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Het Goois Natuurreservaat is dolblij met een gulle donatie van twee ton uit een 
erfenis. Een groot deel van het geld is bedoeld om jeugd en jongeren onder 
schooltijd de ’bijzondere Gooise natuur te laten ontdekken en beleven’. 
De erfenis is afkomstig van de in 2013 overleden Hilversummer Wim Binnendijk. 
Altijd al een groot hart voor de Gooise natuur hebbend, benoemde hij de 

Vereniging Vrienden van het Gooi tot zijn enige erfgenaam. Met als opdracht om 

het vermogen goed te besteden aan natuur- en milieueducatie voor jongeren. 

Vanuit de Vrienden van het Gooi is vervolgens besloten een aanzienlijk deel van 

dit bedrag te doneren aan één groot bijzonder doel. Dat wordt dus een educatief 
project van het Goois Natuur Reservaat (GNR), dat kinderen in de regio op een 

mooie manier onder schooltijd met de natuur in contact wil brengen. 



Lijkt wel Afrika 

Teamleider Carla Kersbergen van het GNR is enorm blij met de royale gift. „Ook 

wij willen kinderen en jongeren liefst zoveel mogelijk in contact brengen met hun 

natuurlijke leefomgeving. We waren bijvoorbeeld net met een pilot bezig over 
natuurverbindingen, voor middelbare scholen. Dan hoor je van een jongen die 

natuurbrug Zanderij Crailo oversteekt uitziend over de Bussumerheide roept, ’wat 

mooi, het lijkt wel Afrika hier’. Meer hoef ik toch niet te zeggen?” 

(Tekst gaat door onder de foto) 

 

Gerrit Jaspers maakte vele honderden scholieren vertrouwd met de Gooise 
natuur.© ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN 



 

Jaap Vlaanderen.© Foto GNR 

Scholieren in contact brengen met de natuur was altijd al een van de taken van het 
GNR. Tientallen jaren geleden deden bijvoorbeeld al toenmalig GNR-boswachter 

Gerrit Jaspers (jaren columnist bij deze krant) en zeker ook Jaap Vlaanderen, hun 

best om kinderen liefde en begrip voor de natuur bij te brengen. 

Brede doelgroep 

Maar het GNR kan dankzij het legaat nu opschalen, en niet zo’n beetje ook. 
Meerdere projecten worden de komende drie jaar opgezet en uitgevoerd, samen met 

verschillende organisaties, zoals het IVN en Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en 

Eemstreek. De doelgroep is breed: van groep 1 in het basisonderwijs tot en met 6 
vwo. Met beleving, educatie en voorlichting als kernbegrippen. De al genoemde 

pilot natuurverbindingen loopt inmiddels, terwijl dit voorjaar de schaapskooi 

Blaricum en het Spanderswoud nieuwe kleuterpaden krijgen. 

Wat overblijft van het vermogen gaat naar een fonds beheerd door de Vrienden van 

het Gooi, en is goed voor jaarlijkse donaties. Die moeten dan wel in 

overeenstemming zijn met de wens van de overleden Wim Binnendijk. 

Nieuwe generatie 

Ook bij de Vrienden van het Gooi zijn ze blij dat ze zo iets kunnen doen voor de 

betrokkenheid van komende generaties. „Inspireren en motiveren, jongeren in 



contact brengen met de natuur. Zodat een nieuwe generatie de 

verantwoordelijkheid voor natuurbescherming kan overnemen.” 

(Tekst gaat door onder de foto) 

 



Wim Binnendijk die flink veel geld naliet voor een mooi educatief 
project.© archieffoto 

Wim Binnendijk 

Wim Binnendijk was een geëngageerde man. Najaar 2013 overleed hij op 73-jarige 
leeftijd, na een leven van betrokkenheid. Zo was de Hilversummer vanaf het begin 

in 1971 als vrijwilliger actief bij de Wereldwinkel Hilversum. Maar ook zette hij 

zich in voor behoud van de prachtige bomen in en rondom de Sophialaan, waar hij 
zelf jaren woonde. Met zijn hulp lukte het de bewoners de ’vernieuw- en 

vernielzuchtige’ bestuurders te dwingen de laan te laten zoals hij was.Ook was hij 
een grote motor achter het jubileumboek dat destijds vanwege het 75-jarig bestaan 

van de laan werd uitgebracht. En uiteraard was hij voor ’milieuacties’ altijd te 

porren. Zo deed hij volop mee met het verzet tegen de weg over de hei naar het 

mediapark. 

In zijn werkzame jaren was Wim Binnendijk 35 jaar lang voorlichter bij de 
Nederlandse Spoorwegen, sinds de treinramp bij Harmelen in 1962, werkend 

vanuit het NS-pand aan het Moreelsepark. Aan de Sophialaan wist iedereen wie hij 

was, vanwege een NS-lichtbak aan de gevel met de tekst ’Hilversum-Binnendijk’, 

een geintje van een omroepploeg. 

 


