
Het rapport Maas

TTit'het ■rapport komt naar voren, dat de nadruk valt op de recre- I
atie, waarbij als uitgangspunt' wordt genomen,-het opstellen van. een

ontwikkelingsplan voor het beheer van de natuurgebieden in het Gooi.
Voor het echter zover is, zal er tenminste een ©ecologisch onderzoek I
hebben plaatsgevonden. Pas dan kunnen zowel de .specifieke natuur- als i
recreatiegebieden in streek- en bestemmingsplannen worden vastgelegd. I

Recreatiedruk

Volgens cijfers uit dit vooronderzoek zijn op een zomerse zondag i
zeker 36.000 recreanten in de Gooise natuur- en recreatiegebieden te I
verwachten. Hiervan bevindt zich 17 % in de bos- en parkgebieden, con-

centraties vormend_langs de wegen, öp. dagcampings en in de bermen. Ge-

bieden, die duidelijk geprefereerd worden, zijn b.v. het Spaanders-
woud en de omgeving van de Tafelberg, Crailo en Bikbergen. Al naar ge-|
lang het weer, zijn er verschuivingen naar Loosdrecht en het Gooimeer;
He heidegebieden nemen 10% voor hun rekening;de speciale dagcampings j
//o. Mocht de huidige ontwikkeling zich voortzetten, dan moet in het
jaar 2000 gerekend worden op - 50.000 recreanten. Wanneer men de nu

aanwezige natuurgebieden handhaven wil, zullen de concentraties, z«

zegt het rapport, moeten worden opgevangen langs de randen van het Gooi
Met het _opvangen van de recreanten
moet m.i. niet te, lang gewacht wor—

den; het Gooisch Natuurreservaat heeft op’"twee
heidevelden (Tafelbergheide en

Franse Kampheide) voor de eerstko-

mende 5 jaar het wandelen buiten de

paden al moeten verbieden. Voor de

wegenaanleg werd bij de toelichting
Maas het idee geopperd

■°f dit niet beter langs de randen t:

Gooi i.p.v. door de natuur-
gebieden kan geschieden.

Welke weg gaan we nu volgen?

Om tot een harmonie natuurschoon-

recreatie te komen, worden in het
rapport twee modellen gegeven.

Het ene model geeft aan: grote op het vermaak afgestemde recre— j
atieoorden langs de randen van 'het Gooi, waardoor de druk op de natuur !
gebieden wordt verlaagd. (Anna’s Hoeve en ValkëVeen trekken op zonnige!
dagen resp. 7% en 12% van de recreanten.)

Het anderë wil een grotere spreiding van recreanten en voorziening

■en om zo tot. eenzelfde resultaat te komen. "

Bovendien worden aanbevelingen gedaan voor het aanleggen van

parken, waarin bouwspeelplaatsen, water jungles, natuurterreintjes met ;
plukweiden enz. kunnen worden gerealiseerd.

In januari 1969 werd door de Gewestraad aan prof. dr.ir. F.M, Maas
opdracht gegeven om een vooronderzoek in te stellen, dat verband zou

houden met het opstellen van een recreatief ontwikkelingsplan voor
het Gooi. Vrijdag, 18 december, werd dit rapport ter discussie gesteld
tijdens een openbare bijeenkomst, die plaatsvond onder auspicienvan de
commissies natuurschoon en milieuhygiene van het gewest Gooiland.

Het was teleurstellend te moeten constateren, dat er van de vele

verenigingen, die zich natuurbesch ermingsgebied begeven,
slechts een enkele vertegenwoordiger aanwezig was.
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