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Persbericht: Vergunning Blaricum Beach ten 

koste van de natuur. VVG maakt bezwaar. 
 

De Vrienden van het Gooi zijn er om de natuur in het Gooi beschermen. Er zijn 

wetten en regels die het zelfde doel hebben. Het is in het belang van de natuur dat 

overheden zich daar aan houden. Natuur is om van te genieten, maar kan niet 

zomaar worden opgeofferd voor recreatie. 

 

De Gemeente Blaricum heeft een strand en verhardingen aangelegd op het 

natuurgebied bij de Stichtse Brug en een vergunning verleend voor een tijdelijke 

strandtent. Dit als aanloop naar een horeca paviljoen en misschien later ook nog 

naar de landtong met bebouwing van Blaricum aan Zee. De Vrienden van het Gooi 

hebben hiertegen bezwaar ingediend. 

 

Het voorland van de Stichtse Brug en het daarvoor gelegen water maken deel uit van het 

Natuurnetwerk Nederland. De Provincie is aangewezen als beschermer van deze 

gebieden. De gemeente kan hier niet alleen over beslissen. De Provincie verplicht de 

gemeente Blaricum het recreatiestrand te onderhouden als “kruiden- en faunarijk 

grasland”. In plaats daarvan hebben zij het verkleind door er zand op te storten en 

verhardingen aan te brengen. Het recreatieve belang van de Gemeente en de beloften aan 

de bewoners van de Blaricummermeent zijn hier ondergeschikt aan de taak van de 

Provincie om dit unieke stuk natuur te beschermen. De plannen zijn niet getoetst door de 

Provincie en de vereiste toestemming ontbreekt. 

 

De Provincie geeft aan dat intensivering van het recreatief gebruik (inclusief bebouwing of 

andere voorzieningen) ten koste van de waardevolle begroeiing ongewenst is. Nieuwe 



 

activiteiten, waaronder een horecavoorziening, zijn alleen toegestaan als er “een groot 

maatschappelijk belang is”. Met alle respect voor de strandgasten die er plezier aan 

beleven, recreatiepret voldoet niet aan dit criterium. En als dat al het geval zou zijn: er zijn 

geen alternatieven onderzocht en de vereiste natuurcompensatie ontbreekt. 

 

Vooral in het oostelijke deel van het recreatiegebied groeien bijzondere en zeldzame 

planten en er leven beschermde diersoorten. Badgasten zonnen en voetballen daar nu in 

grote getale. Als surfstrandje was er nog wel een balans tussen beperkte recreatie en 

natuurbehoud. 

 

De upgrade van het strand in combinatie met de aantrekkingskracht van de horeca zorgen 

voor een veel grotere toeloop en daarnaast ook voor verstoring in de avonduren. Op mooie 

dagen staan auto’s tot in de berm. De vraag “of dat allemaal maar zo kan en mag” willen 

de Vrienden van het Gooi nu wel eens getoetst zien. 

 

Kijk voor meer informatie en de rapporten over de natuurwaarden op onze website en 

in ons dossier voor de voorgeschiedenis van de Jachthaven en Blaricum aan Zee 
 

  

 

 

 

De VVG denkt mee met de kustvisie huizen. 
 

Onze speciale aandacht gaat uit naar bescherming van de natuur, om te voorkomen 

dat deze wordt opgeofferd voor intensieve recreatie. 

 

De punt van het havenhoofd willen wij graag groen houden. Plannen om het strand bij 

Gooierhoofd en de Zomerkade aantrekkelijker te maken zijn begrijpelijk, maar het 



 

opspuiten van "Huizer wadden" is voor ons een stap te ver. Ook camping of 

overnachtingsplekken in cabins op het eiland Huizerhoef kunnen wat ons betreft niet. Het 

water voor de kust - en daarmee de daar gelegen eilanden -  maken deel uit van het 

Natuurnetwerk Nederland en worden daardoor zwaar beschermd. 

 

De VVG wijst op het nut van fonteinkruid, als paaiplaats voor vissen en foerageergebied 

voor vogels. Gek genoeg is dit het gevolg van de verbetering van de waterkwaliteit. 

Natuurlijk wil je dat niet in de schroef van je boot, maar er is reden om selectief onderwater 

te maaien. 

 

Verder pleiten wij voor het verplaatsen van de waterzuiveringsinstallatie. De huidige 

installatie mist een eindtrap om fosfor en stikstof terug te winnen. Uitbreiding naar het 

naastgelegen natura 2000 gebied is wat ons betreft geen optie. 

 

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport van de provincie op onze site  
 

 

  

 

 

Extra aandacht voor de kust: Foto-expositie 

in Muiden 
 

Fotograaf Fred Willems creëerde een drietal foto exposities rond de kustplaatsen 

Muiden/Muiderberg, de vesting Naarden en Huizen. Elke kustplaats wordt een eigen 

manier in beeld gebracht. Het doel is de schoonheid en historische waarden op 

verschillende manieren in beeld te brengen. 

 



 

De expositie in Muiden wordt gehouden van 12 juni t/m 10 juli 2019 in de Bibliotheek 

Muiden, Kazernestraat 10. 

 

Muiden ligt aan de monding van de Vecht, grenzend aan het IJmeer. Er bestaan nog 

vrijwel complete tankversperringen op de dijk tussen Muiderberg en Muiden. Het was -

samen met het Muiderslot - een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de 

Stelling van Amsterdam. 

 

Kijk voor meer informatie en vast een voorproefje van een aantal schitterende foto’s ook 

even naar de website van Fred Willems. 
 

 

  

 

Vaderdag 16 juni: speurtocht op Zonnestraal 
  

Op 16 juni (Vaderdag) en organiseert de VVG, in samenwerking met de gemeente 

Hilversum een wandeling met speurtocht voor kinderen op Zonnestraal. Het hele 

gezin is welkom. Vraag  je ouders of grootouders af en toe een beetje te helpen, 

want soms is een beetje hulp wel prettig. 

 

De tocht van 2.5 KM duurt ongeveer een uur en is af te sluiten bij de Brasserie in het Ter 

Meulen paviljoen.  Deelname is gratis voor VVG leden, anderen € 5,== per gezin. Opgave 

van deelname bij voorkeur per mail.  Starten tussen 11.00 en 14.00 uur bij het 

parkeerterrein van Zonnestraal, Loosdrechtse bos 17, 1213 RH Hilversum. 
 

 

Kijk ook even naar ons wandelprogramma 

 

 

 

De foto's in deze VVG Nieuwsbrief zijn van Fred Willems en Dolf van Elten. De grafische afbeeldingen 

zijn van Okra Landschapsarchitecten. De informatie in deze nieuwsbrief is accuraat op het moment van 

opstellen. Wij kunnen echter nadere ontwikkelingen niet uitsluiten. Wij stellen dan ook voor om bij citeren 

eerst kennis te nemen van de laatste stand van zaken die te vinden is op onze website.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Hier kunt u zich afmelden voor de VVG Nieuwsbrief 
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