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Geachte heer Bakker,
Hartelijk dank voor het toezenden van de vergunningaanvraag van Stichting Gooisch Natuurreservaat
betreffende de aanleg van een fietspad en houtwal door de Zuiderheide en Laarder Wasmeer..
De Stichting Behoud Gooise Heide heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen aanleg. De Stichting gaat er
daarbij wel vanuit dat de toename van de recreatie in het natuurgebied door gebruik van het fietspad wordt
gecompenseerd door vergroting van de omheining van het Laarder Wasmeer in noordelijke richting.
De Stichting is van mening dat een voldoende mate van zorgvuldigheid ten aanzien van het beschermd
natuurgebied Bussumer-en Westerheide in acht wordt genomen.
De Stichting heeft de volgende opmerkingen/voorstellen:
 Het fietspad eindigt aan de zuidkant haaks op een zandpad. Het is ons onduidelijk hoe het fietspad
verder loopt. Wij hebben bezwaar tegen verlenging van het fietspad in oostelijke richting ter
bescherming van het afgesloten bosgebied aldaar.
 In zuidelijke richting loopt het fietspad de laatste 200 meter door een ‘uitstulping’ van het Laarder
Wasmeer. Dit is één van de mooiste plekken van het meer. Het is ons inziens onnodig om het
fietspad 25 meter van de kant door het meer te laten lopen. Ons verzoek is dan ook het fietspad
langs de bestaande houtwal aldaar te laten lopen. Deze houtwal wordt aan de andere kant begrensd
door de voetbalvelden.
 Aan de noordzijde van het fietspad kruist het fietspad het bestaande fietspad tussen Hilversum en ‘t
Bluk. Over 100 meter wordt een bestaand zandpad verhard. Hierdoor ontstaat een fietspad driehoek
met het bestaande fietspad vanaf paddestoel nummer 20136. Ons inziens is het onnodig voor de
doorstroming van fietsers dat het fietspad van circa 150 meter vanaf de paddestoel in noordelijke
richting gehandhaafd blijft. Wij zouden het op prijs stellen als dit stuk fietspad wordt opgeheven.
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