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Blaricum, 23 april 2010 
 

Geachte Statenleden, 
 
Op 24 februari 2010 ontving het Actiecomité Begraafplaats Blaricum een brief (kenmerk 
2009-73565) van de fungerend secretaris van de Hoor- en Adviescommissie, de heer mr. 
A.J. Braxhoven. De heer Braxhoven deelde mee dat de provincie het bezwaarschrift van het 
comité d.d. 1 december 2009 tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 13 oktober 2009 om de gemeente Blaricum ontheffing te verlenen ex. Art. 6.2 
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009 (betrof uitbreiding van de begraafplaats aan de 
Woensbergweg) niet in behandeling zou nemen. Als argument hiervoor gaf de heer 
Braxhoven aan dat de gemeenteraad van Blaricum op 26 januari 2010 het besluit tot 
uitbreiding van de begraafplaats op een boslocatie in het Warandepark tegenover de huidige 
begraafplaats had ingetrokken. 
 
Hoe begrijpelijk deze argumentatie op zich zelf ook lijkt, toch kunnen wij als comité hiermee 
niet instemmen. Want een wezenlijk onderdeel van ons bezwaarschrift ging in op de status 
van gebieden rond de begraafplaats die al dan niet geheel of gedeeltelijk zouden behoren tot 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Wij constateerden dat diverse percelen rond de 
begraafplaats op papier een verkeerde natuurwaardestatus hadden. Het meest curieuze 
voorbeeld was de betiteling van het bosperceel waarin de gemeente een nieuwe 
begraafplaats wilde aanleggen (locatie III) als weidevogelgebied.
In afwachting van de herijking van de EHS door het college van Gedeputeerde Staten (GS), 
leek het ons derhalve niet meer dan logisch om onze kritiek op de toen geldende EHS-
structuur aan te houden en derhalve ons bezwaarschrift niet in te trekken. 
 
Op 23 maart 2010 hebben GS van Noord-Holland de nota ‘Ecologische Hoofdstructuur 
Noord-Holland: stand van zaken, herijking en toekomst’ vastgesteld. Het is de bedoeling dat 
uw Staten hierover in het kader van de Structuurvisie op 17 mei a.s. een definitief besluit 
nemen.  
Als comité hebben wij met interesse de nota gelezen en de bijbehorende kaarten 
bestudeerd. Want het besluit om op locatie III een nieuwe begraafplaats aan te leggen mag 
dan zijn ingetrokken, het betekent echter niet dat het in de toekomst geen onderwerp meer 
zal zijn in de Blaricumse politiek.  
Sterker nog, de drie partijen die de komende vier jaar het college van Burgemeester en 
Wethouders in Blaricum vormen, beseffen dat zelf ook terdege. Want in het coalitieakkoord 



dat de VVD, Hart voor Blaricum en D66 op maandag 12 april 2010 sloten, is ook een 
passage gewijd aan de toekomst van de begraafplaats.  
Wij citeren: “Met betrekking tot de begraafplaats zullen er de komende twee jaren geen 
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. In deze periode kan de geplande schillenuitbreiding van 
de huidige locatie gerealiseerd worden. In het tweede jaar zal een inventarisatie gemaakt 
worden van alternatieve locaties, inclusief het bijbehorend investeringsbeslag. Doel is, dat na 
twee jaar duidelijk is welke richtingen mogelijk zijn en in welke mate er sprake is van 
draagvlak in het dorp. Leidend principe in deze is dat de engen, landbouwgronden en 
boskavels niet in genoemde inventarisatie betrokken wordt.” 
 
Conclusie: de begraafplaats komt zeker terug als onderwerp in de politieke arena van 
Blaricum. Dat de coalitiepartijen aangeven zich bij het nemen van besluiten onder meer te 
willen laten leiden door het draagvlak in het dorp valt alleen maar toe te juichen. Gezien het 
feit dat voor het vorige plan, de aanleg van een nieuwe begraafplaats op een boslocatie, 
totaal geen draagvlak bestond binnen de Blaricumse bevolking. Niet voor niets wist ons 
comité binnen 17 dagen 1439 handtekeningen van burgers te verzamelen die het niet eens 
waren met de gemeentelijke plannen. En dat in een gemeente die zo’n 9500 inwoners telt. 

Het nieuwe college van B en W van Blaricum wil engen, landbouwgronden en boskavels 
uitsluiten als mogelijke uitbreidingslocatie voor de begraafplaats. Uiteraard geldt hetzelfde 
voor de EHS-gebieden ter plekke.  
Daarom is het des te teleurstellender te moeten constateren dat in de nota ‘Ecologische 
Hoofdstructuur Noord-Holland: stand van zaken, herijking en toekomst’ GS nog steeds 
uitgaan van verkeerde aannames ten aanzien van de EHS-structuur rond de begraafplaats. 
Dit kan een probleem veroorzaken als de gemeente Blaricum, zoals in het coalitieakkoord 
wordt aangekondigd, vanaf 2012 zich over de toekomstige uitbreiding van de begraafplaats 
zal buigen.  
Wij hebben als comité de gemeenteraad op verzoek tijdens een gesprek op 24 december 
2009 overigens al enkele suggesties gedaan voor mogelijke uitbreidingslocaties rondom de 
bestaande begraafplaats. Hierbij viel het ons op de dat er veel schortte aan de EHS-status in 
het gebied. Helaas heeft het verschijnen van de nota van GS van Noord-Holland weinig aan 
veranderd. Bestudering van de nota en de bijbehorende kaarten levert een aantal curieuze 
vaststellingen op. Een aantal hiervan willen we graag aan u voorleggen, zonder de illusie te 
hebben dat deze opsomming volledig is. We verwijzen u voor een volledig beeld gaarne naar 
bijlage 1 en 2.  

 
1. Locatie III, de plek waarover de gemeenteraad van Blaricum definitief heeft besloten dat 

daar geen uitbreiding van de begraafplaats komt, staat nog steeds aangegeven als 
weidevogelgebied, terwijl het toch een bos is.  



Locatie III: weidevogelgebied volgens GS, in werkelijkheid bos 
 

2. In het deel van het bos dat de EHS-status heeft (behouden) ligt de gehele oppervlakte 
van de reeds lang bestaande camping De Woensberg, inclusief ligwei (grasvlakte), voor 
recreatie bestemde bebouwing als vakantiehuisjes, restaurants en toiletgebouwen. Zelfs 
de officiële parkeerplaats van de camping De Woensberg behoort volgens de kaart van 
GS tot de EHS-bos. Dat bestaande gebruik sluit hoge natuurwaarden op dit moment 
maar ook zeker in de toekomst uit. Voor zo ver ons bekend is er geen planologisch beleid 
ontwikkeld in het kader van het geldende bestemmingsplan om de camping aldaar te 
beëindigen. Dat lijkt ons overigens ook niet realistisch en noodzakelijk.     
 

Bos met EHS-status, volgens GS, in werkelijkheid camping De Woensberg (al 82 jaar!) 
 

3. Op de kaart is een akker als bos aangeven terwijl dit gebied de bestemming eng of 
agrarisch zou moeten hebben. 
 

4. Omgekeerd bevinden zich rondom het bestaande bos met EHS-status nog allerlei zeer 
waardevolle bosstroken die nu zijn aangegeven als weidevogelgebied, bijvoorbeeld de 
strook bos recht tegenover de begraafplaats. Het getuigt niet van realisme maar zeker 
ook niet van ecologisch verantwoord handelen om te veronderstellen dat er in een 
bosgebied weidevogels zouden gaan broeden. Ook gelet op het huidige 
landbouwkundige gebruik van de engen (geen grasland maar maïsakkers met hoge 
mestgiften) is het niet denkbaar dat daar weidevogels enig kans van slagen zouden 
hebben. 
 

5. Het gebied pal ten zuidoosten van het begraafplaats heeft op de kaart van GS de EHS-
status EHS, verderop dichter bij de bebouwing van Blaricum is sprake van de 
bestemming weidevogelgebied. In beide gevallen is dit niet overeenkomstig de 
werkelijkheid. Het betreft hier een zeer oorspronkelijk eikenbos met stuwwallen, mogelijk 
zelfs grafheuvels. Zoals al onder 4 gesteld mist deze aanduiding elk ecologisch realisme. 
Vreemd genoeg staan deze bossen wel goed ingekleurd in de Streekplankaart 2008: 
weliswaar niet als EHS-bos, maar in ieder geval wel als lichtgroen bos en beslist niet als 
weidevogelgebied. 
 



6. Herhaald zij dat de aanduiding weidevogelgebied in bestaand bosgebied elke realiteitszin 
ontbeert. Deze gebieden zijn bovendien door hun ligging in een relatief intensief 
recreatief gebruikt gebied in de directe nabijheid van de dorpsbebouwing van Blaricum en 
Huizen (uitloopgebied) en met zelfs industrieel gebruik op de rand bij Huizen ( 
kalkzandsteenfabriek en puinbrekerij)  ook in de toekomst niet geschikt te maken (via 
natuurontwikkeling) voor weidevogels. 
 

Essentieel in het EHS-concept is het vergroten van (bestaande) natuurgebieden maar ook 
het verbinden van bestaande natuurgebieden. Die verbindingen zijn er ook over 
provinciegrenzen heen. Om die reden heeft de provincie Noord-Holland over de A1 bij Crailo 
een ecoduct en de provincie Utrecht een ecotunnel onder de A27 gepland om de bos- en 
heidegebieden van Het Gooi te verbinden met de polder Eemland.  
Dit overgangsgebied tussen het zand van Het Gooi en het veen van Eemland is van groot 
ecologisch belang. Echter, het Warandepark blijft door de huidige manier van begrenzen van 
de EHS in uw herijkingsvoorstel in ecologisch opzicht een versnipperd gebied. Er is geen 
aansluiting op de geplande ecotunnel, omdat de weilanden tussen de Groeve Oostermeent 
(bestaand natuurgebied beheerd door het Goois Natuurreservaat), geen ecologische of 
planologische bescherming krijgen. Als vervolgens de aansluitende bosgebieden rondom de 
begraafplaats ook geen passende EHS-status krijgen of gebieden de EHS-status of 
weidevogelstatus krijgen die dit in ecologisch opzicht niet verdienen (bijvoorbeeld de 
camping) en het gebied vol zit met hekwerken en andere barrières, dan kun je niet 
verwachten dat de herijking haar doel zal halen. Conclusie: de wijze waarop in dit gebied de 
EHS wordt vormgegeven, leidt zeker niet tot een daadwerkelijk functionerende ecologische 
corridor door bestaande natuurgebieden en natuurkernen.   
 
Het Warandepark met de begraafplaats is, zoals wij menen te hebben aangetoond, een 
essentiële schakel in de interprovinciale (landelijke) EHS-structuren. Daarom willen wij u, als 
Provinciale Staten van Noord-Holland, vragen om in uw besluitvorming over de nota 
‘Ecologische Hoofdstructuur Noord-Holland: stand van zaken, herijking en toekomst’ te 
zorgen voor een passende ecologische bestemming in dit gebied. Hierdoor krijgen de 
bestaande bosgebieden een EHS-status met de daarbij behorende grote planologische 
bescherming. Dat dient zodanig te gebeuren dat de bestaande natuurkernen onderling en 
met hun omgeving (dus ook Eemland!) worden verbonden. In aansluiting daarop verzoeken 
wij u de engen en akkers planologische bescherming te geven, bijvoorbeeld in de komende 
Structuurvisie van de provincie gericht op behoud van bestaande waarden en die van de 
omliggende gebieden.  
 
Geachte leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, wij zouden het als Actiecomité 
Begraafplaats zeer op prijs stellen als in uw besluitvorming met bovengenoemde 
argumenten rekening zou willen houden. Daarmee krijgt dit waardevolle gebied de 
natuurlijke functie die het moet vervullen om de EHS in dit gebied ook daadwerkelijk vorm te 
kunnen geven. Bovendien behoudt het gebied daarmee op langere termijn ook zijn huidige 
karakter dat zo hogelijk wordt gewaardeerd door bewoners van de omliggende Gooise 
dorpen, met name in Blaricum. Uiteraard zijn we te allen tijde bereid tot het geven van een 
mondelinge toelichting. 
 
Een kopie van deze brief zenden wij aan Provinciale Staten van Utrecht, de gemeenteraad 
van Blaricum en Huizen en de dagelijkse besturen van GNR en Vrienden van het Gooi. 
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