
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. 

Leeuwenbrug 8 | Postbus 233 | 7400 AE  Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751 

 

VERSLAG 

 

 
Onderwerp Bijeenkomst (natuur)organisaties 

Project Revitalisering eiland de Dode Hond 

Projectcode 111891 

Verslagnummer 19/02 

Datum overleg 5 februari 2019 

Plaats Kantoor Bureau Maris, Zeewolde 

Referentie 111891/19-004.392 

Auteur(s) mevrouw M.H. Prins MSc 

Datum verslag 15 maart 2019 

Bijlage(n) I  Schetsontwerp 

  

Aanwezig Staatsbosbeheer 

Natuurmonumenten 

VWG Het Gooi en Omstreken 

IVN Eemland 

Vereniging Vrienden van het Gooi 

BEL-combinatie 

 

Gastvrije Randmeren 

Bureau Maris 

Witteveen+Bos 

J, van Assema, A. van Dorp 

J. Roodhart, T. van den Broek 

P. Spoorenberg 

mevrouw N. Bary 

G. Laijendecker 

mevrouw Y. van Zwieten  

 

P. Beelen 

H. Damman 

L. Turlings, mevrouw M. Prins 

Afwezig Gemeente Bunschoten 

Provincie Noord-Holland 

mevrouw R. Gerkema 

mevrouw A. Ooms 

Kopie -  

  

  

 1 DOEL VAN DE BIJEENKOMST 
 

Gastvrije Randmeren organiseert samen met ontwerpbureau Bureau Maris deze 

bijeenkomst voor betrokken natuurorganisaties en overheden over de voorgenomen 

revitalisering op eiland de Dode Hond in het Eemmeer. Eind 2017 is Gastvrije 

Randmeren een (participatie)traject gestart om de ontwikkeling van het eiland te 

verkennen. Doel van de avond is het bespreken van de door Witteveen+Bos 

uitgevoerde ecologische quickscan en het verzamelen van input voor mogelijke 

optimalisaties van het schetsontwerp van fase 2 van de geplande revitalisering. Het 

besproken schetsontwerp is opgenomen in bijlage I. De uitvoering van fase 1 (herstel 

zuidwestoever, groenonderhoud, aanpassingen aan de huidige drijvende stijger ten 

behoeve van kanobezoek en het uitvoeren van groot onderhoud aan de bestaande 

damwand) is reeds gestart.  

 

De bijeenkomst begint met een presentatie van de heer Damman van Bureau Maris 

met een terugblik naar het gelopen proces en de totstandkoming van het 

schetsontwerp zoals deze nu op tafel ligt. Vervolgens presenteert de heer Turlings, 
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ecoloog van Witteveen+Bos, de belangrijkste uitkomsten van de ecologische quickscan, 

waarbij de aanwezigen de mogelijkheid krijgen om aanvullingen te doen of 

onduidelijkheden aan te kaarten. Tot slot bestaat er voor de aanwezigen de 

mogelijkheid om, door middel van kaartmateriaal, aan te geven welke aanvullende 

maatregelen zij voor ogen hebben om het plan te optimaliseren en de verstoring van 

de natuur te minimaliseren. 

 

 

2 BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 
 

2.1 Recreatieve ontwikkeling op de Dode Hond 

 

De aanwezige vertegenwoordigers van de natuurorganisaties geven aan dat zelfs als 

het schetsontwerp qua vergunning haalbaar is, zij zich afvragen of je het dan wel ‘moet 

willen’? De vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de 

Vogelwerkgroep en Vrienden van het Gooi beargumenteren dat het voorgestelde 

schetsontwerp extra mensen aantrekt, wat naar hun inziens niet verenigbaar is met de 

doelstelling om de natuurwaarden binnen het Natura 2000-gebied en op het eiland te 

behouden. Hierbij maken ze zich vooral zorgen over de verstoring op en rondom het 

eiland door het aanbrengen van extra voorzieningen en ligplaatsen. Op de aanleg van 

vooroevers is weinig kritiek. Daarnaast geven vertegenwoordigers van onder andere 

Natuurmonumenten hierbij aan dat ze zich niet kunnen vinden in het bespreken van 

fase 2 van het schetsontwerp, aangezien zij het oneens zijn met het besluit om de Dode 

Hond verder te ontwikkelen. Alhoewel het optimaliseren van fase 2 mogelijk kan leiden 

tot mitigatie van verstoring, zijn aanwezige vertegenwoordigers het in de kern niet eens 

met de keuze voor de ontwikkeling van eiland de Dode Hond. Zij zijn voorstander van 

een volledige concentratie van (intensieve) recreatie op nabijgelegen eiland Huizerhoef.  

 

Bovendien geven vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en IVN Eemland aan dat er 

in het gebied een overkoepelend beeld mist van alle ontwikkelingen in omliggende 

dorpen, steden en andere randmeren. Vertegenwoordigers van natuurorganisaties zien 

het liefst dat het project hier aandacht aan besteedt en dat deze autonome 

ontwikkelingen ook terugkomen in de quickscan. Volgens hen laat dit namelijk ook zien 

dat de keuze voor het behoud van de Dode Hond in huidige staat niet ten koste hoeft 

te gaan van de recreatieve betekenis van de Randmeren. Ook naast eiland de 

Huizerhoef bestaan er andere locaties waar al recreatieve ontwikkelingen plaatsvinden. 

De heer Laijendecker geeft hierbij aan dat in het document ‘Wezenlijke Kenmerken en 

Waarden’ van het Natuurnetwerk Nederland, welke is vastgesteld door de Provinciale 

Staten (en opgesteld in overleg met Staatsbosbeheer), voor de lange termijn gesteld 

wordt dat het eiland de Dode Hond in de toekomst ontoegankelijk gemaakt gaat 

worden voor recreatie, wat verplaatst gaat worden naar eiland Huizerhoef. De heer 

Laijendecker geeft aan dat hij het belangrijk vindt om in dit grotere verband de keuze 

te maken om geheel af te stappen van de revitaliseringsplannen van de Dode Hond en 

niet te kiezen voor een optimalisatie van het ontwerp waarbij natuurwaarden zoveel 

mogelijk gespaard blijven. 

 

De heer Beelen geeft aan dat de keuze voor het onderzoeken naar mogelijkheden van 

natuurrecreatie op het eiland al is gemaakt naar aanleiding van het in 2017 gestarte 

participatietraject. Deze keuze is destijds ook gepresenteerd tijdens de inloopavond. 

Het keuzemoment is dus reeds gepasseerd en de heer Beelen wenst dan ook verder te 

gaan met de zoektocht naar de precieze uitwerking van fase 2. Hij geeft aan dat dit ook 

de reden is geweest voor deze bijeenkomst. In deze fase vormen de gemaakte 

afspraken tussen Staatsbosbeheer en Gastvrij Randmeren (Het erfpachtcontract tussen 

Staatsbosbeheer en Gastvrije Randmeren loopt t/m 31-12-2037), welke zijn vastgelegd 
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in een brief d.d. 6 september 2018, voor Gastvrije Randmeren het uitgangspunt voor 

het ontwerp van fase 2. De heer Beelen geeft aan dat dit daarmee als uitgangspunt 

dient van de avond. Hij ziet nog geen reden om terug te gaan naar zijn bestuur. 

 

Mevrouw Van Zwieten (BEL-combinatie) gaf aan voorstander te zijn van het behoud 

van het eiland voor rustzoekers, waarbij natuurwaarden behouden blijven. De focus van 

recreatieve ontwikkelingen moet zich concentreren op de Huizerhoef.  

 

 

2.2 Wettelijke beoordeling versus belevingswaarde 

 

Een belangrijk verschil dat naar voren komt in de discussie over wel/geen recreatieve 

ontwikkelingen op eiland de Dode Hond (punt 1), zijn de verschillende redeneerlijnen 

die gebruikt worden door de aanwezigen. Aan de ene kant baseren de initiatiefnemers 

zich vooral op de gesprekken die zij al jaren voeren met belanghebbenden en op de 

wettelijke kaders (Wet natuurbescherming), terwijl de vertegenwoordigers van de 

natuurorganisaties aan de andere kant ook veel teruggrijpen op hun ‘belevingswaarde’ 

van het gebied en op de niet strikt wettelijke kaders.  

 

Ook de door Witteveen+Bos opgestelde quickscan gaat uit van de wettelijke kaders. De 

heer Laijendecker vindt het rapport goed opgezet en kan zich grotendeels vinden in de 

conclusies van het rapport. Ook complimenteert hij, Gastvrije Randmeren voor het 

volgen van de wettelijke kaders en het inschakelen van Witteveen+Bos voor de 

ecologische onderzoeken. Echter vinden deze vertegenwoordigers van 

natuurorganisaties het een gemis dat er door het volgen van de ‘formele procedure’ 

geen aandacht wordt besteed aan de hele natuurlijke ontwikkeling en beleving van het 

gebied. Zo stelt de heer Laijendecker dat de beoordeling volgens de 

instandhoudingsdoelen ‘achterhaald’ is. Hij stelt dat het doelendocument van Alterra 

uit 2006, waarin de Natura 2000 doelen voor het Eemmeer zijn benoemd,  de 

voorspoedige moerasbosontwikkeling op de Dode Hond niet voorzag. Desalniettemin 

heeft het eiland zich ontwikkeld als een geschikt habitat voor moerasvogels, reeën, 

otters, bever en zeearend. In plaats van enkel de effecten te onderzoeken op de 

aangewezen instandhoudingsdoelen, pleit de heer Laijendecker ervoor om ook de 

effecten op de totale aanwezige (recent ontwikkelde) natuurwaarden te beoordelen in 

de quickscan/passende beoordeling. Echter geeft de heer Turlings aan dat de scope 

van de quickscan zich beperkt tot de wettelijke kaders. Hij adviseert om een passende 

beoordeling te laten opstellen, waarin ook maatregelen kunnen worden opgenomen 

die gevolgen voor natuur verminderen. Op basis van de uitkomsten uit de quickscan 

schat de heer Turlings in dat het ontwerp hem wel vergunbaar lijkt binnen de Wet 

natuurbescherming.  

 

 

2.3 Toenemende vaartbewegingen 

 

Door de vertegenwoordigers van de natuurorganisaties wordt gesteld dat de quickscan 

uit zou moeten gaan van een toenemend aantal recreanten en vaarbewegingen naar 

het eiland (nu wordt gesteld dat dit gelijk blijft). Zij zien graag terug dat er rekening 

gehouden wordt met hoe de ligplaatsen in de huidige situatie daadwerkelijk gebruikt 

worden (bezettingsgraad) en hoe deze bezettingsgraad zich na de revitalisering zal 

ontwikkelen. De vertegenwoordigers zijn bang dat het aanbrengen van extra 

voorzieningen, zoals een eco-toilet, extra bezoekers zal aantrekken. Ze vrezen dat 

hierdoor de beoogde 53 ligplaatsen wel volledig benut gaan worden, wat dan zou 

leiden tot een absolute toename van het aantal recreanten op en rondom het eiland.  
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Alle partijen zijn het ermee eens dat hier geen goede absolute inschatting van gemaakt 

kan worden, waardoor Gastvrije Randmeren en Bureau Maris aangeven dat hier moeilijk 

rekening mee gehouden kan worden. De natuurorganisaties stellen juist dat de 

effectenbeoordeling in de quickscan wel rekening dient te houden met een mogelijke 

toename van het aantal vaarbewegingen, iets wat ze in het huidige rapport nog missen. 

Hierbij geeft mevrouw Bary aan dat het element ‘rust’ en de mogelijke ‘verstoring van 

rust’ uitgebreider beschouwd dient te worden.  

 

 

2.4 Aantrekken nieuwe doelgroep: (natuur)recreatie? 

 

Aansluitend op het argument dat het aantal vaarbewegingen mogelijk toeneemt als 

gevolg van de beoogde revitalisering, stellen de vertegenwoordigers van 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en IVN Eemland dat ze bang zijn dat de 

geplande voorzieningen (voornamelijk de eco-toilet en de kano-aanlegsteiger) een 

andere doelgroep dan rustzoekers zal aantrekken. Ze stellen dat het plan het bezoek 

van andere doelgroepen faciliteert, waarvan zij denken dat het tot verstoring van de 

Dode Hond en haar omgeving zal leiden. De heer Beelen betwijfelt dit, aangezien 

natuurrecreanten nog steeds de doelgroep vormen. De investering komt mede voort 

uit een extern participatietraject, waarbij recreanten aangeven dat ze graag meer 

voorzieningen op het eiland willen maar dat het karakter van het eiland hierbij niet 

moet veranderen.  

 

De aanleg van de kanosteiger is een specifiek punt waar de vertegenwoordigers van 

Natuurmonumenten zich zorgen over maken. Het probleem zit hem volgens hen in het 

feit dat er momenteel niets in de omgeving gefaciliteerd wordt voor kano’s, waardoor 

kanovaarders door de bouw van een speciale kano-aanlegsteiger als het ware naar het 

eiland zullen worden ‘gelokt’. Dit is volgens hen zorgelijk, omdat kanovaarders 

nauwelijks worden belemmerd door waterplanten en gemakkelijk de kwetsbare 

gebieden (rondom de Dode Hond) kunnen betreden. De heer Roodhart geeft tevens 

aan dat de facilitering van kanobewegingen naar het eiland toe dusdanige effecten 

heeft op de huidige situatie, waardoor deze voorziening niet in de reeds gestarte fase 1 

thuis kan horen. Bovendien stelt hij dat het aanleg van deze kanoplaatsen nooit 

vergund is geweest. Echter, volgens de heer Beelen leggen kano’s momenteel ook al 

aan in de haven, waardoor de steiger de al aanwezige kanovaarders enkel een betere 

en veiligere aanlegvoorziening brengt. Bovendien maakt deze voorziening deel uit van 

de afspraken tussen Staatsbosbeheer en Gastvrije Randmeren. De heer Beelen zal dit 

punt meenemen en zal hier later bij de heer Roodhart op terug komen.  

 

 

2.5 Mogelijke optimalisaties: vergroten van rust omgeving 

 

Alhoewel het grootste deel van de avond in het teken staat van discussie over 

bovenstaande punten, proberen Gastvrije Randmeren en Bureau Maris ook toe te 

werken naar een gesprek over mogelijke optimalisaties van het ontwerp. De heer 

Turlings geeft aan dat de factor rust een belangrijke rol speelt in het behalen van de 

instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied. De heer Spoorenberg en de 

vertegenwoordigers van Natuurmonumenten geven aan dat het vergroten van rust 

nabij het TBB-gebied hier aan bij zou kunnen dragen. De heer Beelen stelt dat het actief 

sturen van vaarbewegingen mogelijk ingepast zou kunnen worden in het 

schetsontwerp, bijvoorbeeld door het laten groeien van waterplanten als natuurlijke 

barrière en het aanleggen van een ‘recreatiegeul’ enkel aan de kant van de 
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hoofdvaargeul. De heer Van Dorp wil de minimalisering van verstoring niet enkel laten 

afhangen van het maaibeheer, omdat het in de toekomst niet zeker is hoe de groei van 

de waterplanten zich gaat ontwikkelen. Maar het zou wel een mogelijke bijdrage 

kunnen zijn. Aanvullend ziet hij graag een zichtbaardere afsluiting van het TBB-gebied, 

wat het bezoek duidelijker informeert over het gebiedsverbod en handhaving 

makkelijker maakt. Een inpassing van een zichtbare afsluiting en vergroting van het 

TBB-gebied in het schetsontwerp zou wellicht kunnen leiden tot een compromis, aldus 

Natuurmonumenten, met daarbij de kanttekening dat zij nog niet toe zijn aan 

recreatieve ontwikkeling van de Dode Hond. De vergroting van het TBB-gebied zien 

velen als een belangrijke optimalisatie, en de heer Roodhart en de heer Van den Broek 

stellen zelfs dat de ontwikkelingen misschien niet plaats moeten vinden voordat er een 

besluit is genomen over het TBB. De heer Damman suggereert dat de uitvoering 

misschien gefaseerd zou kunnen worden, waarbij eerst de vooroevers en de ligplaatsen 

worden gerealiseerd en daarna pas de extra voorzieningen. De vertegenwoordigers van 

Natuurmonumenten geven aan dat dit een optie zou kunnen zijn.  

 

 

3 AFSLUITING EN VERVOLG 
 

De heer Beelen geeft aan dat hij na aanleiding van deze sessie samen met Bureau Maris 

en Witteveen+Bos om tafel gaat om te kijken of ze de ter tafel gekomen zaken kunnen 

verwerken in het schetsontwerp en beoordelen wat de effecten zijn op natuur. Binnen 

enkele maanden kunnen de aanwezigen een terugkoppeling verwachten over de 

mogelijke aanpassingen aan het schetsontwerp. Indien er significante wijzigingen 

plaatsvinden dan zal Gastvrije Randmeren ook weer om tafel gaan met de 

recreantengroepen en Rijkswaterstaat.  
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