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Zanderij bij Oud Naarden, februari 2021  

 

  

Oud Valkeveen: Uitspraak Raad van State 

Een aantal organisaties, waaronder de VVG, heeft bij de Raad van State 

beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Oud Valkeveen. 

 

Wij hebben ons ons vooral geconcentreerd op de plannen om te oosten van het 

pretpark een beschermd bos te kappen om daar parkeerplaatsen van te maken. 

“De buren” maakten ook bezwaar tegen de hoeveelheid auto's en de 

parkeerproblemen. Na een zitting van ruim 6 uur, waar wij onder de indruk waren 
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hoe serieus de zaken werden aangepakt, is nu de uitspraak bekend. De 

gemeente is op een groot aantal punten serieus op de vingers getikt, maar krijgt 

een half jaar om de gebreken in orde te maken. De volledige tekst van de 

uitspraak en een overzicht van de belangrijkste bezwaarpunten vindt u in het 

betreffende dossier op onze website 

 

 

  

Ontwikkelingen rond het Voorland Stichtse 

Brug 

De gemeente Blaricum en de Provincie hebben een salderingsakkoord 

gesloten. Deze week, ruim twee maanden later, hebben wij dit mogen 

ontvangen en nu kunnen we het gaan bestuderen. 

Iedereen is het er nu over eens dat het noordelijke deel, het groene strand, 

zo uniek is dat het zwaar beschermd zou moeten worden en dat er op het 

noordelijke deel van het recreatiestrand ook sprake is van een 

uitzonderlijke vegetatie.  

 

Een verschil van mening is dat de provincie eerst nog drie jaar wil bekijken of er 

ter bescherming van het kwetsbare deel van het recreatiestrand een hek 

geplaatst moet worden, terwijl de VVG al wel heeft geconstateerd dat de natuur 

daar door massarecreatie hard achteruitgaat. Ook geeft de gemeente nu toe dat 

je beschermde natuur niet zonder meer kan bebouwen of verwijderen, vandaar 

de “saldering”. In die zin is er door ons al veel bereikt. 

 

Op het recreatiestrand is een deel van de bovenlaag afgeschraapt en vervangen 

door zand(strand). Ook is er een volleybalveld aangelegd. Volgens de VVG is dit 

de facto een vermindering van het NNN-gebied. Daarnaast heeft de gemeente 

vergunning gegeven voor de bouw van een tijdelijk paviljoen voor 10 jaar. Tijdelijk 

i.p.v. permanent is een manier om een wijziging van het bestemmingsplan te 
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voorkomen. Iedereen weet dat het paviljoen na 10 jaar niet verwijderd zal 

worden. 

 

De salderingsovereenkomst houdt in dat er extra NNN-gebied bij komt en dat de 

natuurwaarde in deze twee gebieden dan “per saldo” niet minder is. De 

toevoeging is een plantsoentje met een breed betonnen wandelpad aan de kant 

van de Blaricummermeent en de dijk met het fietspad. Dat komt dan in de plaats 

van het verloren gegane deel van het Voorland. Kijk voor meer informatie op 

onze website 

 

  

 

  

Wandelpad op de nieuwe strekdam 

Er is een strekdam aangelegd t.b.v. de bouw van een aantal waterwoningen, 

die er niet zullen komen. Ook dat is een heel verhaal, waar de VVG een 

belangrijke rol in heeft gespeeld. Zie daarvoor ons dossier waterwoningen. Om nu 
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toch iets te doen met deze overbodig geworden dam heeft de gemeente 

voorgesteld er een wandelpad overheen te leggen.  

 

In de gemeenteraad heeft Hart voor Blaricum voorgesteld om langs de strekdam 

een nieuw natuurgebied aan te leggen. De VVG is daar voorstander van, met zo 

mogelijk gelijke condities als destijds ook aanwezig waren toen het zand voor de 

Stichtse Brug werd opgespoten, waardoor zich daar vergelijkbare natuur zou 

kunnen ontwikkelen. Dat zou dan een aanzienlijk betere oplossing zijn om het 

verlies van natuur zoals hierboven genoemd compenseren. 

 

 

  

Bestemmingsplan Golfbaan Naarderbos 

De gemeente Gooise Meren bereidt een herziening van het 

Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos voor. Zij wil graag dat de 

golfbaan weer opengaat en wil daarom planologisch meewerken aan 

nieuwe voorzieningen waaronder een clubhuis. 

  

In de Klankbordgroep bepleit de VVG het natuurbelang. Door het gebied loopt 

een provinciale ecologische verbindingszone; deze verbindt het Naardermeer 

met het Gooimeer en is een schakel in een landelijk netwerk van 

verbindingszones voor otter en bever. De natuur in deze verbindingszone heeft 

zich al goed ontwikkeld en de VVG wil dat deze functie ruimtelijk wordt 

vastgelegd in het plan. De gemeente heeft hier gelukkig oog voor. 

  

Discussie is er nog over de plek van het nieuwe clubhuis, de parkeerruimte en de 

verkeersontsluiting. Samen met o.a. de Dorpsraad Muiderberg pleit de VVG voor 



 

oplossingen met per saldo zo weinig mogelijk nadelen voor natuur en landschap. 

De golfbaan wil ook een reclamemast langs de A6. De VVG hoopt dat deze 

landschapsontsiering wordt verhinderd door welstandsadviezen en overweegt 

anders hiertegen bezwaar te maken. 

 

De gemeente zelf wil een nieuw strandpaviljoen. De VVG heeft aangedrongen op 

onderzoek naar de gevolgen op de rust voor rustende en voedselzoekende 

vogels op het Gooimeer. 

 

In juni moet het ontwerp bestemmingsplan klaar zijn. 

 

 

  

Afgraven weiland Landgoed Monnikenberg 

Regelmatig worden wij gevraagd om steun te verlenen aan activiteiten van 

bevriende organisaties. Zo heeft de Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve ons 

gevraagd bezwaar te maken tegen het afgraven van een weiland van het 

oorspronkelijke landgoed Monnikenberg.  

 

Het landgoed is eind 19e eeuw aangelegd. Het GNR heeft plannen om hier weer 

een heidegebied van te maken en het oorspronkelijke Monnikenven te herstellen. 

Dit past in het totaalplan om faunapassages in het gebied aan te leggen en om 

daarmee specifieke diersoorten een nieuw en veel groter leefgebied te bieden. 

 

Er zijn zorgen dat het leefgebied van de das hieronder zou leiden. Uit de 

informatie van zowel het GNR als de provincie is ons gebleken dat de nieuwe 
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situatie op Anna’s Hoeve niet per se schadelijk zou zijn voor de daar levende 

dassenfamilie. De VVG steunt in dit geval de visie van het GNR.  

 

Zie ook een artikel uit de Gooi en Eemlander, 

en voor een vergelijkbare situatie met bomenkap t.b.v. de natuurverbinding 

Hoorneboeg een artikel in de Gooi en Eemlander van 11-2-2021. 

 

  

 

  

Week van de erfgooier: Subsidie Doeboek  
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Van 21-5 tot 12-9 wordt weer het Erfgoedfestival georganiseerd. De VVG 

maakt in dit kader de uitgave van een “Doeboek” mogelijk met een donatie 

van € 15.000 uit het Wim Binnendijkfonds. 

 

In een oplage van 6.000 Exemplaren kunnen we alle leerlingen van groep 5 in de 

regio een exemplaar geven. Het doel is om kinderen kennis te laten nemen van 

het bijzondere erfgoed en landschap in de Gooi en Vechtstreek. 

 

Inhoudelijke thema’s: 

• Historische verhalen over bijzondere mensen die in de Gooi en 

Vechtstreek zich hebben ingezet om de natuur te beschermen, de wereld 

te verbeteren en die bijzondere vernieuwingen hebben geïntroduceerd; 

• Aandacht voor het landschap en de mensen die zich hebben ingezet om 

dit te beschermen; 

• Korte kijkopdrachten ontwikkelen over de natuur en het erfgoed; 

• Het doe-boek bevat raadsels/puzzels, speurtochten en tekenopdrachten 

die aansluiten bij het erfgoedfestival; 

• Een puzzeltocht langs plekken/ tuinen en locaties in het festival. 

 

 

  

Het is nog even stil rond de Driftweg 

Van de drie ingediende plannen is alleen het laatste “de tribune” in 

behandeling. De Gemeente Gooise Meren studeert op de juridische situatie 

n.a.v. onduidelijkheden in het bestemmingsplan.  



 

 

Volgens de VVG is wel duidelijk dat de bepalingen - en de beperkingen - rond 

herbouw van toepassing zijn, zoals ook staat op onze website. Nu maar 

afwachten wat er uit de bus komt en hoe wij daarop gaan reageren. Onze website 

bevat inmiddels een schat aan gegevens en bewijzen, die wij ook onder de 

aandacht van de gemeente hebben gebracht. 

 

Recent is nog een goed artikel verschenen in het Reformatorisch Dagblad. 
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