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Inleiding 
2017 was voor de VVG een bewogen jaar. 

Het dossier ‘Transitie GNR’ heeft, na ook binnen de vereniging gedurende een aantal jaren tot zorgen 
te hebben geleid, een voorlopige apotheose bereikt. Er is een transitieplan. Er zijn een nieuwe 
bestuursstructuur, een nieuwe voorzitter en een nieuwe directeur-rentmeester en last but not least: 
er is geld voor de uitvoering van het transitieplan.  

Een werkgroep binnen de vereniging heeft het functioneren van de vereniging zelf tegen het licht 
gehouden en met de Agenda 2018 – 2022 een toekomst geschetst voor de vereniging in de komende 
periode. 

Er zijn nieuwe statuten vastgesteld en ook heeft de vereniging zich in een nieuw jasje gestoken, met 
een nieuw logo en een nieuwe leuze: ’t Gooi. Geef ‘t door.  

Dieptepunt in 2017 was de dood van Edwin Klomp. Een groot verlies, voor de vereniging maar vooral 
voor de natuurwacht. Het bestuur heeft voorlopig de zorg voor de natuurwacht op zich genomen. 

Op het inhoudelijke vlak werden diverse grotere en kleinere ontwikkelingenactief gevolgd en zo 
nodig werd de visie van de VVG via de geëigende kanalen ingebracht. Het grootste zorgenkind was in 
2017 nog steeds het dossier ‘Voorland Stichtse Brug’. Bij elke inbreng had het bestuur steeds het oog 
gericht op het primaire doel van de vereniging: “zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied het 
eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te 
bevorderen.”  

Opnieuw constateert het bestuur met dankbaarheid en trots dat een grote groep vrijwilligers, elk op 
zijn of haar positie, de vereniging actief steunde. Dank zij de inzet van velen kon de vereniging ook in 
2017 een rol van betekenis blijven spelen. 

1. Grote thema’s in 2017 
In deze paragraaf halen we een aantal onderwerpen voor het voetlicht waarop de VVG zich in 2017 
actief heeft ingezet. Het betreft ontwikkelingen die direct raken aan het primaire doel van de 
vereniging zoals in de inleiding omschreven.  

1.1 Voorland Stichtse Brug / Blaricum aan Zee 
In oktober 2017 zijn opnieuw plannen voor het Voorland Stichtse Brug, onder de wervende naam 
‘Blaricum aan Zee’, gepresenteerd aan de gemeenteraad van Blaricum. Was er oorspronkelijk een 
plan met een eiland in het Gooimeer aan de noordzijde van het Voorland, in het nieuwe plan werd 
het eiland, met daarop nog steeds een scala aan diverse voorzieningen zoals een hotel, een ‘bed and 
breakfast’, een buurthuis, twee restaurants en een fitnessclub, gesitueerd voor het zuidelijk deel van 
het Voorland. 

Deze verandering nam echter onze bezwaren tegen het plan niet weg. Een veel te groot volume en 
tal van stedelijke functies in een gebied dat valt onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Mede op grond van onze inbreng is in december een plan in een afgeslankte vorm gepresenteerd. 

Nog steeds moeten wij echter constateren dat zowel de omvang als de functies in het plan de 
mogelijkheden die het Natuurnetwerk Nederland biedt te boven gaan. Het ziet er naar uit dat 2018 
voor het Voorland het jaar van de waarheid gaat worden 
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1.2 Gooise Zanderijen 
Het congres ter gelegenheid van het 16e lustrum in 2015 stond in het teken van de Gooise zanderijen. 
De zanderijen (of afzandingen) in het Gooi zijn cultuurhistorisch, natuurwetenschappelijk en 
landschappelijk van grote waarde voor het hedendaagse Gooi. Om dat verder te onderzoeken 
maakte een student van de Wageningen Universiteit in opdracht van de VVG een landschappelijke 
analyse van de Gooise afzandingen. 

Eind van het verslagjaar is het rapport “Zanderijen in het Gooi” afgerond. Het rapport geeft een 
landschappelijke beschrijving en analyse van de 30 afzandingen die bepalend zijn voor ’t Gooi. Denk 
daarbij aan de schootsvelden, hoogteverschillen en steilwanden die je her en der aantreft, en de vele 
zanderijvaarten. Er worden aanbevelingen gedaan om de nog bestaande landschappelijke elementen 
te beschermen. Zo zal de VVG bij de vernieuwing van de vigerende bestemmingsplannen bezien of 
en, zo ja, welke extra bescherming t.a.v. de afgezande gebieden gewenst is en hoe we ons daarvan 
kunnen inzetten. De in 2006 gemaakte fietsroute van 37 km die langs vele zanderijen gaat, wordt 
heruitgegeven en we gaan met de verschillende gemeenten in overleg om op kenmerkende punten 
borden te laten plaatsen met informatie over die plek.  

Er zijn een beperkt aantal exemplaren van het rapport gedrukt en uitgereikt aan de gemeenten in ’t 
Gooi en in institutionele grote eigenaren/beheerders. Op onze website is het digitaal beschikbaar. 

1.3 Anna’s Hoeve en de Monnikenberg 
Voor Anna’s Hoeve en de Monnikenberg was 2017 het jaar waarin de besluitvorming over een paar 
belangrijke zaken kon worden afgerond. 

Het bestemmingsplan voor de Monnikenberg, met ruimte voor een zorgpark (onder andere 
nieuwbouw Tergooi ziekenhuis) en woningen, is definitief vastgesteld. Bij de ontwikkelingen is de 
VVG langdurig betrokken geweest. Belangrijk doel van zowel de nieuwbouw voor het ziekenhuis als 
voor de woningen is de ecologische kwaliteit in samenhang met energieneutraliteit. 

Tussen de Monnikenberg en Anna’s Hoeve wordt de Weg over Anna’s Hoeve verlegd van de huidige 
plek naar het tracé van de spoorlijn Hilversum – Amersfoort, waar ook het nieuwe tracé voor de 
hoogwaardige openbaar vervoerslijn (HOV), een snelle busverbinding tussen Blaricum/Huizen en het 
station Hilversum, is gepland. De VVG heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor deze verlegging 
omdat daardoor een groter aaneengesloten natuurgebied ontstaat. De Raad van State heeft zich in 
2017, na bezwaren van omwonenden tegen de verlegging, uitgesproken voor de realisering van het 
plan. Over de gecombineerde weg- en spoorverbinding wordt een ecoduct aangelegd waardoor de 
samenhang van de natuur van de Utrechtse Heuvelrug met de natuur van het Gooi aanzienlijk wordt 
verbeterd. 

1.4 De Trappenberg 
In 2017 kwam  het complex De Trappenberg aan de Crailoseweg  in Huizen in de verkoop. De VVG wil 
graag dat het terrein wordt teruggeven aan de natuur. Dat met het argument dat op de 
Monnikenberg een stuk waardevolle natuur wordt opgeofferd om ruimte maken voor onder andere 
de huidige gebruikers van de Trappenberg. De VVG heeft ervoor gepleit om die natuur een steuntje 
in de rug geven door de vrijkomende ruimte aan de Crailoseweg weer terug te geven aan de natuur. 
De VVG heeft dit standpunt met nadruk onder de aandacht  van alle betrokken beleidsmakers  en 
beslissers gebracht. 
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1.5 De Hoorneboeg 
Nadat in het recente verleden mogelijke nieuwe ontwikkelingen (onder andere natuurbegraven) op 
het terrein van het landgoed Hoorneboeg hebben geleid tot commotie bij betrokkenen en bij de VVG 
is een zeer aanvaardbaar plan gemaakt voor het omvormen van het landgoed tot een culturele 
buitenplaats met behoud van de bestaande natuur en gebouwen. In 2017 is een daarvoor nieuw 
bestemmingsplan van kracht geworden. De VVG is bij de plannen betrokken geweest 

2. Publieksactiviteiten 
Om bestaande leden nauwer te betrekken bij de activiteiten van de vereniging en om nieuwe leden 
te winnen, heeft het bestuur in 2017 een aantal publieksactiviteiten georganiseerd. Het plan is om 
deze vorm van naar buiten treden ook in de volgende jaren voort te zetten. 

2.1 Lezing + excursie Grafheuvels 
Ruim 25 VVG-leden en belangstellenden fietsten op 20 mei met elkaar naar enkele grafheuvels op de 
Westerheide. Daaraan voorafgaand hield Sander Koopman, voorzitter van de archeologische 
vereniging AWN Naerdincklant, een boeiende lezing over deze markante elementen in het Gooise 
landschap. Koopman, onderzoeker naar regionale geologie en archeologie, deed uitgebreid studie 
naar grafheuvels in het Gooi en de gemeente Baarn en maakte een inventarisatie. Er zijn landelijk 
ongeveer 3000 grafheuvels uit het Neolithicum en de bronstijd bekend, deze zijn zo’n 3500 tot 5000 
jaar oud. In het Gooi en omgeving zijn, sinds zijn studie, 83 grafheuvels bekend. Ze vormen een 
opvallend element in ons landschap, dat je herkent, als je weet waarnaar je moet zoeken. Daaraan 
heeft deze excursie zeker bijgedragen. 

2.2 De eigenzinnige Erfgooier 
Op 31 oktober namen ruim 30 mensen deel aan onze bijeenkomst ‘De eigenzinnige Erfgooier in 
2017’. Centraal stond de 1000-jarige geschiedenis van het Gooi en zijn inwoners. ‘Wat is daar anno 
2017 in onze regio nog van over?’, was de vraag. 

De VVG organiseerde dit evenement in het kader van de ‘Week van de Erfgooier’, opgezet door de 
Stichting Stad en Lande van Gooiland die in 2017 haar veertig jarig jubileum vierde. Enkele Erfgooiers 
vertelden hun eigen verhaal, er werd ingezoomd op het ontstaan, de rechten en plichten van de 
Erfgooiers en we kregen zicht op de ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar. Als je de plaatjes 
bekijkt, is er toch wel erg weinig natuur overgebleven. ’s Middags was er een excursie met een 
drietal wandelingen. Allereerst naar landgoed Oud Bussem, waar begin vorige eeuw een 
modelmelkerij is gebouwd. Daarna bezochten we de Eukenberg, een opgeworpen heuvel ten 
noordwesten van Huizen. We zagen de oude ‘eikenhakhoutbosjes’ en de nog overgebleven engen, 
de akkers die eigendom van de boeren waren. Tot slot werd de Aaltjesberg op de Westerheide 
bezocht. Nabij de zwerfkei stond tot in de laatste wereldoorlog een schaapskooi. Ook bekeken we 
een oude leemkuil, waar vele eeuwen lang leem werd gehaald voor de verharding van vloeren en 
erven. Het viel op dat de flora daar wel heel erg afwijkt van de heide. We liepen ook over de 
banscheiding tussen Laren en Hilversum. Dat was een aarden wal die verhinderde dat schapen uit 
Laren op Hilversumse heide graasden en omgekeerd. Op weg terug naar de bus kwamen we de 264 
schapen tegen die daar momenteel de heide begrazen. 
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Het was al met al een interessante en leerzame dag over het ontstaan en behoud van de natuur in 
onze regio. Een uitgebreid verslag is opgenomen in ons tijdschrift van december 2017. 

2.3 Inspiratiebijeenkomst met OGVE 
De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eem (OGVE) organiseert jaarlijks vele activiteiten 
voor de jeugd van 4 tot 18 jaar, veelal in schoolverband, over natuur, milieu en erfgoed in de regio. 
OGVE is één van de partners van de Infoschuur en beschikt over een breed netwerk waardoor 
jongeren bereikt worden. Daarom werkt de VVG samen met deze organisatie om jongeren meer te 
betrekken bij (de doelen van) de VVG. In dat kader organiseerden beide organisaties op 
28 september een inspiratiebijeenkomst in het Comeniuscollege in Hilversum. Hoe belangrijk is 
educatie over natuur, landschap en cultureel erfgoed? En wat is het belang van betekenisvol 
onderwijs in en over je eigen (woon)omgeving voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren? 
Wetenschapsjournalist en gastspreker Mark Mieras hield daar een lezing over. De ruim 80 
aanwezigen gingen daarna daarover met elkaar in gesprek. Zij kwamen met suggesties en initiatieven 
om educatie over natuur, landschap en erfgoed in Gooi en Vechtstreek op een hoger plan brengen. 
De deelnemers gaven aan dat er vooral behoefte is aan:  

1. meer bekendheid en communicatie over het aanbod, aanbieders en activiteiten voor het 
onderwijs; 

2. een platform om kennis te delen en van elkaar te leren; 
3. communicatie en informatie duidelijk en thema-gericht 

Aan het einde van de bijeenkomst is een intentieverklaring ondertekend door de besturen van de 
VVG en OGVE om structureel nauwer te gaan samenwerken. 

3. De vereniging  

3.1 Agenda 2018-2022 
De VVG heeft een beleidsplan voor de periode tot en met 2018. In 2017 is onder de titel Agenda 
2018-2022 een strategisch plan voor de volgende vier jaar opgesteld door een werkgroep van leden 
en bestuursleden. Het woord ‘agenda’ is gekozen omdat de VVG actiepunten wil verbinden aan haar 
doelstellingen en haar functioneren als vereniging. 

Bij het functioneren van de vereniging gaat het om ledenwerving, kennisinzet, communicatie en de 
Natuurwacht. Meer leden betekent meer maatschappelijk gewicht bij de VVG-inzet. De vereniging 
wil meer samenwerking aangaan met partner-organisaties bij publieksactiviteiten en 
beschermingsacties. 

De vereniging moet zich regelmatig manifesteren als luis in de pels als overheden en organisaties op 
gespannen voet komen met natuur- en landschapsbeleid. Daarnaast wil de VVG bijdragen aan het 
groene karakter van het Gooi. Om dit laatste in de publieke beeldvorming te bevorderen zullen 
middelen uit legaten worden ingezet voor onder andere natuur-educatieve projecten. 

De inhoudelijke agenda van de VVG bestaat uit een meerjaren-agenda en een actuele agenda. De 
actuele agenda bestaat uit actuele ontwikkelingen die inzet vragen en heeft daardoor een dynamisch 
karakter. Actuele aandachtspunten zijn onder meer de natuurverbinding Hoorneboeg, de 
ontwikkeling van Crailo, parkeren rond Oud Valkeveen, en Blaricum aan Zee / Voorland Stichtse Brug. 
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De meerjaren-agenda richt zich op langlopende trajecten van ruimtelijk beleid en wetgeving, en 
thema’s als duurzaamheid, Nationaal Park Heuvelrug, ontwikkelingen in en om het Gooimeer, en 
andere.  

3.2 Statutenwijziging 
Het bestuur constateerde al eerder dat de statuten van de vereniging, oorspronkelijk daterend uit 
1935 en het laatst herzien in 1986, niet meer voldeden aan de eisen die vandaag aan statuten 
worden gesteld. Zo ontbraken er regels voor stemmen bij volmacht en hielden de statuten geen 
rekening met de mogelijkheden die digitale communicatie biedt. Ook dienden de statuten aangepast 
te worden aan ontwikkelingen in het burgerlijk recht die sinds 1986 hun beslag hebben gekregen. De 
grondig herziene statuten werden in de ledenvergadering van 13 april 2017 vastgesteld. 

3.3 Ledenbestand 
Ook in 2017 daalde het aantal leden: van 992 naar 940. Evenals in voorgaande jaren is de 
achteruitgang grotendeels het gevolg van de sterke vergrijzing van het ledenbestand. Deze 
achteruitgang wordt helaas niet voldoende gecompenseerd door aanmeldingen va n nieuwe leden. 

3.4 Ledenvergadering  
Op 13 april werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de Infoschuur ‘t Gooi. Het 
algemene beleid en het financiële beleid van het bestuur werden door de leden goedgekeurd. De 
vergadering benoemde Hans Metz tot voorzitter van de vereniging. Leen Mak werd herbenoemd als 
lid van het bestuur. Erick Groothedde, George Laeijendecker en Martin Stevens werden benoemd tot 
leden van het bestuur. Willem-Jan Hoeffnagel trad terug vanwege verhuizing naar buiten het Gooi. 
Johan Jorritsma trad terug vanwege het bereiken van het einde van zijn derde periode van vier jaar 
als lid van het bestuur.  

Tijdens het tweede deel van deze vergadering was er een lezing door prof. dr. Frank Berendse, 
emeritus-hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie in Wageningen, expert op het gebied van 
natuurbehoud, over de in veel opzichten dramatische veranderingen in de Nederlandse natuur in de 
laatste decennia, over de veranderingen in het overheidsbeleid die hij absoluut noodzakelijk acht om 
deze achteruitgang tegen te gaan en over de bijdragen die organisaties op lokaal niveau kunnen 
leveren aan herstel, behoud en bescherming van natuur en landschap.  

3.5 Samenstelling bestuur  
Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit Willem-Jan Hoeffnagel, Hans Hoes, Johan Jorritsma 
(voorzitter), Leen Mak (secretaris), Hans Metz (vicevoorzitter), Wim Schaapherder (penningmeester). 

Tijdens de ledenvergadering van 2017 traden Willem-Jan Hoeffnagel en Johan Jorritsma terug en 
traden Erick Groothedde, George Laeijendecker en Martin Stevens toe tot het bestuur. Later in 2017 
trad Martin Stevens om persoonlijke redenen terug. 

Op 31 december 2017 bestond het bestuur derhalve uit Erick Groothedde, Hans Hoes, George 
Laeijendecker, Leen Mak (secretaris), Hans Metz (voorzitter) en Wim Schaapherder 
(penningmeester). 
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3.6 Bestuursvergaderingen  
Het bestuur vergaderde elf keer; de vergaderingen werden steeds geleid door de voorzitter van de 
vereniging. De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de vaste adviseurs van het bestuur, 
te weten Johan Jorritsma – na zijn aftreden als voorzitter door het bestuur als zodanig benoemd – 
en, tot aan zijn overlijden, Edwin Klomp, secretaris van de Natuurwacht. Ook kandidaat-bestuurs-
leden woonden vergaderingen in het verslagjaar bij.  

3.7 Commissies  
Op 1 januari 2017 bestond de financiële controlecommissie uit de heren Dolf van Elten, Elbert Roest 
en Chris Walet. Tijdens de ledenvergadering van 2017 trad de heer Chris Walet volgens het rooster af 
en werd de heer Karel Troost in zijn plaats benoemd. Later in het jaar trad Elbert Roest terug 
vanwege zijn vertrek naar Bloemendaal; het bestuur besloot deze vacature niet in te vullen. Op 
31 december bestond de commissie derhalve uit Dolf van Elten en Karel Troost.  

De steunfondscommissie bestond op 1 januari 2017 uit mw. Tineke de Jonge, Joost Dijkstra en Peter 
Lier. Deze samenstelling bleef ongewijzigd.  

Het secretariaat van de Natuurwacht berustte tot aan zijn overlijden in de handen van de heer 
Edwin Klomp. Zie paragraaf 3.11 voor meer informatie. 

De redactie van het Tijdschrift bestond op 1 januari 2017 uit Jan-Hein Bannier, Willem-Jan 
Hoeffnagel en Dick Jonkers (voorzitter). In de loop van 2017 trad Willem-Jan terug en traden Erick 
Groothedde en Hans Hoes toe tot de redactie. 

De redactie van de website werd gevoerd door Willem-Jan Hoeffnagel. De Facebookpagina werd 
beheerd door Rietje Veltkamp en Willem-Jan Hoeffnagel.  

De vereniging werd gedurende 2017 in de Klankbordgroep GNR vertegenwoordigd door Dick 
Jonkers. Johan Jorritsma is zijn plaatsvervanger.  

De ledenadministrateur, mw. Corry Wildeman, trad in de loop van 2017 terug. In afwachting van de 
aanstelling van een opvolger nam de penningmeester deze rol in de tweede helft van het jaar waar. 
(Begin 2018 is een nieuwe administrateur aangetrokken, mw. Nora Mulder.) 

3.8 Kenniscentrum 
Het Kenniscentrum bestaat uit leden met expertise op terreinen die van belang zijn voor de VVG en 
kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De bestuursleden George Laeijendecker en Hans 
Hoes vormen de liaison tussen het bestuur en het Kenniscentrum. In het verslagjaar nam het aantal 
leden van het kenniscentrum (vooral vanwege leeftijd en verhuizing) af. Thans kent het kennis-
centrum 25 leden met ieder hun specifieke deskundigheid.  

Een aantal leden van het kenniscentrum fungeert ook als ‘signaleerder’ met als rol het bestuur tijdig 
te informeren over ontwikkelingen die lokaal gaande zijn en die op gespannen voet staan met de 
doelen van de VVG.  

Vanuit het kenniscentrum zijn een drietal werkgroepen gevormd en wel rondom de onderwerpen 
afzandingen, bomenkap in particuliere tuinen en duurzaamheid. De werkzaamheden van de 
werkgroep afzandingen zijn afgerond (zie boven) en de werkgroep bomenkap leverde eind 2016 een 
visiedocument op, dat het bestuur overnam. Bij incidentele vergunningsaanvragen levert de 
werkgroep expertise. De werkgroep duurzaamheid heeft medio 2017 een notitie met aanbevelingen 
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bij het bestuur neergelegd. Uit de veelheid van onderwerpen die onder het begrip ‘duurzaamheid’ 
vallen is een keuze gemaakt van onderwerpen met een directe relatie met de doelstellingen van de 
VVG; gekozen is onder meer voor een versterkte aandacht voor het thema water. De aanbevelingen 
van de drie werkgroepen zijn opgenomen in het advies dat de VVG in oktober aan de politieke 
partijen in de Gooise gemeenten aanbood in het kader van de verkiezingen in 2018. 

In 2017 zijn een tweetal bijeenkomsten van het bestuur met het kenniscentrum gehouden. In het 
kader van het onderwerp duurzaamheid is een presentatie over de ontwikkelingen van de 
nieuwbouw van het Tergooi ziekenhuis op de Monnikenberg gehouden. In de plannen van het 
ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Een verslag daarvan is opgenomen in 
ons tijdschrift. De tweede bijeenkomst ging over de nieuwe Wet Natuurbescherming.  

De belangstelling van de leden van het kenniscentrum voor deze bijeenkomsten was matig. Het 
bestuur realiseert zich dat het kenniscentrum vooral door individuele inzet van leden van grote 
waarde is en dat er niet zozeer sprake is van een groepsverband met onderlinge contacten en 
kennisuitwisseling. 

Het bestuur wil de expertise van het kenniscentrum de komende jaren op als volgt verder uitbouwen 
binnen en buiten de vereniging: 

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 alertheid van het kenniscentrum vergroten en de deskundigheid uitbreiden 
door persoonlijke benadering van leden naast een brede oproep binnen de vereniging. 

2. 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.  

3. Als voor gebieden of onderwerpen meer of specifieke deskundigheid nodig is zal de VVG 
samenwerking zoeken met organisaties met relevante kennis. Kennisdeling dient vaak een 
gezamenlijk belang. 

4. 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. 

5. 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. 

3.9 Financiën 
Voor de gang van zaken op financieel gebied verwijzen we naar het separate ‘Financieel jaarverslag 
2017’. 



   

 
10 

3.10 PR en communicatie  
In 2016 zijn we begonnen aan de modernisering en uitbreiding van onze communicatie. Doel ervan is 
meer up-to-date naar buiten te treden en meer (met name jongere gezinnen met kinderen) te 
boeien en binden. Er is een nieuw logo ontwikkeld en als verbindend motto is gekozen voor:  
’t Gooi. Geef ‘t door. Het communicatieplan omvat een drieslag. 

1) Benoeming van een bestuurslid speciaal belast met PR en communicatie. Na het vertrek van 
Willem-Jan Hoeffnagel in 2017 is die positie waargenomen door Hans Hoes. Het bestuur zal aan 
de ledenvergadering een voorstel doen voor de invulling van deze vacature. 

2) Modernisering en uitbreiding van de communicatiemiddelen. De in 2016 in gang gezette 
vernieuwing is in het verslagjaar verder uitgebouwd. 
a) Het nieuwe logo en motto verscheen op het briefpapier, op de visitekaartjes, etc. 
b) Naast de folders voor de werving van leden voor het kenniscentrum en het welkomstpakket 

voor nieuwe leden is een nieuwe algemene folder gemaakt. 
c) De vernieuwing van de website werd verder uitgewerkt. 
d) Structureel verschijnt de digitale nieuwsbrief van de VVG, aangevuld met flitsberichten als er 

extra nieuws is (in 2017 7 x) waarmee inmiddels honderden leden en belangstellenden 
bereikt worden. 

e) Ook via Facebook en Instagram is de VVG in het nieuws. 
f) Er zijn nieuwe rollerbans, vlaggen en beachflags ontwikkeld. 
g) De kraam van de Natuurwacht is in een nieuw jasje gestoken. 
h) Als laatste zal het tijdschrift in de loop van 2018 in de vernieuwde vormgeving verschijnen. 

3) Werving van nieuwe leden en het betrekken van meer leden bij de activiteiten van de vereniging. 

We pogen meer en vaker positief in het nieuws te komen en trekken daarmee ook nieuwe leden aan. 
Voor hen is een nieuw welkomstpakket gemaakt dat stimuleert om nog meer nieuwe leden aan te 
trekken (zwaan kleef aan). Daarnaast organiseren we meer en vaker bijeenkomsten voor de leden en 
andere geïnteresseerden over thema’s die het Gooi en omstreken aangaan (zie paragraaf 2). De 
combinatie van luisteren en doen, bijvoorbeeld een lezing met wandeling of fietstocht, wordt daarbij 
gezocht, zo mogelijk in samenwerking met gelijkgestemde organisaties. 

3.11 Natuurwacht 
Het plotselinge overlijden op 7 augustus 2017 van Edwin Klomp, jarenlang als secretaris de stuwende 
kracht van de Gooise Natuurwacht, markeert het verslagjaar. Bijna 50 jaar zette deze markante 
persoon zich als natuurwacht in voor de VVG. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Het 
overlijden van Edwin is mede aanleiding geweest voor twee andere natuurwachten om hun 
activiteiten als natuurwacht van de VVG te beëindigen. Het bestuur heeft de afgelopen maanden 
intensief met de natuurwachten overlegd over de verdere voortzetting van de werkzaamheden. 
Conclusie is dat het accent van de Natuurwacht gelegd wordt op voorlichting, excursies en educatie. 
Voor der verdere informatie over de Natuurwacht verwijzen we naar het separate jaarverslag van de 
Natuurwacht. 
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4. Samenwerking met andere organisaties  

4.1 Goois Natuurreservaat 
De toekomst van het GNR heeft vanaf 2013 onder druk gestaan en ook binnen de VVG, met name in 
2015, tot commotie geleid. De VVG heeft er bij de gemeenteraden en de provincie op aangedrongen 
het GNR met extra financiële steun een toekomst te geven. Uiteindelijk hebben alle Gooise 
gemeenten vlak voor de zomer van 2017 toch nog besloten om aan het transitieplan van het GNR 
hun goedkeuring te geven, met een bijbehorende financiële bijdrage, maar het heeft veel moeite 
gekost hen te overtuigen – via inspraak en andere communicaties – dat dat absoluut noodzakelijk 
was. De VVG blijft de ontwikkelingen, die de goede kant lijken op te gaan, uiteraard op de voet 
volgen Voorlopig.  

4.2 Emil Ludenpenning  
Deze onderscheiding wordt elk jaar toegekend door de besturen van de VVG, de Stad en Lande 
Stichting, de Stichting Tussen Vecht en Eem, en de Stichting Goois Natuurreservaat aan een persoon 
of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in relatie tot de historie en de traditie van het 
Erfgooierschap. In 2017 werd deze penning toegekend aan de vrijwilligers die het Goois 
Natuurreservaat steunen bij het onderhoud van de terreinen.  

4.3 Infoschuur ’t Gooi  
De Infoschuur ’t Gooi, gelegen aan de Naarderweg dichtbij de natuurbrug Crailo, is het gezamenlijke 
onderkomen van zeven Gooise organisaties die zich richten op natuur, landschap en erfgoed: het 
Goois Natuurreservaat, IVN Gooi en omstreken, KNNV het Gooi, AWN Naerdincklant, 
Omgevingseducatie Gooi Vecht- en Eemstreek, Vrienden van het Gooi en de Vogelwerkgroep het 
Gooi e.o. Deze ruimte wordt gebruikt voor bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en diverse 
incidentele samenkomsten en overleggen. De kosten van het gebruik en van het onderhoud van deze 
ruimte worden via een overeengekomen verdeelsleutel omgeslagen over de participerende 
organisaties.  

 Op 11 februari belegden deze organisaties gezamenlijk voor de besturen en betrokken leden de  
3e Gooise Landschapsdag. Deze dagen hebben tot doel te informeren over ontwikkelingen die voor 
alle organisaties van belang zijn, en het netwerk, dat de organisaties vormen, te verstevigen.  

Tijdens deze dag werden drie actuele onderwerpen op het gebied van natuur en landschap worden 
toegelicht: biodiversiteit, nieuwe ontwikkelingen in natuurbeheer, en natuur in de overgangszone 
van stad naar buitengebied.  

4.4 NP Heuvelrug 
In juni 2017 heeft opnieuw een bijeenkomst plaatsgehad over de plannen om te komen tot het 
nieuw Nationaal Park Heuvelrug. Dit park zal volgens plan het gebied van Gooimeer tot Grebbeberg 
gaan omvatten. De Utrechtse Heuvelrug inclusief het Gooi dus. Betrokkenen en stakeholders hebben 
gewerkt aan de totstandkoming van een ambitiekaart die moet leiden tot een ambitiedocument dat 
begin 2018 zal worden gepresenteerd en ondertekend door de belangrijkste partners.  

Binnen de VVG heeft de gedachte dat er goede redenen zijn om op het gebied van wonen, werken en 
recreëren samenhang bestaat en dat het dus ook de moeite is om die samenhang vorm te geven al 
langer postgevat. Het bestuur heeft dan ook graag deelgenomen aan de bijeenkomsten die tot doel 
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hebben samenwerking tot stand te brengen in een Nationale Park en zal dat ook in de toekomst 
blijven doen. 

Ten slotte 
Het bestuur zet zich ervoor in dat de VVG ook in 2018 en volgende jaren haar gerespecteerde plek in 
de Gooise samenleving zal behouden en uitbouwen. Dat ten dienste van het al eerder geciteerde 
doel van de vereniging: “het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren 
en een goed natuurbeheer te bevorderen”. Er zijn veel partijen wier handelen invloed heeft op de 
manier en de mate waarin dit doel verwezenlijkt kan worden: het openbaar bestuur, particuliere 
organisaties, individuele personen. Het bestuur streeft naar constructieve samenwerking waar dat 
kan. Tegelijk is de vereniging ook bereid de confrontatie aan te gaan waar dat niet anders kan. De 
steun, maar ook de kritische blik van de leden is daarbij onontbeerlijk. 

 

Naarden/Huizen, maart 2017. 

Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Gooi, 

 

Hans Metz, voorzitter      Leen Mak, secretaris 


