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Oud Valkeveen, een hobby met problemen. 
Speelpark Oud Valkeveen heeft een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd 

voor het plaatsen van speeltoestellen en een overloopparkeerterrein. De gemeente 

is na enige weerstand om. 

De VVG en omwonenden hebben bezwaarschriften ingediend. 

Er moet een nieuw bestemmingsplan komen. Wat wordt daarin de speelruimte voor 

het park? 

Alle aanvragen voor speeltoestellen zijn in eerste instantie afgewezen, omdat deze niet 

voldeden aan het huidige bestemmingsplan. Maar de bezwaarschriftencommissie heeft bij 

het beoordelen van de door omwonenden en het park ingediende bezwaarschriften 

geadviseerd de vergunningen toch te verlenen. B&W hebben dit advies overgenomen. De 

bewoners stappen nu vrijwel zeker naar de rechter. 

 

Ook is besloten de omgevingsvergunningsaanvraag voor een 

tijdelijk  overloopparkeerterrein (10 jaar) op een links van het park gelegen weiland van 

Staats Bosbeheer te verlenen. Daar zijn twee bezwaarschriften tegen ingediend, door 



 

omwonenden en de VVG. 

 

Het park wil “het eerste groene speelpark van Nederland” worden. Op zich klinkt dit goed, 

maar er zitten twee adders onder het gras. Ten eerste stelt de VVG zich op het standpunt 

dat het heel “groen” is om minder energieverslindende apparaten te installeren. En het 

voornemen van het park om op een aan de oostkant van het park gelegen weiland 

zonnecellen te zetten kan gezien de kwetsbaarheid van deze locatie, ingeklemd tussen 

beschermd natuurgebied van Staats Bosbeheer, ook niet getolereerd worden. 

 

De gemeente heeft inmiddels een klankbordgroep samengesteld om het nieuwe 

bestemmingsplan voor te bereiden. Behalve omwonenden nemen ook de Vogelwerkgroep 

en de VVG deel aan deze klankbordgroep. Het belang van de VVG is uiteraard het 

voorkomen dat de omringende natuur wordt aangetast. 

 

De eigenaar van het park: Michael van de Kuit heeft gereageerd op onze website. Hij 

schrijft ons: “Ik hoef er niet van te leven en Oud Valkeveen is een hobby en dat zal zo 

blijven”. Wij willen de heer van de Kuit vragen zijn hobby uit te oefenen zonder schade aan 

de natuur of overlast aan bewoners te veroorzaken. 

Lees het hele artikel op onze website 

 

De foto hieronder links geeft het beoogde overloopparkeerterrein aan. Rechts de plek voor 

zonnecellen.  

 

 

 

 



  

 

 

Blaricum aan Zee gaat voorlopig niet door. 
Onder meer door een gewijzigde kleinere opzet krijgt de projectontwikkelaar de 

financiering niet rond. De Gemeente weigert financieel bij te springen. Een nieuwe 

bedreiging is nu het plan om een permanente horecavoorziening op het strand te 

zetten. 
 

De VVG was aanwezig bij een ronde tafel gesprek met de gemeente Blaricum. De 

projectontwikkelaar wil nu een in plaats van het eiland een 400 m2 groot strandpaviljoen 

bouwen. Dit is voor grondeigenaar Staatsbosbeheer onbespreekbaar, omdat daar de 

kwetsbare natuur van het gebied teveel wordt aangetast.  
 

De Gemeente  is nu bezig om het parkeerterrein uit te breiden en te voorzien van een 

bakstenen bestrating. Volgens het Upgrade rapport zouden nu ook nog fietsenrekken, 

verlichting en camera’s geplaatst worden en er zou zandsuppletie plaats vinden. De VVG 

zal tegen deze plannen bezwaar indienen zodra deze ten koste van de natuur gaan. 
 

De VVG heeft zich in het verleden uitgesproken tegen de aanleg van het eiland, dat naar 

ons oordeel een aantasting zou opleveren van dit kwetsbare natuurgebied.  

 

Lees het hele artikel op onze website 

 

 



  

 

Aandacht voor de kuststrook 
Dit seizoen zullen we speciaal onze aandacht richten op de kuststrook langs het 

Gooimeer. 

Op onze jaarvergadering op 25 april 2019 zal dit onderwerp belicht worden door de 

Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken 

Wij organiseren een aantal speciale wandel- en fietstochten: 

22 april 2019:  door de Eempolder met de Natuurwacht 

7 juli 2019, langs de Gooimeerkust en de Naarder Eng 

19 mei 2019: vaar- en Fietstocht van Huizen naar Eemnes (boot) en met de fiets weer 

terug. 

Zie hiervoor onze wandelpagina 

Ook gaan we een tentoonstelling organiseren met foto's van Fred Willems, die te zien 

zullen zijn op lokaties in Muiderberg, Naarden, Huizen en kasteel Groeneveld. 

Wij zullen actief deelnemen aan de door de gemeente Huizen georganiseerde discussies 

over de nieuwe kust visie. 

Hier zijn plannen voor een verdiepte zwem- en duikplek in het Gooimeer, een 

strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute langs de Zomerkade en 

recreatiegebied Gooierhoofd. 

 

Naast de hierboven genoemde onderwerpen speelt er ook van alles wat onze aandacht 

heeft rond het eilandje de Dode Hond, het Naarderbos. 
 

 



  

 

Zaterdag 11 mei: Zwerfstenen, cultuurhistorie 

en een nieuwe natuur in de Zanderij Crailo. 
Bij werkzaamheden voor natuurontwikkeling eind 2018 kwamen vele nieuwe zwerfstenen 

tevoorschijn. Maar ze waren duidelijk door menselijk handelen begraven. Hoe kan dat? En 

waar komen de Gooise zwerfstenen eigenlijk vandaan, welke steensoorten zijn nou 

“typisch Goois”? Crailoo is een heel bijzondere plek. Kom het zelf ook ervaren! 

Zaterdag 11 mei 14.00-15.30. Startpunt Kantoor van het GNR, Nieuwe Meentweg 2 

Hilversum 

Excursieleiders drs. Sander Koopman en Joost Tilborghs 

Deelname gratis, maar wel opgeven bij Sander Koopman: s.koopman19@gmail.com 

Maximaal 20 deelnemers. Inschrijven tot 9 mei. 

  

 

 

Zet ons wandelprogramma voor de eerste helft van 2019 vast in uw 
agenda 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Hier kunt u zich afmelden voor de VVG Nieuwsbrief 
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