wil graag 

dat het Trappenberg-terrein wordt teruggegeven aan de natuur. VVG-voorzitter Hans Metz: ‘Wij 

zullen ons verzetten tegen elke vorm van bestemmingswijziging die niet ten goede komt aan de 

natuur.’ 

Het revalidatiecentrum en de Mytylschool verhuizen binnenkort naar de nieuwbouwlocatie van 

ziekenhuis Tergooi in Hilversum, vlakbij natuurgebied Monnikenberg. ‘Voor de nieuwbouw van 

Tergooi wordt op de Monnikenberg een stuk waardevolle natuur opgeofferd. Laten we die natuur 

een steuntje in de rug geven door de vrijkomende ruimte aan de Crailoseweg weer terug te geven 

aan de natuur’ aldus onze voorzitter. ‘Zoals de natuur een eeuw geleden dienstverlenend was aan de 

gezondheidszorg, zo kan nu de gezondheidszorg weer dienstig zijn aan de natuur.’ 

 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/op-pad.php


 

VVG wil alleen verkoop aan GNR 

In een brief aan onder andere het bestuur van de Trappenberg stelt de VVG voor het complex uit de 

commerciële verkoop te halen en te onderzoeken of het verkocht kan worden aan het Goois 

Natuurreservaat (GNR). De gebieden rondom de Trappenberg worden al jaren beheerd door het 

GNR. 

Volgens de VVG kan alleen de verkoop van de Trappenberg aan het GNR garanderen dat dit gebied 

weer integraal onderdeel van de Gooise natuur wordt. In de brief - waarvan een kopie ging naar alle 

betrokken beleidsmakers en beslissers – kondigt de VVG aan hoe dan ook protest aan te tekenen als 

het Trappenberg-terrein bestemming krijgt die niet ten goede komt aan de natuur 

Lees de gehele brief van de VVG hier. 

VVG wil Gooise inwoners enthousiaster maken voor hun mooie 

leefomgeving 
Komende jaren zet de VVG in op het stimuleren van meer betrokkenheid van de Gooise bevolking 

bij haar waardevolle leefomgeving. Dat staat in de Agenda 2018-2022, het Strategisch Plan dat 

onlangs werd aangeboden aan het VVG-bestuur. 

3 VVG-leden en 2 bestuursleden stelden het nieuwe Strategisch Plan op. We streven er komende 

jaren naar de jongere inwoners van het Gooi te bereiken, die generatie die druk is met werk en gezin. 

Het groene Gooi biedt ruimte voor genieten en ontspanning voor alle leeftijden, iets wat deze 

leeftijdsgroep goed kan gebruiken. 

We verwoorden daarin ook onze visie op diverse actuele dossiers, zoals het realiseren van een 

duurzame woonwijk bij Crailo en de commerciële uitbreidingsplannen rondom Golfbaan Naarderbos. 

Het vereist een zorgvuldige afweging om te bezien waar nog verantwoord gebouwd kan worden met 

respect voor de handhaving en versterking van de natuur in onze woon- en leefomgeving. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVG (voorjaar 2018) zal ons Strategische Plan worden 

besproken en vastgesteld. U kunt de Agenda 2018 - 2022 vast lezen en erop reageren. Vragen, 

opmerkingen en reacties zijn welkom bij het VVG-bestuur. Hier vindt u hun contactadressen. 

Wij zoeken vrijwilligers voor de VVG 

Onze mooie vereniging is flink in beweging, er gebeurt veel bij de VVG op dit moment. Vrijwilligers 

zijn daarin onmisbaar, merken we. Om – zoals ons missie luidt - de schoonheid van het Gooi door te 

geven aan toekomstige generaties kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. 

Wij zoeken momenteel:  

 Natuurwachten en een nieuwe secretaris van de Natuurwacht 

 Leden voor ons Kenniscentrum (kenniskring die het bestuur ondersteunt) 

 Administratieve ondersteuning, o.a. voor de ledenadministratie 

 Redactionele ondersteuning voor ons blad  

 Vrijwilligers met verstand van PR en communicatie 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/pdf/20171127%20Kopie%20brief%20Merem%20verkoop%20Trappenberg.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/pdf/20171209%20Concept%20Agenda%20VVG%202018-2022%20versie%20Nieuwsbrief.pdf
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/wie-zijn-wij/bestuur.php
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/wie-zijn-wij/natuurwacht.php
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/wie-zijn-wij/kenniscentrum.php


 

Via deze link vindt u een uitgebreide omschrijving van de gevraagde vrijwilligersfuncties. Fijn als u 

interesse toont! 

Fototentoonstelling  ‘De Gooise Zanderijen’ op Kasteel Groeneveld 

 

De lieflijke heuvels in de Gooise natuur waren al jaren een lust voor de lens van fotograaf Fred 

Willems. Maar een lezing van Sander Koopman over de Gooise zanderijen, geïnitieerd door de VVG, 

opende een onverwacht perspectief: vele heuvels bleken het resultaat van zandafgravingen 

zandafgravingen waarvan wij weten dat zij teruggingen tot in de zeventiende eeuw. Met deze 

veranderde visie trok fotograaf Willems opnieuw het Gooise landschap in. Het resultaat daarvan is 

van 9 januari t/m 18 maart 2018 te zien op Kasteel Groeneveld te Baarn. We bevelen deze prachtige 

expositie van harte bij u aan. 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/media/Vacatures.pdf
http://www.kasteelgroeneveld.nl/programmaactiviteiten/tentoonstellingen/

