
 

 

 

Agenda 2018-2022 
Vereniging Vrienden van het Gooi 

                                                                                                                                               Concept d.d. 13-11-2017 
 

 
Sinds 1935 zet de vereniging zich in voor behoud van landschap, natuur en cultuurhistorisch erfgoed 
in het Gooi. Tijden veranderden, de maatschappij veranderde. Wat is de huidige tijdgeest en hoe 
gaat de VVG daar mee om? 
Deze Agenda 2018 – 2022 wil daar antwoord op geven. Het bevat onze aandachtspunten voor de 
komende tijd. 
De agenda omvat twee delen: het functioneren als vereniging voor leden en streekbewoners, en een 
inhoudelijke agenda bestaande uit meerjarige onderwerpen en actuele dossiers die onze aandacht 
vragen. 
 
In aanvulling op deze agenda geeft de website www.vriendenvanhetgooi.nl inzicht in de statuten, 
bestuur, financiële middelen en contactgegevens. 
 
Het functioneren van de vereniging 
De vereniging wil zich met kennis en argumenten inzetten voor behoud van het eigen karakter van 
het Gooi. Meer leden betekent meer maatschappelijk gewicht. Met meer actieve leden kan de 
vereniging meer volgen, organiseren en beschermen. 
Daarom wil de VVG de komende jaren de betrokkenheid van de Gooise bevolking bij haar 
waardevolle leefomgeving stimuleren. 
 
De vereniging ziet bij dit streven waardevolle partners. Er zijn in het Gooi veel organisaties die zich 
inzetten voor natuurbeheer, natuurkennis, behoud van erfgoed en natuur- en milieueducatie. De 
VVG wil meer gaan samenwerken met deze organisaties want meer kennis en beleving bevordert  
waardering. Waardering leidt tot betrokkenheid en bereidheid tot actieve inzet voor bescherming. 
Organisaties als IVN en Vogelwerkgroep zijn sterk in het aanbieden van kennis en beleving. De VVG 
wil sterk zijn in het bestrijden van bedreigende ontwikkelingen.  
 
De VVG ontving enkele aanzienlijke legaten die haar in staat stelt om zich te profileren als vereniging 
die actief bijdraagt aan het groene karakter van het Gooi. Bijvoorbeeld door natuur-educatieve 
projecten met jongeren in samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie. Deelname aan de 
jaarlijkse boomfeestdag wordt overwogen. Wanneer daarbij schoolpleinen worden ‘vergroend’ ziet 
de VVG een aantrekkelijke combinatie van natuureducatie, verbetering van het stedelijk klimaat en 
media-aandacht voor werk en doelen van de vereniging. 
 
Agenda ledenwerving 

1. De VVG wil zich breder profileren dan succesvolle beschermer van het waardevolle Gooi. Met 
(bus-)excursies, lezingen en tijdschriftartikelen wil de VVG bijdragen aan  bekendheid en 
beleving van natuur, landschap en erfgoed. Daarbij wordt samenwerking aangegaan met 
andere organisaties om kennis en ervaring te delen en door agenda-afstemming ieders 
publieksbereik onderling te kunnen benutten. 

2. In het bijzonder wil de VVG hierbij inzetten op het bereiken van de leeftijdsgroep die druk is 
met werk en gezin. Naast carrière, school, sport en club rest vaak weinig tijd. Het groene 
Gooi biedt ruimte voor genieten en ontspanning voor alle leeftijden. Waardering bevordert 
betrokkenheid, het VVG-lidmaatschap is daarvan een uiting. 

 

http://www.vriendenvanhetgooi.nl/


 

 

Kennisagenda 
1. Het Kenniscentrum van de VVG bestaat uit VVG-leden die bereid zijn om tijd en 

deskundigheid in te zetten voor veldonderzoek, adviezen, inspraak, zienswijzen en bezwaren. 
De VVG wil de deskundigheid en inzetbaarheid van het kenniscentrum uitbreiden door meer 
VVG-leden uit te nodigen om zich met hun kennis en ervaring voor de VVG in te zetten. 

2. Voor het signaleren van voor de VVG belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke 
ontwikkelingen zijn er ‘signaleerders’ in het kenniscentrum; de VVG wil hen hierbij faciliteren 
en de alertheid bevorderen. 

3. In het bijzonder wil de VVG haar deskundigheid uitbreiden ten aanzien van water en stedelijk 
gebied. Het eerste vloeit voort uit de duurzaamheidsagenda, het tweede vanuit de visie dat 
naast het landelijk gebied ook het stedelijk gebied bepalend is voor het karakter van het 
Gooi.   

4. Als voor gebieden of onderwerpen meer of specifieke deskundigheid nodig is zal de VVG 
samenwerking zoeken met organisaties de kennis ‘in huis hebben’. Kennisdeling dient vaak 
een gezamenlijk belang. 

5. Om het Kenniscentrum met de VVG-leden te verbinden zullen excursies worden 
georganiseerd naar gebieden en locaties waar de VVG zich op richt vanwege kwaliteit, 
bedreiging en bescherming. VVG-leden uit de omgeving wordt gevraagd of zij een inbreng 
willen leveren in dat dossier. 

6. Excursies, lezingen en tijdschriftartikelen zijn belangrijk voor onderlinge kennisdeling. De VVG 
wil het aanbod hiervan vergroten door samenwerking met andere organisaties zoals bij de 
cursus Gooiologie. VVG-leden zullen via nieuwsbrief en website worden geïnformeerd over 
activiteiten van andere organisaties op het gebied van kennis en informatie over het Gooi. 

 
Natuurwacht-agenda 

De Natuurwacht heeft als streven bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te laten genieten 
van de natuur in het Gooi en hen enthousiast te maken voor de activiteiten van de Vrienden 
van het Gooi.  Dit  zijn o.a.  het organiseren van excursies, wandelingen, en het promoten 
van de vereniging op uiteenlopende manifestaties. Verder is de Natuurwacht actief met het 
geven van voorlichting en het stimuleren van milieueducatie. Bij waarneming van illegale en 
verstorende activiteiten in de natuur worden de bevoegde autoriteiten gesignaleerd. 
 
Er is een aantrekkelijk aanbod van wandelingen en excursies in het Gooi. De VVG wil daar 
haar bijdrage aan blijven leveren, met meer excursies en nieuwe excursiegebieden. Daarom 
wil de vereniging haar Natuurwacht uitbreiden met excursiegidsen. De vereniging wil 
(gezamenlijke) excursies van VVG, IVN, GNR, Natuurmonumenten, Vogelwerkgroep e.a. 
wervend bekend maken. 
 

Communicatie-agenda 
1. De VVG heeft haar tijdschrift, nieuwsbrief, website en facebookpagina om leden en publiek 

te bereiken. Communicatie is van groot belang voor de ledenbetrokkenheid en voor de 
externe profilering van de VVG en krijgt daarom veel aandacht en professioneel advies. 

2. Het tijdschrift zal aandacht geven aan drie aspecten. Artikelen over de eigen leefomgeving 
zullen de kern vormen. Daarnaast een agenda van activiteiten, waaronder lezingen en 
excursies. Ten derde aandacht voor ontwikkelingen die de vereniging kritisch volgt, zodat 
leden en overige lezers een actueel beeld krijgen van wat de VVG doet, vindt en organiseert. 

3. Website, nieuwsbrief en facebookpagina worden vooral benut voor de actualiteit. De VVG wil 
hiermee uitdragen dat zij niet alleen een betrokken vereniging is, maar ook geïnformeerd en 
zo nodig een maatschappelijke tegenkracht is bij bedreiging van Gooise kwaliteiten. 



 

 

Zo nodig wordt alert gereageerd in een persbericht en via de media. 
De digitale nieuwsbrief zal een brede verspreiding krijgen onder de VVG-leden. 

4. De VVG wil in een vroegtijdig stadium haar inbreng kunnen leveren bij voorgenomen 
ontwikkelingen; liever dat dan later in een bezwaarprocedure aan de noodrem te moeten 
trekken. Daarom wil de vereniging meer investeren in goede contacten met politiek en 
bestuur, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. De VVG wil zich hierbij aanbieden 
als deskundig en oplossingsgericht adviseur. Nieuwe wethouders en Raadsleden met een 
‘groene portefeuille’ zullen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gericht door de VVG 
worden geïnformeerd. 

5. De VVG is initiatiefnemer voor publicaties en boeken over het werkgebied. Deze zijn bedoeld 
voor een breed publiek en worden aangeboden via de website en in de VVG-marktkraam. 
 

Inhoudelijke VVG-agenda 
De inhoudelijke agenda gaat over thema’s, plannen, gebieden, kansen en bedreigingen.  
De agenda bestaat uit langer lopende ontwikkelingen en uit actuele dossiers. De actualiteit 
vernieuwt zich voortdurend. 
De actualiteit bepaalt de ‘jaaragenda’, langlopende dossiers vormen de ‘meerjarenagenda’ voor de 
komende 4 jaar. 
 
Bij de langer lopende ontwikkelingen zien we thema’s en dossiers met een lang procedure-verloop. 
De VVG streeft naar een heldere taakverdeling bij het volgen van deze categorieën door 
bestuursleden, leden van het Kenniscentrum en eventuele andere verenigingsleden. Het moet zowel 
extern als bij de leden bekend zijn wie voor een onderwerp namens de VVG aanspreekbaar is. 
 
Bij actuele thema’s gaat het vaak om lokale ruimtelijke problematiek, met kansen en bedreigingen. 
De VVG-agenda ontstaat veelal door voorgenomen ingrepen door overheid of terreineigenaar. De 
VVG weegt maandelijks in haar bestuur af of de vereniging op een actueel dossier wil en kan 
inspringen. Zo ja, dan gebeurt dat in overleg tussen bestuur, Kenniscentrum en andere deskundige 
leden. 
 
De VVG entameert studies naar onderwerpen die basis zijn voor standpuntbepaling en advies. Deze 
studies ondersteunen de adviserende en meedenkende rol van de vereniging. Zo nodig leveren zij 
argumenten voor bezwaar en beroep. 
 
Meerjarenagenda 

1. Provinciale ruimtelijke plannen 
De provincie Noord-Holland stelt haar Structuurvisie 2040 op. Ruimtelijke kwaliteit is daarbij een 
onderscheiden hoofdbelang. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is één van de 
instrumenten om te kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit. De VVG is positief over de aandacht 
die de provincie geeft aan behoud en ontwikkeling van cultuurlandschappen, over het vastleggen 
van kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie, en over kwaliteitseisen die op basis 
daarvan in de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan ruimtelijke plannen worden gesteld.  
Aan dit provinciale beleidskader moeten gemeentelijke ontwikkelingen worden getoetst. De VVG 
wil alert zijn op het  bestuurlijk toepassen van deze kaders in de praktijk. Te meer daar meerdere 
gemeenten toe zijn aan de wettelijk voorgeschreven periodieke herziening van hun 
bestemmingsplan Buitengebied. 
 
2. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)  
Het MIRT voor de oostkant van Amsterdam verwacht een toename van 

bereikbaarheidsproblemen in de regio. De 



 

 

ruimtelijke verdeling van wonen, werken en recreëren veroorzaakt een toenemende 
verplaatsingsbehoefte. Het Gooi draagt daar door afnemende eigen werkgelegenheid aan bij. 
De VVG wil niet dat de ruimtelijke ordening te eng en te sturend door de bril van mobiliteit wordt 
bekeken. Het idee dat het Gooi moet zorgen voor forse eigen economische ontwikkelingen en 
meer werkgelegenheid vindt de vereniging niet realistisch. Het Gooi heeft in de diversiteit van de 
verschillende functies in de Metropoolregio Amsterdam een grote meerwaarde. Dat het Gooi 
zich vooral door het groene karakter heeft ontwikkeld tot een goeddeels welvarende 
forensenstreek met een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een planologisch gegeven. De 
vereniging volgt de ideeën over verstedelijking en wegenuitbreiding in het MIRT kritisch en zal 
waar mogelijk haar zienswijze inbrengen. 
 
3. Verkeertransferia 
In relatie tot het MIRT staat de verkeersontsluiting van het Gooi. De VVG ziet de verkeersdrukte 
toenemen naar cultuurhistorische trekpleisters zoals de vesting Naarden en het Muiderslot, en 
naar recreatieve hotspots zoals Oud Valkeveen, Naarderbos en het strand van Muiderberg. 
De vereniging vindt dat infrastructurele ontwikkelingen een kans bieden om transferia aan te 
leggen voor overstap van snelweg naar lokaal gecombineerd vervoer voor sterk 
publiektrekkende locaties, ter voorkoming van onbeheersbare parkeerproblemen. De vereniging 
wil dit bepleiten in relevante besluitvormingstrajecten. 

 
4. Functieverandering van terreinen 
Het Ziekenhuis Tergooi zal zich concentreren in Hilversum; het gebouw van de vestiging Blaricum 
komt te koop en de toekomst van het reeds te koop staande terrein Trappenberg tussen Crailose 
Bos en Blaricummer heide is nog onbekend. 
Nieuwe functies in de gebouwen van de vestiging Blaricum zullen zich goed moeten verhouden 
tot de kwetsbare natuuromgeving. Het functioneren van de natuurverbinding Laarderhoogt mag 
er niet onder lijden.  
De VVG ziet kansen om delen van het terrein Trappenberg te integreren met de omringende 
natuur, na amovering van niet-historisch waardevolle bebouwing. De vereniging volgt de 
ontwikkelingen om tijdig haar standpunt en advies te kunnen inbrengen. 

 
5. Natuurwetgeving 
In 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Soortbescherming en 
gebiedsbescherming zijn verzwakt; voor negen Gooise gebieden is de status ‘Beschermd 
Natuurmonument’ vervallen. Ligging in het Natuurnetwerk Nederland is nu de belangrijkste 
beschermingsstatus, naast de Natura 2000 status van Gooimeer Zuidoever, Naardermeer en 
Oostelijke Vechtplassen.  
De nieuwe wetgeving is complex en omvat ook de oude Boswet. 
Bij het verlenen van een Omgevingsvergunning moeten gemeenten het natuurbelang afwegen; 
een vergunning krachtens de Wet Natuurbescherming wordt verleend door de provincie. 
Toezicht en handhaving gebeurt door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De 
uitvoering van de nieuwe wet vraagt dus bestuurlijke samenwerking en afstemming. 
Besluitvorming en jurisprudentie zullen worden gevolgd, met zo nodig inzet van beroep en 
bezwaar. 

 
6. Nationaal Park Heuvelrug 
Het Nationaal Park Heuvelrug is in ontwikkeling als uitbreiding van het reeds bestaande 
Utrechtse deel. De VVG staat hier positief tegenover omdat het een kans biedt voor natuur- en 
landschapsbescherming met meer bestuurlijke erkenning en status. Ook verwacht de vereniging 

dat betere ontsluiting, voorlichting en een 



 

 

gevarieerd aanbod van activiteiten zal leiden tot meer erkenning en waardering bij het brede 
publiek, en daarmee tot meer steun voor bescherming. 
Er zijn veel participanten en belanghebbenden binnen het Nationaal Park. De VVG wil in die 
samenwerking een bijdrage leveren met oog voor een recreatief gebruik dat past bij de 
draagkracht van natuur en landschap. 

 
7. Geopark 
In beginsel voldoet de regio Gooi en Vecht aan de Unesco-criteria van een geologisch en 
landschappelijk waardevol gebied van wereldformaat. De Unesco status ‘Geopark’ maakt de 
bewoners en overheden meer bewust hoe bijzonder het landschap, natuur en karakteristieke 
bebouwing van het gebied door de tijden heen is. De Stichting Geopark zet zich in om de Unesco-
status gehonoreerd te krijgen. De VVG steunt dit initiatief en draagt daar financieel aan bij. 

 
8. Gemeentelijk bestuur 
Onze regio kent een ontwikkeling van gemeentelijke herindelingen ter vergroting van de 
gemeentelijke bestuurskracht. Dit vraagt tijd en energie van politiek en bestuur. Dat kan ten 
koste gaan van de aandacht voor inhoudelijke dossiers en ontwikkelingen. De VVG wil zich 
inzetten voor goede contacten met bestuurders, gemeenteraden en politieke partijen om het 
belang van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te houden. 

 
9. Duurzaamheidsagenda 
De vereniging  streeft naar duurzame ontwikkeling van het natuurschoon en het beschermen van 
flora en fauna. Duurzaamheid is een breed begrip. De VVG ziet vooral relaties met haar 
verenigingsdoelen bij de thema’s biodiversiteit, water, vervoerseffecten en geluidsoverlast. 
Bij alle onderwerpen is de vereniging al actief, maar op het dossier water wil de VVG haar 
aandacht verbreden. Het gaat om waterverontreiniging, maar ook om verstandig gebruik van 
gebiedseigen water waaronder het tegengaan van verdroging en het bevorderen van 
waterberging. 
 
10. Beheer van natuurgebieden 
De Gooise natuur is een kostbaar bezit voor alle streekbewoners en velen genieten daarvan. 
De recreatiedruk kan plaatselijk te groot worden voor de draagkracht van de natuur. Er kunnen 
´gebruikersconflicten´ ontstaan bijvoorbeeld tussen wandelaars en mountainbikers. 
Terreinbeheerders zoals het GNR zorgen voor recreatiezonering, routes, geleiding en toezicht. 
Vanuit haar kennis van gebieden en natuur wil de VVG hierin signaleren, meedenken en zo nodig 
suggesties doen. 
 
11. Zanderijen 
De VVG doet onderzoek naar natuur en landschap van de zanderijen, als kenmerkende 
elementen in het Gooise landschap. Ook cultuurhistorisch en bodemkundig blijken het boeiende 
gebieden. Daarmee moet zorgvuldig worden omgegaan, waarbij er plaatselijk kansen liggen voor  
natuurontwikkeling, bijvoorbeeld door langs sloten een drassige oever aan te leggen. De 
vereniging vraagt aandacht en zorg voor deze gebieden in het beleid en streeft naar adequate 
bescherming. 
 
12. Bomenkap in particuliere tuinen 
De VVG vindt dat bomen oud moeten kunnen worden. Het groene karakter van het Gooi wordt 
behouden wanneer het bomenbestand zich vernieuwd: oude bomen worden gekapt, jonge 
bomen worden aangeplant. Gemeenten voeren hierbij beleid, ook t.a.v. bomenkap in 

particuliere tuinen. Uit een VVG-inventarisatie 



 

 

blijken verschillen in de regelgeving per gemeente, en enige liberalisatie van het kapbeleid. 
De vereniging wil het kapbeleid kritisch volgen en zo nodig gemeenten adviseren en aanspreken. 
 
13. Oevers van het Gooimeer 
Langs de oevers van het Gooimeer ligt kwetsbare en waardevolle natuur. Het raakvlak van water 
en land is ook recreatief aantrekkelijk. Plaatselijk staat dit op gespannen voet met elkaar. De VVG 
overweegt een studie naar natuurkwaliteit en effecten van recreatie om daarmee aanbevelingen 
te kunnen doen voor gebruik en beheer. 
 
 

Actuele agenda 
1. Natuurverbinding Hoorneboeg 
De inrichting van de te realiseren natuurverbinding Hoorneboeg roept publiekelijk discussie op 
vanwege voorgenomen bomenkap. De VVG ziet kansen voor een goede en functionele inrichting. 
De vereniging wil hierover adviseren in de besluitvormingsprocedure. 
De VVG proeft nog onvoldoende publieke erkenning van het belang van natuurverbindingen, 
ondanks positieve onderzoeksresultaten. De vereniging wil bijdragen aan betere voorlichting 
hierover. 
 
2. Parkeren Oud Valkeveen 
De parkeerdruk rond speelpark Oud Valkeveen is zeker op hoogtijdagen onbeheersbaar 
geworden, tot last van natuur, landschap en omwonenden. De VVG wil meedenken aan 
duurzame oplossingen. Het inzetten van pendelbussen bij evenementen werkt bij de Lage 
Vuursche goed en is ook hier een denkbare oplossing. Parkeerterreinen moeten worden benut of 
ontwikkeld dicht bij ontsluitingswegen, zoals langs de A1. Van het tijdelijk gebruik van weilanden 
als parkeerterrein is de vereniging geen voorstander. De Natura 2000 - status rond het speelpark 
dient te worden gerespecteerd. 
 
3. Golfbaan Naarderbos 
Bij de golfbaan Naarderbos liggen kansen voor ontwikkeling van een goede balans tussen 
recreatie en natuur. De VVG wil hierbij adviseren. Als bedreiging ziet de VVG dat gedacht wordt 
aan een multifunctionele ontwikkeling met uitbreiding van voorzieningen aan de rand van het 
Gooimeer zoals een steiger en horecavoorziening. Golfen laat zich verenigen met natuur en 
landschap; uitbreiding van drukte, licht en geluid tot in de avonduren niet. 

 
4. Voorland van de Stichtse Brug 
Het Voorland van de Stichtse Brug heeft zich ontwikkeld tot een rijk natuurgebied. De VVG ziet 
kansen om recreatie en natuur hier verantwoord te combineren. Dit vraagt om passend beheer 
en een adequate handhaving van regels. Evenementen moeten hier aan strikte voorwaarden 
voldoen. Uitbreiding van bebouwing, ook in het Gooimeer, is ongewenst en in strijd met de 
beschermde status van het Natuurnetwerk Nederland. 
 
5. Voormalig defensieterrein Crailo 
Op het voormalig defensieterrein Crailo is woningbouw gepland. De VVG ziet kansen om een 
duurzame woonwijk te realiseren met een groot aandeel natuur. Het gebied ligt aan de rand van 
natuurgebied. Hoge bebouwing is hier ongewenst. Zorgvuldig moet worden gekeken naar 
uitstraling op de omringende natuur door verkeersontsluiting, recreatie-uitloop, licht en geluid. 
De vereniging denkt aan een wijk die ‘wonen in het groen’ uitstraalt. 

 
Besproken en vastgesteld bestuur VVG dd 13-11-2017 


