Ons Goois Natuurgebied is geen Pretpark
Geplaatst in de Gooi en Eemlander van 10 november 2012
Als provinciale bestuurders, onder wie de gedeputeerde die nu voorzitter is van het Goois
Natuurreservaat, hun zin krijgen, wordt GNR opgeheven. De naam GNR blijft nog wel
bestaan. Om u en mij ‘gerust te stellen’, lees een ‘rad voor ogen te draaien’. Niks ‘ten
eeuwige dagen bewaren’, zoals in de statuten staat.
Het Gooi, met het Goois Natuurreservaat, moet juist oude dynamiek (lees: eeuwenoud
historisch open gebied tussen de dorpskernen) laten aansluiten bij nieuwe dynamiek (aan
periferie van grote steden, aantrekkelijk wonen in het groen en hoogwaardig
vestigingsklimaat voor schone bedrijven en media).
En de provincie moet haar tafelzilver niet willen inruilen voor modieuze zakelijkheid van
schaalvergroting onder de vlag van een overheids-nv, het Recreatieschap N-H.
80-jarig Goois Natuurreservaat met 2800 ha unieke gebieden, dreigt ontmanteld te worden.
Al 55 % hiervan werd 80 jaar geleden veiliggesteld, verboden terrein verklaard voor
ongebreidelde bouwzucht door de Gooise bestuurders en projectontwikkelaars. Later
aangevuld met gronden van particulieren, van gemeenten en niet te vergeten van de
Erfgooiers. Daardoor hadden en hebben de Gooise gemeenschappen nog steeds zo’n grote
rol in het GNR. Het is hun tuin, het zijn hun parken, hun landschap, hun natuurmonumenten.
Daarmee kom je aan de inwoners van het Gooi.
Hef het Goois Natuurreservaat op, stop het in een Noord-Hollands recreatieschap en Gooise
inwoners vragen zich bezorgd af wat zij ermee opschieten als hun landschap opgaat in een
dergelijk recreatieschap, die opereert als een soort makelaar in consumentenevenementen.
We moeten voorkomen dat alles in een grote homogene trommel wordt gestopt. Ons
natuurgebied is geen pretpark. We zijn een gebied met een typische historische identiteit,
waar we met zijn allen voor gaan. We hebben ecologische verbindingen met Heel de
Heuvelrug (deels in de provincie Utrecht) ter versterking van de groene longfunctie tussen
Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. Het Gooi is koploper als het op decentraal
niveau gaat om zorg voor de combinatie van landschap, cultureel erfgoed en ruimtelijke
ordening. Er ligt een recent regeerakkoord dat samengaan van Noord Holland , Flevoland en
Utrecht wenst. Dat proces moet de provincie Noord-Holland niet willen verstoren door GNR,
het gebied dat bij wijze van spreken op een ‘drie landenpunt’ ligt, nu op te heffen.
GNR is ondertussen al aardig ontmanteld, stiekem uitgekleed. Boswachters worden, onder
het mom van bezuinigen, niet vervangen. Evenals een zieke.
Ja, zo krijg je een organisatie wel op de knieën.
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