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Educatiepakket Schaapskooi GNR  

Wij hebben € 3.000 subsidie gegeven aan het GNR t.b.v. een nieuw 

educatieprogramma “Ontdek de Gooise heide” rond de schaapskooi op de 

Blaricummer heide. Op 2 juni is dit aan de eerste school gepresenteerd, de 

Vondelschool in Bussum. 

 

Rentmeester Karin Kos van het GNR gaf het officiële startschot. Omgevingseducatie 

heeft het lesprogramma vormgegeven, het sluit nu aan bij modern digitaal onderwijs. 

Vrijwilligers van het IVN voeren het met de leerlingen uit. Ook de Lakeland Foundation 

was als mede-sponsor aanwezig. Volgens alle betrokkenen is het lesproject een groot 

succes. Inmiddels hebben 10 scholen zich met hun groepen 7 aangemeld voor het 

programma. Dat zijn ongeveer 380 leerlingen. 

 

 

https://vriendenvanhetgooi.us10.list-manage.com/track/click?u=a1bd061735062ef8d62b7fd35&id=8fedd8a566&e=9398782353


 

 

Informatieborden GNR 

De VVG wil de zanderijen, die zo kenmerkend zijn 

voor grote delen van het Gooi, speciaal onder de 

aandacht brengen. In dat kader hebben wij al een 

informatiebord geplaatst bij zanderij ’t Mouwtje in 

Bussum. 

  

Daarnaast zullen wij een aantal borden aanbieden 

aan het GNR. Van de eerste: een bord bij zanderij 

Oostermeent hebben wij een ontwerp gemaakt. Dat 

zal in overleg met het GNR nader worden uitgewerkt. 

 

 

Het zand in dit gebied is tot 1975 afgegraven ten behoeve van kalkzandsteenfabriek 

Rijsbergen. In een steile wand broeden ieder jaar weer oeverzwaluwen en omdat het 

gebied heel nat is groeit er een bijzondere vegetatie.  
 

 

 

 

Klankbordgroep Naarderbos 

De VVG is deelnemer in de Klankbordgroep Nieuw Bestemmingsplan Naarderbos. De 

plannen voor revitalisering van het golfterrein, inclusief de bouw van een nieuw 

clubhuis moeten in regelgeving worden verankerd. Op het strand zijn er plannen om 

een horecapaviljoen te bouwen. 

  

Het gebied is niet aangewezen als bijzonder beschermde natuur, dat betekent dat wij 

niet per definitie tegen de bouw van het clubhuis of het strandpaviljoen zijn. De VVG 

waakt wel over het goed functioneren van de ecologische zone in het gebied. In dat 

verband is het positief dat de plek van het clubhuis al een eindje is verschoven. Daarbij 

komt een nieuw parkeerterrein. De VVG pleit ervoor het oude parkeerterrein te 



 

verkleinen om een bredere eco-zone mogelijk te maken. 

 

Naarderbos Ontwikkeling BV heeft ook nog plannen om een grote tulpvormige 

reclamezuil langs de A6 te plaatsen. Dat is wat de VVG betreft absoluut onacceptabel. 

 

 

 

Projecten met een lange looptijd. In het kort de stand van 

zaken 
 

 

 

 

Strand Stichtse brug 

In de Gooi- en Eembode stond recent alweer een heerlijk plaatje van zonnende 

mensen bij de foodtruck, die nu voor de tweede maal op het Stichtse strand is gezet. 

Maar de plannen voor een permanent horecapaviljoen liggen nog op tafel. 

 

De VVG heeft de gemeente er inmiddels van overtuigd dat onder meer het opbrengen 

van een dikke laag zand op een deel van het beschermde natuurgebied niet zomaar 

mocht. Gemeente en de Provincie hebben om deze reden een 

salderingsovereenkomst gesloten. De natuur die verloren is gegaan moet worden 

gecompenseerd. Daarvoor is o.a. de dijk met het fietspad aan de kant van de 

Blaricummermeent aangewezen. In combinatie met een officieel 

hondenlosloopgebied zou hier nieuwe natuur moeten ontstaan. De VVG is in overleg 

met de gemeente op zoek naar een betere oplossing. Om druk op de ketel te houden 

gaan wij wel verder met onze aangekondigde bezwaarschriften. 

 

 



 

 

 

Oud Valkeveen 

Het mede door de VVG ingediende beroep bij de Raad van State tegen het nieuwe 

bestemmingsplan dat de kap van een beschermd bos t.b.v. parkeerplaatsen voor het 

park mogelijk zou moeten maken heeft geresulteerd in een lijst met geconstateerde 

gebreken die de gemeente zal moeten herstellen. 

 

De gemeente kreeg hier een half jaar de tijd voor, maar heeft om enkele maanden 

uitstel gevraagd tot 15 maart 2022. Zij gaan onder meer in een nieuwe natuurtoets 

jaarrond beschermde nesten en de aanwezigheid van vleermuizen onderzoeken. De 

aanwezige dassen zou kunnen worden gevraagd of een parkeerplaats hen significant 

in de weg zit. 

 

 

 

 

Driftweg 

De laatste aanvraag betreft een gebouw waarmee wederom het gehele bouwvlak 

van 25 x 35 meter wordt volgebouwd. Wel zou het voldoen aan de in het 

bestemmingsplan genoemde goothoogte en dakhelling. Een tekening daarvan 

hebben wij nog niet gezien.  

 

De VVG heeft op grond van onderzoek naar het ontstaan van het bouwvlak een 

andere visie. Toegezegd is dat wij voor een gesprek zullen worden uitgenodigd 

voordat de vergunning zal worden verleend. Dat zal overigens waarschijnlijk pas in 



 

september gebeuren. 

 

Er is ook een vergunning aangevraagd voor een andere toegangsweg naar het 

gebouw. Vreemd genoeg loopt deze via een naastgelegen landweggetje (rechts) dat 

op naam staat van de gemeente Naarden. Het hek (links) geeft toegang via de 

bestaande hellingbaan. Wij hebben de gemeente erop gewezen dat over het hoofd 

wordt gezien dat op deze wijze de auto’s het steile talud naar beneden moeten rijden, 

met een helling van ca 45 graden en een verval van 7 meter. Er is daar geen plek voor 

een nieuwe hellingbaan. 

 

  

 

 

 

Bestuursleden gezocht 
De VVG vertelt het verhaal over de bijzondere 

kenmerken van het Gooi en beschermt kwetsbare 

natuur. Dat doen wij met een team van enthousiaste 

vrijwilligers. 

Wilt u ons daarbij helpen, of kent u iemand in uw 

omgeving die daar belangstelling voor heeft? 

 

 

 

Wij zoeken: 

• een secretaris; 

• een deskundige op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en/of 

• hulp bij het opzetten van een educatief milieuprogramma voor jongeren. 

Informatie en aanmelden bij onze voorzitter: 

hans.metz@vriendenvanhetgooi.nl 

 

 

 

 

 

Start wandelingen 

Binnenkort starten wij weer met onze wandelingen Zie voor informatie: 

vriendenvanhetgooi.nl/wat-we-doen/de-natuur-in. 

 



 

 

 

 

Cursus omgevingswet 

Uitnodiging voor deelname aan de Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet, 

georganiseerd vanuit Stichting Tussen Vecht en Eem 

   

Het doel van de cursus is bewust te worden welke manieren er onder het stramien 

van de nieuwe Omgevingswet zijn om als erfgoedvrijwilliger op een effectieve manier 

op gemeentelijk niveau op te komen voor het belang van erfgoed . 

 

Meer informatie op www.awn-archeologie.nl/afdeling/naerdincklant/cursus-

erfgoedvrijwilligers-en-de-omgevingswet  

Aanmelden per mail aan h.m.laverman@gmail.com 

 

 

 

Foto van een van onze leden 

Peter Schopman zond ons deze schitterende foto, met het advies: “Het is in het Gooi 

altijd weer de moeite waard om vroeg op te staan en een reebok in de ochtendmist te 

zien”. 

 



 

 

 

  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


