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INLEIDING 

In 2019 heeft de VVG de inzet voor jeugd en educatie vanuit het Fonds Binnendijk verdere 

invulling kunnen geven door te participeren in het project NatuurWijs. Ook heeft de VVG weer 

deelgenomen aan de nationale Boomfeestdag. En ten slotte is vorm gegeven aan de Edwin 

Klompprijs door een prijsvraag in het leven te roepen voor basisscholen. De school met het 

beste plan voor vergroening van het schoolplein ontvangt € 2000. In dit eerste jaar was de 

respons nog beperkt, maar er is een mooi plan uitgekomen dat hoop geeft voor volgende jaren. 

De prijs wordt begin 2020 uitgereikt. In cultureel opzicht heeft de VVG zich ingezet voor de 

Week van de Erfgooiers en met het helpen realiseren van een fototentoonstelling over de kust. 

In 2019 werd de VVG ook, meer dan voorgaande jaren, geconfronteerd met voornemens en 

besluiten van overheden waartegen actie moest worden ondernomen. Een actie van de provincie 

Utrecht tegen het doortrekken van de N201 ten zuiden van Hilversum was in feite niet veel meer 

dan een speldenprik. Acties van de gemeenten Blaricum en Gooise Meren om recreatie en 

parkeren te realiseren ten koste van beschermde natuur waren wel serieus en hebben geleid tot 

procedures bij de Rechtbank en de Raad van State. Deze procedures zullen ook in 2020 nog ruim 

aandacht vragen van het bestuur.  

Als altijd heeft de VVG ook in 2019 weer gebruik kunnen maken van bijstand en deskundig 

advies van leden. Onmisbaar voor een vereniging als de onze.  
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BELANGRIJKE THEMA’S  

In deze paragraaf halen we een aantal onderwerpen voor het voetlicht waarop de VVG zich in 

2019 actief heeft ingezet. Het betreft ontwikkelingen die direct raken aan het primaire doel van de 

vereniging. 

Hilversum - N201 

In het voorjaar van 2019 heeft de VVG ingesproken bij de Provincie Utrecht vanwege de 

plannen die de Provincie had om de knelpunten op de N201, de provinciale weg die van 

Zandvoort via Mijdrecht naar Hilversum loopt, op te lossen. Voorgesteld werd onder andere het 

verbreden van de weg van twee naar vier rijstroken en het aansluiten van de weg op de A27 via 

de Hoorneboegse heide. De Provincie Utrecht had het voortouw genomen omdat het grootste 

deel van de knelpunten en van de voorstellen voor verbetering liggen binnen de grenzen van deze 

provincie. De Provincie Noord-Holland zou dan moeten volgen.  

Diverse groeperingen binnen het Gooi, waaronder VVG, hadden majeure bezwaren tegen zowel 

de aantasting van het gevoelige gebied rondom Kortenhoef en de Wijde Blik als het doortrekken 

van de N201 naar de A27. Uiteindelijk heeft de Provincie Utrecht besloten de knelpunten in het 

traject op te lossen met verbeteringen aan de aansluitingen op het overige verkeer, zoals de A2.  

Blaricum - Voorland Stichtse brug 

In april 2019 is in opdracht van de gemeente Blaricum een zandstrand aangebracht op de 

zuidelijke kuststrook van het Voorland. Deze strook is weliswaar bestemd als recreatiegebied, 

maar valt ook onder de bescherming van het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN). In 

mei heeft de gemeente bovendien toestemming verleend voor het plaatsen van een tijdelijke 

strandtent. De VVG heeft zowel tegen de strandtent als tegen de zandophoging geageerd. Tegen 

de strandtent deden we dat in de vorm van een bezwaar tegen de omgevingsvergunning, tegen de 

zandophoging in de vorm van een handhavingsverzoek bij de provincie en de gemeente. De 

afhandeling van beide procedures heeft geduurd tot eind november. De tijdelijke strandtent was 

toen inmiddels afgebroken. Hoewel de VVG in beide procedures op inhoudelijke punten in het 

gelijk is gesteld, wordt in de formele besluiten van de gemeente het gelijk van de VVG niet 

gehonoreerd.  

Inmiddels was in augustus van 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd voor een 

strandpaviljoen voor de tijd van tien jaar. Een vergunning die, mede gezien de acties van de 

VVG, niet tijdig genoeg verleend kan worden om het paviljoen in het voorjaar van 2020 al te 

kunnen openen. Om die reden heeft de gemeente aangekondigd dat terugkeer van de tijdelijke 

strandtent in 2020 een serieuze optie is. Redenen voor de VVG om aan het eind van 2019 tegen 

de omgevingsvergunning voor de inmiddels wel verdwenen strandtent beroep aan te tekenen bij 

de rechter en om tegen het besluit op het handhavingsverzoek bezwaar te maken. 
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Gooise Meren - Oud Valkeveen 

Het speelpark Oud Valkeveen is in de afgelopen jaren sterk in de belangstelling gestegen met als 

gevolg parkeeroverlast, bereikbaarheidsproblemen en per consequentie klachten uit de omgeving. 

De gemeente Gooise Meren is op zoek gegaan naar oplossingen en heeft in eerste instantie 

besloten tot een tijdelijke aanvullende parkeermogelijkheid voor 500 extra parkeerplaatsen op een 

weiland aan de westzijde van het speelpark, voor de duur van 10 jaar met een gebruiksbeperking 

van twintig dagen per jaar. Het betreffende weiland valt onder de natuurbescherming van het 

NNN en Natura 2000. Voor de VVG verdient het gebruik van beschermde natuur ten behoeve 

van parkeren geen schoonheidsprijs, maar gezien de beperkingen van het gebruik in dagen per 

jaar en gezien de beschermende werking ingevolge Natura 2000, die met name de foeragering van 

overwinterende vogels in de Gooimeer-zone betreft, heeft de VVG geconstateerd dat van 

permanente aantasting van de natuur niet echt sprake is. Wel heeft de VVG bezwaar gemaakt 

tegen de omvang van het vergunde terrein en tegen de lange periode van tien jaar. 

Omdat het parkeren slechts een deel van de problematiek rondom het speelpark is, heeft de 

gemeente een bestemmingsplan voor het speelpark en omgeving opgesteld waarin een definitieve 

oplossing voor het parkeerprobleem wordt beschreven. In dat bestemmingsplan is, in afwachting 

van de realisering van de definitieve oplossing, de tijdelijke vergunning opgenomen in een 

aangepaste vorm waarin aan de bezwaren van de VVG tegemoet is gekomen. 

Voor de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft de gemeente een klankbordgroep in het 

leven geroepen met omwonenden en belanghebbenden. De VVG heeft aan deze klankbordgroep 

deelgenomen. 

In het uiteindelijke bestemmingsplan dat in oktober 2019 is vastgesteld, is een nieuwe definitieve 

parkeerplaats opgenomen aan de oostzijde van het speelpark in een stuk bos dat de bescherming 

geniet van het NNN. De VVG meent dat extra behoefte aan parkeerplaatsen voor het speelpark 

het gevolg is van een (te) actieve promotiestrategie en dat het aan het speelpark is om de 

parkeerproblemen op eigen terrein op te lossen. De in het bestemmingsplan opgenomen 

condities voor de realisering van het nieuwe parkeerterrein zijn volgens de VVG strijdig met de 

regelgeving volgens de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Ons betoog in de klankbordgroep, 

noch een zienswijze van de VVG op het bestemmingsplan in de fase van de tervisielegging, 

hebben de gemeente van het voornemen kunnen afbrengen om een extra parkeerterrein te 

voorzien ten koste van een bosperceel. De VVG heeft om die reden in november 2019 beroep 

aangetekend bij de Raad van State. 

Kustvisies 

In het verslagjaar heeft de VVG actief deelgenomen in een reeks participatiesessies voor de 

kustvisies van de gemeenten Huizen en Gooise Meren, en wij hebben daarbij ook een 

schriftelijke inbreng geleverd. 

De Kustvisie van Huizen is door het ingehuurde adviesbureau eind 2019 afgerond en aan de 

gemeente gepresenteerd. In 2020 krijgt dit een bestuurlijk vervolg. De VVG heeft gemengde 

gevoelens bij de kustvisie: het visionaire karakter valt tegen en blijft voornamelijk beperkt tot 

recreatief-toeristische voorzieningen. Het ontbreekt aan afstemming met de aanliggende 
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gemeenten langs het Gooimeer. Het ontbreekt ook aan een visie op kwaliteiten, kansen en positie 

in de Randstadmetropool en in het groter landschappelijk verband van de Heuvelrug. Positief is 

het idee om de natuur ten westen van de Huizer haven voor het publiek meer beleefbaar te 

maken (paden, informatieborden, vogelkijk-hut). 

Het participatietraject voor de Kustvisie van Gooise Meren werd gestart in het tweede kwartaal 

van 2019. De VVG nam deel aan vier sessies waarin ideeën, meningen, wensen en onwenselijk-

heden werden verzameld bij inwoners, watersporters, ondernemers en organisaties. De VVG 

heeft allereerst aandacht gevraagd voor de vele beleidsmatige beschermingstitels die op en langs 

het Gooi- en IJmeer van toepassing zijn. De gemeente is ook gewezen op haar bijzondere 

verantwoordelijkheid voor drie unieke landschappen: het Naardermeer, de Zeedijk langs het 

IJmeer en de klifkust op de grens van Heuvelrug en Gooimeer. Wij hebben onze zorgen geuit 

t.a.v. de ontwikkeling van Oud-Valkeveen en het Naarderbos. De VVG steunde het pleidooi van 

inwoners die bestaande gebiedskwaliteiten en voorzieningen als uitgangspunt willen zien, waar 

mogelijk en waar nodig aangevuld ‘op maat’. 

De schriftelijke inbreng van de VVG over de Kustvisies van Huizen en Gooise Meren is te lezen 

via links op de VVG-website in het ‘actueel archief’. 

De gemeente Blaricum heeft in 2019 aangekondigd een participatieproces te zullen starten voor 

een gemeentelijke visie op toerisme en recreatie. Wanneer dit in 2020 van start gaat, zal de VVG 

zich als deelnemer aanmelden. 

Huizen – Trappenberg 

In 2019 heeft de VVG, in vervolg op de contacten met de gemeente Huizen in 2018, overleg 

gevoerd met de ontwikkelaar van de Trappenberg. Daarbij zijn de belangen van de VVG, met 

name ten aanzien van de directe omgeving van Trappenberg, aan de orde gesteld. De 

planontwikkeling is nog gaande. 

Blaricum – Tergooi  

De vestiging van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum zal, als het nieuwe ziekenhuis op de 

Monnikenberg in Hilversum in gebruik is genomen, vrijkomen voor een nieuw invulling. De 

gemeente Blaricum heeft in 2019 een uitgebreide consultatie gedaan bij omwonenden en 

belanghebbenden. De VVG heeft ervoor gepleit om de zone van het terrein die grenst aan het 

tracé van de natuurbrug over de A1 in te richten als natuurzone met de bedoeling het 

functioneren van de natuurbrug te optimaliseren. 

Participatiebeleid 

In 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerp Nationale Omgevings-

visie en het Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie ter inzage gelegd. De VVG heeft 

hierop, samen met de Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), een zienswijze ingediend en onder 

andere aandacht gevraagd voor goede afstemmingsprocedures tussen hogere en lagere 

overheden. 

Ook heeft de VVG  geparticipeerd in het ontwikkelen van de Provinciale Omgevingsvisie 2050. 
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EVENEMENTEN 

Edwin Klomp Natuurprijsvraag  

In het schooljaar 2019-2020 heeft de VVG voor de eerste keer de Edwin Klomp Natuur-

prijsvraag uitgeschreven. Edwin Klomp is jarenlang het gezicht geweest van onze natuurwachten. 

Hij organiseerde tot zijn overlijden de wandelingen voor leden en belangstellenden van onze 

vereniging. De prijs wordt uitgereikt aan de basisschool die het mooiste plan heeft gemaakt voor 

het groener maken van de school of de schoolomgeving. Dit jaar is de Van Hasseltschool in 

Hilversum de winnaar. Dit project voldeed het beste aan de gevraagde betrokkenheid van de 

leerlingen bij het bedenken van het plan en de uitvoering. De prijs zal worden uitgereikt op 25 

februari 2020. 

Boomfeestdag 

De VVG heeft in maart 2019 opnieuw meegedaan aan de landelijke Boomfeestdag. Wij schonken 

dit jaar tien trompetbomen aan de Taalschool in Huizen voor de vergroening van het 

schoolplein. Om ook kleine dingen in de natuur goed te kunnen bekijken gaf de VVG de 

leerlingen bovendien een insectenpotje met een vergrootglas dat als deksel kan worden gebruikt. 

In het potje een schelpje, een mosje en een boekweitkorrel. De bomen konden worden 

aangeboden vanuit het Binnendijkfonds. 

NatuurWijs 

NatuurWijs is een landelijk concept waarbij een NatuurWijzer een groep kinderen mee naar 

buiten neemt, naar een natuurgebied of park dicht bij school. NatuurWijs gaat vooral over doen 

en ervaren, met je hoofd, hart en handen. In april 2019 is NatuurWijs officieel geopend voor alle 

scholen in de Gooi- en Vechtstreek met een natuurbelevingsdag op de Hoorneboegse heide voor 

de kinderen van groep 5A van de Dr. H. Bavinckschool in Hilversum.  

Omgevingseducatie heeft zich ingezet om NatuurWijs naar de regio te halen. In 2019 konden 50 

klassen deelnemen aan een bosuitje. De Vrienden van het Gooi hebben dit evenement 

gesponsord uit het Binnendijkfonds.  

Foto-exposities, aandacht voor de kust 

Fotograaf Fred Willems creëerde in 2019 een drietal foto-exposities rond de kustplaatsen 

Muiden/Muiderberg, de vesting Naarden en Huizen, met medewerking van de VVG. 

Week van de Erfgooier 

Van 4 tot en met 11 oktober vond de traditionele Week van de Erfgooier plaats. Op donderdag 

10 oktober heeft de VVG, inmiddels ook traditie, deelgenomen aan het programma met een 

drietal lezingen: door Anton Kos over het proces van verkaveling en verkoop van de Gooise 

gronden, door Willemijn Teerds en Wouter Groote over wat de nieuwe eigenaren met hun bezit, 

in dit geval de landgoederen Zwaluwenberg en Hoorneboeg, hebben gedaan. De middag werd 

besloten met een wandeling naar het doodlopende deel van het Tienhovensch kanaal.  
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De week werd op 11 oktober afgesloten met de uitreiking van de 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 2019 werd deze penning toegekend aan Piet Bakker voor de 

belangrijke wijze waarop hij, met grote kennis en inzet, heeft bijgedragen aan de kennis over en 

behoud van natuur en erfgoed in het Gooi. Hij heeft in zijn werk, zijn vele adviezen, publicaties 

en lezingen de aandacht gevestigd op de waarden van de natuur in relatie tot de cultuurhistorie. 

Deze avond was tevens de afsluiting van de Week van de Erfgooier. 
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DE VERENIGING 

Ledenbestand 

Het ledenaantal per 1 januari 2019 vastgesteld op 931. In 2019 waren er 57 uitschrijvingen en 23 

aanmeldingen. Ook vond een herschikking van de categorieën leden plaats. Dit bracht de stand 

van het ledenaantal op 857 per ultimo 2019. 

Ledenvergadering 

Op 25 april 2019 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 ging akkoord met de herbenoeming van bestuurslid Wim 

Schaapherder en benoemde Winy Biermann-Paardekooper tot lid van het bestuur. In de vacature 

die is ontstaan door het vertrek van Hans Hoes is nog niet voorzien. 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst waren er lezingen door de heren Piet Spoorenberg en 

Jan Roodhart over natuur en recreatie in Gooimeer en Eemmeer. In deze lezingen gingen de 

sprekers in op respectievelijk het belang van de Randmeren en de aangrenzende gebieden voor 

vogels en wat er in de loop van de jaren is ondernomen om de biotoop voor weidevogels te 

verbeteren. 

Samenstelling bestuur 

Op 1 januari 2019 bestond het bestuur uit de heren Dolf van Elten, Erick Groothedde, Hans 

Hoes (vicevoorzitter), George Laeijendecker, Leen Mak (secretaris), Hans Metz (voorzitter) en 

Wim Schaapherder (penningmeester). Tijdens de ledenvergadering van 2019 trad mevrouw Winy 

Biermann toe tot het bestuur, vanwege het vertrek van Leen Mak. Zij vervult de secretarisfunctie.  

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.  

 

Gooise Natuurwacht 

Wandelingen: In 2018 zijn door de VVG 23 wandelingen georganiseerd, waar in totaal 350 

mensen aan hebben deelgenomen. In 2019 zijn 27 wandelingen georganiseerd met in totaal 576 

deelnemers. Klap op de vuurpijl was de excursie naar de nieuwe faunatunnel ‘Monnikenberg’ op 

2e Kerstdag, met 91 deelnemers. Voor de excursieleiders was het aantal deelnemers onverwacht 

groot, maar we hebben kunnen vaststellen dat het in goede banen is geleid en dat de uitleg voor 

het overgrote deel van de wandelaars goed te volgen was. 

In 2019 zijn we op 4 januari gestart met een wandeling over de vestingwallen van Naarden, met 

33 deelnemers, en hebben we met het bestuur en de vrijwilligers genoten van een inventieve 

nieuwjaarswandeling met 24 deelnemers. Deelname was als vanouds kosteloos. Het is een 

succesvolle en bekende activiteit. Na afloop van de wandelingen worden folders van de VVG 

uitgereikt. Dat heeft dit jaar enige nieuwe leden opgeleverd. 
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Kraam: De Natuurwacht was in het afgelopen jaar met een kraam aanwezig bij zes evenementen: 

12 mei  Speurtocht Zonnestraal 

1 juni  Schaapscheerdersfeest bij de schaapskooi Blaricummerheide 

16 juni  Volkstuinen Keverdijk 

30 juni  Vogelhospitaal Naarden 

25 augustus Oogstfeest SOLL (Stichting Oude Landbouwgewassen Laren) 

15 september In-markt op de Brink in Laren. 

Op Vaderdag vond een speurtocht voor kinderen plaats, ook op Zonnestraal. 

Vanuit de kraam wordt informatie van de VVG uitgereikt, en worden diverse boekjes verkocht. 

In het laatste jaar zijn daar bijgekomen het Doe-boek voor Kinderen en “Erfgooiers Stad en 

Lande van Gooiland”. Dit laatste boekje wordt voor € 10, 00 verkocht. Voor € 5,95 per stuk 

hebben we 25 stuks gekocht van de Stad en Lande Stichting. Het Doe-boek wordt voor € 3,00 

verkocht. Als ondersteuners van het Erfgoedfestival hebben we kosteloos 25 stuks ontvangen. 

Inkomsten en uitgaven: Op de zes evenementen zijn boekjes en folders verkocht voor een 

totaalbedrag van € 210,50. Sommige items liggen al zoveel jaren in de kraam dat de inkoopprijs  

niet altijd meer is te achterhalen. Voor het gebruik van de bus en het vervoer van materiaal is 

afgesproken dat Randolph Pelsink per evenement een vergoeding van € 25,00 ontvangt. Dit jaar 

heeft hij voor de zes evenementen € 150,00 ontvangen uit de kas van de kraam. 

Personele samenstelling: De Natuurwacht bestaat uit de gidsen Randolph Pelsink, Sjoerd Nelson 

en Roy Sikking. De kraam wordt gerund door Randolph Pelsink, met assistentie van Fine 

Kreuger en Clara Campbell. Tijdens het verslagjaar heeft Erick Groothedde het secretariaat van 

de Natuurwacht overgenomen van Hans Hoes. 

Kenniscentrum 

Ongeveer 20 VVG-leden vormen het Kenniscentrum. Het zijn leden met specifieke kennis van 

natuur en landschap, van deelgebieden binnen het Gooi, van bestuurlijke processen en juridische 

procedures. Op uitnodiging van het bestuur worden zij betrokken bij dossiers die om specifieke 

inbreng vragen. Een aantal leden signaleert bij het bestuur lokale ontwikkelingen die voor de 

vereniging van belang zijn. Omgekeerd zorgt het bestuur ervoor dat zij via een knipselkrant op de 

hoogte blijven van regionale persaandacht voor gebieden en dossiers. In het afgelopen jaar werd 

door het bestuur vooral een beroep gedaan op leden met kennis t.a.v. vegetatie, vogels en 

juridistiek. In de praktijk zijn zij vooral de ‘antennes’ van bestuursleden en een klein aantal leden 

van het Kenniscentrum die ervoor zorgen dat de VVG tijdig en alert kan reageren op actuele 

ontwikkelingen. 

Het bestuur blijft uitnodigend uitdragen dat ieder lid met specifieke kennis en betrokkenheid 

welkom is om het verenigingswerk te ondersteunen, bijvoorbeeld ook in een kortlopende 

werkgroep over een vraagstuk of deelgebied. Bestuurslid George Laeijendecker is contactpersoon 

voor leden die zo een actieve bijdrage aan het werk van de vereniging willen leveren. 

Financiën 

In het afgelopen jaar bleek dat het correct boeken van de ontvangen contributie een enorme klus 

blijft; dit wordt vaak veroorzaakt door onduidelijkheid in de omschrijving van de betaling. 



11 
 

Overigens is meer inzicht gekregen in donaties bovenop het bedrag van de minimale contributie. 

Het bestuur wil de gulle gevers hiervoor graag bedanken. 

De overige financiële gegevens maken deel uit van het jaarverslag en zullen worden gepubliceerd 

op onze website. 

Communicatie en PR 

De vernieuwde website van de VVG is in 2019 verder uitgekristalliseerd en heeft nu een vorm 

waar we de komende jaren mee aan het werk kunnen om belangstellenden te informeren over 

onze activiteiten. Er is voor gekozen op de homepage steeds acht artikelen prominent te 

vermelden en de oudere artikelen op te nemen in een archief. 

De facebookpagina begint ook op gang te komen: vooral de wandelberichten trekken veel 

aandacht en worden vaak gedeeld. Wandelingen worden ook steeds aangekondigd in de VVV-

agenda en de Gooi-agenda, met een positief resultaat. Een bericht over Blaricum aan Zee spande 

de kroon. Het bleek dat veel lezers onze kritische houding t.a.v. dit project niet konden 

waarderen, met veel vuilspuiterij als gevolg. Blaricum aan Zee kwam ook in de aandacht in een 

radio-interview met de voorzitter op 15 juni, kort daarna gevolgd door een interview op radio 

3FM over Oud-Valkeveen. 

Wij verzonden persberichten over onderwerpen als: het instellen van het Sluijters fonds en het 

Binnendijkfonds, de Edwin Klomp Natuurprijsvraag, de fototentoonstelling “Aandacht voor de 

kust” en Blaricum aan Zee. Het zal geen verrassing zijn dat wij met het laatste onderwerp het 

vaakst de krant haalden. 

De nieuwsbrief verscheen vijf keer; deze is op de website te bekijken. 

Tijdschrift 

Het tijdschrift is dit jaar weer drie maal verschenen.  

Dat de VVG steeds de vinger aan de pols houdt waar het gaat om bedreigingen van natuur-

waarden in het Gooi blijkt telkens meteen uit het voorwoord van onze voorzitter. Verder komen 

in het blad zeer gevarieerde onderwerpen aan de orde. Regelmatig terugkerend zijn onderwerpen 

als natuur, geologie, duurzaamheid en cultuurhistorie, waaronder de artikelen over gevelstenen, 

evenals “Op pad met de Natuurwacht” en aandacht voor activiteiten als het nieuwe wandel-

netwerk en het fietsgilde. Tenslotte vinden we achterin het blad vaak een boekbespreking. 

Kortom, aan variatie heeft het niet ontbroken. 

 

De samenstelling van de redactie heeft een wijziging ondergaan. Nieuw is dat we twee 

redacteuren hebben, beiden zijn voormalige bestuurslid: hoofdredacteur is Hans Hoes en 

eindredacteur is Leen Mak. De redactie bestaat verder uit Jan Hein Bannier, Dick Jonkers en 

bestuurslid Erick Groothedde.  

Dit jaar heeft Dick Jonkers het hoofdredacteurschap neergelegd. We betuigen Dick onze grote 

dank voor de vele jaren waarin hij zich voor ons heeft ingezet. 
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SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES 

Goois Natuurreservaat 

In 2019 is bij het GNR een nieuwe directeur-rentmeester aangetreden, Karin Kos. Naast een 

aantal informele ontmoetingen heeft ook formeel overleg plaatsgehad tussen de voorzitter van de 

VVG en de nieuwe directeur-rentmeester. Tegelijkertijd zijn er contacten onderhouden met 

medewerkers van het GNR, onder andere over de Trappenberg, de bomenkap rondom de 

natuurbrug bij de Hoorneboegse heide; de VVG heeft deelgenomen aan de klankbordgroep van 

het GNR. 

Omgevingseducatie Gooi en Vecht en Eemstreek (OGVE) 

Met het OGVE heeft de VVG de in 2017 gesloten samenwerkingsovereenkomst inhoudelijk 

verder vorm gegeven. Voor de deelname aan het project NatuurWijs is een overeenkomst 

gesloten voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Verder heeft OGVE een inhoudelijke bijdrage 

geleverd aan het vormgeven van de Edwin Klompprijs.  

In november vierde de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek haar 25-jarig 

jubileum. De VVG heeft het bestuur van OGVE daarmee gefeliciteerd. 

Geopark 

De Stichting ter realisering van het Geopark Gooi en Vecht heeft de resultaten gepresenteerd aan 

de Nederlandse Unesco Commissie. Bij de beoordeling van deze resultaten bleek dat deze niet 

voldoende waren om als zelfstandig Geopark te kunnen worden gehonoreerd. Met name de 

beperkte omvang van het gebied bleek een belemmering. Als gevolg daarvan is besloten dat de 

Stichting Geopark Gooi en Vecht zal opgaan in een grotere stichting waarbij wordt aangesloten 

bij het overige deel van de Heuvelrug. In de afgelopen jaren heeft de stichting 42 geosites in de 

Gooi- en Vechtstreek in kaart gebracht en gepubliceerd op de website. De uitgebreide, 

wetenschappelijke versie van de geosites is ter beschikking gesteld aan de VVG als één van de 

financiers van het project. 

Eemland 300 

In december 2019 heeft het bestuur van de vereniging Eemland300 kennisgemaakt met het 

bestuur van de VVG. Eemland300 is een onafhankelijk burgercollectief dat is opgericht in 2017 

en in 2019 vorm heeft gekregen. Het belangrijkste doel is het openhouden van het landschap en 

het vergroten van de populaties weidevogels. VVG en Eemland 300 hebben afgesproken elkaar 

te informeren en elkaar te ondersteunen waar de belangen samenkomen.  

Infoschuur 

De vergaderingen en bijeenkomsten van de VVG vinden in principe plaats in de Infoschuur aan 

de Naarderweg in Hilversum. De Infoschuur is eigendom van het GNR en wordt ook gebruikt 

door het IVN, de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, de VVG, de Stichting Omgevings-

educatie Gooi Vecht- en Eemstreek, de KNNV,  Naerdincklant en uiteraard ook het GNR zelf. 
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Jaarlijks is er voor deze organisaties een gezamenlijke bijeenkomst, de Gooise Landschapsdag. In 

2019 is deze dag gehouden in september. Dit jaar is door de gezamenlijke gebruikers een nieuwe 

gebruikersovereenkomst ondertekend, waarin is vastgelegd hoe de exploitatie nu en in de 

toekomst wordt ingevuld. In dat kader is opnieuw gesteld dat de samenwerking in de Infoschuur 

door alle besturen wordt gezien als heel waardevol. 
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TEN SLOTTE 

Het bestuur zet zich ervoor in dat de VVG ook in 2020 en volgende jaren haar gerespecteerde 

plek in de Gooise samenleving zal behouden en uitbouwen. Dit ten dienste van het al eerder 

geciteerde doel 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 waarop en de mate waarin dit doel verwezenlijkt kan 

worden: het openbaar bestuur, particuliere organisaties, individuele personen. Het bestuur streeft 

ernaar in woord en geschrift, in overleg, maar ook door het beschikbaar stellen van middelen uit 

de fondsen een stimulerende werking uit te stralen met een 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. 

 

 

 


