VVG Nieuwsbrief, november 2020
De Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG)
Postbus 1080
1270 BB Huizen
Mail: info@vriendenvanhetgooi.nl

Wat houdt ons bezig?
Natuurvrienden benaderen ons regelmatig met het verzoek ons te verdiepen in
door hen gesignaleerde zorgelijke ontwikkelingen. Ook worden wij vaak
gevraagd om bestaande initiatieven te ondersteunen. Wij nemen dat serieus,
maar we moeten selectief zijn. Soms wordt een item een lang lopend dossier,
te volgen op onze website, maar vaak blijft het bij een brief of een
inspraaknotitie. Facebook is een goed communicatiemiddel om artikelen in de
krant van commentaar te voorzien en soms proberen wij via persberichten zelf
in de krant te komen. In deze nieuwsbrief geven wij een aantal voorbeelden:

Offer het stadspark Huizerhoofd niet op voor
recreatiewoningen
De nieuwe eigenaar van hotel Newport wil de exploitatie daarvan uitbreiden
door op de landtong 50 recreatiewoningen met horeca neer te zetten. Dit in
strijd met de nog geen jaar geleden ontwikkelde kustvisie van de gemeente
Huizen. De VVG zou het jammer vinden als daardoor een geliefd wandelgebied
met fraai uitzicht op het water verloren zou gaan. Dit hebben wij kenbaar
gemaakt in een vandaag verzonden persbericht. Zie ons persbericht en het
artikel in het Nieuwsblad voor Huizen

Fonteinkruid en de strijd tussen natuur en
recreatie
Fonteinkruid belemmert de pleziervaart, maar de dichte begroeiing is ook een
kraamkamer voor vissen en daardoor een luilekkerland voor watervogels. Ook
hier signaleert de VVG weer het spanningsveld tussen de mens/recreatie en de
natuur.

Gastvrije Randmeren heeft voor het Gooi- en Eemmeer een
watersysteemanalyse laten uitvoeren om te kijken of er nog ruimte is om meer
waterplanten te maaien. De uitkomst is verrassend: de zuidelijke randmeren
zijn kwetsbaar (of minder robuust dan gedacht) en een omslag naar een
troebele-/algen-toestand dreigt. De mossel-stand is gemeten en blijkt ingestort
en de toevoer van fosfaat vanuit de Eem is blijvend te hoog.
Er zullen besluiten moeten worden genomen, de VVG zal haar visie kenbaar
maken. Zie ook het artikel op onze website en naar dit artikel van Gastvrije
Randmeren

Geen hussen in GNR gebied
Er is commotie ontstaan over het plan van het GNR om hondenuitlaatservices
(hussen) niet meer toe te laten in haar natuurgebieden. Per begeleider zijn nog
maar drie honden toegestaan. Voorstanders zijn uiteraard drukke
hondenbezitters die geen gelegenheid hebben (of kunnen maken) om hun
hond uit te laten. De VVG steunt het plan van het GNR om deze te grote

verstoring van de natuur aan banden te leggen.
Zie een levendige discussie op onze facebook pagina

Huizen zoekt plek voor busremise
De Gemeente Huizen wil t.b.v. een nieuwe openbaar vervoer concessie voor
10 jaar aan Transdev (voorheen Connexion) een plek aanwijzen waar een
tijdelijke busremise gerealiseerd kan worden. De plek heeft als bestemming
“groen”, maar is niet beschermd als Natuurnetwerk Nederland. Tijdelijk is 10
jaar, maar wat als de concessie verlengd wordt of een concurrerend bedrijf het
dan overneemt? De VVG schat de natuurwaarde op deze plek niet heel hoog in
en zal niet in actie komen.

Naarderbos, alternatieve plek voor een nieuw
clubgebouw

Een door de VVG gesteund initiatief van de Klankbordgroep Naarderbos.
T.b.v de renovatie van het Golfterrein wil de exploitant een nieuw clubgebouw
neerzetten. De klankbordgroep Naarderbos heeft een betere locatie op een
bestaand parkeerterrein voorgesteld (blauw vlak), die de natuur minder aantast
en nog goedkoper is ook! Op deze plek hoeven er minder bomen te worden
gekapt. Het is beter voor de ecologische verbindingszone en er hoeft geen
extra hole te worden aangelegd. Zie ook de plannen in dit gebied van de
gemeente Gooise Meren.

De VVG steunt de Bond Heemschut: spaar de
paardenstallen van de renbaan Cruysbergen
De Hocras wil het terrein aan de Franse Kampweg herontwikkelen en de oude
paardenstallen die hebben behoord tot de renbaan Cruysbergen slopen. Het
gebied is ook bijzonder omdat hier de Kolonie Walden van Frederik van Eden
was gevestigd.
De VVG steunt de oproep van Bond Heemschut om dit bijzondere stukje
historie in Bussum te behouden en de stallen een status te geven als
gemeentelijk monument.
Zie ook een goed artikel over de historie van de renbaan van de Historische
Kring Bussum.

De langlopende dossiers
Er zijn drie grote langlopende dossiers: Oud Valkeveen en de Driftweg in
Naarden en het Stichtse Strand in Blaricum. Wij zullen u als daar belangrijke
ontwikkelingen zijn apart over informeren. U kunt deze volgen op onze website
Omgevingswet
Wij willen u erop wijzen dat in de loop van volgend jaar de Nieuwe
Omgevingswet van kracht zal worden. Tussen Vecht en Eem (TVE) wil bij
voldoende interesse een Cursus Erfgoedvrijwilligers en omgevingswet
organiseren. Als u daar belangstelling voor heeft graag even een bericht per
mail.
Wandelingen voorlopig afgelast
Tot slot het vervelende bericht dat onze wandelingen voorlopig niet gehouden
kunnen worden. Wij bekijken de corona situatie van week tot week en zullen u
via onze website op de hoogte houden.

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

