Emil Ludenpenning 2017 voor vrijwilligers van het Gooisch Natuurreservaat
Op 21 april jl. is in Infoschuur de Emil Ludenpenning 2017 uitgereikt aan de vrijwilligers van het
Gooisch Natuurreservaat (GNR). Dit gebeurde door de nieuwe voorzitter van onze vereniging,
Hans Metz.
Vanaf de oprichting van het GNR is een beroep gedaan op de inwoners van ’t Gooi om vrijwillig
werkzaamheden in de Gooise natuur uit te voeren. Inmiddels zijn zo’n 350 vrijwilligers in 10 groepen
actief in het 2800 hectaren tellende Natuurgebied. Voor hun bijzondere bijdrage heeft de jury
unaniem de vrijwilligers van GNR voorgedragen.
Emil Luden was in 1912 de eerste voorzitter van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, de
organisatie van de Erfgooiers. In 1982 stelde de Stichting Stad en Lande van Gooiland (als erfgenaam
van de Erfgooiersvereniging) de Emil Ludenpenning in voor personen en instellingen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de geschiedenis en traditie van de Erfgooiers.
GNR-vrijwilligers verzetten veel extra werk
Sinds 2008 doen de Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG), Het Gooisch Natuurreservaat en de
Stichting Tussen Vecht en Eem eraan mee. Jaarlijks wordt rondom eind april (28 april 1979 was de
laatste vergadering van de Erfgooiersvereniging) de penning uitgereikt.
De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de 4 deelnemende organisaties, motiveerde aan de
besturen uitgebreide waarom de GNR-vrijwilligers zijn voorgedragen. De essentie is dat de 350
vrijwilligers van het GNR een essentieel onderdeel van de organisatie uitmaken.


Ze verzetten veel extra werk.



Door de inzet van de vrijwilligers wordt er meer gedaan aan natuurbeheer, activiteiten,
natuureducatie, voorlichting en monitoring van de flora en fauna.



Door hun inzet wordt bevorderd dat het natuurschoon in het Gooi in stand wordt gehouden,
met daarin de karakteristieke elementen van landschappelijke, geologische,
cultuurhistorische en archeologische waarden.



Zo kan het publiek genieten van de Gooise Natuur.



De vrijwilligers zijn goede ambassadeur van het GNR.

Naast de penning werd ook een oorkonde uitgereikt aan een vertegenwoordiger van de vrijwilligers
van het GNR.

