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Jaarvergadering 2018. 
Op 27 april j.l. werd onze jaarvergadering gehouden. Leen Mak en Hans Hoes traden als 

bestuurslid af en Winy Biermann werd onze nieuwe secretaris.  
 

 

 

Onderwerpen uit ons jaarverslag: kort en 

krachtig. 

  

1. Belangrijke thema's in 2018 
 

1.1 Voorland Stichtse Brug / Blaricum aan Zee 

De gemeente Blaricum was in 2018 bezig met een bestemmingsplan voor het plan Blaricum aan Zee. De 

VVG heeft dit zowel voor als achter de schermen op de voet gevolgd. Tijdens een rondetafelgesprek 

hebben wij laten weten dat het plan niet past binnen de geldende wet- en regelgeving. In 2019 werd 

bekend dat het plan financieel niet haalbaar was. Gedacht wordt nu aan een tijdelijk en later permanent 

strandpaviljoen. Ook dit voldoet o.i. niet aan de regelgeving. Zie hiervoor onze website. 

 



1.2 De Trappenberg 

De Trappenberg heeft in de loop van 2018 een nieuwe eigenaar gekregen: Waterland Real Estate, een 

bedrijf dat een woon-zorgcomplex op het terrein wil vestigen. De VVG heeft de presentatie aan de 

raadscommissie bijgewoond en overleg gehad over de ontwikkeling met de wethouders Boom en Verbeek. 

De planontwikkeling zal pas in 2019 van start gaan. 

  

1.3 De Hoorneboegse heide 

Voor het functioneren van de verbinding tussen twee natuurbruggen is het nodig dat d.m.v. het kappen van 

een stuk productiebos heidegebieden worden gekoppeld. 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. Na veel 

weerstand van buurtbewoners is een meer bescheiden kapplan gemaakt. 

  

1.4 Dode Hond 

De VVG volgt de ontwikkelingen rond het natuureiland Dode Hond in het Eemmeer al enkele jaren. De 

natuur daar wordt bedreigd door plannen voor meer recreatieve voorzieningen. Het eiland ligt in 

Natura2000 gebied en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. 

Het is naar de mening van de VVG wenselijk het recreatief medegebruik op en rond het eiland te 

beëindigen, in plaats van te versterken. Wij vinden het noodzakelijk dat er een Natuurtoets komt. 

 

1.5 Kustvisie 

Alle Randmeerkustgemeenten willen de recreatieve voorzieningen langs de deze kust verbeteren. De VVG 

ziet een gebrek aan samenhang tussen deze plannen. Voor de VVG is uitgangspunt dat de bescherming 

van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura2000 voorop staat en dat recreatief medegebruik hierop 

afgestemd moet worden. 

Wat betreft een zorgwekkend plan voor drijvende tiny houses buiten het Huizer havenhoofd, binnen het 

NNN, is de VVG in een gesprek met verantwoordelijke wethouders gerustgesteld: de gemeente werkt hier 

niet aan mee. 

De VVG nam deel aan een Inspiratiesessie van de Regio Gooi en Vechtstreek over ‘Kustlijn en havens 

langs de Zuiderzee’. De VVG bracht haar uitgangspunt van behoud van het kustlijnlandschap en de 

natuurwaarden in. 

1.6  Kwaliteitsplekken Regio Gooi en Vechtstreek 

De VVG heeft deelgenomen aan een viertal inspiratiesessies over kwaliteitsplekken in het Gooi, te weten: 

de Kustlijn en de Haven langs de Zuiderzee, de Kunstdorpen en het Fortenland. Het is evident dat de VVG 

de ontwikkelingen kritisch volgt. 



 

2  Evenementen 
  

2.1 Expositie De Gooise Zanderijen 

Ons jubileumcongres in 2015 ging over de zanderijen in het Gooi. Fred Willems maakte hierover voor ons 

een fototentoonstelling in Kasteel Groeneveld. Dat bood de VVG de gelegenheid om de landschappelijke 

analyse, die het bestuur had laten opstellen door Niek Engers, student bos- en natuurbeheer aan de 

Wageningen Universiteit, te presenteren aan de deelnemers en alle gemeentebesturen in de regio. 

  

2.2 Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht 

De musea en erfgoedinstellingen in het Gooi en de Vechtstreek werkten in 2018 aan het programma: 

Groen in Gooi & Vecht. De VVG heeft het “Groene Doeboek”, een werkboek voor kinderen, gefinancierd. 

Ook organiseerden wij een tweetal heidewandelingen en een speciale fietstocht. De foto tentoonstelling 

over de Gooise zanderijen is weer opgehangen in het Brinkhuis te Laren. De VVG heeft de 

Zanderijenfietsroute uit 2006 in de nieuwe huisstijl laten herdrukken. 

 

2.3 Lezing en excursie Gevonden Voorwerpen 

Op 26 mei organiseerde de VVG naar aanleiding van de tentoonstelling Gevonden Voorwerpen in het 

Geologisch Museum een lezing met excursie. Er werden twee programma’s aangeboden, één voor 

volwassenen en één voor kinderen. 

  

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. 

  

2.5 Overdracht fietstochten 

Van 1998 tot 2011 zijn door Edwin Klomp tien fietsroutes gemaakt. Deze hebben wij overgedragen aan het 

Fietsgilde. 

 

2.6 Week van de Erfgooiers 

In de week van de Erfgooier organiseerde de VVG een lezing en een excursie in en rond het geologisch 



 

museum Hofland in Laren, getiteld: ‘Het gebruik van de woeste gronden door de Erfgooiers’. 

 

3. Werkgroepen 
 

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. Ruim 350 personen namen deel aan de 23 

wandelingen die de Natuurwacht organiseerde. 

  

Kenniscentrum 

Het Kenniscentrum bestaat uit 23 leden met expertise op terreinen die van belang zijn voor de VVG en kan 

het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Het afgelopen jaar ontving het bestuur incidenteel 

signalen en adviezen vanuit het kenniscentrum. 

  

PR 

In het afgelopen verenigingsjaar is – na een jaar voorbereiding – de vernieuwde website in gebruik 

genomen. Teksten en lay-out zijn compleet vernieuwd. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan 

berichten op Facebook. Wandelingen en andere activiteiten worden steeds van tevoren aangekondigd. Het 

resultaat is een gestaag stijgend aantal lezers en ‘likes’. 

 

Tijdschrift en Heidespecial 

Als laatste is in 2018 het tijdschrift aanpast aan de nieuwe huisstijl. Een special ‘De Gooise Heide’ werd 

uitgebracht. 

  

Het volledige verslag en meerdere artikelen over de aangestipte onderwerpen kunt u vinden op onze 

website. 

 

 



 

 

 

Fotoexpositie Fred Willems 
In 2019 staat de “Zuiderzeekust” volop in de belangstelling. De regio en de gemeentes ontwikkelen nieuwe 

kustvisies. De Vrienden van het Gooi gaan daarom dit jaar op verschillende manieren aandacht geven aan 

de randmeren: door middel van speciale wandel- en fietstochten en deelname aan de discussies over deze 

kustvisies bij diverse gemeenten. 

Fotograaf Fred Willems creëerde een drietal foto exposities rond de kustplaatsen Muiden/Muiderberg, de 

vesting Naarden en Huizen. Elke kustplaats zal op een eigen manier in beeld gebracht worden. Het doel is 

de schoonheid en historische waarden op verschillende manieren in beeld te brengen. 

De eerste expositie wordt 24 april t.m. 27 mei gehouden in Naarden vesting in de Cool Classic Club, 

Energiestraat 3, Naarden 

 

 
 

  



 

12 mei en 16 juni: speurtocht voor het hele 

gezin in landgoed Zonnestraal 
Op Moederdag en Vaderdag organiseert de VVG, in samenwerking met de gemeente Hilversum, een 

tweetal wandelingen/speurtochten op Zonnestraal. Het hele gezin is welkom, met voor de kinderen een 

spannende speurtocht, waarbij soms de hulp van je (groot)ouders welkom is. 

 

De tocht van 2.5 KM duurt ongeveer een uur en is af te sluiten bij de Brasserie in het Ter Meulen 

paviljoen.  Deelname is gratis voor VVG leden, anderen € 5,- per gezin. Opgave van deelname bij voorkeur 

via info@vriendenvanhetgooi.nl     

Starten tussen 11.00 en 14.00 uur bij het parkeerterrein van Zonnestraal. 

  

 

 

Kijk voor andere activiteiten in onze agenda 

 

 

   

 


