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Inleiding 

Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van de Covid-19 pandemie. 

Na een veelbelovend voorjaar leek het er in eerste instantie op dat wij in ieder geval vóór de zomer 

samen met de leden een jaarvergadering zouden kunnen houden in de infoschuur. Ook de uitgestelde 

viering van het lustrum lag in het verschiet. De werkelijkheid bleek anders. 

Uiteindelijk bleek het mogelijk om de jaarvergadering met leden in de infoschuur te houden op 30 

september. De onzekerheden over het verloop ven het virus en de daarbij behorende maatregelen 

maakte het ook in 2012 ondoenlijk om een lustrum te vieren. 

Het bestuur had inmiddels wel voldoende ervaring opgedaan in het vergaderen via het beeldscherm om 

- als dat nodig zou zijn - over te schakelen naar video vergaderen. 

 

Niet verrassend is dat procedures bij de rechtbank en bij de raad van state lang duren. 

Tegen twee besluiten van de gemeente Blaricum, één tegen de strandophoging op het Voorland één 

tegen de bouw van een strandpaviljoen op datzelfde Voorland, had het bestuur tweemaal beroep 

aangetekend bij de rechtbank. In het jaarverslag van 2020 was het beroep tegen het paviljoen al gemeld 

omdat dat dateert van december 2020. De behandeling bij rechter vond uiteindelijk plaats in december 

2021. De uitspraak wordt begin 2022 verwacht. 

In de kwestie van het Voorland heeft het bestuur in juni 2021 ook bezwaar aangetekend tegen het 

besluit van GS van de Provincie Noord-Holland waarin een handhavingsverzoek werd afgewezen. 

De provincie is daar nog mee doende. 

 

In januari 2020 heeft de raad van state in de uitspraak over het beroep tegen het bestemmingsplan Oud 

Valkeveen de gemeente Gooise Meren tot half maart 2022 gelegenheid gegeven om gebreken in het 

besluit te herstellen. Daarna zal opnieuw een zitting plaatsvinden bij de Raad van State. 

Tenslotte heeft het bestuur net als in 2020 tijd en aandacht geschonken aan steeds weer andere ideeën 

voor het bouwplan op de Naarder Eng bij de Driftweg. Een vergunning voor dat plan wordt begin 2022 

verwacht. 

 

Als altijd heeft de VVG ook in 2021 weer gebruik kunnen maken van bijstand en deskundig advies van 

leden. Onmisbaar voor een vereniging als de onze.  

 

Belangrijke thema’s 

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

2021 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  

In het jaarverslag van april 2020 is de kwestie van 

het Voorland Stichtse brug uitvoerig uit de 

doeken gedaan. Zowel wat betreft het 

opgehoogde strand en de aanvraag voor een 

strandpaviljoen en ook de stand van zaken van de 

door de VVG aangespannen procedures. 

In 2021 zijn deze procedures voortgezet in de 
vorm van beroepen bij de rechtbank tegen de 
besluiten van de gemeente. De rechtbank heeft, 

net als de bezwarencommissie van de gemeente dat gedaan heeft in 2020, de beide procedures in 
december gezamenlijk behandeld.  



Onze belangrijkste grief is een overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente 
Blaricum van december 2020, waarin is afgesproken dat de Gooise Zomerkade, de dijk tussen de 
Blaricummermeent en het Gooimeer wordt aangewezen als vervanging van de verloren gegane natuur 
op het Voorland. Omdat in onze ogen deze vorm van de door de wet voorgeschreven vervanging niet 
gelijkwaardig is of ooit zou kunnen worden, hebben wij aan het onderzoeksbureau van de Wageningen 
Universiteit gevraagd een contraexpertise te doen. De uitspraak wordt in februari 2022 verwacht. 
Omdat in deze kwestie de provincie ook verantwoordelijkheden heeft, hebben wij ook daar een 
bezwaarprocedure lopen. Ook deze procedure loopt door in 2022.  
 
Gooise Meren - Oud Valkeveen 
In de kwestie van ons beroep bij de Raad van State tegen de aanleg van een parkeerplaats in het NNN-
gebied dat grenst aan het speelpark Oud Valkeveen – zie daarvoor ook het jaarverslag over 2020 – heeft 
de Raad van State in de eerste week van 2021 een uitspraak gedaan. De gemeente kreeg tot half 2021 
de gelegenheid om een flink aantal gebreken in het bestemmingsplan te herstellen. In verband met een 
nieuw uit te voeren jaarrond ecologisch onderzoek is die termijn inmiddels verlengd tot maart 2022. 
Daarna volgt een nieuw zitting bij de Raad van State. 
 

 
 
Naarderbos 
De herziening van het Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos door gemeente Gooise Meren is 
eind 2020 op termijn gesteld vanwege benodigde ecologische onderzoeken en onderbouwing in het 
kader van het stikstofbeleid. Hoewel gemeente wil dat de golfbaan weer opengaat heeft de eigenaar 
van de golfbaan gemeend dat de vertraging aan de gemeente is te wijten en voorlopig de stekker uit de 
nieuwe ontwikkeling getrokken.  
 
In 2021 is er dan ook geen voorgang geweest. Wel heeft het terrein, als gevolg van het ontbreken van 
elke vorm van beheer, een metamorfose ondergaan die de natuurlijke kwaliteit ten goede is gekomen. 
Dat laatste zal ongetwijfeld weer ongedaan worden gemaakt als het terrein weer wordt ingericht als 
golfbaan. De afspraak is dat, als de ontwikkeling van het bestemmingsplan weer wordt opgestart de 
VVG als lid van de klankbordgroep direct aangehaakt zal blijven 
 
Driftweg 
In 2020 heeft de eigenaar van de zogenaamde 
kuil aan de Driftweg op de Naarder Eng bij de 
gemeente Gooise Meren een vergunning 
aangevraagd voor de bouw van een 
appartementencomplex. 
Omdat de gemeente meent dat die vergunning 
zou moeten passen binnen de regels van het 
geldende bestemmingsplan heeft de eigenaar in 
overleg met de gemeente gewerkt aan een 
uitwerking van het plan. 
 



In december2021 waren de plannen voldoende uitgewerkt en beoordeeld door de gemeente om de 
vergunning te kunnen verlenen. De afgifte van de vergunning zou begin januari 2022 zijn beslag krijgen. 
Het bestuur heeft gedurende het hele jaar 2021 contact gehad met zowel de eigenaar als de gemeente 
en de ontwikkelingen op de voet gevolgd. Het bestuur meent, anders dan de gemeente dat het 
uiteindelijke plan, een complex van 36 meter hoog met 37 appartementen verre van toelaatbaar is 
binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Wel is er een mogelijkheid tot het bouwen van een 
ruim landhuis. Het bestuur heeft zich voorbereid op het indienen van een bezwaar. 
 
Natuurbrug over N525 
In het kader van de verbetering van de samenhang van de natuurgebieden in het Gooi wordt door de 
provincie Noord-Holland samen met het GNR en de gemeente Laren de aanleg van een natuurbrug over 
de weg van Laren naar Hilversum, de N525, voorbereid. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging is een motie aangenomen met als strekking 
dat een brug de landschappelijke kwaliteit van de N525 schaadt en dat het gewenst is nader te 
onderzoeken of het mogelijk is de verbinding te realiseren in de vorm van een tunnel, met voldoende 
ecologische kwaliteit maar minder schade aan het landschap. 
Het bestuur heeft aan de motie gehoor gegeven met een brief aan de provincie en het GNR en de 
gemeente Laren. 
 

Bijzondere activiteiten  

Edwin Klomp Natuurprijsvraag  

Voor de derde keer hebben wij de Edwin Klomp 

Natuurprijsvraag uitgeschreven. Alle basisscholen in het 

Gooi werden uitgenodigd om een plan in te dienen dat 

ervoor moet 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, 

bestond net als voorgaande jaren uit Dolf van Elten en 

Erik van Wijland. De prijs hebben wij verhoogd tot een 

bedrag van € 4.000 en is dit jaar toegekend aan de RKB 

de Pionier in de Bijvanck.  

Wat de jury bijzonder aansprak was de betrokkenheid en het enthousiasme van de leerlingen. Met veel 

tekeningen en leuke ideeën gaven zij vorm aan de plannen die nu kunnen worden uitgevoerd. 

Boomfeestdag 

De VVG heeft de ambitie om jaarlijks deel te nemen aan de boomfeestdag. In de maand maart worden 

gezamenlijk met een school bomen geplant. De boomfeestdag is een landelijke dag die op gemeentelijk 

niveau invulling krijgt. Dit is een van de projecten die gefinancierd worden uit het Binnendijkfonds. 

Helaas kon de boomfeestdag in 2021, als gevolg van de Covid-19 maatregelen, wederom niet 

plaatsvinden.  

NatuurWijs 

Een landelijk concept waarbij een Natuur Wijzer 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 

2021 ook doorgegaan. De sponsoring wordt gefinancierd uit het Binnendijkfonds. De vereniging heeft 

ook deelgenomen aan een grote landelijke bijeenkomst op kasteel Groeneveld. 



Erfgoedfestival 

In 2021 heeft voor de tweede maal het erfgoedfestival 

Gooi en Vecht plaatsgehad. Het thema was 

“Grensverleggers in het Gooi”. De VVG heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming van het “Zomer 

Doe Magazine”, bestemd voor kinderen in de hogere 

klassen van de basisschool. Deze gratis uitgave is 

gedrukt in een aantal van zevenduizend exemplaren. 

Ruim 45 basisscholen hebben zich aangemeld voor 

afname van het boek, dat ook gratis verkrijgbaar was 

bij musea en bibliotheken.  

De Vrienden van het Gooi hebben twee/derde van de kosten van de uitgave voor haar rekening 

genomen, hetgeen gefinancierd kon worden uit het Binnendijkfonds.  

Week van de Erfgooier / Emil Ludenpenning  

Vanwege de coronamaatregelen heeft de VVG ook dit jaar geen bijdrage kunnen leveren aan de Week 

van de Erfgooier. Wel is het dit jaar gelukt om als afsluiting van deze week de Emil Ludenpenning uit te 

reiken. De VVG is al jaren bij dit evenement betrokken. Jaap Groeneveld ontving deze prijs in 2021 voor 

zijn jarenlange inzet voor de Historische Kring Eemnes. 

 
 

De vereniging 

Bestuur  

In 2021 bestond het bestuur uit: Hans Metz: voorzitter, Winy Biermann: secretaris, Wim Schaapherder: 

penningmeester en de leden: George Laeijendecker, Erick Groothedde en Dolf van Elten.  Winy en 

George traden af en Gerrie Coerts werd onze nieuwe secretaris.  

Het bestuur vergaderde zoals gebruikelijk 1 x per maand, m.u.v. de maand augustus. In de perioden dat 

de infoschuur niet toegankelijk was werd digitaal vergaderd. De bestuursvergaderingen werden veelal 

bijgewoond door de heer Johan Jorritsma, vaste adviseur van het bestuur en de heer Leo Galman, 

juridisch adviseur. 

Ledenbestand  

In 2021 waren er naast enkele nieuwe leden meerdere uitschrijvingen. Het grootste deel uitschrijvingen 

betreft helaas oudere en overleden leden. Nieuwe leden zijn vaak enthousiaste deelnemers aan onze 

wandelingen. Dit bracht de stand van het ledenaantal op 875 per ultimo 2021.  

Ledenvergadering  

In verband met de Coronamaatregelen is de ledenvergadering uitgesteld tot 30 september 2021. De 

leden hebben de jaarstukken en het verslag van de kascommissie goedgekeurd.  



De vergadering droeg op verzoek van ons lid Frits Brouwer het bestuur op om bij de Provincie en het 

GNR te pleiten voor een nader onderzoek om te bekijken of een tunnel i.p.v. een natuurbrug onder de  

N 525 een minder storend object in de natuur zou opleveren, dit uiteraard gerelateerd aan het nuttig 

effect van een dergelijke constructie. De heer Brouwer trad ook toe tot de kascommissie. 

Van Nora Mulder werd afscheid genomen, 

zij heeft een aantal jaren onze 

ledenadministratie verzorgd. Haar 

opvolgster is Gabriëlle Bulten-Litjens. 

Na de pauze hield de heer Reinier Bouvy 

een boeiende lezing over de geschiedenis 

en het beheer van het Smithuyserbos, met 

daarin het bijzondere gebouw: de 

Wolfsdreuvik. 

Gooise Natuurwacht, wandelingen  

Ook dit jaar werd het wandelprogramma getroffen door de Corona beperkingen. Een redelijk aantal 

wandelingen kon toch doorgang vinden. Er is dit jaar niet gewerkt met een max. aantal deelnemers en 

vooraanmelding. In het najaar is voorzichtigheidshalve wel besloten het aantal deelnemers wat af te 

remmen en de wandelingen niet meer extra te promoten in de diverse lokale agenda’s. Het 

enthousiasme van de deelnemers, met een gemiddeld aantal van ca 20, bleef. 

Het was helaas slechts eenmaal mogelijk om de kraam op te stellen: op 29 augustus bij de 

“aardappeloogst” van de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren. 

 

De natuurwacht bestaat nu uit de gidsen Randolph Pelsink, specialist met kennis van de natuur, en 

Sjoerd Nelson, steeds goed op de hoogte van historie en aanwezigheid van bijzonder objecten in het 

gebied. Tot ons grote verdriet overleed dit jaar de heer Tom Veerman, die vele jaren met hart en ziel 

natuurwacht is geweest.  

Besloten is de activiteit “toezicht in het veld” te schrappen. Toen de natuurwacht met vrijwillige 

boswachters werd opgericht in 1932 had deze functie een geheel andere lading dan tegenwoordig, nu 

vooral Boa’s dit werk doen. 

 

 

Kenniscentrum  

Een aantal VVG-leden, waaronder een aantal oud-bestuursleden, steunen het verenigingswerk met 

specifieke kennis van natuur en landschap, van deelgebieden binnen het Gooi en van bestuurlijke 

processen en juridische procedures. Op uitnodiging van het bestuur worden zij betrokken bij dossiers 

die om specifieke inbreng vragen. In 2021 is besloten de taken van de deelnemers opnieuw te definiëren 

en inzichtelijker te maken wat ieders functie en bevoegdheden zijn.  

 



Tijdschrift 

Het tijdschrift van de Vrienden van het Gooi is in het afgelopen jaar weer drie keer uitgekomen. Na een 

voorwoord van de voorzitter volgden gevarieerde onderwerpen over natuur en natuurontwikkeling in 

het Gooi, zoals natuurbruggen, cultuurhistorische onderwerpen, actualiteit zoals ongewenste plannen 

die natuurwaarden zouden aantasten, en werd aandacht geschonken aan het Erfgoedfestival. 

In nummer twee was een speurkaart opgenomen met paddenstoelen. Ook waren er weer verschillende 

boekbesprekingen. 

 

Tijdens de laatste redactievergadering hebben we met een gezamenlijke lunch afscheid genomen van 

Jan Hein Bannier. Hij heeft gedurende 16 jaar zeer veel bijdragen geleverd. Zijn inbreng is enorm 

geweest. 

  

De redactie bestaat nu uit redactievoorzitter Hans Hoes, Leen Mak die de eindredactie en het 

redactiesecretariaat op zich heeft genomen en verder Dick Jonkers, George Laeijendecker en Erick 

Groothedde. 

Financiën 

Naast de reguliere exploitatie, met als voornaamste inkomstenbron de lidmaatschapsgelden, beschikken 

wij over een drietal bijzondere fondsen.  

 

Vanuit het Sluijtersfonds konden wij een subsidie geven van € 1.500 t.b.v. de Natuurbosdag en met een 

bedrag ad € 9.250 konden wij een milieurapport door Wageningen Universiteit laten maken t.b.v. onze 

procedures rond het voorland van de Stichtse brug. 

Het Binnendijkfonds is speciaal gericht op milieueducatie voor jongeren. Uit dit fonds werd ook dit jaar 

de Edwin Klompprijs ad € 4.000 betaald, in 2021 t.b.v. het schoolplein van de Juliana Kwartelschool in 

Bussum. Het Doeboek in het kader van het Erfgoedfestival, een gratis uitgave t.b.v. leerlingen van de 

Basisschool, werd mogelijk gemaakt met een bijdrage van € 15.000 en het programma Natuurwijs 

ontving € 5.000. 

Een speciaal extern fonds, eveneens uit de nalatenschap van de heer Wim Binnendijk, heeft een aantal 

jaren een slapend bestaan geleid. Nu is besloten te werken aan de opheffing en het gehele saldo aan te 

wenden t.b.v. de opzet van een jongeren educatieprogramma van het GNR en een speciaal 

natuurproject t.b.v. kansarme kinderen van het IVN in samenwerking met Omgevingseducatie. Wij 

hopen in 2022 te kunnen melden dat deze uitkeringen gerealiseerd zijn.  

Communicatie en PR  

Er werden in 2021 drie 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.  

De Facebook-pagina was actief in het doorgeven van relevant lokaal nieuws, waaronder de 

gebeurtenissen rond de hoogbouw aan de Driftweg en het melden – en helaas afmelden – van 

wandelingen. Voor de Driftweg en de Edwin klompprijs werd ook in persberichten aandacht gevraagd. 

Op de website: www.vriendenvanhetgooi.nl werd steeds technische informatie over onze dossiers 

bijgehouden. Verslag werd gedaan van activiteiten en sponsoring en ook de georganiseerde 

wandelingen werden vermeld. 

  



Samenwerking met andere organisaties 

Goois Natuurreservaat  

Met het Goois Natuurreservaat hebben enkele gesprekken 

plaatsgevonden, met als voornaamste onderwerp een plan om 

krachten te bundelen ten behoeve van milieueducatie voor 

jongeren. Het GNR wil hiervoor een aparte afdeling opzetten.  

Ook hebben wij € 3.000 subsidie gegeven aan het GNR t.b.v. 

een nieuw educatieprogramma “ontdek de Gooise heide” rond 

de schaapskooi op de Blaricummerheide. Op 2 juni is dit aan de 

eerste school gepresenteerd, de Vondelschool in Bussum. 

Omgevingseducatie Gooi en Vecht en Eemstreek (OGVE)  

Ook dit jaar hebben zij op ons verzoek de contacten gelegd met scholen die wilden meedoen met de 

Edwin Klompprijs.  

Stichting Geopark Gooi en Vecht 

Door het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een boekje met 

ontdekkaart uitgebracht met de titel: “Ken je ondergrond ’t 

Gooi”. De VVG was bij de uitreiking als mede-sponsor 

aanwezig. 

In het boekje lees je meer over het ontstaan van het gebied 
van gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen en Laren, over de 
aardkundige waarden, cultuurhistorie, natuur, de rol van het 
water en de mens en recreatieve weetjes en routes. 

Tussen Vecht en Eem en de Stichting Stad en Lande 
Tussen Vecht en Eem is de koepel van de historische kringen en verenigingen in de Gooi- en 
Vechtstreek. De Stichting Stad en Lande een de beheerder van de niet materiele nalatenschap van de 
erfgooiers. 
 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 hebben TVE, Stad en Lande en de VVG in 
2021 gezamenlijk een bericht doen uitgaan naar de politieke partijen in alle gemeenten in de Gooi- en 
Vechtstreek. Hierin werd ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s de aandacht gevraagd voor het 
culturele en het groene erfgoed. 

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 Omgevingseducatie 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” die helaas ook dit jaar niet door kon gaan. 

Partners in onze dossiers 
Speciaal willen wij hier vermelden de samenwerking in het dossier Oud Valkeveen met de Stichting 
Limiten en Valkeveen en in het dossier Driftweg: de Stichting Naardereng. 

  



Ten slotte 
Het bestuur zet zich ervoor in dat de VVG ook in 2022 en volgende jaren haar gerespecteerde plek in de 
Gooise samenleving zal behouden en uitbouwen. Dit ten dienste van het 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. 


