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Zomer 2018.  

Kruidenrijk grasland met geringe tot matige betreding. 

 
 

 
Mei 2019 

Kruidenrijk grasland bedekt met een ca. 40 cm dikke laag zand 

 
 

 

Juni 2019. 

Massarecreatie op hetzelfde stuk strand 



 

Verantwoording van de foto’s op het voorblad. 

De drie foto’s op de omslag zijn vanuit hetzelfde standpunt genomen. Vergelijk de bomen op de 

achtergrond. 

Aanleiding en doel contra-expertise. 
Deze contra-expertise is door Piet Bakker opgesteld op verzoek van het bestuur van de Vereniging 

Vrienden van het Gooi. Dit rapport beoordeelt met name de ecologische aspecten van de 

Natuurtoetsen en adviezen opgesteld door Royal Haskoning DHV in 2019 en 2020 in opdracht van de 

gemeente Blaricum. De betrokken Natuurtoetsen c.s. zijn opgesteld voor de onderbouwing van de 

gemeentelijke ruimtelijke besluiten en beleidsstukken die betrekking hebben op het Voorland 

Stichtse Brug. In dit rapport worden  ook de ecologische aspecten het Ambtelijk akkoord saldering 

NNN Voorland Blaricum  t.b.v. strandpaviljoen van 21 januari 2020 beoordeeld, omdat dit Akkoord 

onderdeel uitmaakt van de (onderbouwing van de) gemeentelijke besluiten in 2019 en 2020 inzake 

de opwaardering van het recreatieve functie van het Stichtse strand in de vorm van m.n. het 

ophogen en verbreden van het strand, de bouw van een tijdelijke (6 maanden strandtent Blaricum 

Beach en als opvolger daarvan de bouw van een jaarrond strandpaviljoen voor een periode van 

maximaal 10 jaar. 

De ecologische aspecten kunnen niet los gezien worden van de ruimtelijk-juridische aspecten van de 

procedures waar de beoordeelde stukken en documenten onderdeel vormen. Deze laatste aspecten 

komen dus daar waar nodig i.v.m. de ecologische beoordeling ook in beeld. 

VVG wil dit rapport gebruiken als onderbouwing van haar bezwaren tegen de genoemde 

ontwikkelingen en besluiten in onderlinge samenhang in de daartoe beschikbare wettelijke 

procedures.  

 

Massale bloei van parnassia op de oostelijke helft van het recreatiestrand 
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1. Inleiding en beschrijving van het gebied 

Deze contra-expertise heeft betrekking op de ecologische aspecten in de hierna onder 1 t.m. 5 
genoemde rapporten die in opdracht van de gemeente Blaricum zijn opgesteld door Royal 
Haskoning DHV en de andere hierna onder 6 t.m. 8 genoemde documenten/besluiten. 

1. Natuurtoets strandpaviljoen Voorland Stichtsebrug 29 juli 2019, onderdeel van besluit 
van 14-2-2020 inzake de omgevingsvergunning voor het strandpaviljoen. 

2. Flora- en fauna-inventarisatie Voorland Stichtse Brug te Blaricum, 31 januari 2019. 

3. Toetsing volleybalveld Stichtse Voorland aan de beheersverordening Voorland Stichtse 
brug van de gemeente Blaricum, 16 januari 2020. 

4. Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent ten behoeve van saldering Natuurnetwerk 
Nederland. Notitie/Memo, 21 januari 2020. 

5. Upgrade Voorland Stichtsebrug en plaatsing tijdelijk strandpaviljoen, 17 januari 2019 

6. Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland Blaricum (en daaraan gekoppelde 
documenten) t.b.v. strandpaviljoen. Provincie Noord-Holland, 21 januari 2020.  

7. Bugel Hajema, Ruimtelijke onderbouwing 8 augustus 2019. Onderdeel besluit van 14-2-
2020 inzake de omgevingsvergunning voor het strandpaviljoen. 

8. Voorland Stichtsebrug. Inrichtingsplan Loos van Vliet, 1 mei 2018.  
 
Beschrijving en deelgebieden van het Voorland Stichtse Brug 

Alle genoemde rapporten en besluiten 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. (Zie ook bezwaarschrift VVG van 24 
maart 2020 onder huidige bestemmingsregeling). 
Het Stichtse strand kenmerkt zich als ‘kruiden- en 

faunarijk grasland’. Voor de duidelijkheid gebruiken wij in het vervolg de term recreatiestrand.  
 
Het recreatiestrand bestaat uit twee delen, een westelijke en een oostelijke helft; deze vormen 
één geheel. Het zijn resp. de nummers 3 en 2 op bovenstaand kaartje. In de rapporten van Royal 
Haskoning worden deze helften gezamenlijk aangeduid als zuidelijk deel (dus nrs. 2 + 3). Het 
verder naar het noordoosten gelegen groene strand (nr. 1) wordt aangeduid als noordelijk deel.  
 
Beschrijving recreatieve ontwikkelingen van 2019. 
De westelijke helft van het recreatiestrand (nr. 3 op het kaartje) is in het voorjaar van 2019 
afgegraven en opgehoogd en daarmee bedekt met een dikke laag zand (ongeveer 40 cm). Zie de 
middelste foto op de omslag. Hierdoor is een substantiële vermindering van de oppervlakte van 
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgetreden met 5308m21. Dit gedeelte wordt door de 
gemeente mede gebruikt als een evenemententerrein. In mei 2019 is hier een tijdelijke 
strandtent geplaatst (Blaricum Beach) en in september 2019 is hier gedurende tien dagen een 
commercieel mosseldiner gehouden. Jaarlijks wordt hier in januari een nieuwjaarszit gehouden 
waaraan meestal meer dan 200 personen deelnemen. De gemeente heeft op 14 februari 2020 

 
1 Zie Bezwaarschrift VVG van 24-3-2020 inzake omgevingsvergunning strandpaviljoen cs onder ad 3 
Oppervlakten terrein onjuist” 
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een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een strandpaviljoen op het 
recreatiestrand voor een periode van maximaal 10 jaar.  
 
De oostelijke helft van het recreatiestrand bestaat uit een schraal grasland dat in botanisch 
opzicht van grote betekenis is. Hier groeien verscheidene zeldzame en bedreigde 
plantensoorten, die niet op het verder naar het noordoosten gelegen groene strand voorkomen.  
 
Voor het recreërende publiek vormen beide helften van het recreatiestrand één geheel. Het 
publiek waaiert op zonnige dagen uit over het hele strand. Door plaatsing van de tijdelijke 
strandtent Blaricum Beach in combinatie met de strandophoging in het zomerhalfjaar van 2019 
is het aantal bezoekers vergeleken met 2018 en de jaren daarvoor zeer sterk toegenomen, 
waardoor ook in de kwetsbare oostelijke helft van het strand de recreatiedruk sterk is 
toegenomen. Dit betreft zowel betreding, verstoring van fauna als eutrofiëring. Ook in het 
verder naar het noordoosten gelegen groene strand is dit het geval. Door het plaatsen van een 
groter permanent (jaarrond) strandpaviljoen zal de recreatiedruk nog verder toenemen, met 
name ook in het winterhalfjaar waarvan tot nu toe geen sprake is. 
 
De Vereniging Vrienden van het Gooi heeft tegen zowel tegen de zonder omgevingsvergunning 
uitgevoerde strandophoging als tegen de verleende omgevingsvergunning van 14 februari 2020 
een bezwaarschrift ingediend. Deze rapportage maakt daarvan deel uit ter onderbouwing van de 
inhoudelijk-ecologische bezwaren. 
 

 
 

Verwaarlozing dankzij jarenlang achterstallig onderhoud door de gemeente Blaricum 

 

2. Samenvatting op hoofdpunten 

De ecologische onderbouwingen van de Natuurtoetsen van Royal Haskoning en het Ambtelijk 
Akkoord saldering voldoen niet aan de daaraan te stellen eisen en zijn daarmee onvoldoende 
geschikt als onderbouwing voor het besluit tot verlenen van de vereiste omgevingsvergunningen 
voor de strandophoging, de tijdelijke strandtent Blaricum Beach en het strandpaviljoen voor een 
periode van maximaal 10 jaar.  
 
De vergunning voor het strandpaviljoen verwijst voor de ecologische onderbouwing en daarmee 
voor de toelaatbaarheid van het strandpaviljoen op grond van artikel 19 PRV naar de volgende 
documenten:  

1. Natuurtoets van Royal Haskoning: strandpaviljoen Voorland Stichtsebrug van 19 juli 
2019;  
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2. Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent t.b.v. de salderingsmaatregelen Nationaal 
Natuurnetwerk van 21 januari 2020 van Royal Haskoning; 

3. Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland Blaricum van 21-1-2020. 
 
De Natuurtoets 2019 is volgens de opdrachtformulering (blz. 1 hoofdstuk 1.1) bedoeld om de 
“eerder uitgevoerde natuurtoets aan te passen aan de voorgenomen ontwikkeling om het 
tijdelijke strandpaviljoen te vervangen door een permanent paviljoen”. Met de eerder 
uitgevoerde natuurtoets wordt gedoeld op het rapport “Upgrade Voorland Stichtsebrug en 
plaatsing tijdelijk strandpaviljoen Werkzaamheden en gebruiksfase” van 17 januari 2019 van 
Royal Haskoning. Deze toets is gebruikt voor de beoordeling van de effecten van de 
strandophoging en de bouw van de tijdelijke strandtent Blaricum Beach in mei 2019. Daarom is 
in dit verband deze Upgrade ook van belang.  
 
Ad 1. Natuurtoets juli 2019 in combinatie met de Upgrade januari 2019: 

• De Upgrade van januari 2019 had als uitgangspunt voor de effectbeoordeling, dat het 

plan Blaricum aan Zee Zuid zou worden gerealiseerd met een horecavoorziening op een 

op te spuiten eiland in het Gooimeer. De Natuurtoets juli 2019 voor het strandpaviljoen 

is volgens de opdracht van de gemeente gericht op vervanging van het tijdelijke 

strandpaviljoen van mei 2019 “door een permanent paviljoen”. De uitgangssituatie voor 

de effectbeoordeling is daarmee fundamenteel veranderd zonder dat dat wordt vermeld 

en in de effectbeoordeling betrokken (bij tijdelijke voorzieningen is immers herstel van 

natuurwaarden mogelijk). De toetsen zijn gebaseerd op onjuiste, niet-actuele en/of 

onvolledige ecologische gegevens, zoals verouderde, ontbrekende (b.v. de flora van het 

recreatiestrand) en onvolledige inventarisaties; niet beschreven en niet- beoordeelde 

kwetsbare paddenstoelenflora op het strand en bevatten onjuiste maaiadviezen voor 

parnassia;  

• Het ontbreken van effectmetingen op de vleermuizen (m.n. door de gehouden 
evenementen in de meest kwetsbare periode september 2019) en de broedvogels;  

• In de zomer van 2019 is geen onderzoek gedaan naar de effecten van de sterk 
toegenomen bezoekersaantallen op de vegetatie van het oostelijk deel van het 
recreatiestrand waarheen bij drukte veel bezoekers uitwaaieren. Dit terwijl in beide 
rapporten wel wordt gewezen op de negatieve effecten van de bezoekerstoename op de 
aanwezige natuurwaarden en de risico’s daarvan. Uit de ecologische beoordeling van de 
opsteller van deze contra-expertise blijken wel degelijk significante effecten te zijn 
opgetreden;  

• De potentiële waarden van het gebied (zie de Wkw) worden niet beschreven en de 
effecten van het recreatieve gebruik op die potentiële waarden worden niet getoetst aan 
die potentiele waarden;  

• Niet vermeld is de zorgplicht die volgens de Wet natuurbescherming geldt voor alle in 
het wild levende dieren en planten (dus niet alleen voor de wettelijk beschermde 
soorten). In de Natuurtoets van 4 september 2017 (pag. 17 en 19) voor het plan Blaricum 
aan Zee is vermeld: “Wel blijft ten alle tijden de zorgplicht (artikel 1.11 Wnb) van 
toepassing.” Het is opvallend dat dit in de Natuurtoets  2019 is weggelaten.  

• De effecten van het niet uitvoeren van de in de Upgrade noodzakelijk geachte 
mitigerende maatregelen zijn niet meegenomen; 

• De geldende Wezenlijke kenmerken en waarden (Wkw) uit de PRV zijn slechts 
beschreven maar net als in de Upgrade niet getoetst; dat geldt met name voor de 
effecten van de toename van de recreatiedruk en de aanwezigheid van bebouwing;  
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• De Wkw worden in de natuurtoetsen op onderdelen onjuist en/ of onvolledig beschreven 
en getoetst; 

• Er is geen aandacht voor de effecten van de uitgevoerde werkzaamheden, met name de 
strandverbreding, op het kenmerkende micro-reliëf (zie ook Wkw-beschrijving);  

• De toets gaat voorbij aan de effecten van het jaar-rond horecagebruik door het 
strandpaviljoen, met name in de normaliter rustige winterperiode.  

• De effecten van het door de gemeente in de zomer van 2019 via de APV verruimde open 
vuur- en hondenbeleid op de natuurwaarden zijn niet gemonitord. De natuurbelangen 
zijn bij deze verruiming niet volwaardig meegewogen.  

• Niet gemotiveerd is waarom het permanente strandpaviljoen op een andere plek 
gebouwd moet worden dan de tijdelijke strandtent die inmiddels is afgebroken. In dit 
verband is ook verplaatsing van het volleyveld aan de orde. 

 
Ad 2 en 3. Het inrichtingsadvies van Royal Haskoning 21-1-2020 in relatie tot het Ambtelijk 
Akkoord 21-1-2020. 
 

• Aan de voorwaarde van de provincie, dat de saldobenadering moet worden uitgewerkt 
en dat nader moet worden gemotiveerd dat er per saldo geen sprake is van een 
significante aantasting van de Wkw, of van een vermindering van de oppervlakte van het 
NNN of van de samenhang tussen die gebieden, is in het advies van Royal Haskoning of in 
enig ander bij VVG bekend rapport/document geen invulling gegeven. Het advies betreft 
uitsluitend de inrichtingsvoorstellen en dan nog beperkt tot het gebiedsdeel dat gelegen 
is in de Blaricummermeent (zie ook de titel); 

• Door het ontbreken van de uitgewerkte en onderbouwde saldobenadering is de 
ecologische betekenis van het gebied met de strandophoging op het Stichtse strand, dat 
niet wordt ontgrensd in het Akkoord, volkomen onduidelijk. Dat gebied heeft geen 
natuurwaarden meer en herstel is door het permanente karakter ervan niet mogelijk. 

• Er is volledig voorbijgegaan aan (effecten van) de in de te salderen gebieden gelegen 
bebouwing, twee fietspaden en de brede basaltstenenstrook aan de voet van de 
Zomerkade langs het Gooimeer, waarop geen enkele vorm van natuurontwikkeling 
mogelijk is. Het Akkoord voldoet kwantitatief dan ook niet aan de eisen van de PRV. 

• De voor saldering aangewezen gronden hebben geen of geringe kwalitatieve potenties 
voor het ontwikkelen van kruiden- en faunarijk grasland. De bodem is veel te voedselrijk. 
Er is voor het gedeelte dat ligt binnen de Blaricummermeent ook geen enkele verbinding 
met en invloed van het open kalkrijke water van het Gooimeer en er wordt niet ingegaan 
op de effecten van de beschreven doorsnijdingen van beide gebieden met infrastructuur 
en de ligging in de stedelijke contour van een woonwijk. Het Inrichtingsadvies van Royal 
Haskoning gaat in het geheel niet in op de abiotische en ecologische eisen voor het 
gebiedsdeel Gooise Zomerkade en de feitelijk aanwezige belemmeringen voor 
natuurontwikkeling in de vorm van een (druk) fietspad op de kruin van de kade en de 
10m brede bekleding met basaltkeien aan de voet van de kade, die verbinding met en 
invloed van het Gooimeer onmogelijk maakt. 

• In het Ambtelijk Akkoord saldering ontbreekt de afspraak dat de provincie de te salderen 
gronden met een begrenzingenbesluit zal opnemen/toevoegen aan de begrenzing van 
het NNN om daarmee de wettelijke bescherming van de natuurwaarden, die worden 
toegevoegd, te waarborgen. Ook een afspraak over een bestemmingsplanwijziging om 
de natuurfunctie planologisch te borgen ontbreekt. Hetzelfde geldt voor het waarborgen 
van (de kosten) van het beheer. 
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3. Provinciaal en gemeentelijk beleid 

Provinciaal Beleid 
De relevante beleidsstukken van de provincie zijn de: 

• Provinciale Ruimtelijke Verordening van juni 2019 (met name artikel 19 van de PRV) met 
de daarbij behorende beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden (Wkw) in 
art 19 lid 7 vastgesteld in de PRV van 1-2-2019 . 

• ambitiekaart van het provinciale Natuurbeheerplan 2019.  
 

De Wkw gelden voor alle gebieden die onderdeel zijn van het NNN in Noord-Holland. De Wkw 
van het NNN in Noord-Holland bestaan uit de beschrijving van de oppervlakte en samenhang, de 
landschapsecologische karakteristiek, de abiotische en ruimtelijke karakteristiek, het huidig 
gebruik, de kernkwaliteiten onderscheiden in de actuele en potentiële natuurwaarden en de 
vervangbaarheid. De Wkw zijn in 2018 via een besluitvormingsprocedure opgesteld en 
vastgelegd in de versie van 1-2-2020 (vaststellingsdatum Provinciale Staten). Bij de beschrijving 
van het huidige gebruik en de actuele en potentiele natuurwaarden gaat het derhalve om de 
situatie in de zomer van 2018. De in de Wkw beschreven natuurwaarden zijn waarden waarvoor 
de provincie op internationaal, nationaal en/of regionaal niveau (beleidsmatige) 
verantwoordelijkheid draagt, inclusief alle noodzakelijke abiotische en ruimtelijke condities voor 
deze natuurwaarden. Het Voorland maakt deel uit van deelgebied 19 De Kampen, Huizerhoef en 
De Dode Hond (A19). De provincie is voor de bescherming van het NNN het bevoegd gezag. 
Het aan het Voorland grenzende Gooimeer is in de PRV ook aangewezen als NNN grote wateren. 
De Wkw’s van deelgebied 19 zijn echter daarop niet van toepassing. 
 

 
 
Op de Ambitiekaart van het provinciale Natuurbeheerplan 2019 is het hele recreatiestrand 
aangeduid als “kruiden- en faunarijk grasland”. In de Wkw is vermeld: “Daar waar een gebied 
zowel een duidelijke natuur- als een recreatieve functie heeft, wordt dit aangeduid met het 
natuurbeheertype “Multifunctionele natuur.” Het hele recreatiestrand wordt door de provincie 
niet aangeduid als multifunctionele natuur. Als kernkwaliteit geldt voor het hele Voorland 
“kleinschalige natuur met extensieve graslanden en recreatief gebruik.”  
 
In het kader van eerdere initiatieven van de gemeente Blaricum om een horecavoorziening te -
ontwikkelen in het Voorlandgebied (zie hierna) heeft de provincie de eerste versie van het plan 
Blaricum aan Zee met een horecavoorziening op een op te spuiten eiland in het Gooimeer (ook 
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onderdeel van het NNN) bestuurlijk afgewezen wegens strijd met het NNN/PRV. Het betreffende 
besluit van Gedeputeerde Staten (brief van de provincie aan B&W van Blaricum d.d. 8 juni 2016) 
is nog steeds relevant temeer nu er geen nieuwe omstandigheden zijn opgetreden, met name 
niet in ecologisch opzicht tot voorjaar 2019 (met de uitvoering van de bestreden 
werkzaamheden). In dit besluit is o.a. aangegeven dat de intentieverklaring tussen de gemeente 
Blaricum en de provincie Noord-Holland, waarin de mogelijkheid van recreatieve ontwikkeling is 
opgenomen, op 1 december 2006 is beëindigd. Ook stellen GS in dit besluit vast dat een 
recreatieve ontwikkeling niet wordt aangemerkt als “een groot openbaar belang” in de zin van 
art.19 PRV. Uit een ecologisch rapport van Royal Haskoning2 bleek destijds dat de voorziene 
ontwikkeling zou leiden tot significant negatieve effecten. Voor het in februari 2020 vergunde 
strandpaviljoen geldt hetzelfde gelet op de onderbouwing van het besluit met de verwijzing naar 
het Ambtelijk Akkoord saldering Voorland Stichtsebrug van 21-1-2020. GS achtten het in 2016 
voorstelbaar dat bepaalde kleinere ontwikkelingen, zoals het opknappen van het strand of het 
aanleggen van wandelpaden wellicht zouden kunnen passen binnen het criterium ‘geen 
significant negatieve effecten’. 
 
Gemeentelijk beleid en ruimtelijke initiatieven. 
De gemeente baseert haar (ruimtelijk)beleid voor het recreatiestrand op de Visie “Blaricum, 
Authentiek dorp in ’t Gooi” 2010, de Structuurvisie Voorland Stichtsebrug 2014 en de 
Beheersverordening Voorland Stichtsebrug 2014. 
 

Sinds 2014 heeft de gemeente een aantal ruimtelijke 
initiatieven voor de invulling van de recreatieve ambities 
voor het Voorland uit de Structuurvisie van 2014 
ontwikkeld. Dat ging achtereenvolgens om een jachthaven 
met horecavoorziening in deelgebied 1 (het kwetsbare 
groene strand) en toen dat economisch niet haalbaar bleek, 
twee versies van het zogenaamde Blaricum aan Zee 
respectievelijk Noord (2016) en Zuid (2018). Kenmerkend 
voor de plannen Blaricum aan Zee waren gebouwde 

recreatieve (waaronder een horecavoorziening) en maatschappelijke functies op een in het 
Gooimeer op te spuiten eiland (ook gelegen in het NNN) en aansluitende voorzieningen op het 
Voorland zelf.  
De eerste versie is door de provincie afgewezen wegens strijd met art 19 lid 3 PRV. Zie de 
hiervoor genoemde brief van GS van 8 juni 2016. De tweede versie bleek ook economisch 
onhaalbaar 3 .4  
 

In 2019 is de gemeente begonnen met uitvoering van de 
zogenaamde opwaardering van het strand. De precieze 
herinrichting van het strand (deelgebied 3) is in juni 2018 
vastgesteld door de raad in de vorm van het Inrichtingsplan 
Loos van Vliet. De herinrichting was op dat moment nog 
gebaseerd op realisering van het plan Blaricum aan Zee 
Zuid. Dat betekende dat het op dat moment nog de 
uitdrukkelijke bedoeling was om het strand vrij te houden 
van horeca. 

 

 
2 Royal Haskoning DHV Ecologische onderbouwing Blaricum aan Zee dd 11 april 2016 
3 Zie Raadsinformatiebrief van 31-1- 2019 Stand van zaken plan Blaricum aan Zee 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2F54933798-Zwemwaterprofiel-strand-stichtse-brug.html&psig=AOvVaw3XHaI6-dNTSp1K1OOzvAJa&ust=1586419534037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjxsbev2OgCFQAAAAAdAAAAABAE
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Belangrijkste en meest ingrijpende werkzaamheden bij de herinrichting waren een omvangrijke 
strandophoging (geplande maximale breedte van 15 m) en de bouw van een tijdelijke strandtent 
(Blaricum Beach) voor 1 zomerseizoen. Bij de vergunningverlening in april 2019 was echter al 
duidelijk, dat het de bedoeling van de gemeente was om in het najaar van 2019 een vergunning 
te verlenen voor een permanent/tijdelijk voor maximaal 10 jaar jaarrond te gebruiken 
strandpaviljoen van aanmerkelijk grotere afmetingen als vervanging van Blaricum Beach. Kortom 
toch een permanente horecavoorziening op het strand. Een belangrijke impliciete 
beleidswijziging. Het was de bedoeling dat in het najaar van 2019 gestart zou worden met de 
bouw ervan. 
De gemeente heeft in 2019 ook invulling gegeven aan het gebruik van het opgehoogde strand als 
evenemententerrein ter invulling van zogenaamde Blaricumse tradities. Dat heeft in september 
2019 geleid tot een tiendaags Mosselevenement op het deel van het strand direct grenzend aan 
deelgebied 4. 
Ook is door de gemeente door aanpassing van de APV het hondenbeleid verruimd en het open 
vuurverbod voor het Stichtse Voorland opgeheven i.v.m. het aanbrengen een drietal niet in het 
Inrichtingsplan Loos van Vliet voorziene barbecueplaatsen. Bij deze beleidswijzigingen zijn de 
natuurbelangen niet meegewogen en is er ook geen overleg geweest met belanghebbende 
organisaties als VVG.  
 
 

4. De te beoordelen rapporten en documenten 
 
Door Royal Haskoning zijn voor de verschillende genoemde ruimtelijke initiatieven/plannen op 
verschillende tijdstippen en fases in de planvorming Natuurtoetsen opgesteld.  
Voor de recreatieve ingrepen en de daarbij behorende besluiten heeft Royal Haskoning de 
volgende onderzoeken uitgevoerd die in dit rapport zullen worden beoordeeld: 

1. Upgrade Voorland Stichtsebrug en plaatsing tijdelijk strandpaviljoen Werkzaamheden en 
gebruiksfase van 17 januari 2019; 

2. Natuurtoets Strandpaviljoen Voorland Stichtsebrug van 19 juli 2019;  

3. Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent t.b.v. de salderingsmaatregelen Nationaal 
Natuurnetwerk van 21 januari 2020. 

 
Daarnaast is bij de ecologische beoordeling het Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland 
Blaricum van 21-1-2020 (van de provincie NH) met de daarin genoemde relevante 
stukken/voorwaarden betrokken. Onderdeel van dit Akkoord was de Notitie Samenhang NNN 
Strandpaviljoen Stichtse Voorland van Royal Haskoning van 24-9-2019. Deze notitie is niet 
beschikbaar gesteld door de gemeente. In het kader van de beoordeling van de ecologische 
adviezen is deze notitie van groot belang, maar die beoordeling kon dus om genoemde reden 
niet worden uitgevoerd. 
 
Op deze plaats in het rapport kunnen in elk geval de volgende algemene conclusies over 
genoemde documenten worden vastgesteld: 

1. De Upgrade van januari 2019 had voor de beoordeling van de ecologische effecten nog 
als uitgangspunt dat Blaricum aan Zee Zuid zou worden gerealiseerd. De Natuurtoets juli 
2019 voor het strandpaviljoen is volgens de opdracht van de gemeente “een aanpassing 
van de Natuurtoets van 17 januari 2019 waarbij het tijdelijke strandpaviljoen wordt 
vervangen door een permanent paviljoen”. In de beschrijving van de voorgeschiedenis 
van het strandpaviljoen wordt wel de jachthaven maar opmerkelijk genoeg de plannen 
voor Blaricum aan Zee niet meer genoemd. De uitgangssituatie is daarom fundamenteel 
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veranderd zonder dat dat wordt vermeld en in de effectbeoordeling betrokken (bij 
tijdelijke voorzieningen is herstel van natuurwaarden mogelijk). 

2. In de Natuurtoets juli 2019 wordt als bestaande situatie voor het recreatief gebruik van 
juli 2019 (strandophoging en Blaricum Beach gerealiseerd met het daaraan verbonden 
aanmerkelijk intensiever recreatief gebruik van het strand) gehanteerd in plaats van de 
situatie in 2018, die dient te worden gehanteerd voor de toets aan de Wkw. Dat is van 
belang i.v.m. de effecten van de grote toename van bezoekers op de natuurwaarden.  
Een dergelijk onderzoek is overigens ten onrechte helemaal niet uitgevoerd, noch door 
Royal Haskoning noch door de gemeente. Dat blijkt ook uit de monitoringsvoorwaarden 
behorend bij het Ambtelijk akkoord saldering. 
 
 

5. Vergelijking van het provinciaal beleid met de adviezen van Royal 

Haskoning 

Hieronder worden de door Provinciale Staten vastgestelde Wkw vergeleken met de aanhaling en 
vermelding daarvan in de adviezen van Royal Haskoning. Cursief is commentaar van de auteur. 
 

Beleid van de provincie Noord-Holland Adviezen van Royal Haskoning 
 
Wkw: “Kernkwaliteit: Kleinschalige natuur 
met extensieve graslanden en recreatief 
gebruik: Een rijke plantengroei is verder 
vooral aanwezig op het groene strand 
(N10.02 Vochtig hooiland) maar ook op het 
recreatiestrand zijn bijzondere soorten aan 
te treffen (N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland). 
Locaties met vergelijkbare schakeringen aan 
gradiënten en bijbehorende soortenrijkdom 
zijn zeer zeldzaam in Nederland.”  
 
 
 
 
 
 

 
Upgrade 2019, pag. 18:” Het gaat weliswaar 
om een relatief groot deel van het aanwezige 
kruiden- en faunarijk grasland, 20% van de 
aanwezige oppervlakte, maar de 
natuurwaarde van dit grasland is erg laag en 
goed vervangbaar “. 
 
Upgrade 2019, tabel 5-4 op pag. 19-20) Van 
het biotooptype kruiden- en faunarijk 
grasland op het recreatiestrand wordt gesteld 
dat dit algemeen in Nederland is, dat het 
goed vervangbaar is en dat er nauwelijks 
bijzondere soorten voorkomen 
 
Natuurtoets 2019, pag. 10): “De vegetaties 
ter hoogte van het recreatiestrand zijn 
minder soortenrijk.”.  
 

 
Wkw: “Het is van belang dat het microreliëf 
en de daarbij behorende gradiënten in het 
gebied ongeschonden blijft. Hierdoor wordt 
het unieke mozaïek aan planten- en 
paddenstoelengemeenschappen behouden.”  
 

 
Commentaar: 
In alle rapportages wordt het microreliëf en 
het belang van het behoud ervan niet vermeld 
en/of getoetst. 
Door de ophoging met ca. 40 cm zand zijn op 
de westelijke helft van het recreatiestrand het 
microreliëf en de daarbij behorende 
gradiënten permanent uitgewist.  
Het tot het noordoostelijk deel van het 
recreatiestrand beperkte wasplatengrasland 
met 12 soorten paddenstoelen die nationaal 
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zeldzaam zijn en die expliciet vermeld worden 
in de Wkw zijn niet geïnventariseerd door 
Royal Haskoning en worden niet 
genoemd/getoetst in de Natuurtoets 2019. 
 

 
Wkw: ” De toegankelijkheid van deze 
terreinen vormt tot op heden geen probleem, 
maar intensivering van het recreatief gebruik 
(inclusief bebouwing of andere 
voorzieningen) ten koste van de waardevolle 
begroeiing is nadrukkelijk ongewenst “. 
 

 
Upgrade 2019, pag. 12: “in de gebruiksfase 
zal er sprake zijn van meer bezoekers, 
autobewegingen en hondenuitlaat.” 
 
Upgrade 2019, pag. 18 en Natuurtoets 2019 
pag. 20: “Het is wel duidelijk dat de 
bezoekersaantallen omhoog zullen gaan en 
dat er daardoor – zonder beperkende 
maatregelen – meer mensen in het hele 
Voorland aanwezig zullen zijn in met name 
het voorjaar en de zomer, waarin flora en 
fauna het meest kwetsbaar zijn. Het is ook te 
verwachten dat er meer honden in het gebied 
zullen zijn.  
Verhoogde aanwezigheid van bezoekers zal 
leiden tot:  
Meer betreding van de graslanden, waardoor 
planten vernield kunnen worden;  
Meer verstoring door geluid en 
aanwezigheid/beweging van mensen;  
Verstoren en doden van fauna en vernieling 
van nesten of holen door honden.” 
 
Upgrade 2019, pag. 20: “De aantasting van 
het grasland in het zuidelijk deel (bedoeld is 
het hele recreatiestrand) is met de toename 
van recreatie onvermijdelijk, maar de 
kwaliteit van dat grasland is dermate laag dat 
de aantasting niet significant is.”  
 
Natuurtoets 2019, pag. 14: het noordelijke 
deel van het Voorland (dit is het groene 
strand, nr. 1 op het kaartje op pagina 1 2) 
naar verwachting te maken zal krijgen met 
verhoogde verstoring door mensen en 
(vooral) loslopende honden.” 
 
Natuurtoets 2019, pag. 20: “Ondanks het 
huidige intensieve recreatieve gebruik van 
het recreatiestrand kan niet uitgesloten 
worden dat het strandpaviljoen leidt tot een 
verhoogde aanwezigheid van bezoekers. Als 
gevolg daarvan is niet uitgesloten dat er 
sprake is van een significante aantasting van 
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de Wkw als gevolg van de toename van 
recreanten.”  
(Commentaar: 
In 2019 is gebleken dat intensivering van het 
recreatief gebruik aantoonbaar wel degelijk 
heeft geleid tot aantasting van de Wkw. Zie 
verderop.) 
 
Natuurtoets 2019, pag. 21: “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. Echter 
vanwege het intensieve maaibeheer van het 
grasland worden de potenties niet optimaal 
benut.”  
 
Natuurtoets 2019, pag. 20: “Het kruiden- en 
faunarijk grasland binnen het recreatiestrand 
staat al onder invloed van veel betreding door 
het recreatieve gebruik. En gezien de huidige 
hoge natuurwaarden is de betreding een 
minder groot knelpunt.. “ 
(Commentaar: Dit is onjuist omdat het 
referentiekader voor de Wkw-toets het 
beperkte recreatieve gebruik van 2018 moet 
zijn: onjuiste toetsing dus.) 
 
Natuurtoets 2019, pag.17. Hier wordt gesteld 
dat de natuur zich in principe op de plaats van 
het inmiddels afgebroken tijdelijke paviljoen 
Blaricum Beach kan herstellen.   
(Commentaar: Dit is onmogelijk omdat uit 
deze Natuurtoets (pag. 5) blijkt dat men het 
volleybalveld wil verplaatsen naar de plek 
waar het tijdelijke paviljoen heeft gestaan. 
Deze beoordeling is dus inconsistent.) 
 

 

6. Omissies en gebreken in de Natuurtoetsen van Royal Haskoning  

Toetsing aan de Wkw zoals die gelden sinds 1-2-2019 ontbreekt. 

Belangrijk bezwaar tegen de Upgrade van januari 2019 was het geheel ontbreken van de op 

grond van de PRV vereiste toets aan de Wkw. Daarmee kon de Upgrade niet dienen als 

onderbouwing van de omgevingsvergunning voor Blaricum Beach en de strandophoging5.  

In de Natuurtoets 2019, 20 worden de Wkw weliswaar genoemd en beschreven maar niet meer 

 
5 Zie VVG-bezwaarschrift 7 juni 2019 tegen omgevingsvergunning Blaricum Beach  
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dan dat. De vereiste toets ontbreekt nog steeds6.  

 

Op pagina 18 en 19 van de Natuurtoets 2019 wordt de aantasting van de Wkw besproken. 

Daarbij is niet 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 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.  

Ontbreken effectbeoordeling van niet-uitgevoerde mitigerende maatregelen uit Upgrade 

rapport. 

In de Upgrade zijn in hoofdstuk 6 een aantal mitigerende maatregelen beschreven die 

noodzakelijk zijn om significante aantasting van de Wkw te voorkomen. Tot die maatregelen 

behoorden het verhinderen of beperken de betreding van het noordelijk deel (hiermee wordt 

het groene strand bedoeld) en vleermuisvriendelijke verlichting te gebruiken in het zuidelijk deel 

(dit is het hele recreatiestrand). Afsluiting van het noordelijk deel (en van het zuidelijke bosje 

deelgebied 4) is niet uitgevoerd en drie jaar uitgesteld en de effecten daarvan zijn ook niet 

meegenomen in de Natuurtoets 2019. (Zie voorwaarden Ambtelijk Akkoord saldering 21-1-

2020). In de Natuurtoets 2019 is het effect van de vleermuisvriendelijke verlichting niet 

geëvalueerd, met name niet nadat in de kwetsbare periode van de ruige dwergvleermuis in 

september 2019 tien avonden achtereen 2019 tot 23 uur op het strand een mosseldiner-

evenement is georganiseerd. Ook is in mei 2019 met groot materiaal tijdens de broedtijd de 

tijdelijke strandtent Blaricum Beach geplaatst terwijl het nabijgelegen zuidelijke bosje jaarrond 

beschermd is als habitat van de buizerd. Wij hebben vastgesteld dat in 2019 de buizerd hier niet 

meer gebroed heeft.  

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is door een ecoloog niet (verifieerbaar) gecheckt op 

aanwezige broedgevallen, terwijl dit in de Upgrade geadviseerd werd.  

Alle mogelijke effecten worden samengevat in tabel 7-2 (pag. 22) van de Upgrade. De op pag. 21 

in de Upgrade en pag. 14 – 15 in de Natuurtoets 2019 voorgestelde mitigerende maatregelen 

zijn niet uitgevoerd en niet nader uitgewerkt (pag. 23 van de Upgrade). Dit betrof o.a. de 

voorwaarden dat de realisatie van het strandpaviljoen, het verbreden van het strand en de 

aanleg van kabels en leidingen buiten het broedseizoen moesten plaats vinden. Deze zijn in 2019 

alle drie in strijd met de adviezen wel tijdens het broedseizoen uitgevoerd en de effecten zijn 

naderhand via de natuurtoets 2019 of anderszins niet geëvalueerd. Ook zijn alle uitgevoerde 

maatregelen niet afgestemd met c.q. begeleid door een ecoloog.  

Voorts wordt in de Upgrade gesteld (pag. 20) dat de aantasting van het grasland in het zuidelijke 

deel (dit is het hele recreatiestrand) met de toename van recreatie onvermijdelijk is, maar dat de 

kwaliteit van dat grasland dermate laag is dat de aantasting niet significant is. In de Upgrade en 

in de Natuurtoets 2019 is echter geen beschrijving van de huidige botanische waarde van het 

recreatiestrand opgenomen. Op pag. 10 in de Natuurtoets is volstaan met de vermelding dat ter 

hoogte van het recreatiestrand de vegetaties minder soortenrijk zijn. Voorts wordt uitsluitend 

een beschrijving van de fauna gegeven.  

 
6 Zie Beroepsschrift VVG bij de Rechtbank Midden-Nederland van 23 december 2019 tegen besluit van 5 
november 2019 inzake bezwaar tegen de Omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijke strandtent 
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Opvallend is dat in de Natuurtoets 2019 (pag. 20) wordt aangegeven, dat het niet uitgesloten is 

dat er sprake is van een significante aantasting van de Wkw als gevolg van de toename van 

recreanten. De sterke toename van recreatie heeft in 2019 wel degelijk al geleid tot een 

negatieve invloed op de waardevolle natuur in de oostelijke helft van het recreatiestrand. Daar 

worden echter geen conclusies aan verbonden. De negatieve effecten van de sterke toename 

van bezoekers (betreding, verstoring van fauna en eutrofiëring) worden niet meegewogen in de 

beoordeling. Dat wordt bevestigd door het feit in het Ambtelijk Akkoord Saldering van 21-1-2020 

(blz. 2, vierde bullet) als voorwaarde is opgenomen dat de bijzondere soorten drie jaar lang 

moeten worden gemonitord. Dat is daarom tot op heden niet gebeurd! 

 

 
 

Toename recreatief gebruik in beeld: Parkeerchaos op 2 juni 2019.  
In de Natuurtoets 2019 staat dat de meeste bezoekers per fiets komen.  

 

 

 
 

Massarecreatie op het recreatiestrand op dezelfde dag (2 juni 2019)  
 

Onvolledige inventarisatiegegevens en deskundigheid. 
In de Flora- en fauna-inventarisatie van Royal Haskoning uit 2017 en 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. 
Ook moet worden vastgesteld dat de auteurs van de Upgrade 2019 en de Natuurtoets 2019 over 
onvoldoende plantenkennis lijken te beschikken, waardoor de samenstelling van en de effecten 
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op de plantengroei van het aanmerkelijk intensievere gebruik van het recreatiestrand 
onderbelicht zijn gebleven. Een beschrijving en waardering van de plantengroei op de oostelijke 
helft van het recreatiestand ontbreekt terwijl in de Wkw is omschreven, dat hier ook bijzondere 
soorten voorkomen. Daarbij is niet onderkend, dat het deels om andere plantensoorten gaat dan 
op het groene strand groeien. Opvallend is ook het ontbreken van de beschrijving van de 
bijzondere en kwetsbare paddenstoelenflora op het strand ondanks de beschrijving ervan in de   
Wkw.  
 
Effect strandophoging op samenhang binnen NNN-gebied ontbreekt. 
Een zeer substantiële vermindering van de oppervlakte van het NNN – ruim 5300m2 zoals blijkt 
uit de onderbouwde meting in het bezwaarschrift van VVG van 24 maart 2020 - is al opgetreden 
doordat in het voorjaar van 2019 op een deel van het recreatiestrand een dikke laag wit zand is 
aangebracht. Daardoor is de samenhang tussen het zuidelijke bosje en de oostelijker gelegen 
terreindelen verstoord.  
 
Effecten van gewijzigde locatie strandpaviljoen t.o.v. de locatie van Blaricum Beach niet 
meegenomen. 
De locatie van het paviljoen en het volleybalveld in de Natuurtoets 2019 is afwijkend van die 
gehanteerd bij de Upgrade. Het vergunde permanente strandpaviljoen is nu veel dichter bij de 
kwetsbare oostelijke helft van het strand gesitueerd. Op basis van de ervaringen in de zomer van 
2019 (het uitwaaieren van recreanten bij toenemende drukte) brengt dat een intensiever 
gebruik van en door bezoekers in de directe nabijheid van de horeca op en daarmee meer 
aantasting van de kwetsbare begroeiing van de oostelijke helft. Onder meer de niet op het 
groene strand voorkomende soorten blauwe zegge en addertong groeien hier dichtbij. Ook de 
geplande ontsluiting via een breed pad is te dicht bij het kwetsbare deel van het recreatiestrand. 
Ontsluiting via de ingang die in 2019 is gebruikt voor de tijdelijke strandtent Blaricum Beach is 
minder belastend voor het oostelijke deel van het recreatiestrand. Een permanent breed pad 
van betonplaten levert in elk geval oppervlakteverlies NNN op het strand op. Deze aspecten zijn 
in het geheel niet in de beoordeling betrokken. 

 

  
Locatie volleybalveld en tijdelijke strandtent volgens 
Upgrade 2019 

Locatie permanent strandpaviljoen en 
volleybalveld volgens Natuurtoets 2019 

 
Natuurtoets 2019 niet aangepast op Ambtelijk Akkoord saldering. 
In de Natuurtoets 2019 (pag. 17 – 19) is vermindering van de oppervlakte van het NNN 
beoordeeld door het strandpaviljoen en het volleybalveld. Er wordt uitgegaan van compensatie 
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van 1100 m2, zijnde de oppervlakte van het volleybalveld en het te bouwen strandpaviljoen. De 
eveneens aangevraagde en inmiddels vergunde stelconplaten (t.b.v. de toegangspaden) hebben 
een oppervlak van 285 m2. Deze grotere oppervlakte is niet betrokken in de beoordeling. Voorts 
wordt ten onrechte niet de hele daadwerkelijk aangebrachte oppervlakte, waar in 2019 een laag 
van 40 cm zand is afgegraven en gesuppleerd, in de effectbeoordeling betrokken. Dat het hier 
om een wezenlijke omissie gaat blijkt uit de brief van de provincie NH van 6 december 2019 over 
het handhavingsverzoek van de VVG en het Ambtelijk Akkoord saldering van 21-1-2020, waarin 
de provincie wijst op de strijdigheid van de strandophoging met de Beheersverordening 2014. 
Daarnaast gaat de Natuurtoets 2019 uit van compensatie van de vermindering van de 
oppervlakte in de zin van PRV en niet van saldering, zoals blijkt uit het Ambtelijk Akkoord 
saldering. De Natuurtoets 2019 beschrijft daarbij twee gebieden die daarvoor beschikbaar 
gesteld zouden worden.  

1. 6 ha in De Kampen als onderdeel van een bestaand NNN-weidevogelgebied op basis van 
de afspraken vastgelegd in het Gebiedsakkoord de Kampen 

2. 744 m2 op een locatie binnen Blaricummermeent te begrenzen als NNN.  
 
Ad 1. De beschreven locatie is in strijd met de PRV omdat het gaat om een bestaand NNN-gebied 
met een eigen van het Voorland afwijkende natuurdoelstelling, (“Open polderlandschap met 
extensieve graslanden voor weidevogels”) op grond van de Wkw. Nog los van de abiotische 
ongeschiktheid en ecologische onwenselijkheid van voorgestelde compensatie zou de 
oppervlaktevermindering van het NNN met geen m2 afnemen! Dat dit voorstel niet acceptabel 
en bovendien in strijd is met de wettelijke regels blijkt uit de bij het Ambtelijk Akkoord saldering 
behorende documenten: zie memo van NH van 28-11-2019 blz. 2 onder 2.  
De verwijzingen naar dit voorstel moest volgens de provincie uit de Ruimtelijke Onderbouwing 
van Bugel en Hajema verwijderd worden. Daarmee ook uit de Natuurtoets 2019 want daarnaar 
verwijst de genoemde Ruimtelijk onderbouwing. Dat is niet gebeurd. 
 
Ad 2. Dit gebiedsdeel is inmiddels onderdeel van het Ambtelijk Akkoord saldering. 
Hoofdvraag is ook dan of dit gebied geschikt is om de aangetaste natuurwaarden op het 
Voorland op gelijkwaardige wijze te vervangen. In de Natuurtoets 2019 wordt niet ingegaan op 
de fysieke belemmeringen: fietspad dwars door het gebied, de ligging in een puur stedelijk 
gebied met omringende woonbebouwing, en het ontbreken van een verbinding met het water 
van het Gooimeer (3m breed fietspad en 10 m brede basaltstenen voet van de zomerkade).  In 
ecologisch opzicht opmerkelijk om stukken grond waar zich nimmer natuur kan ontwikkelen over 
het hoofd te zien. 
Ook is in de Natuurtoets 2019 het betrokken gebiedsdeel niet getoetst aan de Wkw-eisen en dan 
vooral de vereiste abiotische en ruimtelijke condities. Aan geen van de daar vermelde abiotische 
vereisten voldoet dit gebied of is het er geschikt voor te maken. 

Bij de bespreking van het Ambtelijk Akkoord saldering in hoofdstuk 9 komt het vorenstaande 
wederom aan de orde. 
 
 

7. Wettelijk beschermde soorten en Rode Lijstsoorten 

In de Natuurtoets 2019 (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 op zichzelf 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.  
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Op het recreatiestrand komen verscheidene plantensoorten voor die op de Rode Lijst staan. 
Rode Lijsten hebben weliswaar geen juridische status in het kader van de Wet 
Natuurbescherming (geen vergunnings- of ontheffingsplicht), maar hebben in de praktijk wel een 
belangrijke signaleringsfunctie. Overheden en natuurbeheerders worden verondersteld met de 
soorten op deze lijst rekening te houden in hun beleid en beheer. Voor deze soorten geldt een 
hogere prioriteit bij het nemen 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). Dat 
betekent dat de rode lijstsoorten, hierboven en in de Wkw genoemd, door middel van de 
aanwijzing als NNN-gebied extra bescherming hebben gekregen. 
 
Op het recreatiestrand zijn in 2019 twee meter brede paden van betonplaten naar de tijdelijke 
strandtent Blaricum Beach aangelegd. Deze waren niet voorzien in het Inrichtingsplan van Loos 
van Vliet en in het rapport Upgrade van 17 januari 2019 niet beoordeeld op hun effecten. 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 hoge stikstof minnende planten opgekomen die niet in het schrale grasland van het 
Voorland thuishoren. Dit zal uiteindelijk tot de groei van brandnetels leiden. Hoewel de 
betonplaten in oktober 2019 verwijderd zijn is het de bedoeling dat ze in 2020 weer aangebracht 
worden (bouwaanvraag voor een periode van 7 maanden Blaricum Beach dateert van 23-2-
2020). 
 

  
Betonplaten in verhoogd bed met 1 meter zwarte 
grond aan weerszijden (10 mei 2019) 

 

Resultaat: Hoge stikstof minnende planten in zwarte 
grond langs betonpad (3 september 2019) 

 

8. Ontwikkeling van flora en fauna van het recreatiestrand in 2019 

Beschrijving plantensoorten in 2018 en 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. Ook groeit hier 
moeraswespenorchis. 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 klein 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 huidige (maart 2020) volleybalveld, groeien addertong en blauwe zegge. In het hele 
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recreatiestrand vallen o.a. strandduizendguldenkruid, stijve ogentroost, kruipwilg, kleine 
leeuwentand en dwergzegge op. Alle in deze alinea genoemde plantensoorten zijn karakteristiek 
voor schrale graslanden en zijn allemaal waargenomen in 2019.  
Deze summiere beschrijving vormt een schril contrast met de onvolledige c.q. ontbrekende 
rapportages van Royal Haskoning.  
Uit in 2018 en 2019 door mij uitgevoerde inventarisaties blijkt dat op het recreatiestrand vier 
Rode Lijstsoorten uitsluitend op het recreatiestrand groeien. Een drietal andere Rode 
Lijstsoorten groeit zowel op het recreatiestrand als op het groene strand. 
 

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 
 

 
De ontwikkelingen van de flora in 2019. 
De in de tabellen hiervoor vermelde addertong en gewone vleugeltjesbloem (beide Rode Lijst 
kwetsbaar) zijn in 2019 niet meer op het recreatiestrand waargenomen, terwijl beide soorten in 
2018 daar wel 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. De populatie van 
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. Deze soorten duiden erop dat de 
grote toename aan recreatief gebruik effecten heeft op de florasamenstelling.  
 

De ontwikkeling van de fauna in 2019. 
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 de broedtijd (mei 2019) de strandkeet met zware machines op het 
recreatiestrand is aangebracht. In de Natuurtoets 2019 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. 
Feit is wel dat de buizerd er niet meer broedt.  
De ringslang is in 2019 bij het zuidelijke bosje waargenomen. 
In de Natuurtoets 2019 (pag. 11) zijn de kwetsbare perioden van de aanwezige beschermde  
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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 kon 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 VVG-bezwaarschrift van 7 juni inzake Blaricum Beach)7. In de 
Natuurtoets 2019 zijn op pagina 14 en 15 dezelfde maatregelen (wederom) geadviseerd voor 
realisatie van een permanent strandpaviljoen. De mitigerende maatregelen zijn in de 
Natuurtoets 2019 opgesomd en 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 (zie 
figuur 5-4 in de Natuurtoets 2019 en figuur 6-1 in de Upgrade).  
 
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-evenement 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 loslopende honden, open vuur en fietsers op 
het recreatiestrand is. Daarbij komt nog de verkleining bij van het oppervlak van het 
Natuurnetwerk Nederland door suppletie van zand op het strand. Verlies van foerageergebied 
dus. 
 
Een generator was gedurende het mosseldiner tegen het jaarrond beschermde zuidelijke bosje 
geplaatst. Het lawaai van een generator die bijna in het bosje was geplaatst kan tien dagen 
achtereen een negatief effect op vogels en vleermuizen, met name ’s nachts. Het diner duurde 
tien avonden achtereen tot 23 uur, juist in de meest kwetsbare periode van de ruige 
dwergvleermuis.  
 

  
Mosseldiner 2019: tien avonden achtereen in de 
kwetsbare periode van de ruige dwergvleermuis 

September 2019: generator t.b.v. mossel-
evenement zeer dicht op het zuidelijke bosje 
geplaatst 

 
7 Zie VVG-notitie Mitigerende maatregelen rapport Upgrade VSB RHDHV 17 januari 2019 (juli 2019) 
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Abiotisch milieu 
Bij een noordwesterstorm wordt het water van het Gooimeer opgestuwd en vindt inundatie van 
het strand plaats. Tot dusverre was dit alleen van het groene strand bekend. Op 29 maart 2020 
werd ook het hoger gelegen recreatiestrand overstroomd. Dankzij de kalkrijkdom van dit water 
is het gunstig voor de plantengroei en daarmee voor de ontwikkeling van natuurwaarden op 
beide stranden. Ook is bij deze inundatie een vloedmerk op het strand afgezet. Ook is door het 
water zand dat in 2019 bij de waterlijn is gesuppleerd over een deel van het recreatiestrand 
waar bijzondere paddenstoelen groeien uitgespreid. Daar dit zand kalkarm is moet nog blijken 
wat het effect daarvan is. 
 

 
 

29 maart 2020: Inundatie van het recreatiestrand bij noordwesterstorm 

 

9. Saldering van het Natuurnetwerk Nederland 
 
Het Akkoord en daarbij behorende documenten 
In het Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland Blaricum t.b.v. strandpaviljoen van 21-1-2020 
(Akkoord) tussen de provincie NH en de gemeente Blaricum is afgesproken om de vermindering 
van de oppervlakte van het NNN door de bouw van het strandpaviljoen, het volleybalveld, de 
stelconplaten t.b.v. de toegangspaden naar het strandpaviljoen en 4000 m2 strandophoging te 
salderen (op basis van art. 19 lid 3 PRV) door een perceel in de woonwijk Blaricummermeent 
(744 m2) en gronden op en ter weerszijden van de Gooise Zomerkade (5366 m2) tezamen 6100 
m2. In de tekst van het Akkoord wordt voor een aantal voorwaarden- waaraan de gemeente 
dient te voldoen - verwezen naar andere documenten. Dat betekent dat naast het akkoord zelf 
de navolgende documenten van belang zijn voor de ecologische beoordeling van de afgesproken 
saldering: 

1. Memo van 28-11-2019 van de provincie NH. Reactie strandpaviljoen Voorland Blaricum.  
2. Email van 23-8-2019 intern provincie NH. Vragen/opmerkingen over ruimtelijke motivering 

Strandtent Stichtse Brug;  
3. Voorstel NNN-zone dijklichaam Gooise zomerkade. Verbinding NNN Stichtse Voorland - NNN 

Blaricum. Bijlage 1 bij het Akkoord van Royal Haskoning DHV (concept) d.d. 15-1-2020 
(kaartbijlage met te salderen gronden in de Blaricummermeent en bij de Gooise Zomerkade); 
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4. Het advies Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent ten behoeve van saldering 
Natuurnetwerk Nederland van Royal Haskoning aan de gemeente Blaricum, 21 januari 
2020 (met kaartbijlage).  
 

De Notitie Samenhang NNN Strandpaviljoen Stichtse Voorland van Royal Haskoning DHV van 24-
9-2019, genoemd in de provinciale stukken, is niet aan VVG ter beschikking gesteld. 
Deze notitie is van groot belang voor deze rapportage. Volgens de provincie was deze notitie 
onvoldoende8 en diende aangepast te worden om te kunnen dienen als uitwerking en 
onderbouwing van de saldobenadering. Daarmee moest worden aangetoond dat wordt voldaan 
aan artikel 19 lid 3 van de PRV. Deze notitie of enige ander rapport met de vereiste uitwerking 
en motivering ontbreekt. Daarmee stel ik vast dat de noodzakelijke ecologische toets van de 
geschiktheid van de twee te salderen deelgebieden ontbreekt. In het Inrichtingsadvies van 21-1-
2020 is een dergelijke beschrijving/motivering ook niet opgenomen. Zie hierna. 
 

Belangrijke zoekrichting voor VVG voor een passende wijze 

van salderen/compenseren was het gebruik maken van het 

kalkrijke zand van de bodem van de voormalige Zuiderzee. 

Dat is samen met een decennialange natuurontwikkeling de 

basis geweest van de huidige natuurwaarden in en langs het 

Gooimeer zoals op het Voorland. De gemeente Blaricum en 

de provincie Noord-Holland waren op de hoogte van dit 

VVG-advies9 .  

Hierna zal op basis van voorgaande het Akkoord worden beoordeeld op de ecologische 
geschiktheid van de twee in het akkoord onderscheiden deelgebieden. 
 

744 m2 Blaricummermeent 

 
 

Tussen het fietspad met lantarenpaal en de Meentstroom ligt het 744 m2 grote perceel met een 
sloot in het midden. De rijplaten op de voorgrond liggen op het voor saldering voorgestelde perceel 
bij de Gooise Zomerkade (maart 2020). 
 

 
8 Zie memo van de provincie NH van 28-11-2019  
9 Zie Samenvatting van overleg tussen VVG-bestuur en Gemeente Blaricum over ontwikkelingen op het 
Voorland van de Stichtse brug dd 19 december 2019 
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Het als compensatie/saldering voorgestelde perceel van 744 m2 in de Blaricummermeent ligt in 
stedelijk gebied. Het maakt deel uit van een woonwijk in ontwikkeling (deelplan G3 van de 
woonwijk Blaricummermeent) en grenst aan de gegraven Meentstroom. In het vigerende 
bestemmingsplan heeft dit perceel de bestemming ‘groen’. Het fietspad dat er dwars doorheen 
loopt maakt het niet afsluitbaar, waardoor het een uitlaatgebied voor honden dreigt te worden 
en/of intensief gebruikte speelweide voor de omliggende woongebieden. Een klein driehoekig 
deel van het perceel ligt aan de andere kant van het fietspad dichter bij de toekomstige 
bebouwing. Daardoor zal dit zeker een hondenuitlaat terrein worden. Het fietspad is 3 m breed 
en loopt ca. 50 m over en langs dit perceel. Dit deel van het fietspad (ca. 150 m2) moet worden 
afgetrokken worden van de 744 m2 omdat zich daar geen enkele natuur kan ontwikkelen en het 
“ïngebouwde” versnippering met zich meebrengt.  
 
Langs het fietspad is een parkachtige beplanting aangebracht met gazons, vaste planten en 
sierbomen. Het perceel is door een recent gegraven sloot, die met een duiker onder het fietspad 
doorloopt, in twee gelijke helften verdeeld, waardoor maaibeheer wordt bemoeilijkt. Door de 
ligging van het fietspad is het gebied niet af te sluiten van de nabijgelegen woongebieden. 
Samenhang met het Voorland ontbreekt doordat de Gooise Zomerkade met fietspad tussen 
beide terreinen ligt en de voet van de Zomerkade aan de Gooimeerzijde bestaat uit een 10 m 
brede strook basaltstenen. 
 
De zeer voedselrijke bodem bestaat uit zware zeeklei die plaatselijk wat zandig is. Er is geen 
microreliëf aanwezig. Het perceel bezit nu geen enkele natuurwaarde en zal dat zonder 
ingrijpende maatregelen ook niet krijgen. Zowel door de geringe oppervlakte als door het 
ontbreken van enige actuele natuurwaarde en de zeer geringe potenties voldoet het gebied niet 
aan de kwaliteitseisen voor saldering/compensatie voor de teloorgang van een ruim 5300 m210  
van het NNN op het Stichtse strand. In elk geval kunnen de Wkw zoals die op het strand teloor 
zijn gegaan zijn op deze locatie niet terugkomen zonder zeer ingrijpende maatregelen. In het 
Inrichtingsadvies van Royal Haskoning wordt voorgesteld maaisel vanuit dezelfde abiotische 
omstandigheden van het groene strand van het Voorland op te brengen. Dat getuigt van gebrek 
aan ecologisch inzicht. Het binnendijks gelegen terrein in de Blaricummermeent staat niet onder 
invloed van het kalkrijke water van het Gooimeer zoals dat in het groene strand wel het geval is 
en er is er geen invloed van een wisselende waterstand. Het water in de aangrenzende 
Meentstroom is fosfaatrijk en er is kans op blauwalg.  
 
Bovendien is op het groene strand een zandige bodem met een schrale vegetatie aanwezig en 
niet een zeer voedselrijke kleigrond. Toediening van stalmest zal het op deze zeer voedselrijke 
grond alleen nog maar erger maken. Drie jaar achtereen maaien zal hier weinig effect hebben. 
Het door Royal Haskoning gegeven successieschema naar bloemrijk grasland is voor dit perceel 
wishfull thinking. Royal Haskoning verwijst naar richtlijnen van Natuurmonumenten over de 
herintroductie van planten. Deze zijn hier niet van toepassing daar het hier niet om 
herintroductie gaat maar om introductie van soorten die hier voorheen nooit gegroeid hebben.  
 

De Gooise Zomerkade  

Het op de kaartbijlage van het Akkoord aangegeven stuk dijk van de Gooise Zomerkade bestemd 

tot salderingsgebied bestaat uit een fietspad met aan weerszijden een talud van resp. 5 en 7 m 

breed. Aan de zuidzijde grenst een vlak stuk grasland zonder enig microreliëf aan de Zomerkade, 

aan de noordzijde ligt een basaltstenenbeschoeiing van ca. 10 m breed. In het vlakke grasland 

staat een houten schuur van 5 x 9 m. Het fietspad is 3 m breed en ca. 130 m lang en maakt deel 

 
10 Zie bezwaarschrift VVG van 24 maart 2020. 
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uit van een belangrijke en intensief (met name in de zomer) gebruikte kustfietsroute langs het 

Gooimeer. In de memo is geen te salderen oppervlakte van dit stuk Gooise Zomerkade vermeld. 

Een beschrijving van de huidige abiotische omstandigheden en vegetatie (ook in het 

Inrichtingsadvies van 21-1-2020) ontbreekt eveneens. Overigens is wel duidelijk dat voor 

saldering van 6100 m2 NNN de oppervlakte verminderd moet worden met de oppervlakte van 

de helft van 45 m2 houten schuur en het fietspad 3m (breed) x ca. 130 m (lengte)= 390 m2 en ca. 

10 x 130 m = 1300 m2 voor de 

basaltbeschoeiing. Zie voor de 

kwantiteitsgebreken het VVG-bezwaarschrift 

van 24 maart 2020. Onduidelijk is waarom 

deze feitelijke en verifieerbare gegevens (zie 

ook de ondergrond van de kaartbijlagen) 

noch door de provincie NH noch door Royal 

Haskoning in haar Inrichtingsadvies niet 

benoemd zijn en meegenomen in hun 

beoordeling. 

De conclusie moet zijn dat de saldering in elk 

geval kwantitatief niet de benodigde.verbetering/compensatie van verminderde oppervlakte aan 

NNN  oplevert maar zeker ook kwalitatief niet (ongeschikte abiotische omstandigheden voor de 

ontwikkeling van kruidenrijk grasland en geen verbinding met het open water van het Gooimeer 

door de basaltstenen-beschoeiing). Laat staan dat de saldering de in art 19 PRV vereiste 

kwaliteitswinst kan opleveren. Daarmee is dit Akkoord in strijd met de eisen van art 19 lid 3 PRV 

en de beleidskaders die daarvoor gelden voor de provincie NH. 

 

Het salderingsvoorstel voor de Gooise Zomerkade lijkt op geen enkele wijze getoetst te zijn aan 

de vereiste abiotische en ruimtelijke condities, zoals vermeld op blz. 153 in tabel 1 van de Wkw. 

Aan geen van de daar vermelde abiotische vereisten voldoet dit gebied of is het geschikt (te 

maken). Dat geldt overigens ook voor het gebiedsdeel Blaricummermeent. In hoofdstuk 6 is daar 

uitgebreid op ingegaan bij de Ommissies van de Natuurtoets 2019.  

Recent is de Gooise Zomerkade ter hoogte 
van de Blaricummermeent opgewaardeerd 
tot een regionale waterkering met een 
ontwerpnorm van 1: 4000. Hiervoor is de 
kade opgehoogd met van elders 
aangevoerde voedselrijke grond. Momenteel 
groeien op het talud van de kade veel 
brandnetels, veel distels, ridderzuring, 
hondsdraf, kropaar en raapzaad. Dit zijn 
allemaal plantensoorten van voedselrijke 
omgewerkte grond. In de voegen van de 
basaltstenen beschoeiing groeit wat gras en 

klein hoefblad Het vlakke grasland tussen de Zomerkade en de Blaricummermeent is 
soortenarm. In maart 2020 zijn aan de zuidrand van dit grasland metalen rijplaten gelegd ten 
behoeve van werkzaamheden aan de sluis. Zware tractoren hebben ook sporen nagelaten buiten 
deze rijplaten. Het is onduidelijk waarom niet van het fietspad gebruik is gemaakt om 
werkzaamheden aan de sluis uit te voeren.  
 

Houten schuur bij fietspad die gedeeltelijk is 
meegerekend ter saldering met oppervlakte van het 
NNN die verloren gaat. 

Gooise Zomerkade met fietspad. Op de met 

basaltkeien bedekte beschoeiing van 10 meter breed 

kan zich nooit kruidenrijk grasland ontwikkelen en 

een verbinding met het Gooimeer ontstaan. 
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De potenties voor kruiden- en faunarijk grasland van dit perceel zijn zeer laag, op het fietspad en 
op de basaltstenen beschoeiing zelfs nihil. Tot onze verbazing vermeldt het memo daarnaast dat 
bij uitzondering ruige stalmest of kalk toegepast kan worden. Daardoor zal hier nooit een schraal 
kruiden- en faunarijk grasland kunnen ontstaan. In het rapport Water in Gooi en Vechtstreek van 
de Regio Gooi en Vechtstreek en Waternet (13 juni 2019) is voor de Gooise Zomerkade bij 
Blaricum vermeld, dat de kade gevoelig is voor nutriënten (mest en inlaat) en dat terugdringen 
van de stijgende trend noodzakelijk is (vroeger was het beter): risico. 
Opmerkelijk is ook dat in het inrichtingsadvies van Royal Haskoning van 21-2-2020 in zijn geheel 

niet is ingegaan op deelgebied Gooise Zomerkade. 
 

 
 

Metalen rijplaten in ter saldering aangeboden perceel grasland. Rechts ligt de Gooise Zomerkade 

 
Tot slot ontbreekt in het Ambtelijk Akkoord saldering de afspraak dat de provincie de te salderen 
gronden met een begrenzingenbesluit zal opnemen/toevoegen aan de begrenzing van het NNN 
om daarmee de wettelijke bescherming van de natuurwaarden, die worden toegevoegd, te 
waarborgen. Ook een afspraak over een bestemmingsplanwijziging om de natuurfunctie 
planologisch te borgen ontbreekt. Hetzelfde geldt voor het waarborgen van (de kosten) van het 
beheer.  
 
Ook is onduidelijk wat de huidige en potentiële ecologische betekenis is van het gebied met de 
strandophoging dat niet wordt ontgrensd in het Akkoord. Dat gebied heeft geen natuurwaarden 
meer en herstel is door het permanente karakter niet beoogd. Nut en noodzaak hiervan zouden 
door de gemeente moeten zijn aangetoond in de nadere uitwerking en motivering van het 
salderingsvoorstel. Zoals hiervoor al gemeld is aan die uitwerkingsvoorwaarde niet voldaan door 
de gemeente. De vergunning voor het strandpaviljoen is desondanks al verleend. 
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10. Parnassia  

 

  
 
Parnassia groeit ook op het recreatie- 
strand.  

 
18 september 2019: groeiplaats op het recreatiestrand waar 
honderden bloeiende parnassia’s zijn weggemaaid. 

 

De parnassia is een van de belangrijkste kenmerkende soorten van de typerende en bijzondere 
plantengemeenschappen van het Voorland Stichtse brug. (Zie ook de beschrijving van actuele 
waarden in de Wkw). Deze Rode Lijstsoort is kwetsbaar in Nederland en behoeft daarom 
bescherming en in elk geval een zorgvuldig beheer op de plekken waar deze nog voorkomt zoals 
het Voorland. Parnassia is een indicator voor vochtige kalkrijke bodems. Op het recreatiestrand 
groeit zij samen met de kalk minnende soorten moeraswespenorchis, strandduizendguldenkruid, 
scherpe fijnstraal en duinroos.  
 
Gelet op het grote ecologische belang van deze soort, ook al is deze niet meer wettelijk 
beschermd onder de Wet natuurbescherming, is op basis van de Wkw behoud en zorgvuldig 
beheer van deze soort van groot belang. In dat licht moet helaas worden vastgesteld dat de 
auteur van de Natuurtoets 2019 onvoldoende plantenkennis lijkt te bezitten. Dat blijkt ook uit 
het advies op pagina 21 van de Natuurtoets 2019 om de strook met parnassia langs de bosrand 
na eind augustus te maaien. Parnassia groeit hier verder zuidwaarts dan op figuur 5-5 op pagina 
22 in de Natuurtoets 2019 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 2019. Daarbij zijn 
honderden bloeiende 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 wettelijke 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.  
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Op pagina 22 van de Natuurtoets 2019 wordt 
gesteld dat de zone waar parnassia groeit nat is en 
minder in trek is bij recreanten. Dit is feitelijk 
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 in 2019 
door het gebruik van barbecues en open vuur op de 
grond in deze zone zijn ontstaan (zie ook hoofdstuk 
12).  
 

 
 
11.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 ook niet duidelijk hoe ’s avonds 
in het donker hondenpoep opgeruimd kan worden. 
Bovendien staan loslopende honden in het 

algemeen niet onder appèl in het donker.  Dat betekent dus een verruiming, waarbij dan met 
name de avond en de nachtelijke uren het meest kwetsbaar zijn voor de fauna. Ook is dan 
toezicht moeilijk zo niet onmogelijk i.v.m. de werktijden van de toezichthouders.  
 
De meeste natuurgebieden in ons land zijn overigens uitsluitend van zonsopgang tot 
zonsondergang toegankelijk.  Zowel vanuit landschappelijk als vanuit ecologisch oogpunt zijn 
duisternis en stilte essentieel voor natuurgebieden. Het is niet duidelijk of het strand gedurende 
het winterhalfjaar zowel overdag als ’s nachts wel toegankelijk is voor loslopende 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. VVG is daarbij niet geconsulteerd of geïnformeerd. 
  
Het beleid lijkt uitsluitend te zijn ingegeven door recreatieve en bewonersbelangen, waaraan 
natuurbelangen ondergeschikt gemaakt worden. Een gedegen ecologische onderbouwing voor 
dit beleid ontbreekt geheel. Opmerkelijk vooral omdat het hier om een NNN-gebied gaat waar 
de natuurbelangen primair zijn. Ook wordt geheel voorbijgegaan aan het advies uit de Upgrade 
om als mitigerende maatregel een aanlijnplicht voor honden vast te stellen (Zie blz. 21, 
hoofdstuk 6.2.) 
Eerdere verzoeken van VVG om ook tijdens het broedseizoen honden uit het Voorland te weren 
mochten ook al niet baten.  
 

Op de borden zijn honden nog steeds 
uitgesloten tussen mei en november. Dankzij de 
aangepaste APV is dit het hele zomerseizoen 
tussen 19 uur en 10 uur toegelaten. 
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Het lijkt er sterk op dat aan het nieuw ontwikkelde hondenbeleid geheel andere overwegingen 
ten grondslag zijn gelegd dan de bescherming van natuur. Het lijkt erop dat de gemeente de 
natuurwaarden van dit NNN-gebied niet meer serieus wenst te nemen.  
Gezien het intensievere recreatieve gebruik van het strand is de enige passende oplossing alle 
honden gedurende het hele jaar te verbieden.  
 
 

12.Open vuur-beleid 

Op grond van de APV Blaricum 2018 was 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 en zelfs in het 
kwetsbare groene strand (deelgebied 1). 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. Bovendien liggen er veel 
sigarettenpeuken op het hele strand. Het is duidelijk dat dit alles in de extreem droge en hete 
zomer van 2019 extra-brandgevaar opleverde.  
 

  
3 september 2019: As van barbecue op het recreatiestrand 
pal naast parnassia (witte bloemen) 

 

Brandplek op het groene strand, september 
2019 

 
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 doodbranden. Uit ervaringen in een ander natuurgebied blijkt dat 
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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.  
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 2019. 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 als 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 strandtent 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 gemeente heeft echter de APV in mei 2019 
gewijzigd. 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 het 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, zijn na 30 oktober 
2019 verwijderd. Enige afdoende en duidelijke oplossing is om 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.  
Ook bij dit beleid geldt dat de gemeente de natuurbelangen kennelijk ondergeschikt wenst te 
maken aan de recreatiebelangen en grote risico’s wenst te nemen op natuurbranden in het 
hoogseizoen.  
 
Tot slot is het ook opmerkelijk dat in de Natuurtoets van juli 2019 geen woord wordt besteed 
aan de bovenbeschreven verruiming van het honden- en open vuurbeleid ten koste van de 
natuurwaarden. Dat geldt zeker gelet op in de Upgrade bepleite maatregelen ter wering van 
honden. 
In de Natuurtoets van juli 2019 (pag. 14) is expliciet vermeld dat het noordelijke deel van het 
Voorland (dit is het groene strand, nr. 1 op het kaartje op pagina 1) naar verwachting te maken 
zal krijgen met verhoogde verstoring door mensen en (vooral) loslopende honden. Dit is 
inderdaad het geval. In maart 2020 zijn hier meer loslopende honden, meerdere brandplekken 
van open vuur en verse sporen van een motor of scooter waargenomen. In het bos is een hut 
gebouwd van gekapte boomstammen. Het is duidelijk dat hier onvoldoende toezicht is. 
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 Verse sporen op het groene strand . .  Illegale hut in bos op het groene strand.  

  Maart 2020     Maart 2020 

 

13. Geraadpleegde bronnen, besluiten en documenten  

 

- Bezwaarschrift VVG van 24-3-2020 inzake omgevingsvergunning strandpaviljoen van 14-
2-2020. 

- Bezwaarschrift VVG van 13-3 2020 tegen besluit 14 -11-2019 inzake het 

handhavingsverzoek van de VVG van 7 juni 2019 t.a.v. de strandverbreding, de aanleg 

van het volleybalveld en de aanleg van verhardingen op het Voorland Stichtsebrug. 

- Beroepsschrift VVG bij de Rechtbank Midden-Nederland van 23 december 2019 tegen 

besluit van 5 november 2019 inzake bezwaar tegen de Omgevingsvergunning voor de 

bouw van een tijdelijke strandtent 

- Provinciale Ruimtelijke Verordening versies van 1-2-2029 (strandophoging en Blaricum 

beach) en van 7 juni 2019 (strandpaviljoen en Ambtelijk Akkoord saldering). 

- Wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in Noord-Holland (onderdeel van de 

PRV) Deelgebied De Kampen, Huizerhoef en De Dode Hond (A19) onderdeel bijlage als 

bedoeld in art 19 lid 7 PRV. 

- Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de gemeente Blaricum van 8 juni 

2016 inzake Ontwikkeling Voorland Stichtsebrug (n.a.v. plan Blaricum aan Zee Noord). 

- Brief provincie NH van 6 december 2019 aan VVG inzake het handhavingsverzoek van de 

VVG. 

- Ambitiekaart van het Natuurbeheerplan 2019 van de provincie Noord-Holland. 

- Gemeente Blaricum Structuurvisie “Blaricum, Authentiek dorp in ’t Gooi” 2010. 

- Gemeente Blaricum Structuurvisie Structuurvisie Voorland Stichtsebrug 2014. 

- Gemeente Blaricum Beheersverordening Voorland Stichtsebrug 2014. 

- Gemeente Blaricum Raadsinformatiebrief van 31-1-2019 inzake Stand van zaken plan 

Blaricum aan Zee. 

- Gemeente Blaricum Voorland Stichtse brug. Inrichtingsplan. Loos van Vliet. 1 mei 2018 

vastgesteld door de gemeenteraad van Blaricum op 5 juni 2018. 

- Documenten inzake APV-honden en open vuurbeleid 2019 (raadsstukken). 

- Gemeente Blaricum besluit burgemeester tot verlenen vergunning ex artikel 2.25 van de 

Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2018 voor het laten plaatsvinden van het 
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evenement "Mosseldiner" van 19 tot en met 28 September 2019, dagelijks van 18.00 uur 

tot 23.00 uur, in het gebied Voorland Stichtse Brug (Stichtse strand). 

- Royal Haskoning DHV Ecologische onderbouwing Blaricum aan Zee dd 11 april 2016. 

- Royal Haskoning DHV Natuurtoets Blaricum aan Zee (2)– Ontwerpplan zuid 4 september 

2017. 

- Royal Haskoning DHV Upgrade Voorland Stichtsebrug en plaatsing tijdelijk 

strandpaviljoen. 17 januari 2019. 

- Royal Haskoning DHV Flora- en fauna-inventarisatie Voorland Stichtse Brug te Blaricum. 

31 januari 2019. 

- Royal Haskoning DHV Natuurtoets strandpaviljoen Voorland Stichtsebrug 29 juli 2019.  

- Royal Haskoning DHV Toetsing volleybalveld Stichtse Voorland aan de 

Beheersverordening Voorland Stichtse brug van de gemeente Blaricum 16 januari 2020. 

- Royal Haskoning DHV Inrichtingsmaatregelen Blaricummermeent ten behoeve van 

saldering Natuurnetwerk Nederland. Notitie/Memo, 21 januari 2020. 

- Bugel Hajema, Ruimtelijke onderbouwing. 8 augustus 201, onderdeel besluit van 14-2-

2020 inzake de omgevingsvergunning voor het strandpaviljoen. 

- Provincie Noord-Holland. 21 januari 2020 Ambtelijk akkoord saldering NNN Voorland 

Blaricum t.b.v. strandpaviljoen. (Inclusief de daarvan deel uitmakende stukken: Memo 

van 28-11-2019 van de provincie NH Reactie strandpaviljoen Voorland Blaricum;  

Email van 23-8-2019 intern provincie NH Vragen/opmerkingen omtrent ruimtelijke 

motivering Strandtent Stichtse Brug; Voorstel NNN-zone dijklichaam Gooise zomerkade 

Verbinding NNN Stichtse Voorland NNN Blaricum.  

- Bijlage 1 bij het Akkoord van Royal Haskoning DHV (concept) d.d.15-1-2020 (kaartbijlage 

met te salderen gronden in de Blaricummermeent en op de Gooise Zomerkade). 

- VVG-notitie Mitigerende maatregelen rapport Upgrade VSB RHDHV 17 januari 2019 (juli 

2019). 

- Samenvatting van overleg tussen VVG-bestuur en Gemeente Blaricum over 

ontwikkelingen op het Voorland van de Stichtse brug d.d. 19 december 2019 

- Broedvogels Voorland Stichtse Brug 2019 Dirk Prop Vogelwerkgroep Het Gooi en 

Omstreken, Werkgroep broedvogels. 

- Bakker, P. 2015. Natuurwaarden van het Voorland bij de Stichtse Brug. 

- Jonkers, D. 2015. Broedvogels van het voorland Stichtse Brug in 2015. Rapportnummer 

242 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. 

- Verzamelde onderzoeksgegevens privé van Piet Bakker over 2019 (nog niet 

gepubliceerd). 

- rapport Water in Gooi en Vechtstreek van de Regio Gooi en Vechtstreek en Waternet (13 

juni 2019). 
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14. Achtergronden van de auteur 

Piet Bakker werkte 34 jaar bij de Vereniging Natuurmonumenten en had jarenlang de leiding van 

het botanisch en cultuurhistorisch onderzoek in alle natuurgebieden van deze landelijke 

Vereniging.  

Hij studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en werd later door prof. dr. Victor 

Westhoff en dr. Chris G. van Leeuwen ingewijd in de geheimen van de wilde plantengroei van 

Nederland.  

Hij schreef meer dan 100 publicaties over botanie, natuurbeheer en cultuurhistorie. 

In 1988 was hij een van de oprichters en eerste bestuursleden van de Stichting FLORON 

(Floristisch Onderzoek Nederland), die inmiddels een database beheert met miljoenen gegevens 

over de verspreiding van de wilde flora in Nederland.  

Hij is een van de auteurs van de eerste Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde 

planten (1990). 

Sinds 1995 drager van de Heimans en Thijsseprijs omdat hij “reeds vele jaren met grote inzet 

onschatbare bijdragen levert aan de kennis van de wilde flora en de waardering voor de natuur.” 

Projectleider en medeauteur van de door Natuurmonumenten uitgegeven trilogie “Wilde 

Planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden” (1970, 1971, 1973). Van dit baanbrekende 

boek werden per deel meer dan 100.000 exemplaren verkocht.  

De honderdjarige Heukels’ Flora van Nederland werd in 1983 aan hem opgedragen omdat hij 

“reeds vele jaren met grote inzet onschatbare bijdragen levert aan de kennis van de wilde flora 

en de waardering voor de natuur.” 

Na zijn pensionering was hij 16 jaar eigenaar van het Adviesbureau VERWEVING. In de filosofie 

van dit adviesbureau was de verweving tussen natuur en cultuur uitgangspunt.  

In 2015 schreef hij het rapport “Natuurwaarde van het Voorland bij de Stichtse Brug”. Hij toonde 

aan dat het Voorland is uitgegroeid tot een van de belangrijkste en meest bijzondere 

natuurgebieden van het Gooi, deel uitmakend van het Nationaal Natuurnetwerk. Dit rapport 

veroorzaakte een omwenteling in de visie op het Voorland. Sindsdien adviseert hij de Vrienden 

van het Gooi over dit door recreatieve intensivering bedreigde natuurgebied.  

In 2019 werd aan hem de Emil Ludenpenning uitgereikt omdat hij “al vele jaren op bijzondere en 

belangrijke wijze met grote kennis en bevlogen inzet heeft bijgedragen aan behoud van natuur 

en erfgoed in het Gooi.” 


