
De natuur op het Stichtse strand is het waard om tegen de mens te beschermen 

Ten gevolge van de coronacrisis zal het strandbezoek de komende tijd minimaal zijn. Er zijn nu 
andere zorgen dan het zetten van vraagtekens of de activiteiten van de gemeente Blaricum om het 
Stichtse strand om te vormen tot een recreatiegebied wel voldoen aan de spelregels. De Vrienden 
van het Gooi zijn helaas wel gebonden aan termijnen waarbinnen gereageerd moet worden en 
hebben dat inmiddels gedaan t.a.v. de verleende vergunning voor het bouwen van een 
strandpaviljoen.  

Het gebied is door de provincie aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit 
staat de plannen van de gemeente in de weg, tenzij deze voldoen aan de Provinciale Verordening. 
Die geeft (heel simpel gezegd) twee mogelijkheden: je moet gebied dat voor de natuur verloren gaat 
compenseren of salderen. Compensatie mag alleen als er een groot openbaar belang is, en recreatie 
is dat niet. Blijft over saldering, daarbij moet een plan worden ingediend dat de natuur in het 
plangebied per saldo niet slechter of kleiner maakt.  

De provincie schrijft in het voorland behoud, herstel en ontwikkeling als “kruiden- en faunarijk” 
gebied voor. Het afgraven van gras en volstorten met zand hoort daar niet bij. Het bouwen van een 
paviljoen ook niet. Dat noemen de vrienden: “slechter”. Vaak wordt het argument genoemd dat op 
de beoogde bouwplek niet veel natuur is te vinden. Of deze nog hersteld of ontwikkeld kan worden 
kun je over twisten, maar zeker is dat het noordelijk deel van het recreatiestrand heel bijzonder is. 
Door het opspuiten met kalkrijk zand uit de diepe ondergrond van de voormalige zoute Zuiderzee is 
in het gehele voorland een gebied ontstaan waar duinplanten zich thuis voelen. In het gebied ten 
noorden van de weg naar de reddingsbrigade is dat heel goed zichtbaar. Maar op het recreatiestrand 
zijn deze planten ook aanwezig en die hebben enorm te lijden van het toegenomen aantal 
strandbezoekers. Deze verstoren ook de aanwezige zeldzame paddenstoelen, vogels en vleermuizen.  

Het “kleiner” zou moeten worden ondervangen door aangrenzend extra beschermd gebied toe te 
voegen. Dat meent de gemeente te hebben gevonden in een stuk dijk met fietspad en een deel van 
een plantsoen in de Blaricummermeent. Met behulp van onder meer grove stalmest zou dat 
eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor vergelijkbare natuur. De Vrienden van het Gooi 
betwijfelen dat en hebben nagerekend dat het extra gebied voor de saldering veel te klein is. 

Nu nog de vraag waarom de gemeente een vergunning heeft afgegeven voor een “tijdelijk” paviljoen 
voor maximaal 10 jaar. Dat heeft te maken met de kruimelregeling, een simpele procedure voor 
simpele gevallen: “het is toch maar tijdelijk”. Is het echt tijdelijk? Niet echt waarschijnlijk. De 
gemeente hoopt binnen deze periode het bestemmingsplan te kunnen wijzigen en als dat lukt, dan 
mag het paviljoen blijven staan. En als dat niet lukt is het de vraag of de schade aan het gebied na 10 
jaar niet onomkeerbaar zal zijn. Ook vragen de vrienden zich af of de gemeente nog zal voldoen aan 
door de provincie gestelde voorwaarden, waaronder een onderzoek of er een hek om het kwetsbare 
deel moet worden gezet. 

De Vrienden zetten zoveel vraagtekens bij de gevolgde procedure dat zij hebben besloten een 
bezwaarschrift in te dienen. Het is duidelijk dat de Provincie en eigenaar Staats Bosbeheer ook 
moeite hebben met deze situatie, met als oplossing dan maar veel door de vingers te zien. Maar de 
natuur verdient beter en heeft recht op een fair proces. Dat zal dan ook van invloed zijn op vele 
vergelijkbare toekomstige gevallen van vercommercialisering van natuurgebieden.  
Vervelend voor recreanten die alleen maar denken aan onbezorgd strandvertier, maar er zijn er vast 
ook die inzien dat het wenselijk is om nu eens goed vast te laten stellen wat natuurbescherming nog 
waard is. De VVG hoopt - zodra de tijd daar weer rijp voor is - met de gemeente voor dit gebied in 
goed constructief overleg een goede oplossing te kunnen vinden. 


