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Geachte leden van de Raad van Bestuur, 
 
De gezondheidszorg in het Gooi is in beweging. De ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum zijn niet alleen 
organisatorisch samengegaan onder de naam Tergooi, maar worden ook fysiek samengevoegd op de locatie 
Monnikenberg. De realisatie daarvan, thans in volle gang, is ten koste gegaan van een gedeelte van de Gooise 
natuur en wel op een kwetsbare plek omdat het gaat om de samenhang tussen natuurgebieden: de smalle 
overgang van het Gooi naar de Utrechtse Heuvelrug.   
Samenhang tussen  verschillende natuurgebieden is noodzakelijk gebleken voor het voortbestaan van soorten 
en daarmee voor het in stand houden van de diversiteit in de natuur.  
 
In het samengaan van de instituten in de zorg speelt ook de Trappenberg in Huizen een rol. Immers zowel het 
revalidatiecentrum als de op het terrein van de Trappenberg aanwezige Mytylschool worden ook verplaatst 
naar de locatie Monnikenberg en maken daarmee onderdeel uit van de bundeling van functies in de zorg en 
spelen daarmee ook een rol in het op die locatie verloren gaan van  natuur die van bovenlokale betekenis is. 
 
De Trappenberg is in 1912 gebouwd als kindersanatorium. Sanatoria werden in die periode gebouwd midden in 
de natuur, vanwege de veronderstelde heilzame werking van de natuurlijke omgeving op de genezing van 
tuberculose.  In de loop van de tijd is de functie veranderd en zijn er diverse functies aan toegevoegd. Functies 
waarvoor de specifieke relatie met de natuur niet aan de orde is. Wel ligt de Trappenberg nog steeds midden in 
de Gooise natuur, volledig omgeven door terreinen die worden beheerd door het Goois Natuurreservaat. 
 
Het efficiënter maken van de zorg in het Gooi is ruimtelijk samenhangend. Het zou voor de hand liggen om het 
afstoten van terreinen en gebouwen te zien in dezelfde samenhang. Anders gezegd, de reorganisatie van de 
zorginstellingen in het Gooi gaat ten koste van een deel van natuur op de Monnikenberg, maar kan 
tegelijkertijd natuur opleveren door de locatie Trappenberg weer terug te geven aan de natuur. Dat is onzes



 

 
 

 inziens een veel betere en vooral meer solide methode om natuur te compenseren, dan een financiële 
regeling. Wij zijn daar, vooral omdat het hier mogelijk en zelfs voor de hand liggend is, een  
sterk voorstander van, of: zoals de natuur een eeuw geleden dienstverlenend was aan de gezondheidszorg, zo 
kan nu de gezondheidszorg nu weer dienstig zijn aan de natuur. Wat ons betreft is verkoop op de openbare 
markt niet de methode om dat te bereiken. Onzes inziens kan alleen verkoop van de Trappenberg aan het 
Goois Natuurreservaat garanderen dat dit gebied weer het integrale onderdeel van de Gooise natuur wordt dat 
het in het verleden was. 
 
Wij verzoeken u om vooralsnog de Trappenberg uit de verkoop te halen en te onderzoeken of verkoop aan het 
Goois Natuurreservaat mogelijk is. 
 
Wij zullen ons in ieder geval verzetten tegen elke vorm van bestemmingswijziging die niet ten goede komt aan 
de natuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
wg 
 
 
 
J. Metz, voorzitter      L. Mak, secretaris 
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