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Beoordeling van de ecologische aspecten van de ‘Natuurtoets strandpaviljoen 

Voorland Stichtsebrug’ en de ‘Flora- en faunainventarisatie Voorland Stichtse 

Brug te Blaricum’ 

In opdracht van de gemeente Blaricum heeft Royal Haskoning DHV een Natuurtoets (29 juli 
2019) opgesteld voor de bouw van een permanent strandpaviljoen. Daar deze Natuurtoets 
grotendeels is gebaseerd op de Flora- en faunainventarisatie d.d. 31 januari 2019 wordt deze 
inventarisatie hierbij tevens beoordeeld.  
Tevens zijn bij de beoordeling betrokken het rapport Upgrade Voorland Stichtsebrug en 

plaatsing tijdelijk strandpaviljoen d.d. 17 januari 2019 alsmede het door Loos van Vliet 

opgestelde inrichtingsplan d.d. 1 mei 2018.  

Samenvatting 
Geconstateerd wordt dat de twee eerstgenoemde rapporten (van 29 juli 2019 en 31 
januari 2019) onvolledig en deels onjuist zijn. Daardoor zijn negatieve effecten op de  
instandhoudingsdoelstellingen van het recreatiestrand niet uitgesloten.  
Tevens is gebleken dat de auteurs van de twee eerstgenoemde rapporten mogelijk over 
onvoldoende plantenkennis beschikken waardoor de samenstelling van en de effecten op 
de plantengroei van het recreatiestrand onderbelicht zijn gebleven. Een beschrijving en 
waardering van de plantengroei op de oostelijke helft van het recreatiestand ontbreekt 
terwijl in de Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in Noord-Holland (wkw, 
onderdeel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening artikel 19) is omschreven dat hier 
ook bijzondere soorten voorkomen. Niet onderkend is dat het deels om andere 
plantensoorten gaat dan op het groene strand groeien. De bijzondere en kwetsbare 
paddenstoelenflora op het strand wordt niet genoemd. Een significante aantasting van de 
wezenlijke kenmerken en waarden is daardoor niet uitgesloten.  
De potentiële natuurwaarden zijn niet beschreven.  
In de beoordeling wordt uitsluitend uitgegaan van wettelijk beschermde soorten. Soorten 
van de Rode Lijst en de geldende zorgplicht blijven buiten beschouwing. 
Een vermindering van de oppervlakte van het NNN is reeds opgetreden doordat in het 
voorjaar van 2019 op een deel van het recreatiestrand een dikke laag zand is aangebracht. 
Dit was door de gemeenteraad slechts gedeeltelijk met genoemd Inrichtingsplan van 1 mei 
2018 vastgesteld  en door de provincie in het geheel niet goedgekeurd. Daardoor ontbrak 
de planologische basis voor het uitvoeren van deze maatregelen en is de samenhang 
tussen het zuidelijke bosje en de oostelijker gelegen terreindelen verstoord.  
De sterke toename van de recreatie in 2019 heeft een negatief effect gehad op flora en 
fauna van het oostelijk deel van het recreatiestrand en het zuidelijke bosje. Evaluatie van 
deze effecten heeft niet plaats gevonden. Effecten van het mosseldiner zijn eveneens niet 
geëvalueerd. Evaluatie was ook niet mogelijk omdat Royal Haskoning zowel in 2018 als in 
2019 de broedvogels, vaatplanten en paddenstoelen op het recreatiestrand en in het 
zuidelijke bosje niet heeft geïnventariseerd.  
Volgens de wkw is “het mozaïek aan (schrale) graslanden van het Voorland met een hoog 
aantal aan bijzondere planten- en paddenstoelsoorten …. nagenoeg onvervangbaar. 
Locaties met vergelijkbare schakeringen aan gradiënten en bijbehorende soortenrijkdom 
zijn zeer zeldzaam in Nederland.” 
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Algemeen 
Alle vier rapporten hebben betrekking op het zogenaamde recreatiestrand, ook wel 

surfstrand of Stichtse strand genoemd. De gemeente gebruikt consequent de aanduiding 

recreatiestrand terwijl dit strand als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

beschouwd dient te worden als natuurgebied met recreatief medegebruik. Het gebied is 

door de provincie niet aangeduid met het natuurbeheertype ‘Multifunctionele natuur’, dat 

wordt toegepast als sprake is van zowel een duidelijke natuur- als een recreatieve functie, 

maar als ‘kruiden- en faunarijk grasland’.  

Voor de duidelijkheid gebruiken wij in het vervolg ook de term recreatiestrand.  

Het recreatiestrand bestaat uit twee delen, een westelijke en een oostelijke helft; deze 
vormen een geheel. Het zijn resp. de nummers 3 en 2 op onderstaand kaartje. In de 
rapporten van Royal Haskoning worden deze helften gezamenlijk aangeduid als zuidelijk deel 
en wordt het verder naar het noordoosten gelegen groene strand (nr. 1) aangeduid als 
noordelijk deel.  
 

 
 
De westelijke helft van het recreatiestrand  is in het voorjaar van 2019 bedekt met een dikke 
laag zand ( circa 40 cm). Zie foto’s. Hierdoor is een substantiële vermindering van de 
oppervlakte van het NNN is opgetreden. Dit gedeelte wordt door de gemeente ontwikkeld 
als een evenemententerrein. Jaarlijks wordt hier in januari een nieuwjaarszit gehouden. In 
mei 2019 is hier een tijdelijke strandtent geplaatst en in september 2019 is hier gedurende 
tien dagen een mosseldiner gehouden. De gemeente wenst hier in 2020 een permanent 
strandpaviljoen te plaatsen. Ten onrechte wordt op pagina 17 van de Natuurtoets gesteld 
dat de natuur zich na afbraak van de tijdelijke strandtent kan herstellen.   
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Zandsuppletie in Natuurwerk Nederland (kruiden- en faunarijk grasland), 3 mei 2019 
 

 
 
Strandtent op opgespoten zand in Natuurnetwerk Nederland (mei 2019) 
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De oostelijke helft van het recreatiestrand bestaat uit een schraal grasland dat in botanisch 
opzicht van grote betekenis is. Hier groeien verscheidene zeldzame planten die niet op het 
verder naar het noordoosten gelegen groene strand voorkomen. Op de ambitiekaart van het 
provinciale Natuurbeheerplan 2019 is het gehele recreatiestrand aangeduid als kruiden– en 
faunarijk grasland. In de tot artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening behorende 
beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden (wkw) is vermeld onder het kopje 
Kernkwaliteit: “Kleinschalige natuur met extensieve graslanden en recreatief gebruik; ook 
op het recreatiestrand zijn bijzondere soorten aan te treffen (N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland)…. Een verdere overeenkomst met duingebieden is de rijkdom aan 
paddenstoelsoorten, waarvan er 15 kenmerkend zijn voor de zogenaamde wasplanten-
graslanden. Hiervan zijn 12 soorten nationaal zeldzaam. Ze zijn kenmerkend voor stabiel 
beheerde schrale graslanden op ongestoorde bodems en in ons land en ook daarbuiten 
zeer zeldzaam geworden. Ze zijn beperkt tot het noordoostelijke deel van het 
recreatiestrand, op het groene strand ontbreken ze.”  
Saillant is dat in de Upgrade (17-1-2019, pag. 19) vermeld wordt dat voorkomende soorten 
in het kruiden- en faunarijk grasland op het recreatiestrand (tamelijk) algemeen zijn en dat 
er nauwelijks bijzondere soorten voorkomen. Op pagina 18 wordt zelfs geponeerd dat een 
relatief groot deel van het aanwezige kruiden- en faunarijk grasland wordt aangetast maar 
dat de natuurwaarde van dit grasland erg laag en goed vervangbaar is. Bovendien wordt 
gesteld dat het kruiden- en faunarijk grasland algemeen in Nederland is en dat het goed 
vervangbaar is. Dit is onjuist. In de wkw schrijft de provincie: “Het mozaïek aan (schrale) 
graslanden van het Voorland met een hoog aantal aan bijzondere planten- en 
paddenstoelsoorten is eveneens nagenoeg onvervangbaar. Locaties met vergelijkbare 
schakeringen aan gradiënten en bijbehorende soortenrijkdom zijn zeer zeldzaam in 
Nederland. 

De wkw omvatten zowel de actuele als de potentiële natuurwaarden als de daarvoor 
noodzakelijke abiotische en ruimtelijke condities. 
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Voor het recreërende publiek vormen beide helften van het strand een geheel. Het publiek 
waaiert op zonnige dagen uit over het hele strand. Door plaatsing van de tijdelijke 
strandkeet is het aantal bezoekers vergeleken met 2018 sterk toegenomen, waardoor ook in 
de kwetsbare oostelijke helft van het strand de recreatiedruk sterk is toegenomen. Ook in 
het verder naar het noordoosten gelegen groene strand is dit het geval. 
 

 
 
Overvol strand (mei 2019) 
 
Beoordeling Natuurtoets 
Op pagina 5 is vermeld: ‘De nieuwe situatie brengt mogelijk meer bezoekers en eventueel 
honden met zich mee.’ Op pagina 14 is gesteld dat het noordelijke deel van het Voorland (dit 
is het groene strand, nr. 1 op het kaartje op pagina 2) naar verwachting te maken zal krijgen 
met verhoogde verstoring door mensen en (vooral) loslopende honden. Op pagina 20 is de 
conclusie dat niet is uitgesloten dat als gevolg van de toename van recreanten sprake kan 
zijn van een significante aantasting van de wkw op het recreatiestrand. Vervolgens worden 
uitsluitend suggesties gedaan voor het groene strand en het zuidelijke bosje. Eind 2019 is dit 
niet geëvalueerd.  
 
Op  pagina 21 in de Natuurtoets 2019 is geschreven: “Door het beter benutten van de 
potentie van het grasland op het recreatiestrand zal de natuurkwaliteit verbeteren. Het 
recreatieve gebruik leidt hier door betreding niet tot aantasting van de vegetatie. De 
waardevolle soorten ontwikkelen zich ondanks dit gebruik.” In de Natuurtoets is niet 
aangegeven hoe de potentie van dit grasland beter benut kan worden en hoe de 
natuurkwaliteit kan verbeteren. In de Natuurtoets wordt uitsluitend vermeld dat het 
kruiden- en faunarijk grasland op het recreatiestrand al onder invloed staat van betreding 
door het recreatieve gebruik en dat gezien de huidige hoge natuurwaarden de betreding een 
minder groot knelpunt is. Dit is onjuist. In de Upgrade (pag. 20) staat zelfs: “De aantasting 
van het grasland in het zuidelijk deel (bedoeld is het hele recreatiestrand) is met de toename 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT4ZqbrcnlAhVKa1AKHd8IDu4QjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwi4vaeXrcnlAhWEb1AKHeyxBy8QjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laardercourant.nl%252Fnieuws%252Falgemeen%252F137891%252F-foto-s-stichtse-strand-bomvol-met-badgasten-kom-niet-met-de-auto-%26psig%3DAOvVaw1L_Y18jR1IT7vBVgC1QQKv%26ust%3D1572709169586238&psig=AOvVaw1L_Y18jR1IT7vBVgC1QQKv&ust=1572709169586238
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van recreatie onvermijdelijk, maar de kwaliteit van dat grasland is dermate laag dat de 
aantasting niet significant is.” Verderop zal blijken dat in 2019 de sterke toename van 
recreatie (betreding en eutrofiëring) wel degelijk al heeft geleid tot een negatieve invloed op 
de waardevolle vegetatie in de oostelijke helft van het recreatiestrand. 

Terwijl de actuele natuurwaarden van de oostelijke helft van het recreatiestrand in de 
Natuurtoets 2019 niet beschreven zijn ontbreekt ook een visie op de potentiële 
natuurwaarden. In de wkw (pag. 5 sub 6 Vervangbaarheid) is gesteld: “Het mozaïek aan 
(schrale) graslanden van het Voorland met een hoog aantal aan bijzondere planten- en 
paddenstoelensoorten is eveneens nagenoeg onvervangbaar. Locaties met vergelijkbare 
schakeringen aan gradiënten en bij behorende soortenrijkdom zijn zeer zeldzaam in 
Nederland.” 
 
Dat de auteur van de Natuurtoets 2019 onvoldoende plantenkennis bezit blijkt ook uit het 
advies op pagina 21 om de strook met parnassia langs de bosrand na eind augustus te 
maaien. Parnassia groeit hier verder zuidwaarts dan op figuur 5-5 is aangegeven. Eind 
augustus begint parnassia te bloeien en bloeit vervolgens de hele maand september. Begin 
september 2019 is het hele recreatiestrand in opdracht van de gemeente gemaaid conform 
het advies in de Natuurtoets. Daarbij zijn honderden exemplaren van de parnassia 
afgemaaid waardoor de zaadvorming en de nectarbron voor insecten zijn belemmerd. Door 
het onjuiste advies van Royal Haskoning kon ook de zorgplicht niet nagekomen worden. 
minder maaien zou trouwens voor de hele oostelijke helft van het recreatiestrand moeten 
gelden vanwege de potenties van de vegetatie. Met name de ontwikkeling van de aanwezige 
heidesoorten wordt belemmerd door te vaak maaien.  
Op pagina 22 wordt gesteld dat de zone waar parnassia groeit nat is en minder in trek is bij 
recreanten. Dit is onjuist. In het zomerhalfjaar is deze zone droog en zitten veel recreanten 
in het gras aan de bosrand. Dit blijkt ook uit de vele brandplekken die dit jaar door het 
gebruik van barbecues en open vuur op de grond in deze zone zijn ontstaan.  
Op pagina 19 en 20 wordt de aantasting van de wkw besproken. Niet duidelijk is aangegeven 

dat de kernkwaliteit ‘kleinschalige natuur met extensieve graslanden en recreatief gebruik’ 

voor het hele Voorland geldt. Vervolgens wordt op basis van de PRV een indeling in vijf 

subcategorieën gegeven. Daarin zitten twee fouten. De aanduiding multifunctionele natuur 

geldt niet voor het hele Voorland en de aanduiding paddenstoelen (met name in het bos bij 

de KNRM) berust niet op een categorie uit de PRV. Bovendien groeien de meeste bijzondere 

paddenstoelen niet in het bos bij de KNRM maar in de noordoosthoek van het schrale 

grasland op de oostelijke helft van het recreatiestrand. 

In de waardering (tabel 4.1 op pag. 6) wordt uitsluitend uitgegaan van wettelijk beschermde 

soorten. Bij de vaatplanten wordt dan ook vermeld dat geen beschermde soorten aanwezig 

zijn. Dit is juist. Parnassia, rietorchis, moeraswespenorchis, brede wespenorchis, grote 

keverorchis en ronde zonnedauw waren beschermd onder de Flora- en faunawet. Hun 

beschermde status is vervallen met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 

1 januari 2017.  

Op het recreatiestrand komen verscheidene plantensoorten voor die op de Rode Lijst staan. 
Rode Lijsten hebben geen juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke 
signaleringsfunctie. Overheden en natuurbeheerders worden verondersteld met de soorten 
op de lijst rekening te houden. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen 
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van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren. 
De Wet natuurbescherming vereist van provincies dat zij de nodige maatregelen nemen voor 
het behoud en herstel van een gunstige staat van instandhouding van soorten die op de  
Rode Lijst staan (artikelen 1.5 en 1.12c van de Wet Natuurbescherming). 

Op het recreatiestrand zijn in 2019 twee meter brede paden van betonplaten naar de 
tijdelijke strandtent aangelegd. Deze waren niet voorzien in het inrichtingsplan van Loos van 
Vliet en in het rapport Upgrade van 17 januari 2019. Deze zijn dus ook niet goedgekeurd 
door de gemeenteraad. Deze verharding is in een verhoogd bed van zwarte grond gelegd, 
aan beide zijden 1 meter breed. In totaal is dus een strook van 4 m breed verstoord. Na het 
aanbrengen van zwarte grond zijn allerlei stikstofminnende planten opgekomen die niet in 
het schrale grasland thuishoren. Dit zal uiteindelijk tot de groei van brandnetels leiden. 
 

 

Hoge stikstofminnende planten langs betonpad (3 september 2019) 
 

In de afgelopen jaren is de flora intensief geïnventariseerd  door deskundige vrijwilligers. 
Door verschillen in het microreliëf en in de samenstelling van de bodem kunnen 
verschillende vegetatietypen in de oostelijke helft van het recreatiestrand onderscheiden 
worden. Aan de oostrand is het laagste en natste deel waarin parnassia talrijk voorkomt. Op 
enkele andere lage plekken met hertshoornweegbree, aardbeiklaver en zomprus blijft na 
een regenbui enige tijd water staan. Er zijn duintjes met een ijle pionierbegroeiing van o.a.  
dwergviltkruid, zilverhaver, vroege haver en kleine vogelpootje die overgaat in een vegetatie 
die zich in de richting van heide ontwikkelt. Karakteristiek daarvoor zijn o.a. struikhei,  
dophei, trekrus, duinroos en borstelgras. Verder naar het westen, in de buurt van het 
volleybalveld, groeien addertong en blauwe zegge. In het hele recreatiestrand vallen o.a. 
strandduizendguldenkruid, stijve ogentroost, kruipwilg, kleine leeuwentand en dwergzegge 
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op. Alle in deze alinea genoemde plantensoorten zijn karakteristiek voor schrale graslanden; 
allemaal waargenomen in 2019. 
Deze summiere beschrijving vormt een schril contrast met de onvolledige c.q. ontbrekende 
rapportages van Royal Haskoning. Gezien de sterk toegenomen recreatiedruk na plaatsing 
van de strandkeet en de van kracht zijnde wkw had de flora van de oostelijke helft van het 
strand door Royal Haskoning geïnventariseerd moeten worden. Mogelijk is dit niet gebeurd  
doordat de auteurs van de rapportages over onvoldoende plantenkennis beschikken. Als dit 
het geval is had Royal andere specialisten moeten inschakelen.  
In de Flora- en faunainventarisatie uit 2018 wordt geen enkele plantensoort van de 
oostelijke helft van het recreatiestrand genoemd terwijl in de wkw expliciet wordt vermeld 
dat op het recreatiestrand ook bijzondere soorten zijn aan te treffen. In de Natuurtoets (pag. 
10) is uitsluitend vermeld dat de vegetaties ter hoogte van het recreatiestrand minder 
soortenrijk zijn. Niet onderkend is dat op het recreatiestrand verscheidene bijzondere 
plantensoorten (o.a. Rode Lijstsoorten) voorkomen die elders in het Voorland (inclusief het 
groene strand) ontbreken.  
Het tot het noordoostelijk deel van het recreatiestrand beperkte wasplatengrasland met 12 
soorten paddenstoelen die nationaal zeldzaam zijn en die expliciet vermeld worden in de 
wkw worden in de Natuurtoets niet genoemd.  
 
Uit recent uitgevoerde inventarisaties blijkt dat op het recreatiestrand vier Rode Lijstsoorten 
groeien. Een drietal andere Rode Lijstsoorten groeit zowel op het groene strand als op het 
recreatiestrand. Uit de eerste tabel blijkt tevens welke soorten uitsluitend op het 
recreatiestrand groeien. 
 

Planten die op het recreatiestrand groeien en niet op het groene strand: 

Addertong --- 

Blauwe zegge --- 

Borstelgras Rode Lijst: gevoelig 

Duinroos --- 

Dwergviltkruid  Rode Lijst: gevoelig 

Gewone vleugeltjesbloem Rode Lijst: kwetsbaar 

Klein vogelpootje --- 

Scherpe fijnstraal Rode Lijst: kwetsbaar 

Strandduizendguldenkruid --- 

Struikhei  --- 

 

Planten die zowel op het recreatiestrand als op het groene strand groeien: 

Moeraswespenorchis Rode Lijst: kwetsbaar 

Parnassia  Rode Lijst: kwetsbaar 

Stijve ogentroost Rode Lijst: gevoelig 

 
In de wkw van het Voorland wordt tevens vermeld dat het microreliëf ongeschonden moet 
blijven en dat intensivering  van het recreatief gebruik (inclusief bebouwing of andere 
voorzieningen) ten koste van de waardevolle begroeiing ongewenst is. Welnu, de in de 
tabellen hieronder vermelde addertong en gewone vleugeltjesbloem (Rode Lijst kwetsbaar) 
zijn in 2019 niet op het recreatiestrand  waargenomen terwijl beide soorten in 2018 daar wel 
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aanwezig  waren. Oorzaak is vermoedelijk de toegenomen betreding in 2019. Bovendien 
waren in 2019 van soorten als Stijve ogentroost (Rode Lijst gevoelig) en 
Strandduizendguldenkruid duidelijk minder exemplaren aanwezig dan in 2018. Parnassia is 
hier in de afgelopen jaren ook achteruitgegaan. Daarentegen zijn grote weegbree, smalle 
weegbree, zilverschoon, kruipende boterbloem, madeliefje en witte klaver toegenomen. Dit 
zijn tredplanten en soorten van voedselrijker grasland.  
 
Wat de fauna betreft bleek dat de buizerd in 2019 niet in het zuidelijke bosje heeft gebroed 
terwijl dat daarvoor verscheidene jaren achtereen wel het geval was. Mogelijk is dit te wijten 
aan het feit dat in mei 2019 de strandkeet met zware machines op het recreatiestrand is 
aangebracht. In de Natuurtoets wordt verstoring van het buizerdnest uitgesloten omdat dit 
voldoende ver van de werklocaties (meer dan 100 meter) is verwijderd. Het is niet zeker dat 
zware machines op meer dan 100 meter afstand geen verstoring opleveren. In de 
Natuurtoets (pag. 11) zijn de kwetsbare perioden van de aanwezige beschermde diersoorten 
aangegeven: in de maand mei zijn bunzing, broedvogels, gewone dwergvleermuis en 
ringslang kwetsbaar. In de Upgrade van 17 januari 2019 (pag. 12) was aangegeven dat in de 
periode april t/m juni door de inzet van materieel verstoring door geluid, licht en optische 
effecten kan optreden. Daarom was in de Upgrade op pagina 21 aangegeven dat bij 
uitvoering van werkzaamheden in maart t/m augustus alle maatregelen moeten worden 
afgestemd met een ecoloog of door deze worden begeleid of uitgevoerd. Voor zover wij 
konden nagaan is dit niet gebeurd.( zie ook het bezwaarschrift van 14 juni inzake Blaricum 
Beach). In de Natuurtoets zijn op pagina 14 en 15 dezelfde maatregelen geadviseerd voor 
realisatie van een permanent strandpaviljoen. De mitigerende maatregelen zijn nog niet 
nader uitgewerkt.  

Op pagina 14 en 21 van de Natuurtoets 2019 is voorgesteld om door het plaatsen van rasters 
het groene strand jaarrond af te sluiten en op pagina 21 het zuidelijke bosje uitsluitend in 
het broedseizoen. De geadviseerde afsluitingen zijn in 2019 niet uitgevoerd. Daar de buizerd 
in het zuidelijke bosje jaarrond beschermd is dient dit bosje ook jaarrond afgesloten te 
worden.  

De Flora- en faunainventarisatie door Royal  Haskoning is in 2018 uitgevoerd. Er zijn door 
Royal Haskoning geen inventarisaties uitgevoerd in de periode na de upgrade in mei 2019. 
Dit gemis doet zich wat de fauna betreft het sterkst voelen bij de broedvogels en de 
vleermuizen (afgezien van planten en paddenstoelen op het recreatiestrand). Voor de 
broedvogels is uitsluitend vergelijking mogelijk met de gedetailleerde broedvogelkartering 
door de vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken uit 2015. In 2018 zijn door Royal Haskoning 
gegevens verzameld over de vleermuizen. Omdat gegevens van broedvogels en vleermuizen 
uit 2019 ontbreken is het niet mogelijk om de effecten van de tijdelijke strandtent en het 
mosseldiner op de natuur van het strand te beoordelen. Het gaat daarbij om 
foerageergebied van de gewone dwergvleermuis en om foerageergebied, 
paarverblijfplaatsen en migratieroute van de ruige dwergvleermuis. De tien avonden waarop 
het mosseldiner plaatsvond vielen precies in de kritieke periode van de ruige 
dwergvleermuis.  
Bovendien is niet bestudeerd wat het effect van los lopende honden en fietsers op het 
recreatiestrand is. Daarbij komt nog de verkleining van het oppervlak van het Natuurnetwerk 
Nederland door suppletie van zand op het strand. 
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Uit de broedvogelkartering 2015 door de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken weten we 
welke soorten in dat jaar in het gebied broedden. Voor het zuidelijke bosje betrof dit 
behalve de buizerd o.a. nachtegaal, matkop, grasmus, staartmees en zanglijster. In de 
bosschages tussen parkeerterrein en recreatiestrand broedden in 2015  meer dan tien 
verschillende soorten zangvogels. Het is onbekend of al deze vogelsoorten na de sterk 
toegenomen recreatie nog steeds in het gebied voorkomen of zijn afgenomen.  
 
Zoals gezegd heeft de gemeente geen evaluatie uitgevoerd van de effecten van de tijdelijke 
strandtent en het mosseldiner op flora en fauna van het strand. Zij meet dit uitsluitend af 
aan de toename van het aantal bezoekers.  
Een generator was gedurende het mosseldiner tegen het jaarrond beschermde zuidelijke 
bosje geplaatst. Het lawaai van een generator kan tien dagen achtereen een negatief effect 
hebben op vogels en vleermuizen, met name ’s nachts. Het diner duurde elke dag tot 23 uur. 
 

 
 

Generator ten behoeve van Mosseldiner evenement 
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Mosseldiner: tien avonden achtereen in de kwetsbare periode van de ruige dwergvleermuis 
 
 
 In de Natuurtoets 2019 (pag. 17 – 19) is vermindering van de oppervlakte van het NNN 
besproken. Er wordt uitgegaan van compensatie van 1100 m2 zijnde de oppervlakte van het 
volleybalveld en het te bouwen strandpaviljoen. Ten onrechte wordt niet de hele 
oppervlakte waar in 2019 een laag van 40 cm zand is gesuppleerd in de berekening 
betrokken. De oppervlakte (265 m2) van het tijdelijke paviljoen is  buiten beschouwing 
gelaten omdat de natuur zich hier volgens de auteur van de Natuurtoets in principe kan 
herstellen. Dit lijkt ons wat problematisch gezien de 40 cm dikke laag zand. Bovendien wordt 
in de Natuurtoets drie regels lager gesteld dat de graslandvegetatie zich hier niet kan 
herstellen. 
Voorgesteld wordt om de vermindering van de oppervlakte van het NNN te compenseren 
door 6,05 ha grond in de Kampen en 744 m2 in de Blaricummermeent.  
Het voorstel voor 6,05 ha grond in de Kampen voldoet niet aan de Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie Noord-Holland daar deze gronden reeds onderdeel zijn van het NNN. 
Bovendien betreft het weidevogelgebied en geen kruiden- en faunarijk grasland en ligt het 
te ver van het Voorland.  
Het als compensatie voorgestelde perceel van 744 m2 in de Blaricummermeent  grenst 
direct aan het te bebouwen deelplan G3 van de Blaricummermeent. Dat betekent dat de 
kans groot is dat dit terreintje in de toekomst gebruikt zal worden als hondenuitlaatplaats. 
Tevens grenst het aan een nieuw aangelegd fietspad waarlangs een parkachtige beplanting 
is aangebracht met gazons, vaste planten en sierbomen. Het perceel is door een recent 
gegraven sloot in twee gelijke helften verdeeld waardoor maaibeheer wordt bemoeilijkt. 
Samenhang met het Voorland ontbreekt doordat de Gooise Zomerkade met fietspad tussen 
beide terreinen ligt. De bodem van het braak liggende perceel bestaat uit zeer voedselrijke 
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zwarte grond en bezit nu geen enkele natuurwaarde. Daardoor zijn de potenties zeer gering. 
Zowel door de geringe oppervlakte als door het ontbreken van enige actuele natuurwaarde 
en de geringe potenties komt het niet in aanmerking als compensatie voor de teloorgang 
van een deel van het NNN op het Stichtse strand.  
 
 
Hondenbeleid 
Bij de ingangen van het recreatiestrand staan borden die door de gemeente en de provincie 
gezamenlijk zijn opgesteld. Volgens deze borden zijn honden en paarden op het strand 
verboden tussen 1 mei en 1 oktober. Op 24 september 2019 is een nieuw hondenbeleid  
door de gemeenteraad bekrachtigd. Dit houdt in dat voortaan honden op het Stichtse strand 
tijdens het strandseizoen uitsluitend zijn toegelaten tussen 19.00 uur en 10.00 uur waarbij er 
een opruimplicht geldt. Dit wordt gemotiveerd met eenduidigheid met andere 
strandgebieden. Welke andere gebieden dat zijn is niet duidelijk. Het is niet duidelijk hoe ’s 
avonds in het donker hondenpoep opgeruimd kan worden. Bovendien staan los lopende 
honden in het algemeen niet onder appèl in het donker. Daardoor zal het niet mogelijk zijn 
om hondenpoep op te ruimen waardoor de kans groot is dat strandbezoekers door 
hondenpoep lopen of er in gaan zitten.  
De meeste natuurgebieden in ons land zijn uitsluitend van zonsopgang tot zonsondergang 
toegankelijk Zowel vanuit  landschappelijk als vanuit ecologisch oogpunt zijn duisternis en 
stilte essentieel voor natuurgebieden. Over handhaving gedurende de nacht wordt in het 
raadsvoorstel niets vermeld. Het is niet duidelijk of het strand gedurende het winterhalfjaar 
zowel overdag als ’s nachts wel toegankelijk is voor los lopende honden. Het College 
vermeldde in het raadsvoorstel dat het nieuwe hondenbeleid nog afgestemd zal worden met 
de provincie en Staatsbosbeheer. Het is ons niet duidelijk of dit overleg reeds heeft plaats 
gevonden. Dit had trouwens vooraf moeten gebeuren. Het lijkt er sterk op dat aan het nieuw 
ontwikkelde hondenbeleid geheel andere overwegingen ten grondslag zijn gelegd dan de 
bescherming van natuur. Een gedegen ecologische onderbouwing voor dit beleid ontbreekt 
geheel. Het lijkt erop dat de gemeente de natuurwaarden van dit NNN-gebied niet meer 
wenselijk acht. 
Gezien het intensievere recreatieve gebruik van het strand is de enige goede oplossing alle 

honden gedurende het hele jaar te verbieden.  

 
Open vuur 
Op grond van de APV Blaricum 2018 is het verboden te koken, bakken en braden 

(barbecueën) op het Voorland Stichtse Brug. Het College heeft op 14 mei 2019 besloten om 

barbecueën te gedogen op de drie vaste barbecues die in juni 2019 op het met zand 

opgehoogde deel van het strand zijn geplaatst. Er wordt echter ook regelmatig gebarbecued 

op de kwetsbare oostelijke helft van het recreatiestrand. Na afloop wordt de gloeiende as op 

de grond gegooid. Op 28 juni 2019 waren hier drie vuurplaatsen met asresten. Op 12 

augustus 2019 waren er vijftien brandplekken waarvan enkele onder bomen en enige zelfs 

tegen  boomstammen aan. Op enige andere plekken is gloeiende as gedeponeerd op de 

Rode Lijstsoorten parnassia, strandduizendguldenkruid en stijve ogentroost gedeponeerd. 

Bovendien liggen er veel sigarettenpeuken op het hele strand. Het is duidelijk dat dit alles in 

de extreem droge zomer van 2019 brandgevaar opleverde.  
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3 september 2019            As van barbecue te midden van parnassia (witte bloemen) 
 
Het gaat hierbij om het gebruik van geperste briketten. Bij het persen van deze briketten 
wordt een bindmiddel gebruikt dat chemicaliën kan bevatten. Door vet dat bij het 
barbecueën van het vlees afdruipt kunnen PCA’s vrijkomen. Dat zijn polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Uit een oogpunt van 
volksgezondheid is dit ongewenst. Daar komt bij dat op de plaatsen waar gloeiende 
briketten zijn gestort alle wortels van planten verschroeien en dood branden. Uit bijgaande 
foto uit een ander natuurgebied blijkt dat brandplaatsen na tien jaar nog zichtbaar zijn en 
dat op die plekken opslag van ruigtekruiden zoals brandnetel kan optreden.  Daar komt nog 
bij dat in de oostelijke helft van het recreatiestrand helemaal geen bakken en braden 
(barbecueën) is toegestaan volgens het gedoogbeleid dat de Raad op 14 mei 2019 heeft 
bekrachtigd. Barbecueën mag volgens dit beleid uitsluitend op de drie vaste barbecues die 
de gemeente ten zuiden van de strandkeet op het strand heeft geplaatst. Dit was gebaseerd 
op een advies van de brandweer.  
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Voorheen was open vuur geheel verboden van 1 april tot 1 oktober op grond van de APV. In 
het gedoogbeleid staat dat maatregelen zijn getroffen voor wat betreft toezicht op het 
gebruik van de barbecues en voor wat betreft het schoonhouden van de nabije omgeving 
van de barbecues. We vermoeden dat dit is uitbesteed aan de exploitant van de strandtent. 
De exploitant is echter vertrokken op 1 november. Barbecueën op de oostelijke helft van het 
recreatiestrand is in het geheel niet toegestaan. Bovendien is in het gedoogbeleid 
geformuleerd dat in beginsel handhavend dient te worden opgetreden indien er sprake is 
van een overtreding. De vraag is of er voldoende is gehandhaafd. In ieder geval is dat niet 
gebeurd op de kwetsbare oostelijke helft van het recreatiestrand gezien het grote aantal 
(15) brandplekken dat hier in de zomer van 2019 is ontstaan.  
Nadat de huidige strandkeet is verwijderd zullen alle asresten opgeruimd moeten worden. 
Het is duidelijk dat de gloeiende as na het barbecueën niet mee naar huis genomen kan 
worden of in een vuilnisbak gedeponeerd kan worden. De enige remedie is het verbod op 
barbecueën op het hele recreatiestand te handhaven. De gemeente heeft echter een 
wijziging van de APV in voorbereiding. Bij de ingangen van het strand staat nog steeds op 
borden van provincie en gemeente dat barbecueën verboden is tussen 1 april en 1 oktober 
en dat voor barbecueën tussen 1 oktober en 1 april een ontheffing bij B&W moet worden 
aangevraagd. Dit is een dode letter. De niet organische as van de briketten verteert en werkt 
als bemesting. Vandaar de brandnetels. Midden tussen de parnassia en onder bomen 
barbecueën is helemaal een groot risico, zowel qua natuurwaarde als vanwege brandgevaar.  
De drie vaste barbecues die op het strand staan en die overigens niet voorzien waren in het 

Inrichtingsplan Loos van Vliet dat de raad op 5 juni 2018 heeft vastgesteld, dienen na 30 

oktober verwijderd te worden. Enige afdoende en duidelijke oplossing is om daarna het 

koken, bakken en braden op het hele strand te verbieden en dit daadwerkelijk te 

handhaven. Dat zou recht doen aan de natuurwaarden van het gebied. 

 

Vereniging van Vrienden van het Gooi 

5 november 2019 

Piet Bakker (ecoloog) 

Dick Jonkers (ornitholoog) 


