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Nieuwe ontwikkelingen rond Stichtse strand. 

Stand van zaken rond de strandophoging, de vergunning voor het nieuwe 

paviljoen en het plan om nieuwe natuur aan het gebied toe te voegen 

 

In de nieuwsbrief van januari hebben wij u verteld dat wij nog even zouden 

wachten met het indienen van een bezwaar tegen de strandophoging om de 

gemeente de gelegenheid te geven met de Provincie te overleggen. Helaas 

heeft dit niet tot voldoende resultaat geleid. Wij hebben wij de gemeente daar 

op gewezen. 

 

Inmiddels heeft de gemeente ook een omgevingsvergunning voor de bouw van 

een "tijdelijk" paviljoen voor 10 jaar afgegeven. Hier uit blijkt dat de gemeente  - 

om te voldoen aan de voorschriften van de provincie - er voor kiest om een 

nieuw plangebied te ontwerpen. In dit plan moet door toevoeging van nieuwe 

natuur het gebied er per saldo niet op achteruit gaan, wat gezien de 

strandophoging en voorgenomen aanleg paviljoen, met paden en volleybalveld 

nog een hele klus is. 

 

https://vriendenvanhetgooi.us10.list-manage.com/track/click?u=a1bd061735062ef8d62b7fd35&id=d1440aa9df&e=9398782353


 

In een verzonden persbericht motiveren wij waarom wij hiertegen in beroep zijn 

gegaan. U kunt dat hier bekijken. Wilt u helemaal goed op de hoogte zijn: kijk 

op de website naar de afzonderlijke pagina's over de strandophoging, de 

nieuwe natuur en het paviljoen. 

 

 

  

 

Effecten op het de natuur 

Voor het verbreden van het strand is gras afgegraven en zand gestort. In het 

westelijk gedeelte van het recreatiestrand is de natuurwaarde niet heel hoog. 

Maar de provincie schrijft hier wel voor: behoud, herstel en ontwikkeling als 

kruiden- en faunarijk grasland. Op het oostelijk deel van het recreatiestrand 

groeien wel degelijk bijzondere planten en paddenstoelen. Om deze reden is 

het strand daar veel minder breed aangelegd. Maar door de zandstormen in de 

afgelopen winter waait het zand op het beschermde gebied, dat daardoor 

verloren dreigt te gaan 
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Nieuwe natuur in de Blaricummermeent 

Links op dit kaartje staat de nieuw toe te voegen natuur. Groen gearceerd een 

deel van de dijk met fietspad en paars een deel van een toekomstig (honden 

uitlaat) plantsoen in de Blaricummermeent. Wij laten aan uw eigen fantasie 

over om hier wat van te vinden. Hieronder twee recente foto's van het gebied 

dat aansluit op het sluisje, waar nu nog aan gewerkt wordt. 

 

 

  

 

  



 

 

  

 

Wachten op betere tijden 

In afwachting van betere tijden is besloten de jaarvergadering die gepland 

stond op 16 april niet door te laten gaan. U kunt hier al wel alvast de 

jaarstukken bekijken. 

 

Ook alle wandelingen zijn tot nader bericht geschrapt. 

 

Wij wensen u en de uwen creativiteit toe in de komende geïsoleerde tijden en 

vooral: blijf gezond. 

 

 

 

 

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.  
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