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NO O R D O O ST-V E R B I N D I N G Stichting

heeft zelf geen oplossing voor het verkeersprobleem

Minder angst voor tunnel
bij Behoud Gooise Heide
De angst dat er een Noordoost-tunnel komt onder
de Westerheide is een beetje afgenomen bij de
Stichting Behoud Gooise Heide, vertelt Repel Burgersdijk. Wel is de stichting nog altijd bang voor een
weg over diezelfde hei: „Dat is namelijk nog steeds
niet van tafel.”
Leander Mascini

Hilversum " Burgersdijk sprak tijdens een commissievergadering in
Hilversum de politici toe. Namens
de stichting liet ze haar licht schijnen op het verkeersplan - de zogeheten Mobiliteitsvisie 2040 - van de gemeente Hilversum, en dan vooral op
het gedeelte van de tunnel. De inzet
van de stichting was meteen duidelijk: kom niet aan de hei. De tunnel
van zo’n 250 miljoen euro die door
verkeerswethouder Annette Wolthers werd geopperd om de ver-

keersproblemen op de ringweg
(lees: Johannes Geradtsweg) op te
lossen, is volgens Burgersdijk een
no-go. Ze is dan ook blij dat een
meerderheid van de politici in de
discussie die tijdens deze vergadering volgde, ook afstand deden van
dit plan.
„Een aantal sprak zich sterk uit tegen de weg onder de hei”, aldus Burgersdijk. „Een aantal bleef ook wat
vager, maar gezien de reacties kan ik
mij haast niet voorstellen dat er een
tunnel komt. Wel zijn wij nog altijd
heel erg bang voor een weg over de

hei. Dat is namelijk nog niet van tafel”, legt ze uit. „Ik doel hiermee op
een passage in de mobiliteitsvisie
waarin wordt aangegeven dat een
weg op het maaiveld een stuk goedkoper is. De kosten daarvan staan
natuurlijk in geen verhouding tot
de bouw van een tunnel. En dat is
dus ontzettend verleidelijk.” Volgens Burgersdijk is er binnen de
stichting gesproken over deze
angst. „Iemand zei toen ook dat in
veel partijprogramma’s staat dat een
weg over de hei niet gewenst is,
maar dan moeten zij zich daar wel
aan houden...”

Afgesneden
De stichting heeft zelf geen oplossing voor het verkeersprobleem.
„Aan dat vraagstuk gaan wij ons
niet wagen, daar zijn wij niet in gespecialiseerd”, aldus Burgersdijk.
„Maar ik denk wel dat als er een weg
komt op of onder de hei, dat je daar

vooral de Johannes Geradtsweg blij
mee maakt. De Erfgooiersstraat zal
dan overlast gaan ervaren en zichzelf afgesneden zien van het natuurgebied.”

Kostbaar
Volgens de stichting is de natuur
juist nu heel belangrijk om rust te
vinden, en zou gekoesterd moeten
worden. „Wij zijn sinds 2000 heel
alert op allerlei plannen die rond de
hei plaatsvinden”, legt ze uit. „Het is
namelijk een buitengewoon kostbaar natuurgebied. De afgelopen jaren wordt veel geïnvesteerd in het
aan elkaar koppelen van natuurgebieden. Van postzegels naar grotere
gebieden. Deze ontwikkeling ondersteunen wij van harte. Maar we
zien ook dat aan de randen van alles
gebeurt, zie bijvoorbeeld de nieuwe
woonwijk Crailo. Daar gaan straks
een heleboel mensen wonen, waardoor er ook veel meer verkeer komt.
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Noa 20 jaar:
’Grappig, mijn
oude
klasgenoten uit
Vreeland zijn
over het hele
land
uitgevlogen’
’Ik wil later in een kinderserie spelen’

k zit pas vanaf groep 6 op CSV.
Voor de zomervakantie ging ik
een keer wennen. Dat vond ik zo
spannend dat ik in de auto gewoon
zat te trillen. Maar het was heel
gezellig en iedereen had aandacht
voor mij. In de zomervakantie
gingen we verhuizen. Ik heb toen
bij Jip aangebeld en zij sleurde me
het hele dorp door.
Ze liet me alles zien, dat was een
leuke dag! Op de eerste schooldag
kwamen alle meisjes uit de klas om
me heen staan en ze vroegen allemaal: „Hoe heet ik, hoe heet ik?”
Heel grappig. De volgende dag
kende ik alle namen uit mijn
hoofd.
Ik wilde eerst niet verhuizen
naar Vreeland, maar ik kreeg hier
meer vriendinnen dan ik in Norg
had. De kinderen in onze klas zijn
ook aardiger voor elkaar. Nu gaan
we weer terugverhuizen, maar dat
wil ik eigenlijk niet.
Gelukkig mocht ik van mijn
ouders nog wel groep 8 hier afmaken.
Het is jammer dat onze klas uit
elkaar gaat vallen want het is echt
een leuke klas. Ik vind het stom om

Die mensen gaan roepen dat zij
meer wegen willen hebben. Maar ze
komen ook in het Gooi wonen voor
de mooie natuur.”
Die files moeten dan maar blijven.
„Het is de prijs die we moeten betalen. Maar blijf vooral van het groen
af.”
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Noa 12 jaar: ’Ik
zal het spelen
met
vriendinnen het
meest missen’

’I

Johannes Geradtsweg

weer opnieuw te moeten beginnen
op de middelbare school. Sommige
dingen zijn wel leuk, bijvoorbeeld
andere talen leren zoals Frans of
Spaans. Maar het lijkt me eng om
bij biologie een koeienoog te ontleden. Ik wil graag naar een school
met veel aandacht voor creatieve
vakken zoals drama. Ik zit nu op
Theaterschool Kleine Kunst en dat
is erg leuk!
Soms ben ik bang dat ik gepest
zal worden als brugpieper. Ik heb
geen bril, geen rood haar en mijn
beugel is er volgend jaar al uit,
maar pesters vinden altijd wel iets
om je mee te pesten.
Ik zal het spelen met vriendinnen het meest missen. Soms bellen
we bij elkaar aan en dan doen we
een fotospeurtocht door het dorp.
Dat soort dingen doe je niet
meer als je op de middelbare
school zit.
De vorige groep 8 zie je haast
nooit meer buiten spelen, die zitten allemaal aan hun huiswerk.
Ik wil later iets doen met dieren
of met kleine kinderen.
Of als actrice in een kinderserie
spelen.’

’Ik was boos dat we naar Groningen verhuisden’

8 jaar na
groep 8
Journaliste Esther
Smid en fotografe
Chantal van
Kollenburg
portretteerden
leerlingen van CSV
Ridderhof in
Vreeland in groep 8
en nu opnieuw acht
jaar later. Vandaag:
Noa.

’N

a de basisschool verhuisden
wij naar Haren, vlakbij
Groningen. Het afscheid was moeilijk, vooral omdat ik op social
media zag hoe mijn oude klasgenoten in het weekend met elkaar
afspraken. Hoewel ik vrij snel mijn
draai vond op de middelbare
school, ben ik wel een tijdje boos
geweest op mijn ouders. Ik deed
kortaf en wilde nergens over praten met hen.
Na de mavo deed ik de havo en
daarna studeerde ik een jaar hbo
Facility Management, maar dat
bleek niet de goede studiekeuze
voor mij. Ik heb daarna mijn certificaat Spaans op havoniveau behaald aan het Luzac College. Een
extra taal was een voorwaarde om
toegelaten te worden op de Hogere
Hotelschool in Leeuwarden. En dat
is gelukt. Alleen besloot ik op het
laatste moment toch een andere
studie te kiezen die beter bij me
past: communicatie aan de Hanzehogeschool.
Ik woon nu op mezelf in het
centrum van Groningen. Het is
grappig dat mijn oude klasgenoten
uit Vreeland zijn uitgevlogen over

het hele land. Van mijn vriendengroep van de middelbare school
bleef iedereen juist in Groningen.
Ik wilde zelf ook liever in de buurt
van mijn vrienden en ouders blijven wonen.
Ik heb nu nog niet heel veel
verantwoordelijkheden en geniet
van mijn vrije leven. Op kamers
wonen is echt fijn. Je hoeft niet
meer om zes uur aan tafel te zitten,
maar gewoon wanneer het jou
uitkomt. Ik maak me geen zorgen
om de toekomst. Dat komt misschien tijdens mijn studie. Dan
vraag je je toch af of dit echt is wat
je wilt en of je er later een leuke
baan mee vindt. Ik werkte een paar
jaar in de bediening in een koffieen wijnbar. Het is superleuk om
met mensen om te gaan, maar later
wil ik iets anders, misschien wel
een eigen bedrijf. Als ik mijn studie heb afgerond, begint het echte
leven met hopelijk een goede baan.
Ik heb al vier jaar een relatie en
dat gaat hartstikke goed. Mijn
leven over tien jaar? Ik denk huisje,
boompje, beestje, misschien ook al
wel kinderen. En ik blijf in Groningen wonen!’

