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Stichtse Strand: wat mag, dat mag 
 

Een regelmatig terugkerend item in onze nieuwsbrief. Het wachten is op het vonnis van de 

Raad van State. De gemeente is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank 

dat de vergunning van het Paviljoen niet voldoet aan de eis van compensatie en wij zijn in 

beroep gegaan tegen de uitspraak dat wij niet ontvankelijk zouden zijn in de zaak over het 

afgraven en met zand volstorten van het strand. 

 

De ontwikkelaar van het paviljoen heeft ons gevraagd hoe wij nu na de uitspraak van de 

rechter tegen de vergunning aankijken. Nieuw is dat hij nu een volwaardige vergunning 

wenst en geen tijdelijke. Daarmee staat het aanwijzen van vervangende natuur 

(compensatie) nu weer in de schijnwerpers. Maar dan wel echte en niet via een stuk dijk 

met fietspad dat als hondenuitlaatplek is aangewezen. Ons standpunt is: als het mag dan 

mag het, maar het tegenovergestelde geldt ook! Wij hebben aangegeven wat volgens ons 

de hier geldende regelgeving t.b.v. natuurbehoud is. De gemeente is nu aan zet. Wij gaan 

graag met hen aan tafel om van gedachten te wisselen over een mogelijke oplossing.  

 

De exploitant van de tijdelijke horeca op het strand vroeg ons of er wat ons betreft dit jaar 

bezwaar is tegen de plaatsing van een verkoopwagen op het strand, met daarnaast een 

container voor opslag. Ook hier hetzelfde antwoord: wij hebben geen bezwaar als het mag. 
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Wij eisen niet meer bescherming van natuurgebieden dan er al is. En wat wij vorig jaar 

hierover hebben gemeld geldt dit jaar ook. Dat kan na alle voorgaande discussies geen 

verassing opleveren. 

 

Er is ook sprake van het vernieuwen en vergroten van de aanlegsteiger t.b.v. een nieuwe 

reddingsboot. Daar is natuurlijk niemand tegen, het is zonder meer een groot openbaar 

belang. Maar dat is geen reden om spelregels opzij te schuiven. Wij willen deze niet de 

ene keer wel en de nadere keer niet toepassen. 

 

Tot slot zijn er plannen om het strand buiten het seizoen open te stellen voor kitesurfers. 

Het was vroeger zonder al te veel problemen een surfstrandje en het betreft een beperkt 

gedeelte van het strand. Dat moet wat ons betreft nu ook weer kunnen. Maar niet in het 

broedseizoen of in de openbare vaargeul. 

 

 

  

 

Naarderbos, clubhuis en padelbanen 
De herziening van het Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos door gemeente Gooise 
Meren is in de ijskast terecht gekomen. Wij hebben deelgenomen aan de klankbordgroep, 
maar daarna werd het stil. Inmiddels is er weer beweging. Een plan om een reclamemast langs 
de snelweg te plaatsen gaat gelukkig niet door. In het kader van een nieuw verdienmodel is nu 
de wens van de exploitant om naast een nieuw clubhuis een aantal Paddel-banen te bouwen. 
De gemeente is niet enthousiast over dat plan. Nu er door verwaarlozing nieuwe natuur in het 
gebied is ontstaan gaan er ook stemmen op om deze te gaan beschermen. Onze 
betrokkenheid zal zich voornamelijk richten op het creëren van een goede ecozone in het 
gebied. 
 

 



 

  

 

Naarderbos, geluidswal 

  
Een nieuwe ontwikkeling is een plan om een geluidswal t.b.v. de bewoners van de wijk 
Naarderbos aan te leggen langs de AI. Hierop zouden zonnepanelen moeten komen om de 
financiering rond te krijgen, maar daar zouden dan wel 4.000 bomen voor gekapt moeten 
worden. Een deel daarvan ligt in beschermd Natura 2000 gebied. De gemeente is van plan het 
verlies van natuur hier te compenseren, wij gaan dat goed in de gaten houden. 
 
Foto: Gooi- en Eemlander 
 

 

  

 

  



 

Zendmast bij Anna's Hoeve in strijd met het 

illusielandschap 
 
Het plan om een 40 meter hoge zendmast t.b.v. mobiele telefonie voor de berg bij Anna’s 
Hoeve te plaatsen is in strijd is met het z.g. illusielandschap. Vanaf de hei wordt de 
natuurbeleving versterkt als je geen bebouwing kan zien. Nou ja, niet anders dan de zendmast 
en de kerktoren van Hilversum dan. Het bestemmingsplan laat het standaard niet toe, maar 
de gemeente maakt gebruik van een speciale uitzondering. Wij hebben een zienswijze 
ingediend. 
 
Een goede ontwikkeling is dat wij ook hier het Goois Natuurreservaat aan onze zijde vinden. 
Bij de voorgenomen hoogbouw aan de Driftweg hebben zij ook een bezwaarschrift ingediend 
en zij steunen onze visie voor een goede ecozone in het Naarderbos. 
 

 

 

  

 

Een kas voor SBO het Mozaiek 
 
Voor de vierde keer hebben wij de Edwin Klomp Natuurprijsvraag uitgeschreven. Alle 
basisscholen in het Gooi werden uitgenodigd om een plan in te dienen dat ervoor moet 
zorgen dat de school en/of schoolomgeving groener wordt. De jury, bestond net als 
voorgaande jaren uit Dolf van Elten en Erik van Wijland. De prijs van € 4.000 is dit jaar 
toegekend aan een school voor bijzonder onderwijs het Mozaiek in Hilversum ten behoeve 
van de aanschaf van een kas. Hier kunnen de leerlingen zelf groenten kweken en deze 
gebruiken tijdens de kooklessen. 
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Emil Ludenpenning uitgereikt aan Jaap 

Vlaanderen 
 
De Erfgooiersvereniging Stad en Lande heeft de Emil Ludenpenning dit jaar uitgereikt aan de 
heer Jaap Vlaanderen, jarenlang coördinator van de vrijwilligers van het GNR. De VVG is bij dit 
evenement als medeorganisator betrokken.  
 

  

 



  

 

Penningmeester gezocht 
 

Wim Schaapherder heeft 8 jaar onze kas bewaakt en de jaarstukken verzorgd. Helaas zit 

zijn termijn er op en moeten wij nu afscheid van hem nemen. Wij zoeken een nieuw 

bestuurslid met gevoel voor financiën èn natuur, om mee te draaien in ons team. Als je zelf 

niet wil of kan, maar je weet wel een geschikte kandidaat: vertel het ons! 

 

Ook als je je op een andere manier wil inzetten voor het beschermen van de natuur of het 

organiseren van activiteiten voor leden: neem contact op met onze secretaris voor 

informatie  
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