
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Gooise Meren 
Brinklaan 35 
1404 EP Bussum 
 
 
Huizen, 11 juli 2019 
 
Onderwerp: Inbreng in het participatieproces Kustvisie Gooise Meren 
 
 
Geacht College, 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi stelt zich sinds 1935 ten doel om het bijzondere karakter 
van het Gooi ten aanzien van natuur, landschap en erfgoed zo goed mogelijk te beschermen. 
 
Wij leveren hierbij graag onze bijdrage in het participatieproces voor de Kustvisie Gooise Meren, 
aanvullend op onze inbreng tijdens de participatiesessies. 
 
De gemeente Gooise Meren draagt verantwoordelijkheid voor waardevolle landschappen en 
waardevolle natuur, zowel aan de directe kust als in aangrenzende gebieden die daar historisch en 
landschappelijk mee verbonden zijn. 
 
Wat zijn die waarden? Wij willen kortheidshalve verwijzen naar een aantal goede beschrijvingen, 
welke een status hebben of krijgen in het provinciaal en rijksbeleid: 

- De beschrijving van Wezenlijke Kenmerken en Waarden van het Natuurnetwerk 
Nederland, in 2018 vastgesteld bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening; 

- De beschrijving van Bijzondere Provinciale Landschappen, momenteel in consultatie-
overleg tussen provincie en belanghebbenden waaronder ook uw gemeente; dit wordt een 
toetsingskader bij de nog vast te stellen Provinciale Omgevingsverordening; 

- De beschrijving van natuurwaarden in het beheerplan voor de Natura 2000-gebieden 
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever en Markermeer & IJmeer. 

Daarnaast vinden wij de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie Noord-
Holland een belangrijk document, in 2018 vastgesteld als handreiking bij het inpassen van nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap. 
Ten slotte stellen wij vast dat in uw gemeente omvangrijke gebieden zijn gelegen binnen de 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterline, beide geplaatst op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. 
 
Wij verwachten van de gemeente dat zij dit beleid respecteert en helpt handhaven en de in 
bovengenoemde stukken beschreven waarden in de kustvisie opneemt als duurzaam te 



 

beschermen en te behouden. 
 
Wij willen u twee noties meegeven over de gemeentelijke Kustvisie in groter verband. 
Ten eerste de constatering dat in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) uw gemeente 
verantwoordelijk is voor drie unieke landschappen voor natuur- en landschapsbeleving. Dat 
vraagt om een goede balans tussen behoud van waarden en verantwoord publiek gebruik. 
Vormen van massarecreatie passen hier niet, publieksvoorzieningen t.b.v. wandelen, fietsen, 
natuurobservatie wel; waarbij voorlichting en educatie kunnen bijdragen aan het besef dat hier 
iets bijzonders te beleven valt. Dit besef bevordert publiekswaardering en publiekssteun voor 
bescherming en goed beheer. 
 
De drie landschappen waar wij op doelen zijn: het Naardermeer, de Zeedijk langs het IJmeer en 
de klifkust op de grens van Heuvelrug en Gooimeer. 
Het Naardermeer is bekend als eerste Natuurmonument van ons land, het enige natuurlijk 
ontstane zoetwatermeer in het Gooi. De waterkwaliteit vraagt om het weren van 
verontreinigende invloeden en de natuur moet worden beschermd tegen verstoring uit de 
omgeving. 
De Zeedijk tussen Muiden en Muiderberg is de enige plek in het Gooi waar het water nog tegen 
de steenoever van de dijk klotst, met een wijds uitzicht dat herinnert aan de uitgestrekte 
Zuiderzee. 
De klifkust tussen Naarden en Huizen is uniek als ‘einde van de Heuvelrug’. Zoals de Heuvelrug 
iconisch begint bij de Grebbeberg langs de Rijn, eindigt hij hier bij de Eukenberg aan het 
Gooimeer. 
Niet alleen vanaf het land zijn Zeedijk en klifkust goed beleefbaar, ook vanaf het water is dit een 
aantrekkelijk ensemble. 
 
Onze tweede notie betreft de samenhang van natuur en landschap langs de gehele kust van 
IJmeer, Gooimeer en Eemmeer. Dit vraagt om een intergemeentelijke visie op plekken waar 
natuur en landschap prevaleren en plekken waar ruimte is voor drukke recreatievormen en 
massavertier.  
De gemeente Huizen is u met haar concept-Kustvisie voorgegaan en wij betreuren het dat deze 
visie zich beperkt tot het eigen grondgebied, niet beargumenteerd vanuit een intergemeentelijke 
regionale recreatiezonering. Wij hebben tijdens uw tweede participatiesessie begrepen dat u wel 
uw visie in dit breder perspectief wilt bezien. Dit vinden wij belangrijk en te waarderen. 
 
Van een bestuurlijke visie verwachten wij dat er stippen op de horizon worden gezet vanuit een 
analyse van de huidige toestand, een analyse van de ruimere ruimtelijke context van regio en 
MRA en scenario’s m.b.t. demografie, economie, mobiliteit en verduurzaming. 
 
Over een scenario ter versterking van de natuur is vorig jaar reeds nagedacht door ARK 
Natuurontwikkeling in opdracht van de provincie Noord-Holland. Haar rapport ‘Natuurdroom 



 

2050’ voor Noord-Holland diende ter inspiratie voor de provinciale Omgevingsvisie 2050. Er is 
een apart hoofdstuk over Gooi en Vecht. Wij bevelen dit rapport u aan, ter inspiratie. 
Het rapport gaat uit van het benutten van kansen voor herstel van natuurlijke processen en het  
verbinden van natuurgebieden onderling, ook tussen droge en natte natuur. Wij vinden dat dit 
rapport een boeiend perspectief beschrijft.  
Echter, de suggestie om overal langs de Randmeren brede rietzomen te ontwikkelen voor een 
rijke vogelwereld onderschrijven wij niet voor de zone langs genoemde Zeedijk. Ook nieuwe 
vogeleilandjes voor de kust, een gehoorde suggestie in uw tweede participatiesessie, vinden wij 
hier geen goed idee. Voor versterking van de vogelrijkdom valt meer te bereiken in het oostelijk 
Gooimeer en Eemmeer dan in het IJmeer. 
 
Ook het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten leverden een inbreng voor de 
provinciale Omgevingsvisie 2050. Wij onderschrijven de door deze organisaties geformuleerde 
natuurambities, waaronder het herstellen van grondwaterstromen en het benutten van kwel. 
 
Inzoomend op het gemeentelijk grondgebied hebben wij twee majeure zorgpunten ten aanzien 
van ruimtelijke spanning tussen intensieve recreatie  en natuur. Ten eerste Oud-Valkeveen. Ons 
standpunt daarover hebben wij onder meer ingebracht in de Klankbordgroep Bestemmingsplan 
Oud-Valkeveen. Oplossing van de parkeerproblematiek kan niet wachten op uw Kustvisie maar 
moet urgent worden geregeld. Toename van verontrusting van het omliggende Natura2000-
gebied door geluid, licht en hoge bouwwerken wijzen wij af. Wij zullen dit opnemen in onze 
zienswijze op het ter visie liggende bestemmingsplan. 
Ten tweede zijn wij niet gerust op de ontwikkeling van het Naarderbos. Hier werd in een relatief 
rustige omgeving de golfsport beoefend in combinatie met wandel- en fietsroutes. Het is een 
landschap met bos- en natuurelementen met ontwikkelingsmogelijkheden. Wij horen signalen dat 
er vanwege exploitatie-opbrengsten gedacht wordt aan uitbreiding van horeca, verblijfsrecreatie 
en woningbouw. Ons pleidooi is: bezie de behoefte aan dit soort voorzieningen in groter 
verband, de kust van Almere inbegrepen. 
 
In uw participatiesessies hebt u een stelling voorgelegd over de financiering van bos- en 
natuurbeheer. Het profijtbeginsel (bezoekers betalen voor toegang) wijzen wij af. De gedachte 
dat recreatieondernemers verantwoordelijkheid voor natuurfinanciering zullen nemen, achten wij 
niet reëel. 
Een groot deel van bos- en natuurgebieden is in beheer bij het Goois Natuurreservaat. Daarvan 
bent u als gemeente medeoprichter, mede-eigenaar en daarmee beheerverantwoordelijk. Het gaat 
hier om een groot algemeen belang en een brede publieksfunctie. Wij pleiten er voor om in de 
Kustvisie op te nemen dat u uw aandeel in de kosten van het GNR-beheer zult blijven bijdragen. 
 
In uw gemeente ligt een groot aantal zanderijen. Zoals bij u bekend, heeft onze vereniging 
hierover in 2017 een inventarisatierapport gepubliceerd, met aanbevelingen voor beheer en 
behoud van het karakter. Wij pleiten ervoor de in de kustzone gelegen zanderijen als 



 

kenmerkende landschappen ruimtelijk te beschermen. Hieronder vallen de schootsvelden van 
Naarden, om militaire redenen afgegraven en open gehouden; dit is uniek in Europa. 
 
De Naardermeent is een van de weinige Gooise meenten die landschappelijk nog herinnert aan 
het voormalig gebruik als weidegrond en hooiland, in gemeenschappelijk gebruik bij 
rechthebbende boeren. Door de A1 is dit gebied nu ruimtelijk geïsoleerd van het ‘achterland’. 
Natuurontwikkeling vindt hier ongestoord plaats conform de doelstellingen van Natura 2000. 
Wij hebben in de derde participatiesessie ideeën gehoord over verstedelijking en commercialisatie 
van dit gebied. Wat ons betreft is dit geen stip op de horizon van uw Kustvisie. Wij pleiten 
ervoor om ruimtelijk te ordenen in ruimer verband dan alleen uw gemeente. Mocht er al behoefte 
zijn aan meer massavertier en verblijfsrecreatie, sluit dan aan op bestaande, goed ontsloten 
locaties zoals in Almere. Zie de historisch gave delen van de Gooimeerkust als waardevolle 
publiekstrekker voor de bezoekers die juist daarom van het Gooi komen genieten. 
 
Verder inzoomend naar specifieke locaties zien wij dat bewoners grote waarde hechten aan 
natuur en bos in hun directe woonomgeving; zij wonen ‘in het groen’ en willen dat graag zo 
houden. Het is begrijpelijk dat bijvoorbeeld de inwoners van Muiderberg opkomen voor behoud 
van het Kocherbos. Met natuur dichtbij huis voelen mensen zich verbonden en zij weten vaak 
goed wat daar leeft en groeit. Behoud dergelijke situaties, bepleiten wij. Ook een ‘losliggend’ klein 
bosgebied kan voor zowel natuur als bewoners van grote waarde zijn. Wij waarderen uw 
inspanningen voor de aanleg van tiny forests en moedigen u graag aan om ook zonder IVN-
Postcodeloterijgelden kansen te benutten voor aanleg van kleine natuurbosjes in woonwijken en 
nabij scholen. 
 
De derde en vierde participatiesessie hebben ons de indruk gegeven dat er breed draagvlak is 
voor vooral natuurgerichte, cultuurgerichte en familiegerichte recreatie. En dat hiervoor de 
bestaande gebiedskwaliteiten en voorzieningen een waardevol uitgangspunt zijn. Vul dit aan waar 
nodig en mogelijk, alles ‘op maat’, hoorden wij als inbreng. Wij steunen dit pleidooi. 
Opmerkelijk is dat de Coöperatie Gastvrije Randmeren in een internationaal gerichte PR streeft 
naar veel meer toeristisch bezoek aan de Randmeren. Dit staat op gespannen voet met wat de 
inwoners van uw gemeente willen. Deze Coöperatie lijkt zich te hebben losgemaakt van de 
bestuurlijke participanten en opdrachtgevers en streeft naar voorzieningen die in strijd zijn met 
het natuurbeleid. Wij vragen de gemeente hier kritisch op te zijn en haar eigen verantwoordelijk-
heid in te nemen. 
 
Tenslotte willen wij u onze visie op de ‘fonteinkruid-problematiek’ geven. Het Gooimeer is altijd 
ondiep geweest. De waterkwaliteit is aanzienlijk verbeterd, waardoor er een ontwikkeling 
plaatsvond waarin momenteel fonteinkruid de watervegetatie domineert. Veel plantenetende 
vogels profiteren van dit voedsel, waaronder de zeldzame Kleine Zwaan. Dit is een fase in de 
verdere natuurlijke ontwikkeling waarin roofvissen verminderen en plantenetende vissen 
toenemen. Door intensief maaien van fonteinkruid wordt deze natuurlijke successie geremd en 



 

duurt ‘het fonteinkruidprobleem’ voort, met aanzienlijke maatschappelijke kosten. 
Wij dringen er op aan om vaargeulen en zwemplekken open te houden en elders de natuurlijke 
ontwikkeling niet te verstoren. Het grote vaarwater ligt niet in het Gooimeer, maar ten westen 
van de Hollandse Brug. 
 
Samenvattend is ons pleidooi om uw kust met historisch herkenbare landschappen en 
waardevolle natuurgebieden te zien als affiche voor bezoek door natuur- en cultuurliefhebbers, 
en als kostbaar ‘bezit’ van uw eigen inwoners. Dit is uw specifieke kwaliteit in de Metropoolregio 
Amsterdam. Geef niet toe aan projectontwikkelaars die uw kust willen vercommercialiseren, 
bebouwen, ‘nuttig willen maken’, ‘levendig willen maken’ en wat dies meer zij. Als er al behoefte 
aan zou zijn: voor deze ideeën moet worden gezocht naar minder kwetsbare plekken elders. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

    
H. Metz      mw. W. Biermann 
voorzitter      secretaris 
   
 
   
 
 


