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Gooise Natuurwacht
Jaarverslag 2016

1. Inleiding
Het jaar 2016 was voor de Gooise Natuurwacht een wat lastig jaar. Zo werden we geconfronteerd
met ziekte van één van onze leden. Gelukkig gaat het inmiddels allemaal weer beter.

2. Personele samenstelling
Hierin kwam geen verandering. Wel verhuisde één lid in de loop van het jaar van Bussum naar
's-Graveland. Er zijn nu twee leden in Huizen, twee in Hilversum, één in Bussum, één in
's-Graveland en één in Ankeveen.

3. Voorlichting
De leden waren weer actief in het veld om bezoekers van dienst te zijn en voorlichting te geven. Zo
nodig werd corrigerend opgetreden tegen mensen die onjuist gedrag vertoonden. Hoewel de
natuurwachters zich heel goed realiseren dat zij geen opsporingsbevoegdheid hebben, is met een
goed gesprek ook vaak veel te bereiken.

4. Excursies
In 2016 zijn door ons 31 excursies georganiseerd, waarvan drie op verzoek. In totaal zijn 431
mensen rondgeleid. De meeste deelnemers namen deel aan de wandeling door het Laarder
Waschmeer op 30 april en wel 38. Nieuw was een wandeling door het oude dorp van Laren.

5. Informatiekraam
Meestal waren er twee leden van de Gooise Natuurwacht die de informatiekraam bemanden tijdens
onderstaande markten en evenementen. Dit was het geval op de volgende data en locaties:







7 en 8 mei: Lentemarkt Hoeve Ravenstein in Baarn
4 juni: Schaapscheerdersfeest GNR in Blaricum
12 juni: Open Dag Vogelhospitaal Naarden
20 en 21 augustus: Houthakkersfeest Lage Vuursche.
28 augustus: Oogstfeest Stichting Oude Landbouwgewassen Laren in Laren;
10 en 11 september: Oogstfeest Hoeve Ravenstein in Baarn.

Veel hulp hebben wij daarbij gekregen van Clara Campbell. Daarnaast waren ook de vrijwilligers
Fiene Kreuger en Hennie van Rennes actief. Door omstandigheden was het voor ons niet mogelijk
om na afloop van de Open Dag van het Vogelhospitaal in Naarden de spullen weer terug te
brengen. Echter dankzij de hulp van Robert Bekenkamp van het IVN is het toch gelukt. Voor alle
hulp heel veel dank.

6. Nazorg boom Monnikenberg
Deze boom – op 17 november 2013 geplant – is opnieuw een aantal keren bezocht. Indien nodig
kreeg hij extra water. Hoewel de nazorg langzaam wordt afgebouwd zullen wij hem ook in 2017 in
de gaten houden.
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7. Contacten
Naast de reguliere contacten met de VVG waren er verder contacten met het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Hilversum.

Hilversum, maart 2017.

Namens de Gooise Natuurwacht,
Edwin Klomp, secretaris
_______________________
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