
Jaarverslag 2017 Gooise Natuurwacht  

Het plotselinge overlijden op 7 augustus 2017 van Edwin Klomp, jarenlang als secretaris de stuwende 
kracht van de Gooise Natuurwacht, markeert het verslagjaar. Een maand daarvoor mailde Edwin  het 
bestuur dat hij slecht nieuws had. Bij hem was keelkanker geconstateerd en “dat ziet er niet best uit.” 
Hij sloot zijn mail af met “ik zal wel even een tijdje uit de running zijn. Het is niet anders”.  Niemand 
kon vermoeden dat het zo snel zou zijn afgelopen. Daags voor zijn overlijden was hij nog druk het 
wandelprogramma van het najaar 2017 op te zetten. Met zijn collega Natuurwachten zetten we, 
wellicht in een wat aangepaste vorm, zijn werk voort. 

Personele samenstelling 
Het overlijden van Edwin is mede aanleiding geweest voor twee andere Natuurwachten om hun 
activiteiten als Natuurwacht van de VVG te beëindigen. Op dit moment zijn nog vier personen actief. 
Twee zijn vooral actief in een deel van het gebied om bezoekers van dienst te zijn en voorlichting te 
geven. Zo nodig wordt daarbij  corrigerend opgetreden. De andere twee zijn daarnaast en vooral 
bezig met de organisatie en uitvoering van de wandelingen. Één van hen, die al jarenlang intensief 
met Edwin samenwerkte, verzorgt ook – meestal met een paar vrijwilligers – de informatiekraam. 

Natuurwacht 2.0 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden intensief met de Natuurwachten overlegd over de verdere 
voortzetting van de werkzaamheden. Daarbij zijn ook aanpalende organisaties zoals GNR en 
Natuurmonumenten betrokken. Conclusie is dat het accent van de Natuurwacht gelegd wordt op 
voorlichting, excursies en educatie. De samenwerking met het lager onderwijs wordt versterkt. We 
zoeken ook daarvoor extra mensen en willen onze activiteiten meer en beter afstemmen met 
verwante regionale organisaties, zodat een samenhangend pakket aan natuurbeleving in het Gooi en 
omstreken ontstaat.  

Excursies  
In 2017 zijn er 22 wandelingen georganiseerd, waarvan twee op verzoek. In totaal hebben 299 
mensen aan de wandelingen deelgenomen. De meeste personen (39) deden mee aan de wandeling 
bij de Monnikenberg. Het aantal deelnemers is – vooral in het voorjaar – fors terug gelopen. Het feit 
dat de pers de wandelingen niet meer publiceerde is daar mede debet aan. Toen dat in het najaar 
oplosbaar bleek, nam het aantal wandelaars spectaculair toe.  

Informatiekraam 
Tot het overlijden van Edwin Klomp werd de informatiekraam bemand door twee leden van de 
Gooise Natuurwacht tijdens de marken en evenementen. Vanaf het najaar geschiedt dit door 
Randolph Pelsink, Clara Campbell, Fiene Kreuger en Hennie van Renes. In 2017 heeft de Natuurwacht 
aan een zevental evenementen deelgenomen met de informatiekraam van de VVG. Dat geschiedde 
op de volgende data en locaties: 

 3 juni Schaapscheerdersfeest GNR in Blaricum; 
 10 juni Open Dag Vogelhospitaal Naarden;  
 18 juni Volkstuinen Keverdijk te Naarden; 
 19 en 20 augustus Houthakkersfeest Lage Vuursche; 
 27 augustus Oogstfeest Stichting Oude Landbouwgewassen Laren in Laren; 
 9 september Oogstfeest Hoeve Ravenstein in Baarn; 



 28 september Inspiratiebijeenkomst OGVE en VVG in Hilversum. 

Tijdens de laatste bijeenkomst is de nieuwe vormgeving van de informatiekraam gepresenteerd. Als 
onderdeel van vernieuwing van de huisstijl is ook de kraam aangepast aan de nieuwe huisstijl. 
Daarmee wil de VVG vernieuwend en dynamisch blijven, nu en in de toekomst. 

Nazorg boom Monnikenberg  
Deze boom, in 2013 door de Stichting Lost a Child i.s.m. GNR geplant, wordt door de Natuurwacht 
verzorgd.  Najaar 2017 bleek de top bij een storm afgebroken te zijn. Dit is hersteld. De boom staat in 
een gebied dat in de toekomst niet meer bezocht kan worden. Daarom wordt in overleg met de 
Stichting Lost a Child de boom verplaatst naar een voor het publiek toegankelijk deel van de 
Monnikenberg. Ter nagedachtenis aan Edwin Klomp zal de VVG daarbij in 2018 een bankje plaatsen. 

Hans Hoes. 


