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Speciale uitgave van de VVG over de Gooise 

heide 
  

Recent zijn bij Drukkerij Bout de eerste exemplaren uitgereikt van:  “De Gooise 

Heide”.  Een speciale uitgave van de VVG van 150 pagina’s over alle aspecten van 

de Heide in ’t Gooi. 

 

Het bevat onder meer artikelen over het ontstaan en de vorming van ’t Gooi, de flora en 

fauna van de heide, de ontwikkeling en het beheer van toen tot nu en de wisselwerking 

tussen mens en heide. 

 

Voor de leden de eerste week van augustus in de brievenbus en voor iedereen te koop 

voor € 7,50 in een groot aantal boekwinkels of te bestellen bij de VVG 
 

  

 



 

 

 

 

Foto-expositie Gooise Zanderijen 
 

In het Brinkhuis aan de Brink in Laren is van 21 juli tot 25 augustus een serie 

indrukwekkende foto’s van de Gooise zanderijen van fotograaf Fred Willems te zien. 

Deze expositie staat in het kader van het – mede door de VVG georganiseerde - 

Erfgoedfestival ‘Groen in Gooi en Vecht’. 

  

Op 26 juli is deze expositie officieel geopend door de burgemeester van Laren, mw. R. 

Kruisinga, en de rentmeester van het Goois Natuurreservaat, mw. K. Heerschop. 

De VVG heeft zich in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de zanderijen. In 

2015 werd een congres gewijd aan deze bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische 

elementen in het Gooise landschap. Kijk hier als meer wilt weten over de zanderijen in het 

Gooi 

 

Fotograaf Fred Willems heeft de zanderijen ook bezocht en de kwaliteiten ervan op zijn 

eigen, heel bijzondere manier verwerkt. Hij slaagde erin om iets van de soms uitbundige, 

soms wat melancholieke sfeer van die Gooise plekken vast te leggen. 

 

Kijk voor meer informatie en vast een voorproefje van een aantal schitterende foto’s ook 

even naar de website van Fred Willems. 
 

 

  

Fietsroute langs de zanderijen 
  

Ter gelegenheid van de foto-expositie Gooise Zanderijen heeft de VVG een prachtige 

fietsroute langs de zanderijen opnieuw uitgegeven. 

  



 

Een boekje met een uitgebreide beschrijving is bij bezoek aan de expositie gratis mee te 

nemen. Daarnaast is er een flyer waarop de locatie van de foto’s terug te vinden is. 

 

Op onze website kunt u deze ook downloaden of per post bestellen 
 

 

  

 

Versterking van ons team van 

natuurwachten: Sjoerd Nelson 
  

Al een aantal jaren doet Sjoerd mee met de wandelingen van de Vrienden van het 

Gooi. De natuur zit hem (met een scoutingverleden) in het bloed en hij geniet van de 

schoonheid ervan, maar ook van de cultuurhistorie die met de Gooise natuur 

verbonden is. 

 

Sjoerd heeft inmiddels een drietal excursies geleid (Laarzenpad, Bos de Beek en 

Groeneveld). Hij leest zich als voorbereiding goed in, zodat hij bij iedere wandeling iets 

unieks over het gebied te vertellen heeft. De wandelingen die de Natuurwacht van de 

Vrienden van het Gooi jaarlijks organiseren (zo’n 25 tot 30 stuks) zijn de afgelopen jaren 

een vast patroon geworden. Sjoerd wil daarin verandering en aanvulling brengen. 

 

Samen met Randolph, die na het overlijden van Edwin Klomp de wandelingen is gaan 

verzorgen, is een uitgebreid en voor de VVG uniek zomerprogramma ontwikkeld. Ook is 

een nieuw najaar programma gemaakt.  Een aantal bekende top-wandelingen worden 

weer uitgevoerd, maar ook een aantal nieuwe gebieden worden bezocht. Zo is er 

bijvoorbeeld op 2 september een vaartocht langs de kust van Huizen naar Baarn met 

aansluitend een fietstocht terug. 

 

Met Roy Sikking als derde  hebben de Vrienden van het Gooi nu een drietal 

Natuurwachten die de wandelingen en excursies voor u verzorgen. Met hen ziet en ervaart 

u meer! 

 

Wandel een keer mee met Randolph, Sjoerd of Roy: kijk hier voor ons wandel- en 

fietsprogramma. Wilt u meer weten over de natuurwacht? Kijk dan hier 
 



 

  

 

VVG draagt haar fietsroutes over aan 

Fietsgilde 
 

Op donderdag 5 juli heeft de voorzitter van de VVG de door Edwin Klomp voor de 

VVG ontwikkelde fietsroutes  overgedragen aan het Fietsgilde. 

 

Naast de wandelingen die door onze Natuurwacht worden begeleid zijn in de periode van 

1998 tot 2011 door Edwin 10 fietsroutes gemaakt. De fietsroutes zijn uitgegeven in de 

vorm van een folder, uitgewerkt op kaart en voorzien van beschrijvingen van de plekken 

die onderweg worden aangedaan. 

 

Wij hebben geconstateerd dat de belangstelling voor beschreven fietsroutes afneemt, 

onder andere omdat iedereen tegenwoordig met het digitale knooppuntensysteem van het 

Fietsnetwerk Nederland en mogelijkheden van de smartphone zelf zijn fietstochten kan 

uitzetten. 

 

Voor het Fietsgilde is dat anders omdat zij fietstochten aanbieden met begeleiding van een 

gids. Daarvoor is nog steeds wel belangstelling, net zo als voor onze wandelingen. 

Het lag dan ook voor de hand om onze routes over te dragen aan het Fietsgilde. 
 

 



  

 

Speciale fietstocht langs Gooise heidevelden 
 

In het kader van het Erfgoedfestival organiseert het Fietsgilde, in opdracht van de VVG, op 

zondag 26 augustus een speciale fietstocht langs de mooiste heidevelden van het Gooi. 

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink te Hilversum. Voor de leden van de VVG 

is deze fietstocht gratis. Deelnemers kunnen zich ter plekke melden. 
 

 

  

 

VVG reageert op omgevingsvisie 2050 van de 

provincie NH. 

Het Gooi is een prachtig gebied. Veel mensen willen daar wel wonen en genieten 

van recreatie en de natuur. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen knellen soms de 

wettelijke regels die de natuur moeten beschermen. De VVG zet zich in voor het 

behoud van de natuur, dat betekent dat zij scherp toeziet dat de regels gehandhaafd 

worden.  
 

De provincie Noord Holland heeft een ontwerp Omgevingsvisie 2050 opgesteld. De VVG 

reageert hierop en pleit er voor de beschermende rol van de provincie nog wat aan te 

scherpen. Zie het artikel in "actueel" op onze website 
 



 

  

 

In het kader van het Festival Groen is met 

een substantiële bijdrage van de VVG het 

Doeboek uitgebracht. 
 

 

Het doeboek is een boek dat bedoeld is om kinderen met behulp van vragen en 

opdrachten te betrekken bij het erfgoedfestival wanneer ze deze zomer met hun 

ouders een of meer tentoonstellingen bezoeken.  

 

Met dit boek kunnen kinderen stoere avonturen beleven in de natuur en ontdekken ze 

meer over de verschillende musea in de regio, door de zoektochten, puzzels, verhalen en 

weetjes. Hoofdpersoon Piet, machinist van de Gooische stoomtram, gaat met de kinderen 

op ontdekkingstocht en rijdt langs haltes waar de kinderen opdrachten kunnen doen. 

Het doeboek is geschreven door Arend van Dam en Gitte Spee. 

 

De VVG heeft een substantieel bedrag bijgedragen aan de totstandkoming van het boek. 

Wij vinden het van belang om jonge kinderen te betrekken bij de schoonheid van de 

natuur, om dit door te kunnen geven aan nieuwe generaties. 

 

Het is te koop voor € 3,50 in Singer Laren, Kasteel Museum Sypesteyn, het Pinetum 

Blijdenstein, Museum Weesp, het Nederlands Vestingmuseum en het Huizer Museum. Het 

boek is ook verkrijgbaar in de boekhandel en bij de VVV. 

 

Kijk ook nog even naar het interessante programma van het Erfgoedfestival. 
 

 

Zet ons wandelprogramma najaar 2018 vast in uw agenda 

 



 

 

De foto's  in VVG Nieuwsbrief zijn van: Martin Stevens, Erick Groothedde  en Fred Willems. De 

informatie in deze nieuwsbrief is accuraat op het moment van opstellen. Wij kunnen echter nadere 

ontwikkelingen niet uitsluiten. Wij stellen dan ook voor om bij citeren eerst kennis te nemen van de 

laatste stand van zaken die te vinden is op onze website.  

 

 

 

   

 
  

 
 
 
 

 


