Onze visie

Ondergetekende

Naam:............................................................................................................................................................... M V

Adres:........................................................................................................................................................................................

Postcode................................................................. Plaats:.............................................................................................

Telefoon: ................................................................ E-mail:...........................................................................................

Geeft zich op als lid van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.
tegen betaling van de jaarlijkse contributie..

Voor de betaling krijgt u een acceptgirokaart toegestuurd.
Aanmelden kan ook op www.vriendenvanhetgooi.nl

Datum:.............................................................

Handtekening

Wij dragen onze standpunten over het Gooi en
omstreken ook uit in rapporten, visies en manifesten.
Wij zoeken, waar mogelijk de samenwerking
met andere organisaties op. In 1992 bijvoorbeeld
verscheen de ’Natuur en landschapsvisie voor het
Gooi’. In 2001 het manifest ’Voor een Gooi naar de
toekomst’. In 2005 ’Toekomstvisie op de ruimtelijke
ontwikkelingen in het Gooi tot 2020’. Meer recent
in 2010 ‘Te Gooi, te grabbel en ten goede’ - over
welvaart, welzijn en welbevinden in het Gooi -, een
waardevolle studie over (toekomstige) kansen en
bedreigingen.
Andere publicaties zijn o.a. ‘Natuurlijk ‘t Gooi’
(2003) en ‘Water, geschiedenis & actualiteit’ (2010).

Word lid
Als lid van de ’Vrienden‘ draagt u het Gooi een warm
hart toe en helpt u werkelijk mee het specifieke
en waardevolle van de regio te behouden. Een
lidmaatschap kost u slechts €20,- per jaar. (2012)
www.vriendenvanhetgooi.nl

op de bres
voor een groen
en leefbaar
Gooi

Wat krijgt u als lid:

• Voldoening. U werkt actief mee aan het behoud

van uw Gooi
• Invloed op activiteiten en standpunten van de
vereniging binnen haar doelstelling en statuten
• Ons kenniscentrum, voor en door leden
• Ons tijdschrift (3 x jaar) en website met
interessante artikelen en verslagen
• Lezingen, inleidingen en debatten
• Excursies met onze natuurgidsen

Wordt dus lid en daarmee
Vriend van het Gooi!
www.vriendenvanhetgooi.nl

Het Gooi kent een rijke historie die tot op de
dag van vandaag nog steeds resulteert in een rijk
geschakeerd landschap. Het gebied bestaat uit
een hoog liggende heuvelrug met bossen, heide,
zandverstuivingen, steden en dorpen verscholen in
het groen. Omgeven door moerassen, plassen en
graslanden tot aan de Vecht, de Eem en de oude
Zuiderzeekust, met een groot aantal ecologische
verbindingen. Het Gooi is onderdeel van de
Utrechtse Heuvelrug, de hoge zandrug van de
Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij
Huizen.
De Gooistreek, met een verleden van boeren
die gebruik maakten van de engen en meenten,
schapenhouders op de hei, kunstenaars die
het arcadisch landschap vereeuwigden, rijke
stedelingen die landgoederen stichtten, forensen
werkzaam in de grote steden en recenter de
wereld van radio en televisie. De regio is vermaard
om zijn schitterende architectuur. De natuur bezit
een grote landschappelijke afwisseling en een rijke,
gevarieerde flora en fauna. Mede daardoor heeft
het Gooi een grote recreatieve en economische
betekenis voor haar inwoners én voor zeer veel
mensen daarbuiten.
Het Gooise landschap staat sterk onder druk door
plannen voor uitbreiding van wegen en (hoog)
bouwlocaties voor wonen en werken. Het is dus

De ’Vrienden‘ bestaan al sinds 1935. Met meer
dan 1500 leden is het een vereniging  die een
vinger aan de pols houdt en waar naar wordt
geluisterd! Onze website wordt jaarlijks
geraadpleegd door minimaal 25.000 bezoekers.

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GOOI
ANTWOORDNUMMER 603
1270 WB HUIZEN

Omdat wij het Gooise landschap en haar
geschiedenis bijzonder waarderen. Alle Gooise
inwoners zijn samen verantwoordelijk om hun Gooi
voor ongewenste ontwikkelingen te behoeden.

van groot belang op te komen voor het behoud
van de karakteristieke kenmerken en waarden
van het Gooi. De ’Vrienden van het Gooi‘
volgen de plannenmakers en hun plannen op de
voet, wijzen op gevolgen, doen suggesties voor
alternatieven en schuwen niet om, zo nodig te
procederen.
Projecten waar de ‘Vrienden‘ zich de afgelopen
decennia voor hebben ingespannen zijn
onder meer: de natuurvriendelijke restauratie
van vestingwerken; het vrijhouden van de
schootsvelden in Naarden; het weer opzetten
van schaapskuddes; het voorkomen van
wegaanleg door natuurgebieden; de bouw van te
hoge gebouwen in Hilversum; het tegengaan van
bouwen in het groen, buiten Bestaand Bebouwd
Gebied in Blaricum en bij het Naardermeer. Zie
www.vriendenvanhetgooi.nl

POSTZEGEL
NIET NODIG

Waarom een Vereniging van
Vrienden van het Gooi?

