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De VVG staat in de startblokken om de
Naardereng te beschermen.
De Vrienden van het Gooi hebben de Gemeente Gooise Meren laten weten
dat zij een rol willen spelen in het verzet tegen de bouw van een
appartementengebouw aan de Driftweg. Dat roept direct de vraag op: maar
wat gaan zij dan daaraan doen! Het begint met gegevens verzamelen en
kennis ter beschikking stellen. In deze fase is eerst de politiek aan zet. Dat is
de plek waar het besluit gaat vallen. Er zijn steeds meer berichten dat
politieke partijen zich zowel richting gemeente als provincie kritisch opstellen.
Dat is een goede zaak. Maar kunnen zij het tegenhouden?

Er ligt op het terrein een bouwvlak waarbij is het bestemmingsplan aangeeft
dat je hier een groot woongebouw mag neerzetten met een goothoogte van

6.50 m en een dakhelling tussen de 30 en 60 graden en een maximale
inhoud van 1.000 m3. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren,
maar de VVG heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat de concrete
bouwaanvraag: een gebouw met 37 woningen, 33 meter hoog, met een
volume van tenminste 28.000 m3 hiermee niet in verhouding staat.

Kijk hier voor de volledige inhoud van het persbericht
Voor nog meer informatie zie het bericht op onze website
De foto is van het bouwterrein dat is gelegen in een oude zanderij.

Rapport Universiteit Wageningen levert
schat aan gegevens over bosgebied naast
Oud Valkeveen.
Op verzoek van de VVG en de Stichting Limiten en Valkeveen heeft
Wageningen Environmental Research een rapport uitgebracht met een
second opinion rond eerder verschenen ecologische rapportages. De
conclusie is dat op grond van bestaande rapporten niet kan worden
geconcludeerd dat links en rechts van het park geparkeerd kan worden
zonder de natuur te schaden. Er is niet voldaan aan de eisen van de Wet
Natuurbescherming.

Ook is er onderzocht of er in het bos te oosten van het park een bewoonde
dassenburcht aanwezig is. Dit is al eerder onderzocht door de Stichting Das
en Boom, maar nu staat het in ieder geval onomstotelijk vast. Er zit een
actieve populatie van 6 dassen.

Kijk voor meer informatie naar ons dossier Oud Valkeveen

Een overvol recreatiestrand bij de Stichtse
Brug. Leuk voor de recreanten, maar ook
goed voor de natuur?
Bovenstaande foto stond in de Gooi en Eemlander, het beeld spreekt voor
zich. Twee van onze leden zijn gaan kijken hoe de kwetsbare vegetatie in het
NO deel van het recreatiestrand er bij staat. Onze expert Piet Bakker maakte
een inventarisatie van de effecten van betreding door de recreanten en de
maatregelen die nodig zijn de bijzondere plantengroei in dit gebied te
redden

Ga mee de natuur in met Randolph en
Sjoerd.
Na de coronapauze zijn we weer wandelingen gaan organiseren. Voor de
veiligheid van de deelnemers lopen we in groepjes van ca 10 deelnemers,
ieder met eigen begeleider. In verband hiermee is vooraf aanmelden nu
nodig.
Bekijk al onze wandelingen op de website.

Ons nieuwe wandelprogramma 2020

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.

Hier kunt u zich afmelden voor de VVG Nieuwsbrief

