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De invloed van massarecreatie op de plantengroei van het Stichtse stand 

 
Dit verslag beperkt zich tot de plantengroei op de oostelijke helft van het recreatiestrand. In 
de contra-expertise (Piet Bakker, 2020) zijn al andere voorbeelden gegeven van 
achteruitgang van de plantengroei op dit strand.  
Op 5 en 17 augustus 2020 is het Stichtse strand bezocht om na te gaan in hoeverre parnassia 

en andere kenmerkende plantensoorten zijn achteruitgegaan onder invloed van de sinds 

2019 sterk toegenomen recreatie. Dit hangt nauw samen met de manier waarop de 

gemeente Blaricum het strand in de pers regelmatig promoot en het feit dat in de zomers 

van 2019 en 2020 een foodtruck op het strand aanwezig was/is. Bovendien is het bezoek aan 

het strand sterk toegenomen door de hoge temperaturen in deze en de vorige zomer.  

Op het recreatiestrand groeit parnassia aan de oostrand van de oostelijke helft. Thans is 

deze plant hier beperkt tot de inham in het bos van ca. 30 x 60 meter. In 2015 groeide 

parnassia echter in een brede strook vanaf het oostelijke toiletgebouw tot en met 

genoemde inham. De strook tussen de inham en het toiletgebouw is ca. 180 x 20 m groot, 

d.i. twee keer zo groot als de huidige groeiplaats in de inham. Dit betekent dat sinds 2015 

tweederde deel van deze populatie is verdwenen. Bewijs hiervoor is de in 2015 gemaakte 

foto op het omslag van het rapport ‘Natuurwaarde van het Voorland bij de Stichtse Brug’ 

door Piet Bakker (2015). Deze foto is bij het oostelijke toiletgebouw gemaakt in de richting 

van de steiger van de reddingsbrigade.  

Dicht bij het toiletgebouw is de vegetatie het sterkst vertrapt. Aan de bosrand groeien 

enkele plantjes van de Rode Lijstsoorten stijve ogentroost en strandduizendguldenkruid. 

Parnassia ontbreekt. Op de strook tussen toiletgebouw en de inham zijn 15 brandplekken. 

In de inham groeien nog steeds parnassia’s maar de planten zijn klein en deels vertrapt. 

Alleen aan de bosrand is parnassia groter en rijker bloeiend, vermoedelijk doordat hier 

minder gemaaid is. De kenmerkende soorten dwergzegge, stijve ogentroost en 

strandduizendguldenkruid zijn in kleinere aantallen aanwezig dan twee jaar geleden. De in 

2019 hier waargenomen moeraswespenorchis is verdwenen. Er zijn in de inham 15 

brandplekken, ook te midden van parnassia. 

Vraag is daarbij wel wat op langere termijn het effect is van deze mate van betreding. Als het 

goed is moet de gemeente dit monitoren op grond van de voorwaarden van het 

salderingsakkoord. Vraag is of ze dat doen en wat als beginsituatie wordt genomen. 

Inmiddels is er dus al bijna twee jaar sterk verhoogde betreding. 

Parnassia staat als kwetsbaar op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten. Sinds 1950 is 

deze soort landelijk 50 tot 70% achteruitgegaan. Het Voorland is de enige bekende 

groeiplaats in het Gooi.  

Royal Haskoning adviseerde in de ‘Natuurtoets strandpaviljoen Voorland Stichtsebrug’ (19 

juli 2019) om een extensief beheerde zone in te stellen aan de oostkant van het 

recreatiestrand. Gesteld werd (pag. 21) dat eens per jaar maaien en afvoeren na eind 

augustus voldoende is. Volgens dit onjuiste advies is tussen 4 en 19 september 2019 deze 

zone gemaaid terwijl honderden parnassia’s in volle bloei stonden. Het is mij niet bekend 
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hoe vaak het recreatiestrand jaarlijks door de gemeente wordt gemaaid. Wel is duidelijk dat 

gebruik wordt gemaakt van een te grote en te zware tractor. In ieder geval is de op pag. 22 

(figuur 5-5) voorgestelde zone met extensief maaibeheer in 2019 niet gerealiseerd. 

Integendeel, er is zeer kort gemaaid alsof het strand een gazon is. Gevolg van te kort (en te 

vaak?) maaien is ook dat de op het recreatiestrand groeiende struikheide niet tot bloei kan 

komen.  

Onrustbarend is dat er momenteel aan de oostrand van het recreatiestrand 30 brandplekken 

zijn, zelfs te midden van parnassia. Er is onvoldoende toezicht op loslopende honden en op 

het verboden gebruik van open vuur en bbq’s. Bbq’s worden het meest gebruikt na 17 uur 

en in de weekends wanneer er geen toezicht is. Ook op het groene strand zijn nieuwe 

brandplekken aangetroffen.  

In de Natuurtoets 2019 van Royal Haskoning (fig. 5-4, pag. 21) wordt geadviseerd om rasters 

te plaatsen langs het groene strand en langs het zuidelijke bosje. Deze maatregel zou zijn 

afgestemd met Staatsbosbeheer. Zowel deze maatregel als invoering van extensief 

maaibeheer op een deel van het recreatiestrand zijn echter nog niet uitgevoerd. Dit is 

dringend noodzakelijk.  

In genoemde Natuurtoets (pag. 20) wordt gesteld dat toename van betreding op het 

recreatiestrand een minder groot knelpunt is. Dit is volstrekt onjuist. Wel juist en in 

tegenspraak daarmee is de uitspraak van enkele regels lager dat het “niet uitgesloten is dat 

er sprake is van een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden als 

gevolg van de toename van recreanten”. In de afgelopen weken moest het recreatiestrand 

zelfs afgesloten worden omdat de toeloop zo groot was dat niet voldaan kon worden aan de 

in de coronacrisis geldende minimale afstand van 1.50 meter. Als de thans vereiste 

onderlinge afstand van 1.50 m in de toekomst wordt opgeheven zal het aantal recreanten 

nog sterker toenemen met alle gevolgen van dien. 

Vraag is daarbij wel wat op langere termijn het effect is van deze mate van betreding. Als het 

goed is moet de gemeente dit monitoren op basis van de voorwaarden van het 

salderingsakkoord. Wat wordt daarbij als beginsituatie genomen nu er inmiddels al twee jaar 

sprake is van sterk verhoogde betreding?  

Overigens hebben we het nog niet gehad over de effecten van het mosseldiner in 2019 (en 

in 2020??) op de vleermuizenpopulatie. 

Piet Bakker 
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