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Blaricum Beach 2022 staat weer in de 

startblokken 
 

Op 4 mei j.l. heeft de gemeente Blaricum een omgevingsvergunning 

verleend om in het zomerseizoen op het Stichtse strand 7 containers en 

een terras te plaatsen ten behoeve van Blaricum Beach. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van de zelfde route als bij de aanvraag van het paviljoen, 

die door de rechter is afgekeurd omdat niet voldaan is aan de eisen van 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

 

Om deze reden heeft de VVG een bezwaarschrift ingediend en een voorlopige 

voorziening bij de rechtbank aangevraagd. Het is jammer dat niet net als in 

vorige jaren is gekozen voor een verkoopwagen. Deze bescheiden en 

verplaatsbare oplossing is geen "bouwwerk" en wel acceptabel. 

 

Wij erkennen dat het recreatiestrand een succes is en daar hoort ook wel een 

https://vriendenvanhetgooi.us10.list-manage.com/track/click?u=a1bd061735062ef8d62b7fd35&id=c62603fbf5&e=48b7725de8


 

drankje of hapje bij. Maar dan wel met inachtneming van de regels die verlies 

aan natuur moeten voorkomen. 

Als de gemeente en provincie met een goed voorstel komen om op een andere 

plaats nieuwe vergelijkbare natuur te maken zullen wij daaraan meewerken. 

 

Zie voor meer informatie en het persbericht

   

 

 

 

 

  

 

Oud Valkeveen, een lang verhaal met weer 

een nieuw hoofdstuk. 
 
Na de uitspraak van de Raad van State, met een waslijst aan geconstateerde gebreken in het 
gewijzigde bestemmingsplan, heeft de gemeente een herstelbesluit genomen. Dit voorkomt 
in ieder geval dat het oude plan weer van toepassing wordt, waardoor het park weer ruime 
mogelijkheden zou krijgen om nieuwe apparaten te plaatsen. Een heet hangijzer blijft de 
avondopenstelling van de horeca, met het effect van auto’s en lawaai op de naburige 
dassenfamilie. 
 
De VVG handhaaft haar bezwaar tegen de voorgenomen uitruil van natuurgebieden en heeft 
dat als vervolg in de procedure gemeld aan de Raad van State. Het door het NNN beschermde 
bos ten oosten van het park zou deels parkeerterrein moeten worden. Daarvoor is ter 
compensatie een weiland aan de achterzijde vervangend NNN-gebied aangewezen. Maar dat is 
al Natura 2000. 
 
De vraag is of dit een goede compensatie is en wat de winst is van een dubbele 
natuurbescherming op het weiland. Per saldo wordt het oppervlak aan beschermde natuur 
door deze constructie kleiner en dat vinden wij onwenselijk. 

ons dossier Blaricum Beach  



 

 
Zie voor meer informatie ons 

 
  
   

 

 

 

 

  

 

Edwin Klompprijs 2021-2022 voor de RKB de 

pionier in de Bijvanck 
 

Voor de derde keer hebben wij de Edwin Klompprijs uitgeschreven. Alle 

basisscholen in het Gooi werden uitgenodigd om een plan in te dienen dat 

ervoor moet zorgen dat de schoolomgeving groener wordt. 

 

De jury, bestond net als voorgaande jaren uit Dolf van Elten en Erik van Wijland. 

De prijs hebben wij verhoogd tot een bedrag van € 4.000 en is dit seizoen 

toegekend aan de RKB de Pionier in de Bijvanck. De jury is uitgenodigd door de 

leerlingenraad om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Met veel 

tekeningen en leuke ideeën gaven zij een goede indruk hoe het wat hen betreft 

zou moeten worden. Op het schoolplein lieten zij zien welke stoeptegels zouden 

moeten wijken voor een groene invulling. 

dossier Oud Valkeveen 



 

 

Op dinsdag 10 mei is het schoolplein van de Juliana Kwartel School, winnaar 

van de prijs 2020-2021, opgeleverd. Ontwerper Jan van Schaik voerde met alle 

leerlingen onder het uitroepen van indianenkreten een wilgendans uit. Het plein 

is uitgeroepen tot het mooiste schoolplein in Gooise Meren 

 

Zie voor meer informatie ons . 
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Hans Metz treedt af, Jan Kwekkeboom wordt 

onze nieuwe voorzitter. 
 
In de jaarvergadering op 21 april heeft Hans Metz afscheid genomen als voorzitter van de 
VVG. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al het goede werk dat hij voor de vereniging 
heeft verricht. Met enorm veel energie heeft hij zich in het belang van het natuurbehoud in 
het Gooi ingezet voor de vele dossiers die de vereniging op haar bord kreeg. 
 
Zijn opvolger, Jan Kwekkeboom, mag de kar nu gaan trekken. In ons tijdschrift verscheen een 
uitgebreid artikel over zijn ervaring en plannen. Een nieuw ingestelde juridische commissie met 
oud-bestuursleden, bestaande uit de heren Hans Metz, Johan Jorritsma en George 
Laeijendecker, zal de vereniging van advies blijven voorzien op het gebied van Ruimtelijke 
ordening. 
 
Maaike van Lidth de Jeude en Piet Hein Ottervanger zijn eveneens nieuw in ons bestuur. 
Maaike is deskundige op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Piet Hein is 
inkomend penningmeester. 
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Zie voor meer informatie onze website 



 

  

 

 

Bezoek onze kraam op het 

schaapscheerdersfeest op 4 en 5 juni 

 

Bezoek onze kraam op het schaapscheerdersfeest op 4 en 5 juni 

Het Goois Natuurreservaat bestaat 90 jaar en dat wordt onder meer gevierd met 

een schaapscheerdersfeest in en rond de Schaapskooi in Blaricum. Wij zijn 

daar ook bij met een kraam en een leuke kinderactiviteit. 

 

Dit jaar wordt extra groots aangepakt met vele activiteiten, workshops, muziek 

en een grote markt. 

 

 


