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Betreft: Concept Kustvisie Huizen 
 
 
Geacht College, 
 
Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de concept Kustvisie Huizen.  
Vanuit onze doelstellingen maken wij hieronder enkele inhoudelijke kanttekeningen, maar eerst 
willen wij opmerken dat het visionaire karakter van de Kustvisie ons tegenvalt. Bij een 
bestuurlijke visie verwachten wij dat u een weloverwogen punt op de horizon zet om richting te 
bepalen voor de komende 20–30 jaar. Zoals bijvoorbeeld Bram Peper dat deed voor de toekomst 
van Rotterdam.  
 
Een goede bestuurlijke visie houdt rekening met maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen in ruimer verband dan alleen het ‘visiegebied’.  
Onvoldoende lezen wij in de Kustvisie Huizen over kansen en positie in de Randstadmetropool 
en in het groter landschappelijk-recreatieve verband van de Heuvelrug. Een gemiste kans op 
positionering, een gemiste kans op profilering, een gemiste kans op hierop inspelend 
ondernemerschap. 
 
De concept Kustvisie Huizen is voornamelijk opgebouwd uit ideeën en meningen van 
deelnemers aan het participatieproces, door bureau OKRA creatief vertaald in een integrale 
prent. Het is een foto van  meningen en verlangens op dit moment en beperkt zich tot 
verbetering van de recreatieve voorzieningen voor de Huizer bevolking en fietsende passanten.  
Dat het probleem verbinding Haven – Oude Dorp door OKRA wordt afgedaan als ‘geen 
beweging langs de Havenstraat te verwachten in de komende 10 jaar’ (uitspraak in de derde 
participatiesessie) tekent het ambitieniveau. Wij vinden visie een groot woord voor wat nu 
voorligt. 
 
‘Ieder voor zich, God voor ons allen’ schreef Eddie de Paepe in de Gooi en Eemlander over het 
feit dat iedere Gooise kustgemeente een eigen visie ontwikkelt zonder herkenbare samenhang en 
afstemming. 
 



 

We komen hiermee op onze eerste inhoudelijke kanttekening: de plannen voor een ‘actieve kust’ 
voor Huizen zouden wij graag zien in een context van recreatieve zonering van Eemmeer, 
Gooimeer en IJmeer. Wij zouden ons een kust ‘met veel reuring’ (tekst OKRA) kunnen 
voorstellen wanneer tegelijkertijd gekozen zou worden voor een primaat natuur bij de Stichtse 
Brug en het Eemmeer.  
Hier zien we echter dat de gemeente Blaricum bezig is met soortgelijke plannen als Huizen: een 
strandpaviljoen op het Voorland, meer aanlegplaatsen en voorzieningen bij eilanden. Blaricum 
Beach en Huizer strand liggen slechts een paar kilometer van elkaar! Waarom is er geen 
afstemmingsregie binnen de Regio Gooi- en Vechtstreek? 
 
Een tweede majeure kanttekening bij de Kustvisie Huizen is het ontbreken van het gegeven dat 
het Gooimeer tot het Natuurnetwerk Nederland behoort. Paaiplaats voor vissen dankzij de 
ondiepte en waterplanten, foerageer- en rustgebied voor grote aantallen watervogels, waaronder 
kwetsbare soorten. De ruimtelijke bescherming via art.19 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening stelt hier grenzen aan gebruik en ingrepen. Een hotel en cabins op het eiland 
Huizerhoef? O.i. ondenkbaar. Waterverdieping en opspuiten van nieuwe eilanden? O.i. een 
aantasting van de huidige natuurwaarden.  
De Huizer Wadden en de Baai van Huizen achten wij vanuit het natuurbeleid een utopie. Ons 
pleidooi is: laat het bij een plaatselijke verbetering van zwemdiepte langs het Huizer strand en 
bewaar de winterrust op het water. 
 
Op de schadelijkheid van het maaien van fonteinkruid zijn wij reeds ingegaan in onze schriftelijke 
participatiebijdrage. Bijgevoegd artikel (bijlage) voegen wij bij ter overdenking. Wij adviseren de 
natuurlijke ontwikkeling te volgen en intussen alleen vaargeulen en zwemplek open te houden. 
 
Zorgen hebben wij bij het idee om het Huizerhoofd te ontwikkelen als stads(?)park. Het 
havengebied eindigt hier als een aantrekkelijk groen gebied, een wandeling waard. Waarom ook 
hier drukte en een nieuwe horecavoorziening gedacht? 
 
Tenslotte wijzen wij erop dat de Huizer rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) goed gezuiverd 
water in het Gooimeer loost, maar de eindtrap mist om fosfor en stikstof terug te winnen uit het 
afvalwater. Een eis die aan een moderne RWZI wordt gesteld. Wij pleiten ervoor de Huizer 
RWZI te amoveren en te streven naar een regionale RWZI elders die toekomstbestendig is qua 
techniek en capaciteit. Uitbreiding in het aangrenzende Natura2000-gebied van de Huizer RWZI 
vinden wij geen optie. 
 
Om de rijke natuur ten westen van de haven meer bekendheid en belevingsmogelijkheden te 
geven vinden wij een goed idee. Natuur is een belangrijk ‘selling point’ van het Gooi. Het trekt 
een publiek dat natuurbeleving graag combineert met cultuur en horeca. Dit gegeven vinden wij 
weinig uitgewerkt in de concept Kustvisie. 
 



 

 
Alles overziend zijn wij positief over de ‘functiescheiding’ van natuurlijke kust, actieve kust en 
groene kust; ruimtelijke ordening vraagt ruimtelijk ordenen. De ideeën voor het Gooimeer 
houden onvoldoende rekening met het beleid van hogere overheden t.a.v. beschermde natuur. 
Bij de regionale positionering van Huizen worden kansen gemist door een te enge blik op alleen 
de kustzone. Huizen ligt op de unieke plek waar heuvelrug en water elkaar ontmoeten! 
Nogmaals: de ontbrekende intergemeentelijke afstemming is een groot gemis. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

    
H. Metz      W. Biermann 
voorzitter      secretaris 
   
 
   
 
Bijlage. 
 


