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BLARICUM 

’t Was kantje boord, maar Blaricum gaat een nieuwe onderwaterbiotoop 
aanleggen rond de strekdam bij de Blaricumse sluis in het Gooimeer. Een 
nipte meerderheid van de gemeenteraad zette het licht daarvoor op groen. 

’120.000 euro, dat is te veel geld voor wat dode bomen die op de bodem van het 
Gooimeer worden verankerd om het ontstaan van nieuwe natuur te bevorderen. 
Doen we niets dan doet de natuur daar ook wel haar werk. En als zij daarbij een 
klein zetje nodig heeft, willen we daarvoor desnoods wel 25.000 euro uittrekken.’ 
Met een amendement van die strekking probeerden tegenstanders te voorkomen 
dat het in hun ogen onnodig geldverslindende plan voor een onderwaterbiotoop 
rond de strekdam ongeschonden de eindstreep zou halen. Tevergeefs. 

Levendige discussie 

De ontwikkeling van nieuwe natuur rond de strekdam leidde tot een levendige 
discussie in de Blaricumse gemeenteraad. Van diezelfde raad kreeg het college 



vorig jaar de opdracht om met een plan voor natuurversterking te komen, nadat 
de bouw van waterwoningen langs de strekdam was afgeblazen en het ombouwen 
van de dam tot een soort wandelpier te duur bleek. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe natuur werd gedacht aan zandsuppletie langs kustlijn, maar daar wilde 
Rijkswaterstaat, eigenaar van het Gooimeer, niet aan meewerken. Als Blaricum 
dan toch iets voor de natuur wilde doen, dan moest dat maar een 
onderwaterbiotoop rond de strekdam worden, zo stelde de dienst voor. 

Dat idee legde het college vervolgens bij de raad neer, waar het tot tweespalt 
leidde. VVD, CDA, D66 en Fractie Van Dijk, samen goed voor zeven zetels, 
knapten af op het plan om voor 1,2 ton verankerde dode bomen in het water te 
leggen om zo het onderwaterleven te stimuleren. ,,Daar zie je boven water immers 
niets van. Als Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit, dan 
moet ze die bomen er zelf maar neerleggen’’, zo redeneerde een duidelijk 
teleurgestelde Jan Hoijtink (VVD). ,,Wij hebben destijds ingestemd met de 
opdracht om de natuur rond de dam te versterken, omdat we dachten dat daar 
iets aardigs van gemaakt zou kunnen worden.’’ 

Rupsje Nooitgenoeg 

Ellewies Claushaus (CDA) en Carin Francken (D66) oordeelden minder hard, 
maar zijn tevreden met hoe het er nu rond de strekdam uitziet. ,,Ook nu al is daar 
veel natuur en die zal zich zeker verder ontwikkelen. Die 1,2 ton kunnen we beter 
besteden aan bomen waarmee we die lelijke bebouwing aan de overzijde van het 
water aan het zicht onttrekken’’, zo zei Claushuis, doelend op de distributiecentra 
die daar op Almeers grondgebied zijn neergezet. Fracken riep op de 
natuurontwikkeling rond de dam eerst maar eens aan te zien, voordat er geld in 
wordt gestoken. Volgens haar ,,is de tijd van Rupsje Nooitgenoeg nu wel een 
beetje voorbij.’’ Janny van Dijk (eenmansfractie) vond dat de raad het niet kon 
maken om 1,2 ton in dit plan te steken, terwijl er bezuinigd moet worden op de 
jeugdzorg. 

Ondanks al dat verzet, haalde het amendement de eindstreep niet omdat Hart 
voor Blaricum, De Blaricumse Partij en de Fractie Van Urk Dam (acht zetels) wel 
warm liepen voor het plan. ,,Wij hechten aan een prachtig groene omlijsting van 
de Blaricummermeent. Daar kan heel Blaricum van genieten’’, zo verwoordde 
Han Landman (HvB) het enthousiasme van zijn fractie voor het voorstel. Dat 
voor het jaarlijks onderhoud van de biotoop 7500 euro (maximaal) wordt 
uitgetrokken, vinden de voorstanders geen probleem. ,,Als je de natuur zijn gang 
laat gaan, moet je wat dan ontstaat ook beheren’’, zo redeneerde Landman. En 
Leon van Urk Dam (eenmansfractie) formuleerde het nog beeldender: ,,In je tuin 
groeit ook vanzelf onkruid, maar dat laat je niet staan als je mooie planten wilt 
zien.’’ 


