
 

Jaarverslag 2018 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 wandeling (Hilversum in het 
Groen) uitgegeven, naast de herdruk van de Zanderijen fietsroute. De fietsroutes zijn 
overgedragen aan het Fietsgilde. 
 

Personele samenstelling 
In het voorjaar heeft een van de actieve deelnemers, Sjoerd Nelson, aan de wandelingen 
zich aangemeld als Natuurwacht. Hij ondersteunt Randolph Pelsink bij het bedenken en 
uitzetten van de wandelingen. Dat heeft in 2018 geleid tot een forse uitbreiding en 
aanvulling van het wandelprogramma. In Bussum e.o. worden ook wandelingen verzorgd 
door Roy Sikking. Met zijn drieën zijn zij het zichtbare visitekaartje van de Natuurwacht, als 
onderdeel van de Vrienden van het Gooi. Tom Veerman en Patrick Kreuning richten zich 
vooral op het informeren van bezoekers en het geven van voorlichting in een gedeelte van ’t 
Gooi. Weliswaar is de Natuurwacht in het verslagjaar met 20% uitgebreid, maar het blijft een 
kleine kwetsbare groep. Met deze grootte is het niet mogelijk in het gehele Gooi bezoekers 
te informeren over de kansen en bedreigingen van de natuur in onze schitterende woon- en 
leefomgeving.  

Excursies 
Zoals hierboven vermeld is het aantal wandelingen uitgebreid en aangevuld. Er vonden in 
totaal 23 wandelingen plaats, waarvan 2 op verzoek. Ruim 350 personen wandelden mee 
met de Natuurwacht en werden door hen geïnformeerd over onze schitterende 
leefomgeving. Nieuw was dat in 2018 de hele zomer door om de week wandelingen zijn 
georganiseerd. In augustus waren dat o.a. twee wandelingen over de heide, ter 
ondersteuning van de ook in 2018 uitgegeven Heidespecial. Op verzoek van de gemeente 
Hilversum is een wandeling op het landgoed Zonnestraal georganiseerd met 28 deelnemers. 
De meeste aandacht trok de wandeling op 18 november (Spanderswoud en Natuurbrug) met 
39 deelnemers. Begin september is een vaar- en fietstocht (met 11 deelnemers) 
georganiseerd. Vanuit Huizen vertrok de boot over het Gooimeer naar de Eem. In Baarn 
stapten we af om met de fiets terug te keren naar Huizen.



 

 
 

 

Informatiekraam 
Onze Natuurwacht Randolph Pelsink heeft in 2018 viermaal evenementen in ’t Gooi 
ondersteund met de vernieuwde kraam van de Vrienden van ’t Gooi. Hij werd daarbij 
geholpen door de vrijwilligers Clara Campbell, Fiene Kreuger en Hennie van Rennes. In 2017 
werd aan meerdere evenementen deelgenomen. De Volkstuinen Keverdijk hielden geen 
open dag, het Houthakkersfeest in Lage Vuursche viel samen met een wandeling en Hoeve 
Ravenstein heeft zijn evenementen sterk uitgebreid (om de week in plaats van 2x per jaar) 
en zijn veel commerciëler geworden.  Wel deden we mee aan: de open dag van het 
Vogelhospitaal op 10 juni, het schaapscheerdersfeest van GNR op 2 juni, het oogstfeest van 
de SOLL te Laren op 26 augustus en de in-markt in Laren op 9 september. 

Natuurwacht 2.0 
Vanaf het voorjaar 2017 heeft het bestuur intensief overleg gevoerd met de Natuurwacht 
over de verdere voortzetting van de werkzaamheden en de randvoorwaarden daarvan. We 
leggen het accent van onze activiteiten vooral op  voorlichting, excursies en educatie, naast 
de wandelingen vooral in de gebieden waar de Natuurwachten al actief zijn.  Er bleek vanuit 
de Natuurwachten geen behoefte aan opleiding scholing, wel aan bedrijfskleding. Eind 2018 
is daarin voorzien, evenals een vernieuwing van de aanstellingsbrieven. 

Edwin Klompbank 
Op 5 mei is – ter herinnering aan de in 2017 overleden secretaris van de Natuurwacht Edwin 
Klomp – een bank met inscriptie onthuld op de Monnikenberg. Edwin was nauw verbonden 
met dit terrein waar hij ook de boom verzorgde die de Stichting Lost a Child in overleg met 
hem en GRN geplant had. Die boom moest verplaatst worden en het bankje is in de 
nabijheid van de nieuwe plek geplaatst, met een uitzicht op bos en weiland. 
 
Hans Hoes 
 


