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 INLEIDING  

Het jaar 2020 bewoog ook voor de VVG bijna helemaal mee op de golven van Covid-19 

pandemie. Gedurende een groot deel van het voorjaar was de Infoschuur gesloten. Het bestuur 

vergaderde via de mail en de jaarvergadering moest worden uitgesteld om tenslotte met twee 

maanden vertraging schriftelijk te worden gehouden. Dat betekende overigens wel dat de 

belangstelling van de leden voor de jaarvergadering in 2020 onze verwachtingen ruim overtrof. 

Dat was voor het bestuur in ieder geval een opsteker. In de zomermaanden was er weer ruimte 

om in de Infoschuur bijeen te komen, zij het met een beperkt aantal personen. Het bestuur heeft 

er dankbaar gebruik van gemaakt, maar helaas moest in het najaar de Infoschuur opnieuw 

gesloten worden voor alle activiteiten. In de laatste maanden vergaderde het bestuur via het 

beeldscherm. 

 

De pandemie had grote gevolgen voor de activiteiten van de vereniging. Kon begin maart de 

Edwin Klompprijs nog worden uitgereikt, voor de boomfeestdag was er in 2020 helaas geen 

ruimte. Ook de viering van het lustrum van de vereniging, die was gepland voor eind september 

2020, kon geen doorgang vinden. Het bestuur hoop uiteraard daar in 2021 wel een feestelijke 

invulling aan te kunnen geven. 

 

Zoals in het jaarverslag van 2019 was gemeld, had het bestuur eind 2019 een tweetal juridische 

procedures aangespannen, een bij de Rechtbank tegen de gemeente Blaricum over een tijdelijke 

strandtent op het Voorland en een bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor Oud-

Valkeveen. Beide procedures konden, met beschermende maatregelen, worden gevoerd in fysieke 

aanwezigheid van partijen. 

Ook hebben er twee bezwaren gelopen tegen de definitieve plannen van de gemeente Blaricum 

met het Voorland. Een hoorzitting bij de Bezwarencommissie, waar beide bezwaren gelijktijdig 

konden worden behandeld, kon doorgaan in fysieke aanwezigheid. 

Tenslotte heeft het bestuur veel tijd en aandacht moeten besteden aan een voorgesteld bouwplan 

op de Naarder Eng bij de Driftweg. 

 

Als altijd heeft de VVG ook in 2020 weer gebruik kunnen maken van bijstand en deskundig 

advies van leden. Onmisbaar voor een vereniging als de onze.  

 

Hans Metz 

voorzitter 
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BELANGRIJKE THEMA’S  

In deze paragraaf gaan we in op de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen waar de VVG zich in 

2020 actief voor heeft ingezet. Het betreft ontwikkelingen die direct raken aan het primaire doel 

van de vereniging: het behoud van natuur, landschap en cultuur. 

 

Blaricum - Voorland Stichtse brug 

Zoals ook al in het jaarverslag van april 2019 was vermeld, is in opdracht van de gemeente 

Blaricum een zandstrand aangebracht op de zuidelijke kuststrook van het door het Natuur 

Netwerk Nederland (NNN) beschermde Voorland bij de Stichtse Brug. Ook werd een tijdelijke 

strandtent geplaatst. Tegen beide heeft de VVG destijds actie ondernomen. Tegen de strandtent, 

met een bezwaar op de vergunning, en tegen de zandophoging met een handhavingsverzoek, 

zowel bij de provincie als bij de gemeente. Bij beide procedures werden de proceduretijden 

zodanig ruim overschreden dat afhandeling bij de rechter uiteindelijk pas eind 2020 heeft plaats 

gevonden. Het bezwaar tegen de tijdelijke strandtent werd door de rechter afgewezen, aangezien 

de strandtent inmiddels al was verwijderd en omdat de rechter, gezien de voortdurende Covid-

maatregelen, een herhaling niet voor de hand vond liggen. Voorkoming van dat laatste was de 

inzet van het handhaven van het beroep bij de rechter.  

De gemeente had inmiddels de vergunning voor een meer definitief strandpaviljoen goedgekeurd. 

Een nieuwe beroepsprocedure bij de rechter lag voor de hand en werd eind december 

aangespannen bij de rechter. Na afwijzing van de gemeente van ons handhavingsverzoek tegen de 

strandophoging, terwijl de provincie vond dat er wel degelijk in strijd met de regels was 

gehandeld, heeft het bestuur ook daar bezwaar tegen aangetekend. De gemeente en de provincie 

hebben in de loop van 2020 gezamenlijk een plan uitgewerkt om het verlies aan NNN op het 

Voorland te compenseren door een deel van de bestaande dijk tussen de Blaricummermeent en 

het Gooimeer aan te wijzen als natuurgebied. Het definitieve besluit daarover heeft het bestuur in 

2020 niet bereikt.  

 

Gooise Meren - Oud Valkeveen 

Zoals ook al was vermeld in het jaarverslag van 2019 heeft het bestuur in november 2019 beroep 

aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor Oud Valkeveen. Het bezwaar 

ging met name over het inrichten van een parkeerplaats voor 500 auto’s in een stuk bos dat direct 

naast het speelpark is gelegen. Het stuk bos maakt deel uit van het NNN. 

In november van 2020 heeft het bezwaar bij de Raad van State gediend. De VVG was niet alleen. 

Ook de Stichting Limieten en Valkeveen en de Stichting Behoud de Gooise Heide hadden 

bezwaren ingediend tegen de overlast van auto’s en de aantasting van de natuur. Tegelijkertijd 

had ook het speelpark zelf bezwaar gemaakt, maar dan tegen de beperkingen in het bestemmings-

plan ten aanzien van de toekomstmogelijkheden voor speeltoestellen.  

De uitspraak van de Raad van State kwam in de eerste week van 2021. Een groot deel van onze 

bezwaren werd toegewezen, maar de gemeente krijgt tot half 2021 de gelegenheid om gebreken in 

het bestemmingsplan te herstellen.  

 

Kustvisies  

De Kustvisie Huizen, die eind 2019 werd vastgesteld, kreeg in het verslagjaar een vervolg in de 

vorm van een uitwerking van het gebied rond de Zomerkade. De uitstraling van de voorgestelde 
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voorzieningen op rustende en voedselzoekende vogels op het Gooimeer lijkt beperkt en gaf geen 

aanleiding voor reactie door de VVG. De vereniging blijft de verdere uitwerking van de Kustvisie 

volgen. 

De VVG nam in 2019 deel aan de participatiebijeenkomsten voor de Kustvisie Gooise Meren. 

Daarin groeide het vertrouwen dat de gemeente zal kiezen voor het zorgvuldig omgaan met 

natuur en landschap en daarbij passende beperkte ontwikkelingen. In het verslagjaar is dit 

inderdaad gebleken bij het uitbrengen van de visie. In een schriftelijke reactie aan het gemeente-

bestuur hebben we niettemin onze zorgen uitgesproken over de ‘naar binnen gerichte’ blik en 

analyses. Relevante studies naar waterrecreatie, demografie, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en 

natuurontwikkeling zijn niet in beschouwing genomen. Intussen gaat de regionale en MRA-

ontwikkeling van visies door. De VVG heeft ervoor gewaarschuwd dat het behoud van de 

Gooise groene long bovenregionaal waakzaamheid en inbreng vraagt. 

 

Beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum 

In juni heeft de gemeente twaalf geselecteerde ‘stakeholders’, waaronder de VVG, uitgenodigd 

om inbreng te leveren ten behoeve van een Beleidsvisie recreatie en toerisme. De vereniging nam 

twee maal deel aan door een adviesbureau georganiseerde werkbijeenkomsten. Onze inbreng was 

vooral gericht op het spanningsveld toeristisch genieten van / maatschappelijk zorgvuldig 

omgaan met natuur en landschap. Met zorg hebben we kennis genomen van de inbreng vanuit de 

Coöperatie Gastvrije Randmeren, gericht op verdere recreatieve ontwikkeling van de 

gemeentelijke Gooimeer-kust. De VVG-zorgen over natuuraantasting zijn hierbij nadrukkelijk 

ingebracht. Naar verwachting zal de Beleidsvisie begin 2021 gereed zijn. 

 

Naarderbos 

De gemeente Gooise Meren is in het eerste kwartaal gestart met de herziening van het 

Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos. De gemeente wil dat de golfbaan weer open gaat en 

wil daarom planologisch meewerken aan nieuwe voorzieningen, waaronder een clubhuis. Tot nu 

toe werd het Multifunctioneel Centrum mede door de golfbaan gebruikt, maar de pachter van het 

golfterrein wil hier niet meer van afhankelijk zijn. Ook wil de gemeente een nieuw strandpaviljoen 

toestaan om beheer en gebruik van het strand te verbeteren. 

Om bij de bestemmingsplanvoorbereiding een inbreng te leveren is een Klankbordgroep 

gevormd die vanaf mei regelmatig bijeenkwam. De VVG bepleit daarin het natuurbelang. Door 

het gebied loopt een door de provincie aangewezen ecologische verbindingszone; deze verbindt 

het Naardermeer met het Gooimeer en is een schakel in een landelijk netwerk van verbindings-

zones voor otter, bever, ringslang en amfibieën. De natuur in deze verbindingszone heeft zich al 

goed ontwikkeld en het is gewenst om deze functie concreet ruimtelijk vast te leggen in het plan. 

De gemeente blijkt hiervoor, tot tevredenheid van de VVG, oog te hebben. 

In de loop van het jaar werd duidelijk welke nieuwe voorzieningen de golfbaan wenst. Dat leidde 

tot discussie over de situering daarvan, in het bijzonder het clubhuis, de parkeerruimte en de 

verkeersontsluiting. Vanuit het belang van natuur en landschap is door de Dorpsraad Muiderberg 

een inrichtingsvoorstel gedaan dat de VVG heeft ondersteund. De VVG heeft daarnaast 

aangedrongen op onderzoek naar de gevolgen van een nieuw strandpaviljoen op de rust voor 

vogels op het water. 
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Eind 2020 bleek dat het planproces meer tijd zal kosten, o.a. vanwege benodigde ecologische 

onderzoeken en onderbouwing in het kader van het stikstofbeleid. In december is daarom het 

Voorbereidingsbesluit 2019 ‘verlengd’, waarmee de situatie feitelijk ‘bevroren’ blijft totdat in 2021 

een conceptplan gereed kan zijn. Klankbordgroep en VVG blijven daarbij betrokken. 

 

Driftweg  

Op de grens van Naarden en Bussum ligt een oude zandafgraving, bekend als “de kuil van 

Lustig”. Het gebied is - als onderdeel van de Naarder Eng - beschermd als Natuur Netwerk 

Nederland. In het verleden zijn er plannen geweest om er een stoeterij en later een groot landhuis 

te bouwen. Deze zijn niet gerealiseerd, maar zijn wel de bron van een bouwvlak op het terrein. 

De VVG heeft historisch onderzoek gedaan en komt tot de conclusie dat bebouwing op deze 

plek in volume beperkt is. De huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, wenst hier een 

appartementencomplex te realiseren dat volgens de VVG niet voldoet aan het bestemmingsplan 

en los daarvan ook wat volume betreft op geen enkele wijze past in deze omgeving. De VVG 

heeft de gemeente en de provincie gewezen op de beperkte bouwmogelijkheden en heeft in een 

aantal krantenartikelen hiervoor ook de publiciteit gezocht. 
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EVENEMENTEN 

Edwin Klomp Natuurprijsvraag  

Voor de tweede keer hebben wij de Edwin Klomp Natuurprijsvraag uitgeschreven. Alle 

basisscholen in het Gooi zijn uitgenodigd om een ‘groen schoolplan’ in te dienen. Dit plan moet 

ervoor zorgen dat de school en/of schoolomgeving groener wordt. Het is belangrijk dat de 

kinderen van de school (of een klas) bij dit project betrokken zijn, zowel bij het bedenken als bij 

de uitvoering ervan. De jury, bestaande uit Dolf van Elten en Erik van Wijland, heeft mogen 

kiezen uit zes inzendingen. 

De prijs, een bedrag van € 2.000, is toegekend aan de Julianaschool in Bussum. De school heeft 

een groot schoolplein met leuke speeltoestellen, maar met veel te veel stoeptegels. Het winnende 

project maakt de aanleg van voedselbosjes op het plein mogelijk. In deze voedselbosjes komen 

een aantal thema’s samen: lokaal en gezond voedsel, biodiversiteit en klimaat. Een van de 

voedselbosjes wordt ingericht ter nagedachtenis aan Edwin Klomp; hij zou dit geweldig hebben 

gevonden. 

Boomfeestdag 

De VVG heeft de ambitie om jaarlijks deel te nemen aan de boomfeestdag. Dat wil zeggen dat er 

in de maand maart gezamenlijk met een school bomen worden geplant. De boomfeestdag is een 

landelijke dag die op gemeentelijk niveau invulling krijgt. Voor de VVG is de boomfeestdag een 

van de projecten die gefinancierd worden uit het Fonds Binnendijk. Helaas kon de boomfeestdag 

in 2020, als gevolg van de Covid-19 maatregelen, niet plaatsvinden. 

 

NatuurWijs 

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

buiten neemt, naar een natuurgebied of park dicht bij school. In 2020 is de VVG, in 

samenwerking met de stichting Omgevingseducatie Gooi en Vecht, een sponsorrelatie aangegaan 

met Natuurwijs. De sponsoring is in 2020 wel doorgegaan. De sponsoring wordt gedaan in het 

kader van de uitvoering van het Fonds Binnendijk. 

 

Week van de Erfgooier 

De VVG is in andere jaren een vaste deelnemer geweest aan de Week van de Erfgooier die 

jaarlijks wordt georganiseerd door de Stichting Stad en Lande. Meestal met een lezing en een 

wandeling. In 2020 kon ook deze manifestatie helaas geen doorgang vinden. 

 

Emil Ludenpenning 

Onderdeel van de Week van de Erfgooier is de uitreiking van de Emil Ludenpenning. Ook die 

heeft in 2020 niet kunnen plaatsvinden. 
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DE VERENIGING 

Ledenbestand  

Het ledenaantal per 1 januari 2020 vastgesteld op 856. In 2020 waren er 54 uitschrijvingen en 50 

aanmeldingen. Dit bracht de stand van het ledenaantal op 852 per ultimo 2020. 

Ledenvergadering  

Het bestuur heeft in maart 2020 besloten om de Algemene Ledenvergadering, die zou 

plaatsvinden op 16 april, af te gelasten in verband met de toen geldende maatregelen om de 

verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan. Ook in de maanden daarna bleef de maatregel 

om anderhalve meter afstand te houden van kracht, waardoor de Infoschuur niet voldoende 

ruimte kon bieden om binnen een redelijke termijn een nieuwe bijeenkomst te organiseren. 

Besloten is de leden te vragen schriftelijk deel te nemen aan de vergadering en goedkeuring te 

verlenen aan of in te stemmen met onderstaande agendapunten.  

- Goedkeuring van de notulen van de ALV van 2019 

- Goedkeuring van de jaarrekening 2019, incl. rapportage van de Kascommissie 

- Instemming met de begroting 2020 

- Benoeming van de Kascommissie 2020  

- Benoeming van een erelid. 

De agenda en bijbehorende stukken werden schriftelijk aan de leden gestuurd of op de website 

gepubliceerd. De datum voor de Ledenvergadering werd vastgesteld op 20 juni om 20.00 uur. 

Leden waren tot 17 juni (20.00 uur) in de gelegenheid op agendapunten te reageren, vragen te 

stellen of een toelichting te vragen. Deze vragen zijn door het bestuur beantwoord en op de 

website gepubliceerd als de leden daartoe toestemming hadden gegeven. 

Aan de vergadering werd deelgenomen door alle bestuursleden: H. Metz (voorzitter), W. 

Biermann-Paardekooper (secretaris), D. van Elten, E. Groothedde, G. Laeijendecker, W. 

Schaapherder (penningmeester).  

 

Samenstelling bestuur  

Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit mevrouw Winy Biermann (secretaris), de heren Dolf 

van Elten, Erick Groothedde, George Laeijendecker, Hans Metz (voorzitter) en Wim 

Schaapherder (penningmeester). In het verslagjaar waren er geen bestuurswisselingen.  

 

Bestuursvergaderingen  

Er vonden in 2020 elf bestuursvergaderingen plaats; deze werden steeds geleid door de voorzitter 

van de vereniging. Als gevolg van de coronamaatregelen moest een aantal vergaderingen (april, 

mei, juni, november) online worden gehouden. De bestuursvergaderingen werden veelal 

bijgewoond door de heer Johan Jorritsma, vaste adviseur van het bestuur.  
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Gooise Natuurwacht  

Wandelingen 

Het zal duidelijk zijn dat ook het gebruikelijke wandelingenprogramma moest worden aangepast 

aan de Covid-19 maatregelen. De meeste wandelingen konden niet doorgaan. In de zomer-

periode, tussen de lockdowns, zijn er enkele wandelingen gelopen, onder strikte voorwaarden. 

Het aantal deelnemers werd beperkt tot max. 10 wandelaars per gids en aanmelding was verplicht. 

In vorige jaren was er vaak sprake van spontane, niet geregistreerde deelnemers. Dat was dit jaar 

niet mogelijk.  

Kraam: Omdat er geen evenementen plaatsvonden werd de kraam niet gebruikt. 

Inkomsten en uitgaven: Dit alles had ook gevolgen voor de inkomsten en uitgaven. 

Personele samenstelling: De natuurwacht bestaat nu uit de gidsen Randolph Pelsink, Sjoerd 

Nelson en Roy Sikking. De kraam wordt hopelijk in de toekomst weer gerund door Randolph 

Pelsink, met assistentie van Fiene Kreuger en Clara Campbell.  

 

Kenniscentrum  

Ongeveer 20 VVG-leden steunen het verenigingswerk 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 knipselbericht 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 procedures in het openbaar bestuur. Deze leden zorgen er, samen met het 

bestuur, voor dat de VVG tijdig en alert kan reageren op actuele ontwikkelingen. 

Ieder VVG-lid met specifieke kennis en betrokkenheid is welkom om het verenigingswerk te 

ondersteunen, bijvoorbeeld ook in een kortlopende werkgroep over een vraagstuk of deelgebied. 

Bestuurslid George Laeijendecker is contactpersoon voor hen die zo een actieve bijdrage aan het 

werk van de vereniging willen leveren. 

 

Financiën  

In financieel opzicht was het begin van 2020 een onzeker jaar, waarin niet goed te voorzien was 

hoe de financiën zich zouden ontwikkelen. Het was onduidelijk of er meer kosten zouden 

ontstaan door de te nemen maatregelen i.v.m. het Corona-virus, terwijl aan de andere kant een 

aantal activiteiten niet kon doorgaan waardoor er zou kunnen worden bespaard op de geplande 

kosten. Voor de overige financiële gegevens verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de 

jaarrekening. 

  
Communicatie en PR  

Er werden in 2020 vijf nieuwsbrieven met diverse onderwerpen verzonden. Deze zijn op onze 

website te bekijken. Berichten in onze nieuwsbrief betreffen vaak kortlopende activiteiten van de 

vereniging die op de website geen plekje krijgen. De nieuwsbrief wordt nu ook toegezonden aan 

alle leden van wie wij een e-mailadres hebben. Iedere geïnteresseerde kan zich via de website voor 

de nieuwsbrief aanmelden. 

 

  



10 
 

Tijdschrift 

Het tijdschrift is ook in 2020 drie keer verschenen. 

  

In het afgelopen jaar zijn de taken in de redactie herverdeeld. Dick Jonkers, die jarenlang als 

voorzitter én als eindredacteur én als scribent een grote rol speelde bij elke aflevering van het 

tijdschrift, deed een stapje terug. De redactie is hem dankbaar nog steeds gebruik te mogen 

maken van zijn zeer grote ervaring. Hans Hoes trad aan als voorzitter van de redactie; Leen Mak 

voert nu de eindredactie. 

 

In 2020 is er – in overleg met het bestuur – een redactiebeleid ontwikkeld. Zo streeft de redactie 

ernaar in elk nummer aandacht te schenken aan flora en/of fauna, duurzame ontwikkelingen, 

landschappelijke en stedelijke gebieden en cultureel erfgoed. Daarnaast zal er meer aandacht zijn 

voor ruimtelijke ordening. Deze thema’s zullen ook in de vorm van series worden behandeld, 

zodat verschillende facetten aan de orde kunnen komen. Ook zal het bestuur een grotere bijdrage 

aan het blad gaan leveren. 

Het resultaat van dit beleid is terug te vinden in de verschenen nummers. Naast het voorwoord 

van voorzitter Hans Metz, met aandacht voor actualiteit en ruimtelijke ontwikkelingen in onze 

regio, was er in ieder nummer een artikel over een bepaald terrein in het Gooi of net daarbuiten. 

Verder kwamen onderwerpen aan de orde als de stand van de natuur en de bespreking van een 

bepaalde plant of diersoort. Ook was er aandacht voor de historie van het Gooi. De serie over 

gevelstenen is afgerond. Daarnaast kwamen onderwerpen dichterbij huis aan de orde, zoals de 

bodem van eigen tuin of het verbouwen van voedsel in een voedselbos. Ook de omgevings-

educatie kwam voor het voetlicht: het programma “Natuurwijs” voor basisscholen, gesteund 

vanuit het Binnendijkfonds, werd besproken. In elk nummer werd een aantal boekbesprekingen 

gepubliceerd. 

In het eerste nummer kon nog een reeks wandelingen met de Natuurwacht worden 

aangekondigd. In het tweede nummer was dat beperkt tot een paar wandelingen met flinke 

restricties vanwege de Corona-maatregelen. In het derde nummer was er een vooruitblik op 

wandelingen die hopelijk (later) in 2021 weer mogelijk zullen zijn. 

 

De redactie mocht meerdere lovende reacties van lezers ontvangen. Die vormen een stimulans 

om door te gaan op de ingeslagen weg.  
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SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES 

Goois Natuurreservaat 

Ook de reguliere contacten van het bestuur met andere organisaties konden voor het grootste 

deel niet volgens de gebruikelijke manier van doen plaatsvinden. 

Met het Goois Natuurreservaat hebben gesprekken plaatsgevonden over verschillende 

onderwerpen. In de meeste gevallen betrof dat praktische overeenstemming. De contacten 

vonden ook meer dan in eerdere jaren plaats met medewerkers van het GNR en minder met de 

directeur-rentmeester. 

 

Omgevingseducatie Gooi en Vecht en Eemstreek (OGVE) 

Ook met OGVE heeft het meeste overleg via de mail en de telefoon plaatsgehad. De 

voorbereidingen voor de Edwin Klompprijs konden gewoon doorgang vinden. De voortgang 

van de bestedingen van de Binnendijk-gelden zijn echter niet soepel verlopen. Een en ander werd 

mede veroorzaakt doordat de curator van het in Zwitserland ondergebrachte vermogen had 

aangegeven van haar taak te willen worden ontheven. Een nieuwe curator moest worden gezocht 

en is inmiddels gevonden. 

 

Geopark 

De stichting Geopark Gooi en Vecht heeft na het beëindigen van haar werkzaamheden voor de 

Gooi en Vechtstreek de resultaten van haar werk in januari 2020 gepresenteerd aan het bestuur 

en de leden van de VVG. Vervolgens is de stichting opgegaan in een nieuwe Stichting Geopark, 

maar dan voor de hele heuvelrug, de Utrechtse en de Gooise. Een afvaardiging van het bestuur 

van de VVG heeft in juli, wel in fysieke aanwezigheid, kennis kunnen maken met een delegatie 

van het nieuwe stichtingsbestuur. 

 

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. 

Jaarlijks is er voor deze organisaties een gezamenlijke bijeenkomst, de Gooise Landschapsdag. In 

2020 kon deze dag helaas geen doorgang vinden.  

De communicatie over de Infoschuur ging in belangrijke mate over de maatregelen i.v.m. Covid-

19. En dit ook weer via mail, website en telefoon. Gehele en/of gedeeltelijke sluiting en de 

manier van gebruiken van de ruimte, aantallen personen met voldoende afstand en het reinigen 

van de ruimte, vormden het hoofdbestanddeel van het overleg in dit merkwaardige jaar. 

 

Eemland300  

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.  
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Het Eemland is, hoewel heel dichtbij, landschappelijk totaal anders dan het Gooi. Zo speelt het 

agrarische gebruik van de grond er een overheersende rol.  

In een van de nieuwsbrieven is vooral aandacht besteed aan de energiedialoog die de vereniging 

in samenwerking met Bureau Regio Amersfoort heeft opgezet. Men staat niet geheel afwijzend 

tegenover zowel ‘zonneweiden’ als windturbines. Tegen dat laatste maakte Gradus Lemmen van 

Natuurmonumenten ernstig bezwaar. 

In het Eemland heeft Natuurmonumenten voor wat betreft natuur en landschap een leidende rol, 

hoewel het maar een vrij klein deel van het weidegebied bezit. Opmerkelijk is dat plaatsing van 

een paar windturbines door een kleine meerderheid van de deelnemers niet werd afgewezen als 

die ten zuiden van verkeersplein Eemnes zouden komen, en dat men biodiversiteit belangrijker 

vindt dan landschapsbeleving. 
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TEN SLOTTE 

Het bestuur zet zich ervoor in dat de VVG ook in 2021 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 

 

 

 


