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Expert natuurbehoud prof. Frank Berendse in
april te gast bij Vrienden van het Gooi
Op donderdagavond 13 april a.s. houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).
Tijdens deze bijeenkomst is de Wageningse emeritus hoogleraar prof. dr. Frank Berendse te gast,
internationaal geprezen als expert op het gebied van natuurbehoud.
In de Infoschuur in Hilversum, waar de ALV
plaatsvindt, spreekt de emeritus hoogleraar
Natuurbeheer en Plantenecologie over de
impact
van
onder
andere
natuurbeschermingsorganisaties. Berendse
meent dat organisaties als de VVG een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
behoud en bescherming van natuur en
landschap. Maar hoe pak je als organisatie de
kansen en mogelijkheden daartoe?

Zijn veelgelezen 'Natuur in Nederland' is een bekend standaardwerk
Prof. Berendse sloot zijn loopbaan recent af met het zeer leesbare pamflet ‘Wilde apen’ (zie ook
www.wildeapen.nl). Zijn veelgelezen boek ‘Natuur in Nederland’ (2011) wordt gezien als het
standaardwerk over de Nederlandse natuur.
We nodigen alle VVG-leden van harte uit voor de ALV op 13 april a.s. Locatie en tijd: Infoschuur
Hilversum, 20.00 uur.

VVG wil visie ontwikkelen op waarde en
behoud van Gooise zanderijen
De VVG werkt op dit moment aan het ontwikkelen van een visie op de waarde en het behoud van
zanderijen (of afzandingen). Het Gooi telt tientallen zanderijen, afgelopen eeuwen ontstaan door
ingrijpende afgravingen van zand. Binnenkort verschijnt een onderzoek waarvoor de VVG opdracht
gaf.

Niek Engbers, bachelorstudent Bos- en Natuurbeheer van de Universiteit Wageningen, voert het
onderzoek uit. Hij zal ons handvatten aanreiken voor het vast te stellen beleid rondom de vele
zanderijen in het Gooi. In 2015 ging ons jubileumcongres over afzandingen.

Biedt de nieuwe Natuurwet zanderijen nog bescherming?
Herziening van beleid is mede nodig vanwege de nieuwe Natuurwet die 1 januari jl. inging. Biedt die
wet de zanderijen de nodige juridische bescherming, is een van de vragen.
Zand afgraven voor grote bouwprojecten
Bekende zanderijen in het Gooi zijn onder andere zanderij Cruysbergen, Crailo, De Limiten,
Wolfskamer, Groeve Oostermeent en Nieuw Valkeveen. Het Gooi was tot het begin van de vorige
eeuw een aantrekkelijke plek om zand af te graven voor grote bouwprojecten, zoals de bouw van
Amsterdam, spoorlijnen en de A1. Vanaf de jaren ’80, toen natuurontwikkeling op de politieke
agenda kwam, werden veel niet-bebouwde zanderijen aangemerkt als ‘nieuwe natuur’.
Een werkgroep, geformeerd vanuit het Kenniscentrum van de VVG, begeleidt student Engbers. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan het onderzoeksrapport, waarna het VVG-bestuur op basis
van de resultaten een aantal beleidskeuzes zal formuleren. In een volgende nieuwsbrief zullen we
daarover berichten.

VVG en Staatsbosbeheer alert bij ontwikkeling
Blaricum aan Zee
De VVG en Staatsbosbeheer zullen bij de mogelijke ontwikkeling van de plannen voor het
recreatie-eiland ‘Blaricum aan Zee’ hun standpunten daarover goed afstemmen. Ook het beheer
van het ‘surfstrandje’ door de gemeente Blaricum en de bescherming van het natuurgebied
Voorland Stichtse Brug houden we scherp in de gaten. Dat is de uitkomst van een gesprek met
Staatsbosbeheer dat VVG-voorzitter Johan Jorritsma begin deze maand had.
‘De gemeente Blaricum wil met Blaricum aan Zee door zandopspuiting in het Gooimeer een nieuw
eiland creëren, bedoeld voor recreatie en horeca’, aldus VVG-voorzitter Johan Jorritsma.

Bedreiging voor flora en fauna
De ontsluiting ervan en de parkeerruimte
komen midden in het zogeheten ‘Voorland’
van de Stichtse Brug te liggen, een
kwetsbaar natuurgebied. Het eiland zelf
snoept verder leefgebied van waterdieren
en planten af.
Jorritsma: ‘Staatsbosbeheer is eigenaar van
het Voorland en ziet, evenals wij, met lede

ogen aan dat het Voorland door recreatie bij het surfstrand erg belast wordt. Dit bedreigt de
beschermde flora en fauna in het natuurgebied.’
Groot negatief effect op de natuur
Ook de eventuele aanleg van het recreatieproject Blaricum aan Zee is een aantasting van het
natuurschoon. Vorig jaar zomer oordeelden Gedeputeerde Staten (GS) dat de plannen een groot
negatief effect op de natuur hebben. Als onderdeel van het Nationale Natuurnetwerk zijn ze daarom
niet toelaatbaar, volgens GS.
‘Als de gemeente Blaricum het project toch door wilt zetten, zullen Staatsbosbeheer en wij
regelmatig met elkaar spreken en elkaar informeren’, zegt Jorritsma. ‘Staatsbosbeheer heeft als
eigenaar een andere positie dan wij, maar over de noodzaak om de aantasting zo veel mogelijk te
voorkomen zijn we het allebei eens.’

VVG maakt kennis met Behoud de Eemvallei
De VVG zat onlangs om tafel met Stichting Behoud de Eemvallei, een collega-organisatie die zich
inzet voor natuur- en landschapsbehoud in de Eemvallei, onze buren dus. In de toekomst gaat de
VVG wellicht op dossiers samenwerken met deze stichting.

‘Als natuurbeschermingsorganisaties hebben we elkaar nodig’

Belangrijkste reden voor de ontmoeting was elkaars organisatie beter te leren kennen. Wat doen we,
waar liggen raakvlakken en hoe kunnen we elkaar steunen en eventueel samenwerken?
Inzet voor totaal ander landschap
Erick Groothedde voerde namens de VVG het gesprek. ‘Behoud de Eemvallei zet zich in voor dezelfde
waarden als wij, maar het aandachtsgebied is een totaal ander soort landschap’, vertelt hij. ‘Ook
beperkt de stichting zich puur tot de Eemvallei. Met een idee om woningen in een van de Baarnse

bossen te bouwen, zal men zich niet bemoeien. De doelstelling van de stichting laat geen ruimte om
zoiets aan te vechten.’
Extreem open landschap
De Eemvallei is het gebied aan weerszijden van het riviertje de Eem. Het ligt in de gemeenten
Blaricum, Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort en Bunschoten-Spakenburg. Het is deel van het
Nationaal Landschap Arkemheen- Eemland, dat ook de weidegebieden bij Nijkerk en Putten omvat.
De Eemvallei is voor het grootste deel een extreem open landschap waar hogere begroeiing vrijwel
ontbreekt.
Geen zonnepanelen in de Polder te Veen
Het behoud van dat open landschap is voor Stichting Behoud de Eemvallei het belangrijkste doel. Zo
verzette de stichting zich tegen de aanleg van enkele windturbines aan de rand van Amersfoort. Ook
overtuigde ze in 2015 het gemeentebestuur van Eemnes om af te zien van de bouw van een veld
zonnepanelen in de Polder te Veen, ten westen van de A27.
‘Het is erg interessant om te horen waar een collega-organisatie als Behoud de Eemvallei zich voor
inzet’, aldus Groothedde. ‘Onze doelstellingen zijn breder. De Stichting Behoud de Eemvallei is klein,
de post van voorzitter is vacant, maar Behoud de Eemvallei heeft wel een aantal vaste adviseurs aan
zich verbonden. Als natuurbeschermingsorganisaties heb je elkaar nodig.’

Aangepaste statuten: VVG in juridisch jasje van
modernere snit
In de algemene ledenvergadering op 13 april a.s. zal het VVG-bestuur een statutenwijziging
voorstellen aan de leden. Een belangrijk doel van de herziene statuten is de VVG een steviger
positie te geven als procederende partij. Ook sluiten de nieuwe statuten aan op de ANBI-status
(Algemeen Nut Beogende Instelling), iets wat tot nu toe ontbrak.
In 1989 werden de statuten voor het laatst aangepast. In de tussentijd kwamen er echter nieuwe
werkterreinen bij.

Samenwerken met andere organisaties belangrijk gebleven
Deze werkterreinen gaan bijvoorbeeld
over duurzaamheid, ecologisch
verantwoord gebruik van
natuurgebieden, behoud van cultureel
erfgoed en het geven van voorlichting en
educatie.
Lange historie van de VVG
In 1935 is onze vereniging opgericht
onder
de
oorspronkelijke
naam
‘Vereniging van Vrienden van het

Gooireservaat’. Het was destijds de vriendenstichting van de al in 1932 opgerichte Stichting Gooisch
Natuurreservaat (GNR). Het doel was het GNR publiciteit en financiële middelen te verschaffen.
In 1959 werd besloten dat de naam te beperkt was. Er was veel meer te doen dan alleen het GNR
ondersteunen. Het woord reservaat werd uit de naam geschrapt. Met de nieuwe naam ‘Vrienden van
het Gooi’ maakten we duidelijk dat we betrokken waren bij het behoud van het hele Gooi.
Gooise Natuurwacht
Uit de begintijd stamt onze Gooise Natuurwacht, vrijwilligers die aanvankelijk waren aangesteld om
het jonge GNR te helpen bij het toezicht in het veld. De taak is nu beter te omschrijven als: het geven
van voorlichting en educatie, onder meer door het organiseren van wandelingen en het promoten
van de VVG op markten en beurzen.
Samenwerking met collegiale organisaties
Samenwerken met andere organisaties, waaronder uiteraard nog steeds het GNR, blijft belangrijk om
de doelstelling van de vereniging te bereiken: het behoud van het bijzondere en eigen karakter van
het Gooi, om dit door te kunnen geven aan volgende generaties.
Op onze website vindt u het tekstvoorstel voor een nieuwe doelomschrijving en de wijze waarop de
VVG zich wil inzetten om dit doel te bereiken. Het concept van de hele nieuwe tekst van de statuten
kunt u hier inzien.
Uiteraard staan wij nu al open voor uw vragen en suggesties. Hier kunt u contact met ons opnemen.

Petitie om Oostvaardersplassen te beschermen
tegen recreatie
De prachtige Oostvaardersplassen in Flevoland, grenzend aan het Gooi, dreigen ondergeschikt
gemaakt te worden aan recreatieve doelen. De Stichting Dierbaar Flevoland verzet zich daartegen.
Zij vroeg de VVG aandacht te besteden aan een petitie om de Oostvaardersplassen te beschermen.
Vorige week stemden de Provinciale Staten van Flevoland in met een plan van VVD en SGP voor
meer recreatie en minder grazers in het natuurgebied.

Ook VVG wil handhaving natuurwaarden Oostvaardersplassen
Er leven inmiddels ideeën om abseiltorens in het natuurgebied te bouwen en moerastochten,
nachtsafari’s en andere evenementen te organiseren. Ook zijn er plannen voor kampeerterreinen en
hotels. In het belang van Airport Lelystad moet het aantal ganzen gereduceerd worden, terwijl de
Oostvaardersplassen als Natura 2000-gebied juist is aangewezen voor vogels, inclusief ganzen.
Edelherten, runderen en paarden afschieten
VVD en SGP presenteerden een voorstel voor nieuw faunabeheer in de Oostvaardersplassen. Onder
andere willen beide partijen dat er grote aantallen edelherten, runderen en paarden in de
Oostvaardersplassen worden afgeschoten. De VVD vindt het Flevolandse natuurgebied niet meer
aantrekkelijk voor bezoekers. Met dit plan stemde de Provinciale Staten vorige week in.

Teken de petitie
Wij onderschrijven van harte het streven van Dierbaar Flevoland om dit te voorkomen. Teken
daarom de petitie. Veel handtekeningen brengen het belang van handhaving van de natuurwaarden
in de Oostvaardersplassen nog sterker naar voren.

Wandel vanaf het voorjaar weer mee met onze
Gooise Natuurwacht Edwin Klomp
Vanaf half maart kunt u weer met onze Gooise Natuurwacht mooie wandelingen maken in het
Gooi. Zondag 19 maart a.s. staat een wandeling door Anna’s Hoeve bij Hilversum op het
programma.

Anna’s Hoeve, een Hilversums natuurgebied waarvoor de VVG zich al jarenlang inzet, heeft fraaie
waterpartijen en doorkijkjes. Onze Natuurwacht Edwin Klomp laat u tijdens de (meestal gratis)
wandelingen bijzonderheden zien die u zelf niet snel zullen opvallen. Tijdens de wandelingen deelt hij
zijn kennis en ervaring met de wandelaars.
Iedereen is welkom om mee te wandelen. Honden kunnen helaas niet mee, ook niet als ze aangelijnd
zijn.
Bekijk het wandelprogramma van maart t/m april 2017

Gezocht: bevlogen vrijwilligers voor de VVG
Onze vereniging draait op de inzet van vele vrijwilligers die zich inzetten om het mooie Gooi door
te geven aan toekomstige generaties. Wij zijn op zoek naar nieuwe, bevlogen vrijwilligers. Hebt u
interesse?

Vrijwilligers zijn breed actief
De VVG heeft een scherpe blik op plannen die natuur en landschap in het Gooi kunnen aantasten.
Onze vrijwilligers zijn breed actief, onder andere:






in het bestuur van de VVG;
in ondersteuning van het bestuur bij o.a. beroepszaken;
bij voorlichting en educatie;
bij het beheren van o.a. website en sociale media;
in de Gooise natuur zelf, als gids.

Op onze website, onder de button ‘Wie zijn wij’, vindt u een uitgebreid overzicht van onze
vrijwilligersfuncties. Neem contact met ons op als u interesse hebt in een vrijwilligersfunctie binnen
onze vereniging. Dit kan via ons e-mailadres. Van harte welkom!

Foto’s en illustraties in deze nieuwsbrief zijn van: Erick Groothedde, Willem-Jan Hoeffnagel, Dolf van Elten, Stichting
Dierbaar Flevoland, WUR, Aan de koffie in Blaricum.
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.

