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Bouwvergunning Driftweg verleend en bezwaar ingediend. 

Groot protest tegen de verleende omgevingsvergunning van de gemeente Gooise Meren. De 

VVG heeft een bezwaarschrift ingediend en is niet de enige. Zelfs de gemeente Huizen en het 

GNR doen mee! 

 

Van alle argumenten die door ons zijn ingediend is de belangrijkste dat het volume beperkt is 

op grond van de ontstaansgeschiedenis van het bouwvlak. Zodra de bouw start zullen wij bij de 

rechtbank een bouwstop aanvragen. 

Het plaatsen van een bouwkeet en het kappen van enkele bomen omdat de weg te smal is zien 

wij nog even door de vingers. 

 

Meer informatie en de tekst van ons bezwaarschrift: . 

 

 

zie onze website 

https://vriendenvanhetgooi.us10.list-manage.com/track/click?u=a1bd061735062ef8d62b7fd35&id=e7e7ceb005&e=48b7725de8
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Bezwaar strandpaviljoen Stichtse Strand: rechtbank stelt de VVG in het gelijk. 

Van beschermde natuur recreatie maken gaat niet zomaar. Daar zijn spelregels voor. De 

gemeente Blaricum heeft deze eerst genegeerd en later verkeerd toegepast. Wat er zou 

moeten gebeuren is dat de gemeente erkent dat zij natuur hebben vernietigd (afschrapen en 

met zand ophogen) en dat zij met een goed voorstel komen om te zorgen voor passende 

nieuwe natuur. 

 

Een poging van de gemeente om via saldering de Gooise zomerkade toe te voegen aan het 

beschermde natuurgebied is mislukt. De rechter heeft geoordeeld dat dit zo niet kan.  

 

Daarnaast heeft de VVG met een rapport van de Universiteit Wageningen aangetoond dat het 

vervangende natuurgebied, dat ruwweg bestaat uit een dijk met een fietspad - tevens honden 

uitlaatgebied - niet voldoende kwaliteit heeft. Daar gaan wij met de Provincie nog mee aan de 

slag. 

 

 

Zie voor meer informatie het dossier Stichtse Strand/paviljoen op onze website 



 
 

 

 

 

Lezing jaarvergadering over Smithuyserbos. 

Tijdens onze jaarvergadering heeft de heer Reinier Bouvy een interessante lezing gehouden 

over het Smithuyserbos.  

 

Problemen om als boseigenaar het onderhoud en beheer te organiseren en de 

verantwoordelijkheid voor een stuk natuur te dragen, maar ook de boeiende historie van het 

gebied kwamen aan de orde.  

In dit bijzondere bos staat ook een bijzonder bouwwerk, de Wolfsdreuvik, ofwel wolfsheuvel, 

een gebouwtje uit 1938 van architect Jan Rebel. 

In het gebied worden regelmatig wandelingen en andere activiteiten georganiseerd. De toren 

leent zich goed voor een besloten bijeenkomst en kan daarvoor worden afgehuurd. Voor meer 

info zie de website:

  

 

 

 

 

Fruit, bessen, modder en vogels op het schoolplein. 

smithuyserbos.nl 



 

De Julianaschool Kwartellaan in Bussum heeft vorig jaar de Edwin Klompprijs gewonnen, een 

jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van het Gooi aan de vergroening van schoolpleinen. 

 

De plannen zijn inmiddels gerealiseerd. Een saai plein met stoeptegels is omgevormd tot een 

fantastische speelplek met veel natuurlijke elementen. Een verzameling ruige boomstammen 

om te klimmen, een voedselbos, fruitbomen, het schoolhek wordt een haag met 

bessenstruiken en een wateroverlast probleem is vertaald in een wadi met boomstammen als 

bruggen. Veel ouders moesten even wennen dat leerlingen nu af en toe met wat modder aan 

hun kleding thuiskomen. 

 

Op het schoolplein is nu het Edwin Klomppad geopend. Via dit pad beklim je een heuvel die 

bedekt is met geurige kruiden. Als je boven staat is dat een prachtige plek om alles nog even 

goed te bewonderen en te bedenken hoe bijzonder het is dat de school dit heeft gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

(illustratie Lotte Dijkstra) 

Stukje natuur maken in eigen tuin? 

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) nodigt tuinbezitters in het hele land uit 

om vier seizoenen lang een klein stukje van hun tuin te laten verwilderen. Dus: geen onkruid 

meer wieden, niet sproeien, bladeren laten liggen. 

  

  

 

 

Zie voor informatie de website 


