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VVG doneert € 200.000 aan GNR t.b.v. 

educatieprogramma 
   

Het Goois Natuurreservaat start een geheel nieuw programma rond natuureducatie, 
natuurvoorlichting en natuurbeleving voor jongeren in het basisonderwijs tot 6 vwo. Dit 
programma ‘Leren in en over het Goois Natuurreservaat’ is mogelijk gemaakt door een 
grote bijdrage van de VVG en ontwikkeld in samenwerking met Omgevingseducatie Gooi, 
Vecht- en Eemstreek. 
 
Wij zijn door de heer Wim Binnendijk benoemd tot zijn enige erfgenaam, met als opdracht 
de opbrengst te besteden aan natuur- en milieueducatie voor jongeren. Besloten is een 
aanzienlijk deel van dit bedrag te doneren aan dit mooie doel.  
 
Met een donatie van twee ton maken wij dit programma mogelijk. Het resterende deel van 
het vermogen is belegd in een fonds, waaruit jaarlijks donaties kunnen worden gedaan in 
overeenstemming met de wens van de erflater.  
 
Wij zijn verheugd om op deze wijze bij te dragen aan de educatie van volgende generaties, 
om hen in contact te brengen met de natuur, te inspireren, te motiveren en om later de 
verantwoordelijkheid voor het beschermen van de natuur over te nemen.   
Foto: Gerke van der Hoef. 
   

 

https://vriendenvanhetgooi.us10.list-manage.com/track/click?u=a1bd061735062ef8d62b7fd35&id=27006fc368&e=9398782353


 

  

 

Driftweg, bel voor de tweede ronde 
 
Een eenzame nog ongebruikte bouwkeet op het bouwterrein aan de Driftweg. Is er nog 
kans op nieuwbouw? 
 
Na herstel van een vormfout is er weer een nieuwe vergunning verleend. 
Nagenoeg hetzelfde gebouw als het vorige staat weer in de startblokken. De VVG is maar 
weer begonnen aan een nieuw bezwaarschrift. Daarin staan ook een aantal punten die de 
commissie van bezwaar heeft genoemd en die door de gemeente al eerder zijn genegeerd.  
 
Alle vorige bezwaarmakers doen weer mee. De provincie, de gemeente Huizen, het GNR, de 
stichting Naardereng en een aantal bewoners uit de buurt. Bijzonder is dat de provincie ook 
bereid is speciale middelen in te zetten, zoals een aanwijzing. Wordt vervolgd… 
 
Foto: VVG 
 

 

  

 

  

Zomerhuisjes op landtong Huizerhoofd? 
 
Op 29 november hebben wij ingesproken in de commissie Publiek Domein van de 
gemeente Huizen. Hotel Newport is in het verleden failliet gegaan en is nu in handen van 
de SVE Groep. Er wordt gezocht naar een formule om het weer levensvatbaar te maken. 



 

Onderdeel daarvan is een nieuwe aanbouw met appartementen en nieuwe hotelkamers. 
Daarnaast de exploitatie van 20 dubbele waterlodges op de landtong. 
 
Er zijn voorstanders van de door verwaarlozing van het park ontstane ruige natuur, anderen 
hebben het netjes aanharken als steun aan de lodges voor ogen. De gemeente wil dit graag 
combineren met een verder uitvoering van de kustvisie Huizen, met horeca op de punt, 
inclusief beachclub en sportpoint, een plek voor scouting en een natuurspeelplaats.  
 
In 1993 heeft de gemeente aan de toenmalige eigenaar en ontwikkelaar van het hotel een 
recht van koop verleend op het moment dat het bestemmingplan gewijzigd zou moeten 
worden t.b.v. bebouwing. Dat recht is door de achtereenvolgende eigenaren gebrekkig en 
rommelig doorgegeven, als het al overdraagbaar zou zijn. De VVG heeft de juridische 
situatie op het kadaster nageplozen en heeft de gemeente gewezen op onduidelijkheden, 
met een lijst van aanbevelingen hoe zij dit zou moeten aanpakken. 
 
Belangrijk is dat dit stadspark niet in handen van een projectontwikkelaar mag komen als 
daardoor de openbare functie in gevaar zou komen en de aanwezige natuur ondergeschikt 
zou worden gemaakt aan de belangen van de bewoners van de lodges. 
Veel meer informatie kunt u vinden in ons dossier Huizerhoofd. 
 
Afbeelding: Loos & van Vliet 
 

 

 

  

N 525: Brug of Tunnel? 
 
Op uitnodiging van de gemeente Laren hebben wij meegedaan aan een excursie naar de 
natuurbrug Laarderhoofd, de tunnel bij Anna’s Hoeve en de beoogde plek voor een 
ecobrug of -tunnel over de N525 in de buurt van Museum Hofland. 
 
Wij hebben veel geleerd over de voor- en nadelen van beide oplossingen. Een brug is 
natuurlijk veel zichtbaarder in het landschap. Maar een tunnel belemmert de doorgang van 
veel dieren omdat zij niet goed kunnen zien waar zij naar toe lopen. Verder is onder een 
brug geen plantengroei mogelijk, daar is het zand nat en koud. Speciaal dieren die op de 
heide leven hebben het graag lekker warm in de zon. 
 
Er werd ons ook verteld dat je niet alleen aan grote dieren - zoals herten en dassen - moet 



 

denken, maar ook aan kleine beestjes die er soms wel vijf generaties over doen om de 
overkant te bereiken. Zij zoeken onderweg een biotoop om te leven. Maar als het hen lukt 
kunnen zij in dit nieuwe territorium hun DNA achterlaten om de populatie daar sterker te 
maken. Ook dit item vindt u uitgebreid op onze. 
 
Foto: VVG 
 

 

 

  

 

Kantoor naast restaurant de Eendracht? 
 
Tegenover restaurant de Eendracht staat op de Blaricummer heide een oud en vervallen 
partycentrum. Daar mogen twee woningen gebouwd worden. Een 
beleggingsmaatschappij heeft een geheel ander plan ingediend en een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een kantoorgebouw. 
 
Het positieve van dit plan is dat vormgeving heel goed is aangepast aan de omgeving en dat 
het kantoor ook door het beperkte gebruik overdag minder belastend is dan woningen. Een 
zorgpunt is een geplande parkeerkelder van 5 meter diep, terwijl 3 meter is toegestaan. Dit 
zou de grondwaterstand kunnen aantasten en daarmee de omringende natuur. 
 
Wij hebben hierover contact met de gemeente Blaricum en de provincie, Zij hebben 
toegezegd ervoor te waken dat dit punt voldoende aandacht zal krijgen. . 
 
Ontwerp Studio Massimo (gebouw aan de linkerkant) 
 

 

 



   

Eiland de Dode Hond, revitalisering t.b.v. 

recreatie 

Er zijn plannen om het eilandje de Dode Hond te revitaliseren. 

De insteek van het ontwerp bestemmingsplan is echter veel verderstrekkend: niet 

alleen uitbreiding van de dagrecreatie, maar bovendien het mogelijk maken van 

verblijfsrecreatie van 3x 24 uur. Daarmee wordt ruimte gegeven aan een 

verviervoudiging van het huidige aantal bezoekers. Ook tijdens de nachtelijke 

rustige uren! 

 

Om dat allemaal mogelijk te maken moeten er zelfs 2 nieuwe eilanden worden 

aangelegd als beschermende vooroevers voor de aanlegplaatsen voor de 

recreatievaart. Daarnaast wordt wat kleine bebouwing mogelijk gemaakt. 

Dit terwijl de Dode Hond en het Eemmeer niet alleen onderdeel vormen van het 

beschermde Nationaal Natuurnetwerk (NNN) maar ook van het Europeesrechtelijk 

beschermde Natura 2000-gebied Eemmeer en Gooimeer-Zuidoever. Het is een 

zogenaamd Vogelrichtlijngebied gericht op de bescherming van het leefgebied van met 

name watervogels. Terwijl het Europees- en provinciaal (natuur)beleid juist zijn gericht 

op het ontoegankelijk maken voor recreatie en het beperken van de verstoring van de 

natuurwaarden op en rond de Dode Hond, gaat de gemeente Blaricum die recreatie juist 

intensiveren. 

De VVG vindt, net als Vogelwerkgroep het Gooi, Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer, de bestaande en potentiële natuurwaarden  van de Dode Honden het 

Eemmeer aanmerkelijk zwaarwegender  dan de recreatiepotenties. Wij hebben daarom 

een zienswijze ingediend tegen dit bestemmingsplan van de gemeente Blaricum. 



 

 

Foto: Gastvrije Randmeren. 

 

 

  

 

Afbraak stallen renbaan (Hocras)? 
 

Wij hebben ons verdiept in de plannen op het Hocrasterrein. Naast woningen zou 

daar ook een school moeten komen, waarvoor de stallen moeten wijken. Ons 

verzoek om van de stallen een monument te maken is afgewezen, ondanks 

positief advies van deskundigen. 

 

Dit terrein is bekend als locatie van de kolonie Walden van Frederik van Eeden, maar er 

lag ook een renbaan ter hoogte van de nieuwe wijk op het MOB terrein. De 

paardenstallen zijn daar nog van over. Wij hebben de gemeente verzocht daar een 

monumentenstatus aan toe te kennen. Helaas heeft de gemeente dit afgewezen. Het 

probleem is een oude afspraak: stallen afbreken, dan geen school. Dit om het 

benodigde aantal woningen te kunnen realiseren. 

 

Een probleem met een school op die plek is dat leerlingen vanuit het NS-station over de 

hei gaan lopen en fietsen om de school te bereiken en in de pauze door de Bantam 

gaan slenteren. In die zin is de locatie van de school zeer ongelukkig. Wij beraden ons 

nog of wij hier verder actie in zullen ondernemen en hebben hierover contact met de 

Waldenbuurtgroep. 

 

Foto: Erfgoedvereniging Heemschut  
 

 



  

 

Sponsoring 50 dingenboekje 
 

Met subsidie van de VVG heeft Omgevingseducatie een boekje uitgebracht met 50 

natuurbelevingen die je voor je 12e moet hebben gedaan. 

 

Van lekker in de modder stampen tot een speurtocht in de natuur. Dit boekje zal onder 

meer gratis worden uitgedeeld aan de deelnemers aan de natuuruitjes. 

 

Afbeelding: Omgevingseducatie  
 

 

  

Secretaris gezocht 
 

In ons bestuur wordt gezocht naar een versterking van ons team. 

 

Wij zoeken iemand die wil notuleren, die kan helpen met onze dossiers op het gebied 

van ruimtelijke ordening en/of kan assisteren bij pr-activiteiten. Heeft u belangstelling? 

 

Hulp bij het maken van wandelberichten t.b.v. de website en het vermelden daarvan in 

de lokale agenda's is ook een activiteit waarmee u ons heel goed kan helpen. 



 

 

Ook als u denkt op andere wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van 

onze vereniging, neem contact op met onze secretaris: Dolf van Elten. 

Mailadres: secretaris@vriendenvanhetgooi.nl  
 

  

 

  

 

Foto: Christien Zoet  
 

 

 

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.  

 

 

 

  

 

 

Hier kunt u zich afmelden voor de VVG Nieuwsbrief 
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