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Prof. Berendse: 'Gooise natuur heeft baat bij
meer samenwerking overheid en burgers'
Ook de Gooise natuur heeft baat bij samenwerkingsprojecten van lokale overheden,
natuurbeheerders, boeren en burgers, betoogde prof. dr. Frank Berendse tijdens zijn lezing voor de
VVG in april jl. De druk op de Nederlandse natuur is enorm volgens de emeritus hoogleraar
biologie (Wageningen University & Reseach). Zelf is hij betrokken bij een uniek
natuursamenwerkingsproject in Wageningen.
Tijdens zijn lezing, die volgde op het officiële gedeelte van onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, vertelde Berendse over het initiatief ‘de Binnenveldse Hooilanden’ bij
Wageningen. Burgers, boeren en terreinbeheerders werken hierbij in opdracht van de provincie
Gelderland samen aan een groot stuk nieuwe natuur tussen Veenendaal en Wageningen.

[lees verder] ‘Ook in het Gooi is hier de tijd rijp voor’

Enkele aanwezige Gooise gemeenteraadsleden vroegen aan Berendse hoe in het Gooi lokale
overheden zich hard kunnen maken voor natuurbehoud. Volgens de hoogleraar kunnen initiatieven
als ‘de Binnenveldse Hooilanden’ ook in deze regio serieus overwogen worden. De tijd is er volgens
hem rijp voor dat overheden, natuurbeheerders, boeren en burgers zich gezamenlijk inzetten voor
de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Aantal insecten enorm afgenomen
Tijdens zijn lezing presenteerde prof.
Berendse diverse veranderingen in natuur en
landschap in Nederland. De laagvenen in
Nederland verdwenen bijna allemaal en oude
moerassen veranderden in meren en plassen
met legakkers voor de turf. Nogal wat
moerasplanten verdwenen hierdoor.
De druk op de natuur was afgelopen decennia
enorm, vertelde Berendse. Door intensieve
landbouw bleef er bijvoorbeeld steeds minder
vrije ruimte over voor weidevogels: maar liefst
78 soorten zitten in de gevarenzone. Sinds
1960 is twee derde van het aantal
broedvogelparen uit het boerenland verdwenen. Metingen in Duitsland wijzen uit dat het aantal
insecten met maar liefst 60 tot 90 procent is afgenomen.
Oplossingen
Volgens Berendse kent de natuur gelukkig een geweldige autonome dynamiek en dat geeft hoop. De
natuur in Nederland is niet verdwenen, maar sterk veranderd. Arealen van soorten veranderen
voortdurend. Zo bood het ontstaan van de IJsselmeerpolders ruimte voor bijvoorbeeld de
zilverreiger, die tegenwoordig in heel West-Europa veel voorkomt.
Elke beheerstrategie levert zijn eigen natuur op, betoogde Berendse tijdens zijn lezing voor de VVG.
Zelfs in de achtertuinen in nieuwbouwwijken duikt nieuwe natuur op als je daarop inzet, bijvoorbeeld
door een paar tegels weg te halen of een plantenbak neer te zetten. Juist ook gemeenten kunnen
deze ontwikkelingen stimuleren, volgens de hoogleraar.
Boek ‘Natuur in Nederland’ met korting
In het aankomende nummer van het VVG-magazine (dat
onze leden ontvangen) staat een uitgebreid verslag van
de lezing van Berendse. Hierin wordt ook dieper ingegaan
op het Wageningse initiatief ‘de Binnenveldse
Hooilanden’.
Op de avond van de lezing werd het boek ‘De natuur in
Nederland’ van prof. Berendse (over de toekomst van de
natuurbescherming in Nederland) aangeboden voor de
speciale prijs van € 20,00 (normale prijs is € 29,00). In zijn
lezing kwamen diverse elementen uit dit boek aan de
orde. VVG-leden kunnen dit boek nog steeds voor
€ 20,00 bestellen, klik daarvoor op het boek hiernaast.

‘Als je weet waarop je moet letten, zie je de
Gooise grafheuvels direct’
Ruim 25 VVG-leden en belangstellenden fietsten op zaterdag 20 mei jl. met elkaar naar enkele
grafheuvels op de Westerheide. Even daarvoor 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
er 83 grafheuvels bekend.

[lees verder] Aantal Gooise grafheuvels lang onbekend
Koopman vertelde tijdens zijn lezing in de Hilversumse Infoschuur over de verrassende inzichten die
zijn inventarisatie opleverde. Dat het Gooi zoveel grafheuvels telt was bijvoorbeeld nooit bekend. Als
je weet waarop je moet letten, herken je de Gooise grafheuvels direct, leerden de
excursiedeelnemers van Koopman. Hier vindt u zijn onderzoek.
BEKIJK DE MOOIE FOTO’S VAN DE VVG-EXCURSIE

VVG organiseert boeiende excursie in Week
van de Erfgooier
In het najaar, op dinsdag 31 oktober a.s., organiseren we een evenement dat u niet wilt missen.
Houd alvast een plekje vrij in uw agenda voor deze dag, getiteld ‘De eigenzinnige Erfgooiers in
2017’.
In het kader van het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en Lande van Gooiland wordt de
zogeheten ‘Week van de Erfgooier’ (van 28 oktober tot 3 november 2017) gehouden. Stichting Stad
en Lande wil de geschiedenis van de Erfgooiers levend houden. Als VVG steunen we de Week van de
Erfgooier van harte. We hebben 3 Erfgooiers uitgenodigd om op 31 oktober a.s. te vertellen over wat
het Erfgooierschap anno 2017 nog betekent.

[lees verder] Excursie met de

bus
Na het ochtendgedeelte stappen we ’s
middags in de bus en bezoeken een
aantal plekken met nog zichtbare sporen
van de Erfgooiers. De VVG biedt u met
‘De eigenzinnige Erfgooiers in 2017’ een
gevarieerde en informatieve dag aan.
Inwoners van het Gooi die houden van
de natuur en de cultuurhistorie van de
streek mogen deze dag natuurlijk niet
missen. Het definitieve programma
maken we komende weken bekend.
LEES MEER OVER ‘WEEK VAN DE ERFGOOIER’

Vrijwilligers GNR krijgen Emil Ludenpenning 2017
Op 21 april jl. reikte onze nieuwe voorzitter Hans Metz (2de van links) de Emil Ludenpenning 2017 uit
aan een vertegenwoordiging van alle 350 vrijwilligers van het Gooisch Natuurreservaat (GNR). De
prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen en instellingen die zich hebben ingezet voor de
geschiedenis en traditie van de Erfgooiers. Vanaf de oprichting van het GNR is een beroep gedaan op
de inwoners van het Gooi om vrijwillig werkzaamheden in de Gooise natuur uit te voeren. Inmiddels
zijn zo’n 350 vrijwilligers in 10 groepen actief in het 2800 hectaren tellende Natuurgebied. Voor hun
bijzondere bijdrage droeg de jury unaniem de vrijwilligers van het GNR voor.

VVG-voorzitter Metz: ‘Wij willen vaste
gesprekspartner van de gemeenten worden’
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 13 april jl. is Hans Metz de nieuwe voorzitter van de
Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG). Hij volgde Johan Jorritsma op die 12 jaar in het bestuur
zat, waarvan een aantal jaren als vice-voorzitter en voorzitter. We stelden onze nieuwe VVGvoorzitter 5 belangrijke vragen.
1. Wat heb je met de VVG?
“De VVG is een organisatie die moeite doet om de kwaliteiten van het Gooi, de omgeving waar ik
woon, in stand te houden. Die omgeving is dat meer dan waard, vandaar dat ik de VVG belangrijk
vind.”
2. Wat drijft je om je tijd te geven aan deze organisatie?
“Ik heb door mijn vroegere werk veel kennis en ervaring opgedaan in de ruimtelijke sector. Ik weet
een beetje hoe overheden in die sector functioneren. Dat is voor het werk van de VVG belangrijk. Het
is goed dat onze organisatie mensen telt die zich met deze bagage voor de VVG willen inzetten.
Gelukkig ben ik daarin binnen de VVG niet de enige. Ook in het bestuur en in ons Kenniscentrum
zitten mensen die daarmee vertrouwd zijn.”

3. Er is binnen de VVG op allerlei fronten van alles in beweging. Kun je daarover wat vertellen?
“Dat klopt. Op dit moment loopt er een traject om onze presentatie te verbeteren. Onze huisstijl is
vernieuwd en we werken nog steeds aan de vernieuwing van onze communicatie-uitingen. Het is
belangrijk dat de VVG zich eigentijds en effectief presenteert.
Achter de schermen, dus minder zichtbaar, werken we ook aan verandering en vernieuwing. Dit is op
inhoudelijk niveau, zou je kunnen zeggen. Sinds kort is er een werkgroep aan de slag met het
opstellen van een strategisch meerjarenplan voor de VVG. Er spelen op dit moment in het Gooi en
omstreken veel dingen die van onze vereniging op zijn minst een standpunt vragen.
Dit jaar is de nieuwe Wet Natuurbescherming bijvoorbeeld van kracht geworden. De nieuwe
Omgevingswet staat in de steigers. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Nationaal Park
Heuvelrug, dat gaat over de hele Heuvelrug, van Grebbenberg tot Muiderberg. Er zijn plannen in
ontwikkeling die de mobiliteit van en naar Amsterdam moeten verbeteren, inclusief allerlei
ruimtelijke ontwikkelingen. Die gaan uiteraard ook over het Gooi. En dan heb ik het nog niet eens
over de klimaat- en milieuvraagstukken, nieuwe energiebronnen en de link naar de ruimtelijke
kwaliteit van de omgeving. Tot slot is het Goois Natuurreservaat bezig zich opnieuw uit te vinden.
Ook dat is een onderwerp waar de VVG zich zeer betrokken bij weet.”
4. Kun je kort de positie van de VVG in dit alles omschrijven?
“Het daagt ons uit om ons te beraden op onze rol en visie bij alle zaken die er spelen. We zijn altijd
een serieuze gesprekspartner geweest en zullen dit blijven. Als bestuur hebben we daarbij de wens
om ons nog slagvaardiger op te kunnen stellen, daar zetten we op in.”
5. Wat zijn de twee belangrijkste doelen van de VVG, komende jaren?
“Door de vernieuwingsslag die we momenteel maken, willen we jongere groepen aan ons binden.
Ons huidige ledenbestand vergrijst, dus om als VVG onze doelen te kunnen realiseren is aanwas van
jongere leden simpelweg nodig. We zetten nu bijvoorbeeld in op samenwerken met
onderwijsorganisaties om zo jongeren meer te interesseren voor natuur en cultuur van het Gooi. Ook
richten we ons op de leeftijdsgroep dertig tot vijftig, de ouders van die jongeren dus. Dat vraagt nog
wel om wat nieuw gereedschap op het gebied van promotie.
Een ander belangrijk doel is dat we bij de Gooise gemeenten een vaste gesprekspartner worden op
het gebied van de ruimtelijke ontwikkelingen. Het feit dat er begin volgend jaar weer
gemeenteraadsverkiezingen zijn is daarvoor een mooie aanleiding, denk ik.”

VVG-natuurwacht ontvanger van Groene Lintje
Begin juni jl. kreeg Randolph Pelsink, één van onze natuurwachten, het zogeheten ‘Groene Lintje’
uitgereikt. GroenLinks Hilversum reikt deze prijs jaarlijks uit als waardering voor mensen die zich
inzetten voor natuur en duurzaamheid.
Op het zonnige terras van Puur Smaeck kreeg natuurwacht en hovenier Pelsink het lintje in handen.
Ook Alfred Visser van de wijngaard Zonnestraal en natuurbeschermer Jelle Harder kregen de prijs.
Randolph werkt als hovenier bewust zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Naast zijn
vrijwilligerswerk als lid van onze Gooise Natuurwacht is hij ook vrijwilliger bij de historische
botanische Costerustuin in Hilversum.

Zorg Schiphol/A1 krijgt stem in Omgevingsraad
De vorig jaar opgerichte ‘Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren’ heeft inmiddels voldoende
sympathisanten om een stem te hebben in de Omgevingsraad Schiphol. Daar kan de groep zich nu
door bewoners laten vertegenwoordigen.
De klankbordgroep maakt zich ernstig zorgen over de aanzienlijke groei van het luchtverkeer vanaf
Schiphol en het fileprobleem op de A1 bij Gooise Meren. In de klankbordgroep zitten verontruste
bewoners van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Ook diverse fractieleden uit de gemeente
Gooise Meren ondersteunen de groep.

[lees verder] ‘Gemeente moet beter opkomen voor zorgen burgers’
Met elkaar willen zij de gevolgen van de luchtverkeersgroei en de filedruk voor de gezondheid,
veiligheid, leefbaarheid en leefomgeving in Gooise Meren bespreekbaar maken.

De toename van het lucht- en wegverkeer zorgt onder andere voor meer geluidsoverlast en de
toename van fijnstof.
De klankbordgroep wil onder andere dat de gemeente beter opkomt voor de zorgen van haar
burgers over het (lucht)verkeer. Gooise Meren is zelf ook vertegenwoordigd in de Omgevingsraad
Schiphol en zou volgens de klankbordgroep een substantiële inbreng kunnen hebben in de
Omgevingsraad Schiphol. De groep wil daarvoor vanuit haar netwerk de nodige informatie
aanleveren.
Ook u kunt de klankbordgroep steunen en op de hoogte blijven van de voortgang. Stuur daarvoor
een e-mail via de link hieronder.
E-MAIL NAAR KLANKBORDGROEP ‘SCHIPHOL/A1’

VVG benoemt aantal nieuwe bestuursleden
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 13 april jl. zijn 3 nieuwe bestuursleden benoemd:
Erick Groothedde, George Laeijendecker en Martin Stevens. De bestuursleden Johan Jorritsma
(voorzitter) en Willem-Jan Hoeffnagel (PR en Voorlichting) traden af.
Martin Steven, die PR en Voorlichting op zich zou nemen, zag kort na zijn benoeming redenen om
toch van het bestuurslidmaatschap af te zien. Hij wil wel graag betrokken blijven en adviseren. Hans
Metz en Leen Mak werden benoemd voor een tweede periode van 4 jaar. Hans Metz werd daarbij
door de ledenvergadering als voorzitter aangesteld. In deze nieuwsbrief vindt u een interview met
hem waarin hij onder andere vertelt over zijn doelen met de VVG.

Erick Groothedde

George Laeijendecker

