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Parkeerplaats vol. Wat nu? 
 

Persbericht: Geen parkeerplaatsen in een 

beschermd bos t.b.v. speelpark Oud 

Valkeveen. 
  

Het bestemmingsplan rond speelpark Oud Valkeveen wordt vernieuwd. De VVG 

heeft een zienswijze ingediend. Wij maken daarmee bezwaar tegen ongewenste 

effecten op de omliggende natuur en met name tegen de voorstellen die zijn 

gekozen om het parkeervraagstuk op te lossen. 

 

Een probleem van het speelpark is dat het aan alle kanten is omsloten door beschermde 

natuurgebieden. Alle behorend tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en/of Natura 2000. 

Daarmee zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het speelpark per definitie beperkt. Sinds 



 

een jaar of 4 à 5 trekt het park steeds meer publiek aan. Daardoor ontstonden problemen 

met parkeerdruk, lawaaioverlast en veiligheid. 

Het speelpark beschikt binnen de eigen grenzen over zo’n 500 parkeerplaatsen. Dat is al 

ruim 4x de parkeernorm van maximaal 120 plaatsen. Desalniettemin blijkt dat het 

speelpark behoefte heeft aan nog eens 500 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen 

kunnen alleen worden gevonden langs de openbare weg, of in de omringende natuur. 

 

Links van het park is in een (beschermd) weiland een tijdelijke parkeeroplossing 

gevonden. In samenhang daarmee is er een parkeerverbod gekomen voor de omliggende 

toegangswegen. Een definitieve oplossing voor het parkeerprobleem zou het kappen van 

1,3 ha NNN-bos aan de rechterzijde zijn. Daarmee wordt natuurgebied aan het 

Natuurnetwerk Nederland onttrokken en dit is strijd is met de provinciale ruimtelijke- en 

natuurregelgeving. 

 

Speelpark Oud Valkeveen bezorgt al heel lang aan veel mensen heel veel plezier. De VVG 

wil ook graag dat dat zo blijft. Maar de grens aan de groei van het park is inmiddels 

overschreden. Het huidige bestemmingsplan ging nog uit van ca 130.000 bezoekers per 

jaar. Nu dat er inmiddels 200.000 à 300.000 zijn geworden is het park uit zijn jasje 

gegroeid. 

 

De leef-, woon- en werkomgeving, (verkeer)veiligheid en bereikbaarheid zijn in het 

geding.  Speciaal de toename van de parkeerbehoefte van het speelpark is nu 

buitenproportioneel en verdraagt zich daarmee niet met een goede ruimtelijke ordening. 

Indien een parkeerbehoefte van in totaal 1000 plaatsen blijft, past het speelpark 

planologisch niet (meer) op deze plek. 

 

Kijk voor meer informatie op onze website 

En de volledige tekst van de ingediende zienswijze 

  
 

 

Hieronder een bordje van Staats Bosbeheer bij de beoogde ingang van het nieuwe 

parkeerterrein. Een vriendelijk hertje vraagt om honden aan de lijn te houden om de rust in 

het bos niet te verstoren. De rust verstoren met geparkeerde auto's is ons een stap te ver. 
 

 

 

 

 



  

De VVG denkt mee met de kustvisie Gooise 

Meren. 
 

De VVG heeft deelgenomen aan een aantal participatiecessies n.a.v. de kustvisie van de 

gemeente Gooise Meren. Wij pleiten voor behoud en versterking van de langs de gehele 

kust van IJmeer, Gooimeer en Eemmeer aanwezige natuur. Vormen van massarecreatie 

passen hier niet. Toename van verontrusting van het omliggende Natura2000gebied door 

geluid, licht en hoge bouwwerken wijzen wij af. 

 

Naast Oud Valkeveen zijn wij ook niet gerust op de ontwikkeling van het Naarderbos. 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. 

 

Financiering van bos- en natuurbeheer volgens 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 is de gemeente 

medeoprichter, mede-eigenaar en daarmee beheerverantwoordelijk. 

 

Ook aandacht voor de schootsvelden van Naarden. 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. Daar zijn wij het uiteraard 

niet mee eens. 

 



 

Ook heeft de VVG een eigen visie op de ‘fonteinkruid-problematiek’. 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. 

 

Bekijk hier de volledige brief aan de gemeente 

  
 

 

  

Update Blaricum Beach: op 11 juli was er een 

hoorzitting van de commissie 

bezwaarschriften. 

Bij deze hoorzitting verschenen voor de commissie: twee vertegenwoordigers van de 

gemeente, enkele bestuursleden van de VVG en de uitbater van de strandtent, die een 

petitie overhandigde met een oproep aan de Gemeente er voor te zorgen dat de strandtent 

mag blijven. 

De commissie ontving informatie dat bij het beoordelen door de provincie of een 

ontwikkeling mogelijk is, de planvorm (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) geen 

rol speelt. 

Volgens een in de procedure ingebracht mailbericht van de provincie is in de natuurtoetsen 

behorend bij de ruimtelijke onderbouwing door de gemeente de Provinciale Ruimtelijke 

verordening (PRV) niet meegenomen. Hierdoor zijn twee zaken op het gebied van NNN 



 

niet goed opgenomen. Ten eerste is de beschrijving van het gebied door de provincie 

(WKW) niet gebruikt voor de toets. Daarnaast is het oppervlakteverlies (door het 

opbrengen van het zand) als “niet significant” beoordeeld, maar significantie is geen item 

meer bij oppervlak: ELK oppervlakteverlies is ontoelaatbaar. 

Zie ook ons dossier: Blaricum Beach  

  
  

 

 

 

Ook in de tweede helft van 2019 hebben wij weer een aantrekkelijk 
wandelprogramma. Kijk hier even en zet de wandelingen vast in uw 

agenda 

 

 

 

 

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 

   

  

  

 
 
 
 


