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Inleiding
De activiteiten van de VVG bestaan doorgaans voor een groot deel uit het acteren op plannen die het
natuurlijke en culturele karakter van het Gooi aantasten. Immers zo staat het in de doelstelling van
vereniging. Er waren weliswaar dossiers die doorliepen vanuit 2017 en er waren ook enkele nieuwe
dossiers die aandacht vroegen, maar in 2018 heeft de VVG zich meer dan andere jaren
beziggehouden met op het publiek gerichte activiteiten.
In februari hield Sander Koopman een lezing over de Gooise zanderijen bij de presentatie van een
fototentoonstelling van Fred Willems in kasteel Groeneveld over diezelfde zanderijen. Tijdens de
bijeenkomst werd ook de studie naar de zanderijen in het Gooi van Niek Engbers gepresenteerd.
In 2018 is samen met de culturele instellingen in het Gooi het ‘Erfgoedfestival Groen in het Gooi’
georganiseerd. De VVG heeft daaraan bijgedragen door de fototentoonstelling van Fred Willems in
het kader van dit festival nogmaals te presenteren, nu in het Brinkhuis in Laren. Ook heeft de VVG
het zogenaamde ‘doeboek’ – een boek voor kinderen met opdrachten naar aanleiding van wat er te
zien is in de tentoonstellingen van het festival – gesponsord.
In de zomer heeft de VVG als extra bijdrage aan het festival een boek over de Gooise heide
uitgebracht en tenslotte is een bijdrage geleverd aan de week van de Erfgooiers met een drietal
lezingen en een wandeling.
Al met al een jaar met veel inspirerende activiteiten. Activiteiten waar hard aan gewerkt is door de
redactie van het tijdschrift en het bestuur maar ook door onze vrijwilligers met hun altijd weer
onmisbare inzet.

1 Belangrijke thema’s in 2018
In deze paragraaf halen we een aantal onderwerpen voor het voetlicht waarop de VVG zich in 2018
actief heeft ingezet. Het betreft ontwikkelingen die direct raken aan het primaire doel van de
vereniging.

1.1 Voorland Stichtse Brug / Blaricum aan Zee
In het voorjaar van 2018 heeft de gemeenteraad van Blaricum, voorafgaande aan de verkiezingen
voor de gemeenteraad, groen licht gegeven voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het
plan Blaricum aan Zee. De VVG heeft gedurende het hele verslagjaar de ontwikkelingen rond dit plan
zowel voor als achter de schermen op de voet gevolgd. In dat kader heeft het bestuur tijdens het
zogenaamde rondetafelgesprek (mening peilende vergadering die voorafgaat aan de
raadsvergadering) ingesproken en laten weten dat het plan naar de inzichten van de VVG niet past
binnen de geldende wet- en regelgeving. De gemeente heeft in 2018 geen zichtbare verdere
activiteiten ontplooid die wijzen op het voorbereiden van een bestemmingsplan voor Blaricum aan
Zee.

1.2 De Trappenberg
De Trappenberg heeft in de loop van 2018 een nieuwe eigenaar gekregen: Waterland Real Estate,
een bedrijf dat in samenwerking met Amvest een woon-zorgcomplex op het terrein wil vestigen.
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De VVG heeft de presentatie aan de raadscommissie bijgewoond en overleg gehad over de
ontwikkeling met de wethouders Boom en Verbeek. Zorgen en kansen zijn daarbij besproken. De
planontwikkeling zal pas in 2019 van start gaan.

1.3 De Hoorneboegse heide
In 2016 is de natuurverbinding Zwaluwenberg opgeleverd. Deze bestaat uit twee natuurbruggen: één
over de N417 en de andere over de A27. De bruggen verbinden samen de Hoorneboegse Heide met
onder andere de Lage Vuursche en het Hilversumse Wasmeer.
Voor het functioneren van de verbinding is het nodig dat de heidegebieden worden gekoppeld. Om
dat te bereiken is het nodig dat een deel van het oorspronkelijke productiebos ten zuiden van de
Hoorneboegse heide wordt gekapt. In 2017 is daarvoor door het Goois Natuurreservaat (GNR) in
samenspraak met de provincie een plan gemaakt. Omdat met de kap wordt voorzien in een
verbetering van de ecologische samenhang heeft de VVG dat plan gesteund. De presentatie van het
plan voor de kap in 2017 heeft tot veel weerstand van buurtbewoners geleid. Het GNR heeft in 2018
in samenspraak met betrokken partijen een nieuw, meer bescheiden kapplan gemaakt. Dat plan is
verder zonder nieuwe weerstand vastgesteld.

1.4 Dode Hond
De VVG volgde de ontwikkelingen rond het natuureiland Dode Hond in het Eemmeer al enkele jaren,
gewaarschuwd door uitspraken van het Blaricumse gemeentebestuur en door teksten op de website
van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De natuur daar wordt bedreigd door plannen voor meer
recreatieve voorzieningen. Dat zal kunnen leiden tot toename van bezoekers en meer verstoring op
en om het eiland. De natuurontwikkeling ter plekke is bijzonder, met als bekroning een geslaagd
broedgeval van de zeearend in 2018. Het eiland ligt in Natura2000 gebied en maakt deel uit van het
Natuurnetwerk Nederland.
In februari heeft de VVG zich bij de Coöperatie opgegeven als partij die rechtstreeks geïnformeerd wil
worden. Daarna bleef het lang stil totdat medio december een inloopbijeenkomst werd gehouden
waarin de verbeterplannen van de Coöperatie werden toegelicht.
De zorgen over het natuurprimaat van het eiland namen hierdoor toe. Drukte rond de aanlegplaats
voor boten is niet de enige bedreiging; aanleg van kano’s, kitesurfers en dicht voorbij varende boten
verstoren evenzeer. Het is naar de mening van de VVG wenselijk het recreatief medegebruik op en
rond het eiland te beëindigen, in plaats van te versterken.
De VVG vindt dat een Natuurtoets op grond van de Wet Natuurbescherming nodig is voor de in
december gepresenteerde plannen. De vereniging heeft aangegeven daarbij in een vroeg stadium
een reactie willen geven op basis van de eigen, actuele kennis van de natuurwaarden.
De Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken heeft in oktober een visie op recreatie- en
natuurontwikkeling in het Eemmeer uitgebracht, waaraan de VVG adhesie heeft betuigd.

1.5 Kustvisie
Alle Randmeerkustgemeenten toonden in 2018 ambities om de recreatieve voorzieningen langs de
deze kust te verbeteren. De VVG ziet een gebrek aan samenhang tussen de plannen van Blaricum,
Huizen en Gooise Meren en is bezorgd over de gevolgen voor de natuur en het landschappelijk
karakter van de kustlijn. Voor de VVG is uitgangspunt dat de bescherming van Natuurnetwerk
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Nederland (NNN) en Natura2000 voorop staat en dat recreatief medegebruik hierop afgestemd moet
worden.
Deze zorgen bracht de VVG in juli over in een overleg met de provincie Noord-Holland.
De Ontwerp Kustvisie van Huizen werd in februari teruggefloten door de gemeenteraad, die bij motie
in de uitwerking onder andere meer aandacht voor de natuur vroeg en een visie die de gehele Huizer
kust omvat, niet alleen de omgeving van haven en strand.
In dezelfde maand kwam een zorgwekkend plan in de pers voor drijvende tiny houses buiten het
Huizer havenhoofd, binnen het NNN. In een gesprek met verantwoordelijke wethouders werd de
VVG gerustgesteld: de gemeente werkt hier niet aan mee.
In september nam de VVG deel aan een Inspiratiesessie van de Regio Gooi en Vechtstreek over
‘Kustlijn en havens langs de Zuiderzee’. Verdere recreatieve ontwikkelingen waren het hoofdthema;
de VVG bracht haar uitgangspunt van behoud van het kustlijnlandschap en de natuurwaarden in.
In december werd de VVG uitgenodigd in een beraad van bezorgde bewoners over de Kustvisie
Gooise meren. Doel was een alternatieve visie op de kust te ontwikkelen vanuit het primaat van
natuur en landschap. Dit krijgt een vervolg in 2019.

1.6 Kwaliteitsplekken Regio Gooi en Vechtstreek
De regio Gooi en Vechtstreek heeft in 2018 een viertal inspiratiesessies gehouden over
kwaliteitsplekken in het Gooi met als doel te onderzoeken of en hoe deze plekken verder zouden
kunnen ontwikkeld op het gebied van cultuur en recreatie. De thema’s waren: de Kustlijn en de
Haven langs de Zuiderzee, de Kunstdorpen, de Buitenplaatsen en het Plassengebied en het
Fortenland. Een vijfde bijeenkomst over de Mediastad is wegens gebrek aan belangstelling niet
doorgegaan. De VVG heeft aan drie van deze inspiratiesessies meegedaan. De sessie over de
Buitenplaatsen en het Plassengebied viel helaas samen met een bestuursvergadering van de VVG.
Het is evident dat de VVG de ontwikkelingen kritisch volgt.
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2 Evenementen
2.1 Expositie De Gooise Zanderijen
Ons jubileumcongres in 2015 ging over de zanderijen in het Gooi. De lezing van Sander Koopman was
voor Fred Willems aanleiding zijn fotocollectie over dat item te sorteren en uit te breiden. In februari
2018 organiseerde hij een fototentoonstelling erover in Kasteel Groeneveld. Dat bood de VVG de
gelegenheid om de landschappelijke analyse, die het bestuur had laten opstellen door Niek Engbers,
student bos- en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit, te presenteren. Op 17 februari vond
die bijeenkomst plaats met zo’n 40 deelnemers, waaronder een tweetal wethouders uit de regio. Het
rapport is aan alle gemeentebesturen uitgereikt.

2.2 Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht
De musea en erfgoedinstellingen in het Gooi en de Vechtstreek werkten in 2018 samen om
bezoekers en inwoners een gevarieerd programma in deze schitterende regio aan te bieden. Thema
was dit jaar: Groen in Gooi & Vecht. Meer dan 100 publieksactiviteiten werden onder dit thema
gebundeld. De VVG heeft, juist vanwege het thema “Groen” aan het festival een bijdrage geleverd.
Enerzijds door de financiering van het “Groene Doeboek”, een werkboek voor kinderen dat via de
musea verkocht wordt en een verbindend element tussen de vele activiteiten van het Erfgoedfestival
vormt. De kopers ervan kregen ook de boekweitfolder (meer daarover in paragraaf 3.9).
Ook zijn er in dit kader een tweetal heidewandelingen georganiseerd. Daaraan namen respectievelijk
24 en 11 personen deel. In nauwe samenwerking met het Fietsgilde werd op 22 augustus een
fietstocht over alle heidegebieden georganiseerd, waaraan 11 personen deelnamen.
Daarnaast is het gelukt de foto tentoonstelling over de Gooise zanderijen, eerder te zien in kasteel
Groeneveld, in het Brinkhuis te Laren te houden van 25 juli t/m 24 augustus. Fred Willems bleek
bereid zijn foto’s nogmaals op te hangen. De VVG heeft de Zanderijenfietsroute uit 2006 in de
nieuwe huisstijl laten herdrukken en terzelfder tijd uitgegeven.
Het Erfgoedfestival bleek een succes. In 2020 zal er een vervolg aan gegeven worden.

2.3 Lezing en excursie Gevonden Voorwerpen
Op 26 mei organiseerde de VVG naar aanleiding van de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen, door
de AWN Naerdincklant opgezet in het Geologisch Museum een lezing met excursie. Er werden twee
programma’s aangeboden, één voor volwassenen en één voor kinderen. Ondanks de uitgebreide
publiciteit kwamen slecht 8 aanmeldingen binnen, waarvan geen van jongeren. Onduidelijk is nog
waarom deze lezing minder aansprak. Wellicht speelde de dag en het tijdstip – zaterdag in de
ochtend – een rol.

2.4 Edwin Klompbank
Op 5 mei is, ter herinnering aan Edwin Klomp, de in 2017 overleden secretaris van de Natuurwacht,
een bank met inscriptie onthuld op de Monnikenberg. Edwin was nauw verbonden met dit terrein
waar hij ook de boom verzorgde die hij daar voor de Stichting Lost a Child had geplant. Die boom
moest verplaatst worden en het bankje is in de nabijheid van de nieuwe plek geplaatst, met uitzicht
op bos en weiland.
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2.5 Overdracht fietstochten
Van 1998 tot 2011 zijn door Edwin Klomp tien fietsroutes gemaakt. Indertijd zijn ze uitgegeven in de
vorm van een folder, bijgevoegd bij een uitgave van ons tijdschrift en verkocht via de kraam. Het
bestuur heeft besloten deze fietstochten over te dragen aan het Fietsgilde en ons te concentreren op
de wandelingen. In juli vond deze overdracht plaats bij Theehuis ’t Bluk. Een historische plek: deze
uitspanning ligt ongeveer halverwege het eerste fietspad van Nederland. Wel is het bestuur
voornemens jaarlijks door het Fietsgilde een fietstocht voor de VVG te laten organiseren.

2.6 Week van de Erfgooiers
Jaarlijks organiseert de Stichting Stad en Lande van Gooiland de week van de Erfgooier, om dit de
herinnering aan het fenomeen ‘Erfgooiers’ levend te houden. Op 17 oktober organiseerde de VVG in
dat kader een lezing en een excursie in en rond het geologisch museum Hofland in Laren, getiteld:
‘Het gebruik van de woeste gronden door de Erfgooiers’. De belangstelling was met 65 deelnemers
zo groot dat het complete programma twee keer moest worden uitgevoerd. Na lezingen over het
gebruik van de woeste gronden, de schapen en de bijen werd een wandeling (met uitleg) gemaakt
over de heide waar een schapenkudde graasde en vervolgens naar de Luden bijenschans.
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3 De vereniging
3.1 Ledenbestand
Bij het overzetten van de ledenadministratie naar de nieuwe software is ook onderhoud op het
ledenbestand uitgevoerd. Daarbij zijn adressen verwijderd van leden, waarmee het contact al langere
tijd geleden is verloren gegaan.
Op basis van deze activiteit is het ledenaantal per 1 januari 2018 vastgesteld op 934. In 2018 waren
er 67 uitschrijvingen en 24 aanmeldingen, zodat de stand per 31 december 2018 891 bedroeg.

3.2 Ledenvergadering
Op 12 april 2018 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 Dolf van Elten tot lid van het bestuur.
Mw. Nora Mulder werd geïntroduceerd als opvolger van mw. Corry Wildeman die haar werk als
ledenadministrateur in de loop van 2017 had beëindigd.
Tijdens het tweede deel van deze vergadering was er een lezing door prof. Wim Weijs, bioloog. Het
onderwerp van de lezing was ‘Landschap op de grens van Gooi en Vechtstreek, van zand en veen’. In
deze lezing ging de heer Weijs in de op de vorming van dit landschap, het gebruik ervan door de
mens, en de invloed van beiden op de natuur.

3.3 Samenstelling bestuur
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit de heren Erick Groothedde, Hans Hoes (vicevoorzitter),
George Laeijendecker, Leen Mak (secretaris), Hans Metz (voorzitter) en Wim Schaapherder
(penningmeester). Tijdens de ledenvergadering van 2018 trad de heer Dolf van Elten toe tot het
bestuur. Dolf beheert alle publicitaire uitingen van de vereniging, met uitzondering van het
Tijdschrift.

3.4 Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde elf keer; de vergaderingen werden steeds geleid door de voorzitter van de
vereniging. De bestuursvergaderingen werden bijgewoond door de heer Johan Jorritsma, vaste
adviseur van het bestuur.

3.5 Commissies
Op 1 januari 2018 bestond de financiële controlecommissie uit de heren Dolf van Elten en Karel
Troost. Daarnaast was er een vacature door het vertrek van de heer Elbert Roest in 2017. Tijdens de
ledenvergadering van 2018 trad Dolf van Elten terug in verband met zijn benoeming tot lid van het
bestuur. In de twee vacatures werden door de ledenvergadering de heren Sander Koopman en Henk
van Steennis benoemd. Op 31 december bestond de commissie derhalve uit Dolf van Elten, Sander
Koopman en Henk van Steennis.
De steunfondscommissie bestond op 1 januari 2018 uit mw. Tineke de Jonge, en de heren Joost
Dijkstra en Peter Lier. Deze samenstelling bleef ongewijzigd.
Als secretaris van de Natuurwacht a.i. functioneerde Hans Hoes, tevens bestuurlijk contactpersoon
van de Natuurwacht.. Het bestuur is nog op zoek naar iemand die deze rol op zich wil nemen.
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De redactie van het Tijdschrift bestond op 1 januari 2018 uit de heren Jan-Hein Bannier, Erick
Groothedde, Hans Hoes en Dick Jonkers (voorzitter). Deze samenstelling bleef ongewijzigd.
De redactie van de website, de Facebookpagina en de digitale nieuwsbrief werd gevoerd door Dolf
van Elten.
De vereniging werd gedurende 2018 in de Klankbordgroep GNR vertegenwoordigd door Dick
Jonkers. Johan Jorritsma is zijn plaatsvervanger.
De ledenadministratie werd in het verslagjaar beheerd door mw. Nora Mulder. Zij ondersteunt het
bestuur ook in andere praktische zaken.

3.6 Gooise Natuurwacht
2018 is voor de Gooise Natuurwacht een intensief en vernieuwd jaar geweest. Het aantal
natuurwachten is uitgebreid, evenals het aantal wandelingen en deelnemers. Natuurwacht 2.0 is
volledig geïmplementeerd, de Natuurwachten hebben bedrijfskleding ontvangen, de nieuwe
aankleding van de kraam is verder geoptimaliseerd, het bankje ter nagedachtenis aan Edwin Klomp is
geplaatst en er is een wandelroute ‘Hilversum in het Groen’ uitgegeven. Ruim 350 personen namen
deel aan de 23 wandelingen die de Natuurwacht organiseerde. Zie voor meer informatie het
jaarverslag van de Natuurwacht.

3.7 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. Op dit moment heeft het
kenniscentrum 23 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.
Het afgelopen jaar ontving het bestuur incidenteel signalen en adviezen vanuit het kenniscentrum.
Het is nog niet gelukt de alertheid van het kenniscentrum vergroten en de deskundigheid uit te
breiden door persoonlijke benadering. Naast een paar opzeggingen zijn er ook een paar nieuwe
leden van het kenniscentrum verwelkomd.

3.8 Financiën
Zie voor de gang van zaken op financieel gebied het separate ‘Financieel jaarverslag 2018’.

3.9 PR
In het afgelopen verenigingsjaar is – na een jaar voorbereiding – de vernieuwde website in gebruik
genomen. Teksten en lay-out zijn compleet vernieuwd. De informatie op de site is nu veel meer
gericht op afzonderlijke berichten. De actualiteit en bijvoorbeeld informatie over wandelingen
worden veel aantrekkelijker en overzichtelijker gepresenteerd, onder meer door het toepassen van
veel fotomateriaal.
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan berichten op Facebook. Wandelingen en andere
activiteiten worden steeds van tevoren aangekondigd. Ook wandelverslagen met foto’s behoren tot
het vaste patroon. Het resultaat is een gestaag stijgend aantal lezers en ‘likes’. Wandelingen worden
steevast nu ook aangekondigd in de VVV-agenda en de Gooi-agenda, ook dit met positief resultaat.
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Op Facebook wordt nu ook regelmatig verwezen naar de actualiteit. Vaak met een link naar de site
voor meer en gedetailleerdere informatie. Op deze wijze kunnen beide media elkaar versterken.
Folder Boekweitkorrels
Voor de kraam werd al langer gezocht naar een aansprekend hebbedingetje, dat én de VVG promoot
én leuk en aansprekend voor jong en oud. Het werd een folder met het verhaal van de boekweit in
het Gooi en aangehecht een zakje boekweitkorrels met een gebruiksadvies. Het wordt promotioneel
gebruikt, naast de kraam vooral voor bijeenkomsten waar kinderen bij betrokken zijn, soms in
samenwerking met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek.

3.10 Tijdschrift en Heidespecial
Als laatste is in 2018 het tijdschrift aanpast aan de nieuwe huisstijl. In het overleg daarover (oktober
2017) werd besloten via een speciale uitgave met de nieuwe huisstijl te starten. Dit werd de special
‘De Gooise Heide’. Het is gelukt tussen oktober 2017 en juli 2018 18 schrijvers bereid te vinden één
of meer artikelen aan te leveren. ‘De Gooise Heide’ omvat 26 artikelen in 148 pagina’s; deze uitgave
verscheen in een oplage van 2500 stuks. Het is in het kader van het Erfgoedfestival verschenen. Al
onze leden hebben het (gratis) thuis ontvangen en daarnaast is het via de boekhandel en de aan het
Erfgoedfestival deelnemende partijen verkocht. Het was een succes. Inmiddels zijn er nog maar 75
exemplaren over.
In 2018 verschenen drie reguliere nummers van het Tijdschrift. Het eerste nog in de oude stijl en de
andere twee in de vernieuwde huisstijl. Het blijkt dat een dergelijke publicatie – in een tijd van
digitale communicatie – nog steeds breed wordt gewaardeerd.

3.11 Nieuwe huisstijl
In de loop van 2018 werd de nieuwe huisstijl, geïntroduceerd in 2017, toegepast op alle uitingen en
publicaties van de vereniging. Na de website, de digitale nieuwsbrief en het postpapier, werd ook het
Tijdschrift gerestyled. Daarnaast zijn de mensen van de Natuurwacht voorzien van bedrijfskleding
met het nieuwe logo. De ervaring leert dat het belangrijk is dat onze Natuurwachters herkenbaar
zijn, vooral als er veel belangstelling is voor een activiteit.
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4 Samenwerking met andere organisaties
4.1 Goois Natuurreservaat
Met de goedkeuring in 2017 van het Transitieplan kon het GNR in 2018 een start maken met de
uitvoering ervan. Met het afronden van de reorganisatie kan het GNR een nieuwe fase in gaan.
Daarmee neemt het GNR ook afscheid van de interim directeur-rentmeester, mw. Karen Heerschop.
Halverwege het jaar liet de provincie weten uit het bestuur van het GNR te willen treden. Hoewel de
provincie een afkoopsom in het vooruitzicht heeft gesteld is de financiële situatie van het GNR
daarmee opnieuw onzeker. Opnieuw is er aanleiding voor de VVG om de gemeenten aan te sporen
hun verantwoordelijkheid te nemen.

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 2018 werd deze penning toegekend aan Anton Kos voor zijn vele
wetenschappelijke onderzoek naar de Erfgooiers en de boeken en artikelen die hij daarover heeft
gepubliceerd.

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
GNR, IVN Gooi en omstreken, KNNV het Gooi, AWN Naerdincklant, Omgevingseducatie Gooi Vechten Eemstreek, de VVG de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. Deze ruimte wordt gebruikt voor
bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, cursussen en vele 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.
Het gebruik van de Infoschuur (die eigendom is van het GNR ) wordt gecoördineerd in een
overleggroep die wordt gevormd door vertegenwoordigers van de besturen van de deelnemende
organisaties. Deze overleggroep dient ook als platform voor overleg over zaken die voor deze
organisaties van gemeenschappelijk belang zijn maar die niet de Infoschuur betreffen.
In dat kader belegden deze organisaties op 6 oktober voor hun besturen en betrokken leden de
3e Gooise Landschapsdag. De Gooise Landschapsdagen hebben tot doel te informeren over
ontwikkelingen die voor alle organisaties van belang zijn, en het netwerk, dat de organisaties
vormen, te verstevigen.

4.4 Nationale Park Heuvelrug
Op 18 oktober vierde het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug de vijftiende verjaardag van de
oprichting. Vanuit het Gooi waren de VVG, het GNR, het Geopark Gooi en Vecht, alsook een aantal
raadsleden van Gooise gemeenten daarbij aanwezig. Zij ondersteunen de ambitie om ook het Gooi
ook onderdeel te laten worden van het Nationale Park Heuvelrug.
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4.5 Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek
Op 28 september organiseerde de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek (OGVE)
met de VVG een inspiratiebijeenkomst voor alle betrokkenen bij de educatie met betrekking tot
natuur, landschap, cultuur, erfgoed en duurzaamheid. Zo’n 160 docenten, bestuurders en andere
betrokkenen rondom dit thema volgden een drietal lezingen om vervolgens, na de soep en de
broodjes, input te leveren voor de uitbreiding van de werkzaamheden van de OGVE. De avond werd
besloten met het ondertekenen van een intentieverklaring door de VVG en OGVE, waarbij de VVG
zich inzet om, in het kader van ‘’t Gooi geef het door’ OGVE structureel te betrekken bij de opzet,
ontwikkeling en uitvoering van projecten voor jongeren die passen binnen de doelstelling van de
VVG.

12

Ten slotte
Het bestuur zet zich ervoor in dat de VVG ook in 2019 en volgende jaren haar gerespecteerde plek in
de Gooise samenleving zal behouden en uitbouwen. Dat ten dienste van de doelstelling 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 2018.
Namens het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Gooi,

Hans Metz, voorzitter

George Laeijendecker, waarnemend secretaris
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