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De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) zet komende 
jaren in op vernieuwing en versteviging. We gebruiken 
daarbij onze nieuwe slogan ’t Gooi. Geef ’t door’. Daar past 
een e-nieuwsbrief bij, vandaar dat we u met enige trots deze 
eerste uitgave van VVG Nieuws sturen. 
Voortaan ontvangen leden en sympathisanten 4 keer per 
jaar onze e-nieuwsbrief. We willen een bredere achterban 
bereiken en jongeren aan ons binden met uiteindelijk één 
doel: de prachtige natuur in het Gooi behouden voor de 
volgende generaties.

Facebook actiever inzetten
Onder leiding van ons VVG-bestuurslid PR en Communicatie 
werkt een aantal externe experts op dit moment aan het 
moderniseren van onze communicatiemiddelen.

• De huisstijl krijgt een opfrisbeurt.
• Onze Facebook-groep wordt binnenkort een Facebook-

pagina, die we (nog) actiever gaan inzetten.
• Er komt een nieuwe VVG-website.
• Inhoud en vormgeving van ons magazine houden we tegen 

het licht.
Ik hoop van harte dat VVG Nieuws in uw behoefte voorziet. 
Hebt u suggesties voor de invulling van VVG Nieuws, dan 
horen we dat graag.

Johan Jorritsma, voorzitter VVG

Voorzitter VVG: ‘Laten we het Gooi behouden voor de 
volgende generaties’

https://www.facebook.com/groups/867510663367748/#_=_


De VVG was afgelopen maanden nauw betrokken bij een 
boeiend kunstproject op het Naardense Wellantcollege. 
Ruim 45 leerlingen van de Kunstklas maakten 
kunstwerken over de historie en omgeving van Naarden.

Op 13 oktober jl. vond de presentatie plaats van de 
kunstwerken die de leerlingen maakten voor het project ‘Bekijk 
’t en maak ’t in Naarden’. Ouders, leerlingen, buurtbewoners 
en VVG’ers bewonderden de 19 kunstwerken die de vmbo-
leerlingen maakten.

‘Bekijk ’t en maak ’t in Naarden’ is een project van Stichting 
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en het 
Wellantcollege. De VVG ondersteunde het kunstproject 
financieel, om zo de leerlingen (en hun ouders) bewuster 
te maken van de schitterende omgeving waarin zij wonen. 
Hiervoor werd ons ‘Binnendijklegaat’ aangesproken, specifiek 
bedoeld voor educatieve projecten.

Winnende kunstwerken geëxposeerd
De leerlingen maakten prachtige kunstwerken onder leiding 
van kunstenaar Mathieu Klomp (bekijk hier een fotoserie). 
Hij leerde onder andere kunstwerken te maken met gekleurd 
folie en kippengaas.

Tijdens de presentatie konden bezoekers stemmen op hun 
mooiste kunstwerk. De 3 winnende werken zijn inmiddels 
bekend en te bewonderen op de website van Galerie 
Pouloeff in Naarden. De VVG overhandigde de winnaars 
een prijs. U kunt de kunstwerken ook zelf in de galerie 
bekijken tot en met zondag 6 november a.s. (Turfpoortstraat 
36a, Naarden-Vesting). 

Door het prestigieuze ontwikkelingsplan Blaricum aan 
Zee (nabij de Stichtse Brug) dreigen veel beschermde 
flora en fauna in het unieke natuurgebied Voorland 
verloren te gaan. Ook komende maand voert de VVG 
weer gesprekken om het natuurschoon in het Voorland 
te behouden en onder ander illegale vuilstort tegen te 
gaan.

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.

Negatieve effecten op natuurkwaliteit
Al begin dit jaar bood de VVG o.a. de gemeente Blaricum 
en de provincie een inventarisatie aan van de grote 
soortenrijkdom in het Voorland. Ons verzoek was de 
ontwikkeling van Blaricum aan Zee niet toe te staan vanwege 
de grote negatieve effecten op de natuurkwaliteit.
Begin juli jl. lieten de Gedeputeerde Staten (GS) de gemeente 
Blaricum weten dat het project inderdaad strijdig is met 
spelregels van de Provinciale Ruimtelijke Verordening van 
Noord-Holland.

Illegale stortingen en motorcross
De GS baseerden hun uitspraak onder andere op een 
ecologisch rapport dat werd opgesteld in opdracht van de 
projectontwikkelaar zelf. Ook stelden de GS vast dat er geen 

groot maatschappelijk belang is dat de aantasting van het 
natuurschoon rechtvaardigt. 
De VVG zelf zal eind deze maand een overleg hebben met 
de eigenaar van het Voorland, Staatsbosbeheer. Het doel 
is te komen tot een nieuwe gebruiksovereenkomst tussen 
Blaricum en Staatsbosbeheer. Uit een inventarisatie die we 
afgelopen zomer hielden, bleek dat het recreatieve gebruik 
van het surfstrand de omgeving flink belast. Er is sprake van 
opslag van materialen, illegale stortingen en motorcross. De 
afspraken zijn dus hoognodig aan verbetering en vernieuwing 
toe. 

Vind meer informatie in ons webdossier ‘Blaricum aan 
Zee’

VVG ondersteunt boeiend kunstproject leerlingen Wellantcollege

VVG met Staatsbosbeheer in gesprek over bescherming het Voorland

https://photos.google.com/share/AF1QipO4MJUoHCDZ1Tz7PCZodVSLTWXHlTXe8v-_XXbq_01zo375OY-XQFw74960RuCOxg?key=d1RCZlc4N3hDY2FpbmxBUXVEblp4VU91a2RxNkZR
http://www.galeriepouloeuff.nl/nieuws-en-media/174/kunstwerken-project-wellantcollege-nu-in-galerie-pouloeuff.html
http://www.galeriepouloeuff.nl/nieuws-en-media/174/kunstwerken-project-wellantcollege-nu-in-galerie-pouloeuff.html
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/speerpunten/blaricum/voorland-stichtse-brug.php
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/speerpunten/blaricum/voorland-stichtse-brug.php


De gemeente Hilversum is van plan om ruim 40 oude 
wierookceders in het Hilversumse Laaperspark te 
kappen. Ze zijn in slechte staat, volgens de gemeente. 
De VVG meent echter dat rigoureus kappen niet nodig is 
en de bomen goed te behouden zijn.

Eind september jl. vroeg de gemeente Hilversum een 
kapvergunning aan voor het vellen van 41 ‘zuilcipressen’ 
in het Laaperspark. Vanwege een herplantplicht zullen er 
nieuwe, jonge bomen op de plaats van de gekapte gezet 
worden.

Volgens de VVG (die de kapvergunningsaanvraag heeft 
ingezien) is het echter helemaal niet nodig om de oude bomen 
rigoureus te kappen. Het blijken ook geen zuilcipressen, 
maar monumentale wierookceders te zijn. Zonder al te veel 
moeite zijn deze mooie, hoge bomen te behouden.

Mooie broedplek voor zangvogeltjes
“De gemeente Hilversum wil de ceders kappen omdat ze in 
slechte staat zouden zijn en er plakoksel op zit”, licht VVG-
natuurwacht Edwin Klomp toe. “Veel van de bomen zijn op 
de stam begroeid met klimop. Dat is echter niet schadelijk 
en mag nooit een reden zijn om de bomen te vellen. Sterker 
nog, die klimop is een mooie broedplek voor zangvogeltjes 
en in de winter een slaapplaats voor duizenden spreeuwen.”
VVG vraagt gemeente om uitstel kap
Volgens Klomp is plakoksel goed te verankeren en zouden 
door bemesting met de organische meststof Dendrovorm de 
bomen weer kunnen herstellen.
De VVG heeft de gemeente Hilversum inmiddels per brief 
gevraagd de kap enkele jaren uit te stellen en eerst de 
geadviseerde maatregelen te nemen.

VVG wil uitstel kap monumentale wierookceders in Laaperspark

Het Goois Natuurreservaat (waarmee de VVG sinds 
1953 nauwe banden onderhoudt) krijgt een andere 
bestuursstructuur. Komende tijd zal ook het VVG-bestuur 
zich buigen over de uitvoering van het zogeheten 
‘Transitieplan’.
Het dagelijks bestuur van het Goois Natuurreservaat 
(GNR) stelde begin dit jaar het Transitieplan vast. Allerlei 
ontwikkelingen, waaronder bezuinigingsmaatregelen, 
dwongen het GNR om veranderingen aan te brengen in de 
organisatieaanpak. 

Onlangs ontvingen wij van het GNR een voorstel voor een 
nieuw besturingsmodel en bijbehorende statutenwijziging, 
voortkomend uit het Transitieplan. Het voorstel is dat:
• het algemeen bestuur van het GNR wordt opgeheven;
• het dagelijks bestuur meer op afstand komt te staan van 

de dagelijkse uitvoering;
• het management van het GNR meer bevoegdheden krijgt;

• het dagelijks bestuur in een beleidsplan de kaders bepaalt 
waarbinnen  het management besluiten neemt.

Bespreking door het VVG-bestuur
Op 22 december a.s. worden het voorgestelde 
besturingsmodel en de statutenwijzigingen door het 
algemeen bestuur van het GNR definitief vastgesteld.
Deze maand bespreekt het VVG-bestuur de plannen. We 
zullen dan ook beoordelen of er actie nodig is richting een 
aantal Gooise gemeenten die alleen voor 2016 een extra 
bijdrage hebben toegezegd voor de transitiefase. Ook 
voor 2017 en 2018 mogen we van hen namelijk een extra 
bijdrage verwachten.
Vind meer informatie in ons webdossier ‘Toekomst 
GNR’

Ook VVG buigt zich over nieuwe bestuursstructuur GNR

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/speerpunten/het-gooi/toekomst-gnr.php
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/speerpunten/het-gooi/toekomst-gnr.php


De VVG vertrouwt erop dat de financiering van de 
natuurmaatregelen na aanleg van de HOV-verbinding door 
Anna’s Hoeve solide is. Eind augustus jl. kwam de provincie 
Noord-Holland met duidelijke informatie daarover. 

Onze eerdere zorg over de financiering van de 
natuurmaatregelen is niet terecht, bleek uit de informatie 
die we van de provincie kregen. De financiële middelen zijn 
beschikbaar.

Natuurcompensatie 
Voor de aanleg van de HOV-verbinding (Huizen-Hilversum-
Haarlem) zal de huidige weg door het Hilversumse 
natuurgebied Anna’s Hoeve verlegd worden. De VVG heeft 
zich samen met onder andere het Goois Natuurreservaat 
sterk gemaakt voor gebundelde aanleg van alle infrastructuur, 
de aanleg van een ecoduct over die infrastructuur en de 
noodzakelijke natuurcompensatie. 

De VVG had vooral vragen over de solide financiering van de 
natuurmaatregelen, met name de kosten van het verwijderen 
van het asfalt van de oude weg.
Vind meer informatie in ons webdossier ‘Anna’s Hoeve 
en HOV’

De gemeente Huizen verkocht onlangs het natuurterrein 
Sijsjesberg aan het Goois Natuurreservaat (GNR). De 
VVG is tevreden met dit besluit en verwacht dat het 
beheer van het natuurgebied flink zal verbeteren. 

Mogelijk komt er een ecologisch speelbos in de zuidelijke 
hoek bij het zwembad, daar is enthousiast op gereageerd. De 
VVG is erg tevreden met de verbetering die de verkoop naar 
verwachting betekent voor het beheer van het natuurterrein 
Sijsjesberg.

Door jarenlange betreding is er sprake van aanzienlijke 
erosie van de Sijsjesberg. Ook aan het onderhoud van de 
rest van het terrein is al vele jaren weinig gedaan. De VVG 
verwacht dat dit door de aankoop sterk zal verbeteren.  
Het heeft 7 jaar geduurd voordat de gemeente Huizen besloot 
natuurterrein Sijsjesberg te verkopen aan het GNR.

Prominent op plattegronden
Het Sijsjesberg-terrein is de schakel tussen het IJzeren Veld 
en het Ericaterrein, beide natuurgebieden die al jaren in 
beheer zijn bij het GNR.
De Sijsjesberg is een eeuwenoude, kleine, aangelegde 
heuvel waarvan het ontstaan in nevelen is gehuld. Op 
plattegronden uit de 18e eeuw is de heuvel prominent 
aangegeven. Waarschijnlijk was deze toen goed zichtbaar 
voor de reiziger die uit de richting van Crailo kwam.

Aanzienlijke erosie
Er is nog een restant van een uitzichtbank. Die hoeft niet 
hersteld te worden, want de Sijsjesberg is geheel opgegaan 
in het bos. Wel kijk je vanaf de top recht op het zwembad.

Als VVG hopen we dat de gemeente Huizen ook het tweede 
deel van het besluit uit 2009 daadwerkelijk gaat uitvoeren: de 
Warandebergen overdragen aan het GNR.

VVG: ‘Verkoop Sijsjesberg is winst voor beheer van dit gebied’

Financiering natuurmaatregelen Anna’s Hoeve solide

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/speerpunten/hilversum/annas-hoeve-en-hov.php
http://www.vriendenvanhetgooi.nl/pages/speerpunten/hilversum/annas-hoeve-en-hov.php


Een paar keer per maand trekt onze Gooise Natuurwacht 
Edwin Klomp met wandelaars het Gooi in. Ook 
voor komende maanden heeft hij een aantrekkelijk 
wandelprogramma samengesteld. Hoogtepunt: de 
nieuwjaarswandeling op Landgoed Monikkenberg, op 8 
januari 2017.

Iedereen is welkom om mee te wandelen met de (meestal) 
gratis wandelingen. Honden kunnen helaas niet mee, ook 
niet als ze aangelijnd zijn.

VVG-Natuurwacht Edwin Klomp is al ruim 45 jaar 
Natuurwacht en kent de Gooise natuur als de beste. Tijdens 
de wandelingen deelt hij zijn kennis en ervaring met de 
wandeleraars. Van harte welkom om eens mee te wandelen 
(opgeven is niet nodig).  

Bekijk het wandelprogramma van november t/m april 
2017

Wandel in het prachtige Gooi met onze Gooise natuurwacht

Foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Andrea Bartosova, Erick Groothedde en Willem-Jan Hoeffnagel

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

