Persbericht
VVG pleit voor behoud van de natuur op het voorland van de Stichtse Brug
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is verbaasd en geschrokken van de enthousiaste
reacties in de raad van Blaricum op het plan voor Blaricum aan Zee. De VVG roept alle betrokken
bestuurders van Gemeente, Provincie en eigenaar Staats Bosbeheer op om pal te staan voor de
natuurwaarden van het voorland van de Stichtse Brug.
Het plan voor een ‘dorpje’ op een landtong in het voorland van de Stichtse Brug met de weidse naam
‘Blaricum aan Zee’ ziet er aaibaar uit, maar is daar midden in een stuk top-natuur geprojecteerd.
“Verpauperd gebied”, wordt dat dan gemakshalve genoemd. In werkelijkheid behoort het tot de
Ecologische Hoofdstructuur, ofwel onderdeel van een Nationaal Natuurnetwerk. Een netwerk van
onderling met verbindingszones verbonden natuurgebieden. Planten en dieren kunnen zich zo van
het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de
provincie nieuwe natuur en natuurbruggen aan. Zo was in Heel de Heuvelrug langs de kust van een
Gooimeer op deze plek een verbindingszone gepland. De eerdere jachthavenplannen van Blaricum
doorkruisten dat. In dit gebied maak je dus geen plannen om weer nieuwe gaten in de verbindingen
te slaan!
De natuur op die plek ziet er inderdaad lang niet altijd uit als een keurig verzorgde Blaricummer
achtertuin, maar dat betekent nog niet dat je er zomaar met een bulldozer doorheen kunt gaan.
De voorzitter van de VVG, Johan Jorritsma, vermoedt dat de Blaricummer politiek is verblind door de
prachtige plaatjes van Scandinavische huisjes en schuurtjes in hun specifieke setting “Van de lokale
politiek mag je toch een bredere visie verwachten en verder te kijken dan mooie plaatjes. Die horen
alle belangen af te wegen, dus ook het natuurbelang”. De raad hoort pal te staan voor alle EHSgebieden in de gemeente; dus niet alleen voor de heidevelden van GNR rond het oude dorp maar
ook voor de afgelegen gebieden van Staatsbosbeheer bij de Stichtse Brug. Gelukkig heeft de
provincie Noord-Holland (wettelijke) spelregels vastgesteld over het mogen aantasten van de EHS.
VVG zal de gemeente en de provincie zeker aan die regels houden.
De VVG wijst er op dat de gemeente Blaricum er al voor heeft gezorgd dat de eens zo groene
zomerdijk, achter de Blaricummermeent, is veranderd is een betonnen dijk met een sluis die eerder
in de Deltawerken past dan in het Gooi. Gelukkig heeft zich in het Voorland van de Stichtse Brug een
nieuw stuk natuur ontwikkeld, waarin veel bijzondere dieren en planten een leefgebied hebben
gevonden. Al eerder is in dit gebied een grote jachthaven gepland. Nog erger! Maar de VVG vindt een
landtong met horeca en andere bebouwing inclusief parkeerplaatsen op deze locatie ook zeer
ongewenst. De natuur is –zoals altijd- hier het meest gebaat bij rust en beperkt recreatief gebruik.
VVG is ook verbaasd en teleurgesteld over de wijze waarop dit wordt besloten: Johan Jorritsma “Dat
doe je niet tussen een paar agendapunten door met een motie in de raad. Dat overleg je vooraf met
alle betrokken partijen, zoals Staatsbosbeheer (nota bene de eigenaar) en de Vrienden van het Gooi
en niet achteraf. Zo hebben wij dat afgesproken in 2014 bij de besluiten rond de ook al omstreden
jachthaven”
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