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Huizen, 15 maart 2019 
 
Betreft: participatiebijdrage in het kader van Kustvisie Huizen 
 
 
Geacht College, 
De Vereniging Vrienden van het Gooi volgt de ontwikkeling van de Kustvisie Huizen met 
belangstelling. De vereniging richt zich sinds 1935 op het behoud van het waardevolle karakter van 
het Gooi op het gebied van natuur, landschap en erfgoed. 
Zowel aan voorgaande wethouder Gerrit Pas als aan huidige wethouders Roland Boom en Marlous 
Verbeek heeft de vereniging in gesprekken eerder aangegeven hoe zij tegenover plannen voor de 
Kustvisie staat. 
 
Het nu ingezette participatieproces vinden wij positief. Over de Kustvisie 2017 werden tijdens de 
informatieavond in het gemeentehuis al veel meningen gegeven, de Visiebundel 2018 leverde in de 
eerste participatiesessie nog meer meningen en ideeën op. 
In de bijeenkomst op 11 maart j.l. werd aangegeven dat iedereen een week de tijd krijgt om nader 
schriftelijk een inbreng te leveren. Onze vereniging maakt hiervan graag gebruik. 
 
Wij willen nader ingaan op twee invalshoeken voor verdere ontwikkeling van de Kustvisie: 

1) Natuur en landschap als recreatief aantrekkelijk ensemble; 
2) Bescherming van natuur en landschap als randvoorwaarde voor ontwikkelingen. 

 
1 
Natuur en landschap als recreatief aantrekkelijk ensemble. 
De Huizer kustlijn kenmerkt zich door stedenbouwkundig uiteenlopende aanzichten. En daarnaast 
ook door natuurrijke delen. Wij merkten dat deze natuurrijke delen tijdens de eerste 
participatiesessie door velen aantrekkelijk worden gevonden. Onze vereniging deelt deze mening; 
niet alleen omdat het landschappelijk aantrekkelijk is, maar ook omdat er zich bijzondere en 
waardevolle natuur heeft ontwikkeld. O.i. iets om trots en zuinig op te zijn als gemeente. 
 
De Kustvisie richt zich onder meer op ontwikkeling van Huizer recreatieve voorzieningen. Wij pleiten 
ervoor de natuur te zien als een kostbaar en waardevol recreatief aanbod voor natuurliefhebbers en 
rustzoekers. In het toeristisch palet valt onderscheid te maken tussen enerzijds massavertier, sport 
en evenement, anderzijds fiets- en wandelroutes en natuurbeleving.  
 



 

Ons pleidooi is: maak duidelijke ruimtelijke keuzes voor de verschillende recreatiebehoeften. 
Reserveer waardevol landschap en natuur voor routes en natuurbeleving. Als voorzieningen kunnen 
wij ons een theetuin met natuurinformatiepunt bij de Aanloophaven voorstellen, en een vogelkijkhut 
ten westen van de Huizer haven. 
 
Ook de recreatieve functie van Gooimeer en haar eilanden vraagt om het maken van keuzes. Wij 
vinden het belangrijk dat dit gebeurt in de context van de gehele Gooise Randmeerkust. Ook Gooise 
Meren bereidt een kustvisie voor, en in Blaricum is de kust een actueel bestuurlijk thema. Dit dwingt 
o.i. tot onderlinge afstemming van visies en plannen. 
 
De meest kwetsbare natuur ligt in de Natura 2000 gebieden. Ontzie deze voor verstorend recreatief 
medegebruik en situeer aanlegplaatsen en oevervoorzieningen buiten deze gebieden. Voorbeeld: wij 
pleiten voor afbouw van recreatief gebruik op het eiland Dode Hond (gemeente Blaricum); als er al 
behoefte zou zijn aan uitbreiding van aanlegplaatsen, dan liever op het eiland Huizerhoef. 
Ruimtelijke recreatiezonering is succesvol in ons land. Voorbeeld: het drukbezochte Nationaal Park 
de Hoge Veluwe is een publiekstrekker ondanks dat een deel daarvan rustgebied voor het wild is. 
Ook de natuur in het Gooimeer heeft rustgebied nodig, voor water- en moerasvogels. 
 
Het viel ons tijdens de eerste participatiesessie op dat niemand het verband legde tussen de kust en 
de heuvelrug. Dit terwijl de klifkust is ontstaan is door afslag van de Heuvelrug door de Zuiderzee; 
een plek waar 100 jaar geleden nog zeehonden lagen te zonnen. Waar de Heuvelrug iconisch begint 
met de Grebberg aan de Rijn, eindigt de Heuvelrug hier even iconisch aan het Gooimeer. Dit lijkt ons 
een informatiepaneel waard langs het fietspad ten westen van de haven.  
 
Wij pleiten ervoor om de recreatieve routes van heuvelrug en Randmeerkust meer met elkaar te 
verbinden en daarbij als gemeente Huizen aan te sluiten bij het Nationaal Park Heuvelrug. In een  
Nationaal Park wordt gestreefd naar een recreatief voorzieningenpakket dat in balans is met de 
draagkracht van natuur, in een aantrekkelijk landschap. Dit aantrekkelijke landschap heeft Huizen! 
De heidegebieden zijn het meest karakteristiek in het Gooi, Huizen heeft haar groene kustlijn daar 
aansluitend ook nog bij.  
Een natuurtransferium aan de haven kan een aantrekkelijk uitgangspunt zijn om via wandel- en 
fietsroutes de natuur van het Gooi te ontdekken. Door koppeling aan kunst- en cultuurontwikkeling 
langs de Havenstraat kan een samenhangend aanbod voor dagrecreatie ontstaan. De combinatie van 
natuurbeleving, museumbezoek en horeca is een bewezen succesformule. 
 
2 
Bescherming van natuur en landschap als randvoorwaarde voor ontwikkelingen. 
Het viel ons op dat in de eerste participatiesessie ideeën werden geopperd die in strijd zijn met de 
wettelijke bescherming van natuur en landschap op Europees, nationaal en provinciaal niveau. 
 
Wij vragen aan de ontwikkelaars van de Kustvisie om zich rekenschap te geven van ruimtelijke  



 

randvoorwaarden die voortvloeien uit vigerende beleidskaders t.a.v. natuur en landschap. Op 
landelijk niveau is dat het BARRO, waarnaar de provincie verwijst in haar Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV). De verstedelijkingsladder ervaart onze vereniging als zeer relevant in het Gooi. 
Recent hebben PS van Noord-Holland de Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het Nederlands 
Natuurnetwerk (NNN) vastgesteld als toetsingskader bij haar PRV. O.i. zeer relevant bij het 
ontwikkelen van gemeentelijke visies en plannen. 
De Wet Natuurbescherming ziet toe op de bescherming van Natura 2000 gebieden, in Huizen de 
kuststrook ten westen van de haven. Krachtens rechterlijke uitspraak is recreatie geen dringende 
maatschappelijke behoefte die aantasting van beschermde natuur kan rechtvaardigen. 
 
Bijvoorbeeld drijvende huisjes aan het eind van het havenhoofd en een zonnepaviljoen in het water 
op afstand vóór het Huizer strand zijn ideeën die in strijd zijn met het beleid voor het NNN. Dergelijke 
plannen zal onze vereniging zo nodig ook met juridische middelen bestrijden.  
Inzet van een participatieproces verplicht de gemeente o.i. tot goed verwachtingenmanagement. Als 
iedereen denkt dat een eigen idee moet kunnen – een beetje de sfeer die wij proefden op de eerste 
participatieavond – dan zijn we bezig om teleurstelling te organiseren. 
 
Naast kennis van beleid en wetgeving vinden wij kennis van natuurlijke processen van belang bij het 
opstellen van de Kustvisie. Twee voorbeelden: de eilanden zullen verbossen en vanuit de oevers zal 
het Gooimeer geleidelijk verlanden. 
 
De Huizer natuureilanden in het Gooimeer zullen zich vanzelf ontwikkelen tot moerasbos. Je kunt 
ervoor kiezen om delen ervan open te houden door jaarlijks te maaien. Kies dan bewust waarvoor. 
Speelveldjes voor kinderen van aangelegde boten? Vogelterrein voor grondbroeders? 
Ons pleidooi: maak heldere keuzes in het belang van zowel recreatie als natuur. Dat kan samengaan, 
maar soms ook niet. 
 
Tenslotte het fonteinkruid; voor botenbezitters een plaag, voor watervogels hun voedsel. 
Fonteinkruid kenmerkt een ontwikkelingsstadium van natuurlijke successie en is te danken aan 
waterkwaliteitsverbetering. Het Gooimeer is altijd al ondiep geweest, het grote bevaarbare water is 
elders. Massaal jaarlijks maaien van fonteinkruid is ongewenst en zinloos. Beperk dit tot een vaargeul 
naar de Huizer haven en een veilige zwemplek voor het Huizer strand. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 

   
Hans Metz, voorzitter   George Laeijendecker, wnd.secr. 


