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Een zeilbootje dobbert het schilderachtige nautisch kwartier binnen. nieuwsgierige toeristen stappen van een riviercruiseboot op de 

wal. Een fijn zandstrand, bedrijvige jachthavens, prachtig groen, nostalgische botters, prima horeca. huizen heeft het allemaal. 

De gemeente heeft met het Gooimeer voor de deur goud in handen. Er liggen volop kansen, maar er wordt nog te weinig gedaan 

met de kwaliteiten van het water en de kust. ‘We moeten iets met die kust. Maar wat? Wat is onze visie? Welke koers moeten we 

varen?’ Dat is al jaren een frustrerend mantra in huizen. bij het gemeentebestuur, bij inwoners, bij ondernemers en bij verenigingen.

De afgelopen tien jaar zijn er wel ideeën en plannen gemaakt in het gemeentehuis. Die liepen vaak even snel weer vast, omdat 

er weerstand was. hoe groot en extravagant moet het hier worden? Gaan we alle toeristen opvangen die amsterdam niet meer 

aankan? Of gaan we van het waterfront een mooie plek maken voor de huizers, omdat het hier gewoon heel leuk en lekker wonen 

is? 

bij alle pogingen die de afgelopen jaren gedaan zijn, waren steeds drie punten urgent: uitbreiden van de waterrecreatie, het oude 

dorp verbinden met de haven en doorontwikkeling en aantrekkelijker maken van de woonwijk uit de jaren tachtig en negentig aan 

het water. 

Op weg naar een plaats aan het water waar het goed wonen, werken én recreëren is, is in opdracht van de gemeenteraad een 

integrale kustvisie huizen opgesteld. Deze visie is het resultaat van sessies die Okra landschapsarchitecten tussen maart en mei 

2019 had met bewoners, ondernemers, verenigingen en collega-overheden. het is daarmee echt een gezamenlijk plan. van allen, 

voor allen.

naar aanleiding van het in mei gepresenteerde eindconcept hebben participanten, collega-overheden en gemeenteraadsleden van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om hun oordeel te geven. aan de hand van de gedeelde op- en aanmerkingen is de kustvisie 

verder aangescherpt tot het voorliggende document; de definitieve versie van de integrale kustvisie huizen.

vOOrWOOrD
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Een verdiepte zwem- en duikplek, een strandpaviljoen, een trekkerscamping en een fietsroute over de zomerkade naar recreatiegebied Gooiershoofd. vier mooie concrete projecten om het kustgebied 

van huizen een flinke boost te geven. ze staan genoteerd in de notitie ‘uitwerking kustvisie huizen 2017’. De gemeenteraad neemt op 8 februari 2018 een motie aan voor het uitwerken van deze vier 

plannen. stuk voor stuk goede ideeën, vindt de raad. toegegeven; er is in het dorp ook de nodige weerstand. Er zijn zorgen over overlast, beperking van het uitzicht, toezicht en veiligheid. 

1.1 OpDracht van DE raaD

zou het niet een beter idee zijn, vraagt de raad zich af, om in 

plaats van deze vier ‘losse’ projecten een integrale visie voor het 

hele kustgebied van huizen te maken? havens, natuur, wonen, 

werken en waterrecreatie als een geheel zien? De conclusie is: 

Ja. via de motie wordt aangedrongen op een totaalvisie voor 

het gebied. De gemeenteraad geeft wethouder roland boom 

(o.a. ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie) de opdracht om 

met een duidelijke visie en koers te komen waarmee huizen de 

komende tien tot twintig jaar vooruit kan. De visie moet uitgaan 

van de samenhang tussen de kust en de rest van de gemeente, 

en van de relatie met buurgemeenten blaricum, Gooise 

Meren en almere. Ook moest de visie samen met inwoners, 

ondernemers, watersporters en verenigingen opgesteld worden.

,,De kust van huizen is een kralenketting”, zegt wethouder roland 

boom. ,,De verschillende locaties, initiatieven en kwaliteiten 

rijgen zich aaneen. bij toekomstige initiatieven gaan we kijken 

of het kralen zijn die passen binnen de kustvisie en waar we 

ze aan de ketting rijgen. De kust van huizen is niet alleen het 

feestje van de watersporters. De kust is ook belangrijke kans voor 

het achterland. voor het dorp en voor de mensen die aan het 

Gooimeer wonen. Ook zij moeten volop kunnen recreëren aan de 

kust.”

Okra landschapsarchitecten uit utrecht krijgt van de 

gemeente huizen de opdracht voor het maken van de integrale 

kustvisie huizen. Er start een participatieproject met de 

omgeving, met een paar duidelijke spelregels:

- iedereen kan zeggen wat hij of zij belangrijk vindt, vervolgens 

wordt er een rode draad gezocht zodat er een gezamenlijk 

verhaal ontstaat waarin iedereen zich kan vinden.  

- in plaats van elkaar vliegen afvangen, wordt er geluisterd 

naar elkaar en opbouwend samengewerkt. Wat bindt ons in 

huizen?

- De ideeën uit de omgeving zijn belangrijk, maar als er 

uiteindelijk besloten of gekozen moet worden, zijn het college 

van b en W en de gemeenteraad aan zet.



oVerHeDen HUiZen HaVen Van ‘t gooi

bewonerS anDere betroKKen partijen

bewoners zomerkade

bewoners slangekruid

bewoners Golfstroom

bewoners Gooierhoofd

bewoners nautisch kwartier Omwonende postzegelplan

Omwonende aanloophavenJeugd van huizen
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Hoe is het participatieproces gegaan? 

in maart en april 2019 vinden vier sessies met zo’n 150 inwoners, ondernemers, verenigingen en buurgemeenten plaats. De participanten komen zowel op uitnodiging als spontaan, bijvoorbeeld via 

de oproep in de krant, om mee te praten. tijdens de sessies maken de participanten op tekeningen hun ideeën zichtbaar. Er zijn ter plekke ook vijftien kaarten ingevuld met individuele wensen en 

gedachten. via de post komen nog dertig bijdragen binnen. Dat levert Okra al met al veel informatie op. ,,het was meteen duidelijk dat het erg leeft in huizen. De inbreng van de participanten is een 

onmisbare bijdrage als je tot een goede visie wil komen. Je hoort wat mensen koesteren en waar ze last van hebben. Er komen niet alleen megaprojecten uit zo’n participatietraject, maar ook kleine 

dingen die morgen al opgepakt kunnen worden. fantastisch.” 

 

1.2 participatiE

Wat is goed?

Wat de participanten goed vinden aan het kustgebied: 

- De weidsheid van het Gooimeer met de mooie horizon.

- De rustige groene kust met veel natuur om lekker te wandelen 

(in de avondzon).

- De natuurlijke uitstraling van de haven (de pier, de 

Wolfskamer, huizerhoofd en Gooierhoofd).

- karakteristieke panden: de botterwerf, De krachtcentrale, De 

haven van huizen, De kalkovens en het nautisch kwartier.

Wat is niet goed?

Wat de participanten niet goed vinden aan het kustgebied: 

- Enorme plantengroei (fonteinkruid) in het Gooimeer waardoor 

het water slecht bevaarbaar is.

- Ondiep water waardoor zwemmen en varen lastig zijn.

- bereikbaarheid en parkeren.

- Ontbrekende verbindingen tussen kust en haven, haven en 

dorp.

- Onbenutte en troosteloze plekken. Er zijn toplocaties waar nu 

niets gebeurt (kop van de aanloophaven, waar zeilschool zat).

- uitstraling van het bedrijventerrein ’t plaveen.  

Waar liggen de kansen?

volgens de participanten liggen er volop kansen in het 

kustgebied:

- Maak verbindingen tussen kust en haven.

- verdiep het water voor de kust.

- leg een aantal nieuwe eilanden aan voor de kust. als je het 

water opgaat moet er ook iets zijn om naartoe te varen. 

- voeg bijzondere bestemmingen toe, zoals op de kop van de 

aanloophaven.

- verbreed het strand.

- benut het eiland huizerhoef.

- lege plekken vullen, bijvoorbeeld een vogelkijkhut op de 

pier.

- Oude gemeentelijke haven moet in zijn totaliteit een 

upgrade krijgen. betere voorzieningen, meer horeca, auto’s 

uit zicht, fijne kades. 

- uitbreiden van recreatieaanbod (vooral ook in de haven van 

stichting Jachthaven ‘t huizerhoofd). Denk aan drijvende 

(vakantie)woningen, bootverhuur, suppen, visplekken.
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30 mailS 

15 DroomKaarten

DE HAVEN VAN HUIZEN
Mijn droom voor de haven van huizen is...

PARTICIPATIEAVOND: THEMA HAVEN
STUUR OP VOOR 21 MAART NAAR:

KUSTVISIE@HUIZEN.NL

Mijn droom voor de haven van Huizen is....  

 
Ik vaar als vrijwilliger  op de botters. Met gasten om inkomsten voor de stichting bijeen te 

sprokkelen. Het is heel jammer dat er geen gezellige plekken zijn om met ze naar toe te varen. Als 

die er wel waren (los van de fonteinkruid-problematiek) zou dat de aantrekkingskracht van Huizen, 

haven van 't Gooi enorm verbeteren. Er zijn wel 2 eilanden, maar zonder enige voorzieningen 

behalve houten steigers. Ook voor mensen met sloepen, zeilboten en voor passanten zou  

 
Droom: spuit nog een paar eilanden op en zorg voor enige voorzieningen: aanlegsteigers, sanitaire 

voorzieningen, een vaste barbecue, water, kleine horecavergunning etc. 

 
Maak de oude haven veel gezelliger met rondom horeca, winkeltjes etc. Geen hoogbouw eromheen. 

Historiserend bouwen conform Nautisch kwartier. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid. Fuseer 

de oude haven met de jachthaven zodat iedereen gebruik kan maken van de faciliteiten aldaar, 

verbeter veiligheid steigers etc. Leg de klassieke boten in de oude haven (eventueel gratis).Maak 

aanleggen voor korte passanten (zonder overnachting)gratis. Maak een verbinding tussen oost en 

west zijde van de haven (omlopen duurt te lang). En zorg voor een gezellige aansluiting met het 

Oude dorp (BNI terrein). 
 

 3 

Gert-Jan van Dommelen, gjvandommelen@gmail.com, 06-53227713 

Gaast 43 
1274 AP Huizen 

Bijlage:  
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Kustvisie gemeente Huizen  

https://www.huizen.nl/inwoner/bouwprojecten_3707/item/kustvisie-gemeente-

huizen_11314.html 

Waarom een Kustvisie 

Huizen onderscheidt zich van de andere steden en dorpen in het Gooi door haar ligging direct 

aan het Gooimeer. De nabijheid van het Gooimeer en de kustzone met onder andere de 

jachthavens en het recreatiestrand is een grote kwaliteit. Huizen wil een levendig dorp aan het 

water zijn. Daarvoor is een aantrekkelijke en levendige kust van groot belang. De kust moet 

een openbare plek zijn voor alle Huizers en bezoekers en voldoende recreatieve 

mogelijkheden bieden. Maar de Kustvisie blijft niet beperkt tot alleen de kust. In de visie 

wordt ook de verbinding gemaakt met de havens, het Oude Dorp en andere waardevolle 

plekken in Huizen. 

Samen vormgeven! 

Voor het maken van een definitieve Kustvisie gaan we graag met u in gesprek. Om samen te 

verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke ontwikkelmogelijkheden u ziet. In 

deze gesprekken worden alle belangen afgewogen en keuzes gemaakt. Uiteindelijk moet dit 

leiden tot een integrale en breed gedragen visie voor de toekomst van de oevers van het 

Gooimeer, de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp. Een visie die de sterke punten van 

Huizen verbindt. 

13 poSterS | 8 groepen per aVonD
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1. De belangrijkste dilemma’s zijn de ondiepte van het water en 

de overlast van de waterplanten. leuk dat we willen investeren 

in de watersport, maar dan is het essentieel dat het water van 

het Gooimeer bevaarbaar blijft. Dat moet bovenaan de agenda 

staan. 

2. De entree en herkenbaarheid van huizen vanaf het water 

zijn grote aandachtspunten. Dat moet beter is de opdracht. 

als je nu via het water komt, kun je de voordeur van huizen 

moeilijk vinden. alles is groen. De twee landhoofden, de pier, 

het Gooierhoofd en het huizerhoofd. Groen is heerlijk en dus 

een kwaliteit van huizen, maar voor de herkenbaarheid kunnen 

we ook de landtongen ontwikkelen. En er bijvoorbeeld een 

vakantiepark neerzetten. Wat is wijs?

3. Een ander dilemma is de plek waar we iets nieuws toevoegen. 

het strandpaviljoen en de diepe zwem- en duikplek zijn 

zonder twijfel goede investeringen. Doen we dat op een plek 

waar het maar niet wil lukken? Of kiezen we juist voor een 

locatie waar ooit iets succesvol was en die door iets nieuws 

weer in beweging komt? 

4. De complexe ligging van de havens vraagt ook om een keuze. 

We proberen van huizen een watersportdorp te maken, 

maar als je aanlegt in de oude haven, van boord gaat en 

een paar honderd meter wandelt, sta je tussen de bedrijven 

op het bedrijventerrein. hoe combineren we recreatie 

met die bedrijvigheid? We moeten een gevoel creëren bij 

watersporters dat het echt de moeite waard is om een dagje 

langer in huizen te blijven. 

5. als er een verbinding moet komen tussen kust en haven, 

kiezen we dan voor een brug die elke keer open moet als er 

een zeilboot naar binnen wil of wordt het een pontje? 

6. bij het upgraden van de oude haven hoort ook de kade aan 

de oostkant, de Energieweg. voegen we alleen een paar 

patattentjes toe om het leuker te maken? Of slopen we de 

hele eerste rij bedrijven en maken we er serieus iets leuks 

van? 

7. Wat doen we met de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rWzi) 

ten westen van de haven? tussen nu en twintig jaar fuseert die 

met een andere installatie. Dat betekent waarschijnlijk kiezen 

tussen verdwijnen of verbeteren. het is een aanwezig object 

tussen haven en natuurgebied de Wolfskamer. Willen we de 

natuur tot aan de haven trekken? Dan moeten we kiezen voor 

vertrek.

Zeven dilemma’s

Met alle input van de participanten voor het kustgebied is Okra aan de slag gegaan. Dat leidt tot een aantal dilemma’s die zijn gebruikt om met de participanten een scherpe discussie te voeren. 

Deze dilemma’s zijn in de kustvisie nader omschreven, soms is er in het gezamenlijke proces een keuze gemaakt en soms heeft de discussie rondom de dilemma’s geleid tot sterke randvoorwaarden 

of aandachtspunten. soms wordt de keuze ook nadrukkelijk overgelaten voor verdere besluitvorming op een later moment, wanneer onderdelen van de visie verder zijn uitgewerkt en een meer 

geïnformeerde beslissing genomen kan worden. 
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rEsultatEn havEn
WAT ZIJN DE OPGAVEN?
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2. Huizen in ‘t gooi
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2.1 histOrischE cOntExt 

opbouw van Huizen 
huizen heeft een veelzijdig verleden. van oorsprong een 

boerendorp, later een vissersdorp en na afsluiting van de zuiderzee 

een gemeenschap waarin diverse ambachten tot bloei kwamen 

(aannemerij, kaashandel en andere ambachten). De groeikerntaak 

die huizen in de jaren 60 kreeg en uitvoerde is terug te zien in de 

opbouw van vooral het huizen ten oosten van de Gooilandweg. het 

rechte stratenpatroon van de zenderwijk en stad en lande, de zgn. 

bloemkoolwijken en de hofjes van de huizermaat en bovenmaat 

en de vernieuwende architectuur van het vierde kwadrant. 

De geschiedenis van huizen heeft een belangrijke agrarische 

component en het oude centrum,  met opvallend veel gebouwen 

in oost-west richting gebouwd, ligt niet direct aan de haven. rond 

de haven liggen wel vele bedrijven, ook verklaarbaar vanuit het 

visserijverleden van huizen.

De ligging van Huizen in groter verband
huizen is ingeklemd tussen water (Gooimeer), heide, bossen 

en polderlandschap (de Eempolder). vanaf grotere hoogte is 

ook goed te zien dat huizen deel uit maakt van de utrechtse 

heuvelrug. huizen ligt grotendeels op hoger gelegen zandgrond. 

De omgeving van huizen biedt vele mogelijkheden voor recreatie, 

zowel actief als passief en op/met water en in de natuur. 
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Conclusie
Vanuit de historische en ruimtelijke analyse kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot de meest 

beeldbepalende landschappelijke structuren, elementen en ruimtelijke eenheden van Gooi en Vechtstreek die de basis 

vormen van het huidige landschap en hierin nog steeds een beeldbepalende betekenis hebben. Ze zijn bepalend voor het 

grondgebruik en de ruimtelijke beleving van het landschap. Ook zijn zij nog min of meer in hun oorspronkelijke vorm 

herkenbaar. Voor de Vechtstreek zijn de beeldbepalende landschappelijke structuren en elementen de veenrivier de Vecht, 

de Vechtsteden, de landgoederen en buitenplaatsen aan de Vecht (Boerenvecht), de zeedijk, de open polders en de 

opstrekkende verkaveling. 

Voor de veengebieden zijn het de veenplassen (inclusief Naardermeer), de ontginningslinten, de opstrekkende verkaveling 

en de vaarten. 

Voor het Gooi zijn het de aaneengesloten bos- en heidegebieden, de brinken, het uitwaaierende wegenpatroon en de 

landgoederen en buitenplaatsen op de overgang naar het lager gelegen veengebied. 

En voor de voormalige Zuiderzee tenslotte zijn het het open water en de authentieke overgangen naar het land (dijk). 

Hiernaast is er een aantal landschappelijke structuren en elementen die karakteristiek zijn voor meerdere 

landschappelijke eenheden en meerdere landschappelijke eenheden doorsnijden, zoals de verdedigingslinies. Voor de 

verdedigingslinies is naast de individuele werken ook de betekenis van het ensemble van groot belang; de vestingsteden 

met bijbehorende open schootsvelden, inundatievlakken (met name open polders), forten en hoofdverdedigingslijn 

(Vecht en zeedijk). 

Ook de trek- en zandvaarten met hun lineaire tracé’s doorsnijden meerdere landschappelijke eenheden. 

Het behoud van de beeldbepalende landschappelijke structuren, elementen en ruimtelijke eenheden, is van groot 

belang voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de regio. Zij kunnen een meerwaarde leveren en 

een ruimtelijke kader vormen voor toekomstige en eigentijdse ontwikkelingen en de bijbehorende ontwerpopgaven. De 

benoemde structuren, elementen en eenheden vormen de basis voor de ontwikkeling van het toekomstige landschap. 

De beeldbepalende structuren, elementen en eenheden zijn tot een zeker schaalniveau in kaart gebracht en beschreven. 

Bij de uitwerking van gedetailleerdere inrichtingsplannen, zal deze waardestelling verder moeten worden geconcretiseerd 

en gedetailleerd. Bijvoorbeeld bij het Naardermeer vormen de ringdijken en molens een onmisbaar onderdeel van het 

Naardermeer in haar historische betekenis van mislukte droogmakerij. En bijvoorbeeld voor de bosgebieden in het Gooi 

vormt hun ontstaansbasis als landgoed, natuurcompensatie of productiebos een belangrijk gegeven. 

Genoemde beeldbepalende structuren, elementen en eenheden worden in hun identiteit versterkt door een breed 

scala aan landschappelijke structuren, elementen en eenheden die in onderlinge samenhang zijn ontstaan en in het 

onderhavige document worden beschreven. Hoewel deze op zich niet tot de meest beeldbepalende structuren, elementen 

en eenheden behoren, kunnen ze van grote betekenis zijn in het geheel. Of als afzonderlijk element van grote waarde 

zijn.

Dit landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek laat zien dat de regio vooral wordt gekenmerkt door het samenstel van een 

groot aantal verschillende landschappen, karakteristieke structuren en elementen, bewoningsvormen en ondergronden. 

Hier aan ten grondslag ligt een rijkdom aan verhalen over de mensen die het gebied in gebruik hebben genomen en 

ontgonnen. 

De regio wordt gekenmerkt door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en de 

landgoederen en buitenplaatsen van ‘s Graveland. 

De enorme rijkdom aan landschappelijke eenheden en de herkenbaarheid daarvan maakt de regio tot een uniek gebied 

binnen de Randstad. Dat schept kansen en verantwoordelijkheden. De eerste stap is het waarderen van het landschap. 

Met de onderhavige rapportage wordt hiertoe een belangrijke basis gelegd. Het is een eerste stap naar het behoud en 

versterken van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van dit unieke gebied. 
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Door de natte omstandigheden is het veengebeid relatief open gebleven, al groeien de lintdorpen steeds meer dicht en neemt hierdoor het 

zicht op het achterland af. Binnen het veengebied is een grote diversiteit aan landschappelijke structuren en elementen aanwezig zoals 

veenpolders, droogmakerijen, plassen, moerassen en veenbossen, veelal met hoge natuurwaarden. Het Naardermeer vormt, door de combinatie 

van cultuurhistorische waarden als mislukte droogmakerij en natuurwaarden, hierbinnen een uniek landschappelijk element en is het eerste 

Natuurmonument in Nederland. 
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op de Vecht. Vanaf de oeverwal is het achterliggende gebied verkaveld in een karakteristieke opstrekkende verkaveling. Overstromingen vanuit 

de Zuiderzee hebben ervoor gezorgd dat een dun kleidek werd afgezet op het veen, waardoor het land hier niet is afgegraven voor turfwinning. 

Met name oostelijk van de Vecht is het veenrivierenlandschap nog goed herkenbaar. De afzonderlijke polders tekenen zich af en de 

oorspronkelijke verkaveling is nog zeer gaaf aanwezig. De karakteristieke openheid is hier grotendeels intact gebleven. Langs de Vecht is de 

‘Boerenvecht’ nog goed herkenbaar. Wel is de bebouwing in de loop van de tijd toegenomen en bemoeilijken woonschepen op enkele plekken 

het zicht vanaf en op het water. 

Westelijk van de Vecht is het polderlandschap ernstig aangetast door grootschalige infrastructuur; snelwegen, spoorlijnen en 

hoogspanningsmasten. Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst zeker doorzetten, hetgeen uitdagingen èn kansen biedt voor integrale 

landschappelijke inpassingsplannen. De druk op de ruimte en het landschap is hoog in het Veengebied. Door woningbouw ten noord- en 

zuidwesten van Muiden zal alleen de Aetsveldse Polder haar oorspronkelijke en open karakter kunnen behouden.  

voormalige Zuiderzee
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van de randmeren is dit omvangrijke wateroppervlak met haar karakteristieke openheid en wijdse nog goed beleefbaar. In het landschap zijn 

karakteristieke elementen, die direct samenhangen met de Zuiderzee, zoals dijken, wielen, zeekleigronden en de kuststeden goed herkenbaar. 

De aanwezigheid van de zeedijk langs de oorspronkelijke kustlijn benadrukt dit. Door de aanleg van het Naarderbos is de samenhang tussen de 

dijk en het water geschaad. 

voor de gehele regio 

Enkele landschappelijke structuren en elementen zijn karakteristiek voor de gehele regio. 

De streek is door haar stategische ligging van oudsher van groot belang voor de verdediging van het land en voor de handel. 

De militaire betekenis van het gebied krijgt voor het eerst vorm met de twisten tussen het Graafschap Holland en het Sticht Utrecht en in een 

latere periode in de verdedigingslinies. De militaire historie is nog steeds beeldbepalend voor belangrijke delen van gebied. Ondanks het deels 

bebouwd raken van de schootsvelden, is dit vooral zichtbaar in de karakteristieke openheid van het gebied, die samenhangt met de verboden 

kringen, de inundatievelden en de aanwezigheid van diverse soorten militaire werken en houten huizen. Met name rond de vestingsteden is de 

samenhang tussen deze afzonderlijke structuren en elementen nog goed afleesbaar. De rijke handelslieden trokken uit Amsterdam en vestigden 

buitenplaatsen en landgoederen in het gebied. Andersom gaf de zandhandel in het Gooi aanleiding tot de aanleg van zanderijen en vaarten.  

Wellicht de belangrijkste karakteristiek van het landschap van Gooi en Vechtstreek is de variatie en afwisseling aan landschapstypen; 

variërend van stuwwallen, veenpolders en rivierengebied tot landgoederenzone. Ook zijn er belangrijke verschillen  tussen natuurlijke en 

planmatig ingerichte landschappen zoals de landgoederen en buitenplaatsen. De overgangen tussen de afzonderlijke landschapstypen en 

landschappelijke eenheden zijn bijzonder en goed afleesbaar, maar ook kwetsbaar. Deze overgangen laten zich herkennen in de aanwezige 

hoogteverschillen, dijken en kaden of de overgang van land naar water. Ook zijn er nog verschillende historische grenzen herkenbaar tussen 

Utrecht en Noord-Holland. 

In het noorden van het Gooi ligt een scherpe landschappelijke overgang naar het Gooimeer (klifkust) en het IJmeer bij Muiderberg. Aan de 

noordwest- en noordoostzijde liggen restanten van (buitendijkse) hooilanden aan de voormalige Zuiderzee (Naardermeent, De Kampen). In 

oostelijke richting is een heldere overgang van de stuwwal naar het lagergelegen veenweidegebied van Eemland, al wordt deze verstoord 

door de doorsnijding van de A27. In westelijke richting is de overgang naar het veengebied meer geleidelijk. Al tekent deze zich op enkele 

plaatsen, zoals bij ‘s Graveland, vrij scherp af. Ook de grenzen van zanderijen zijn op diverse plekken in het landschap goed herkenbaar.
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scala aan landschappelijke structuren, elementen en eenheden die in onderlinge samenhang zijn ontstaan en in het 

onderhavige document worden beschreven. Hoewel deze op zich niet tot de meest beeldbepalende structuren, elementen 

en eenheden behoren, kunnen ze van grote betekenis zijn in het geheel. Of als afzonderlijk element van grote waarde 

zijn.

Dit landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek laat zien dat de regio vooral wordt gekenmerkt door het samenstel van een 

groot aantal verschillende landschappen, karakteristieke structuren en elementen, bewoningsvormen en ondergronden. 

Hier aan ten grondslag ligt een rijkdom aan verhalen over de mensen die het gebied in gebruik hebben genomen en 

ontgonnen. 

De regio wordt gekenmerkt door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en de 

landgoederen en buitenplaatsen van ‘s Graveland. 

De enorme rijkdom aan landschappelijke eenheden en de herkenbaarheid daarvan maakt de regio tot een uniek gebied 

binnen de Randstad. Dat schept kansen en verantwoordelijkheden. De eerste stap is het waarderen van het landschap. 

Met de onderhavige rapportage wordt hiertoe een belangrijke basis gelegd. Het is een eerste stap naar het behoud en 

versterken van de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van dit unieke gebied. 

<

Landschappen

-Open polders

-Veenplassen

-Bos en heide

-IJmeer en Gooimeer

-Nieuwe Hollandse Waterlinie

-Stelling van Amsterdam

Legenda Bewoningsvorm

-Vechtsteden

-Ontginningsdijken

-Brinkdorpen

Landgoederen

-Aan de Vecht

-Buitenplaatsen Gooi

Lijnstructuren

-Vecht

-Vaarten 

-Radiaal wegenpatroon

Verdedigingslinies

-Vestingsteden + schootsvelden

-Forten

-Zeedijk
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2.2 lanDschappEliJkE cOntExt 

historische kaart bodemkaart (pdok)

landschapsbeeld gooi en vechtstreek

Oude en nieuwe dorp

Opvallend in huizen is de scheiding tussen het oude dorp, 

gebouwd op het zand, en het ‘nieuwe dorp’ dat nog maar veertig 

jaar geleden is gebouwd in het ‘moeras’. zelfs de haven van rond 

1850 is niet echt heel oud. Er was nooit behoefte aan een haven, 

de vissers legden hun schepen gewoon voor de ondiepe kust. 

toen er toch te vaak boten omsloegen en vissers verdronken, 

groef men een geultje om aan te kunnen leggen. noodzaak om 

bij de haven huizen te bouwen was er niet, want vijf minuten 

lopen en je was in het dorp, hoog en droog op de zandgrond. 

het gebied rond de haven heeft dan ook weinig geschiedenis. 

huizen breidt zich verder uit richting het Gooimeer. Eerst komen 

de villawijken op het zand erbij en dan gaan eind vorige eeuw 

de mensen op de natte gronden van de Meent wonen. in die 

periode kiest de gemeente voor bedrijvigheid en werken tussen 

de haven en het oude dorp. De plek waar nu bedrijven als lidl, 

thales en bn international zitten. 

De stedenbouwkundige plattegrond van huizen is een 

lappendeken. ten westen van de haven is natura 2000 gebied, 

onderdeel van het natuurnetwerk nederland. in het midden 

van de kustzone de haven en het bedrijventerrein en richting 

het oosten de recent gerealiseerde woonwijken. het is lastig 

om nu opeens het bedrijventerrein op te doeken, de behoefte 

aan werkgelegenheid is groot. Een betere samenhang tussen 

die delen van het dorp verdient de aandacht. het water voor 

de kust is dé grote kans voor huizen. De gebieden ten westen 

van de havenmond tot aan naarden en ten oosten vanaf 

de stichtsebrug zijn natura 2000 gebieden. Daar is veel 

regelgeving en kan eigenlijk niets. huizen heeft door de groene 

omgeving een natuurlijke uitstraling, maar de eigen kust kan 

inmiddels weer een opknapbeurt gebruiken. Dat biedt kansen 

om na te denken over het profiel van de huizer kust.



Recreatief Netwerk
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trein en autowegen

hoofdfietsroutes

recreatieve bestemmingen

stranden

havens

bebouwde kom



visiekaart waterrecreatie in noord-holland 2030

Provincie Noord-Holland28Water, bron van recreatie | Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030

In de Verkenningen Waterrecreatie Noord-Holland 2016 is Noord-Holland grofweg verdeeld in een viertal 

regio’s: de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Noord-Holland Noord, de Noordzeekust en het gebied 

Waddenzee en IJsselmeergebied. Per regio wordt in dit hoofdstuk een ambitie voor 2030 neergelegd, wordt 

aangegeven waar we op dit moment staan en worden de gezamenlijke opgaven benoemd om te komen tot 

het streefbeeld dat we samen hebben neergezet.    

In sommige gevallen komen dezelfde opgaven naar voren bij verschillende regio’s, bijvoorbeeld doordat de opgave een verbinding 

betreft tussen twee gebieden. In andere gevallen hoort een opgave eerder bij het binnenwater en de bijbehorende 

gebruikersgroepen, dan bij het buitenwater, waardoor de keuze is gemaakt de opgave enkel daar te benoemen. 

Omdat de MRA een grote regio beslaat, is deze verdeeld in vier gebieden met elk zijn eigen gebieds- en waterrecreatiekenmerken: 

• Amsterdam; 

• Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelland en Westeinderplassen;

• Laag Holland en Zaanstreek;

• Gooi en Vechtstreek.

Afbeelding �� | Overzichtskaart aquapunctuurpunten, durfspots en zonering Noord�Holland

new land
Haarlem

amsterdam
city

Castles and Gardens 
of Amsterdam

Flowers 
of amsterdam

beach 
of amsterdam

old Holland

Hoewel Huizen bekend staat als een voor-
malig vissersdorp, bestond oorspronkelijk de 
bevolking uit boeren die hun vee lieten grazen 
op gemeenschappelijke meenten. Rond de 
Nederlands Hervormde kerk, het oudste ge-
bouw in het oude dorp van Huizen, staat nog 
een aantal boerderijen uit die tijd. 
De wandelroute Huizer Melkmeisje voert door 
de historische straatjes en langs de boerderij-
en die bewaard zijn gebleven. 
Deze wandelroute is verkrijgbaar bij het VVV 
/ Huizer Museum dat gevestigd is in het oude 
dorp. Begeleiding van een gids is mogelijk.

Het Huizer Museum is een cultuurhistorisch mu-
seum, dat de geschiedenis van Huizen in beeld 
brengt, bewaart en beheert.  
Huizen heeft een charmant winkelcentrum met 
diverse terrasjes.

Fietsend heeft Huizen veel te bieden. Beelden 
in Huizen is een inspirerende fietsroute langs 
zo’n 30-tal beelden in de openbare ruimte. Een 
routegids is verkrijgbaar bij het VVV/Huizer Mu-
seum. 
De Erfgooiersroute, de Gooilustroute en de 
culinaire fietsroute Gooische Rijkdom zijn dik 
de moeite waard. 
Huizen wordt omzoomd door bossen en heide, 
en grenst aan het uitgestrekte weidegebied van 
het Eemdal.

In de Oude Haven meert de fietsboot Eemland 
aan, die langs rivier de Eem de plaatsen Eem-
dijk, Baarn, Soest en Amersfoort aandoet.

Aan de Oude Haven zijn o.a. restaurant de 
Kalkovens en de Botterwerf met smederij ge-
vestigd. Er ligt daar een aantal authentieke bot-
ters. Historische vissersschepen die herinneren 
aan het rijke verleden van Huizen als belangrijk 
vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee. 
Rond 1890 lagen in deze haven ruim 280 bot-
ters. Na de aanleg van de Afsluitdijk werd de 
‘zoute’ Zuiderzee het ‘zoete’ IJsselmeer en was 
het gedaan met de visserij in Huizen. 
In de Botterwerf en in het Huizer Museum 
vindt u meer informatie over het visserijverleden 
en het varend erfgoed van Huizen. De botters 
die bewaard zijn gebleven, worden zorgvuldig 
onderhouden en zijn voor vaartochtjes, inclusief 
bemanning, te huur.

Amsterdam

Volendam

Muiden Gooimeer

Markermeer

Marken

Laren

Spakenburg

Soestdijk

Flevoland
het nieuwe land

Almere

Utrecht

Welkom in Huizen, haven van ‘t Gooi. 
De nieuwe bestemming voor rivier-
cruises.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u aanmeren bij de 
goed geoutilleerde steiger van het Nautisch 
Kwartier. De pitoreske panden van het Nau-
tisch Kwartier zijn gebouwd in de stijl van 
voormalige Zuiderzeedorpjes. 
U treft er diverse horecagelegenheden met 
terras aan het water en een hotel. 

Het Nautisch Kwartier is een Toeristisch Over-
stap Punt en er zijn fietsen en e-bikes te huur. 
Er is volop parkeergelegenheid voor touring-
cars en bussen.

HAVEN VAN 'T GOOI

A1

A1

A27

A27

A6

Highlights in de regio
Huizen is een ideale uitvalsbasis voor diverse historische en toeristische trekpleisters in de regio. 
Op steenworp afstand ligt het gezellige schildersdorp Laren met het Singermuseum, horeca en 
winkels. Ook het vestingstadje Naarden ligt vlakbij Huizen en even verder ligt Muiden met het 
Amsterdam castle Muiderslot. Amsterdam is goed bereikbaar via de A1. Almere en Utrecht zijn 
vanuit Huizen snel te bereiken via de A27. Al deze locaties zijn binnen 30 minuten per touringcar 
bereikbaar.
 
Huizen is an ideal base for various historical and tourist attractions in the area. Just steps away is 
the picturesque art painters village Laren cosy with the Singer Museum, restaurants and shops. 
Also the fortified town of Naarden is located near Huizen and away with Muiden with Amsterdam 
castle Muiderslot. Amsterdam is easy to reach via the A1. Almere and Utrecht are from Huizen 
within easy reach via the A27. All of these locations are reachable within 30 minutes by coach.

Sheep fold on the Tafelberg hill

The Old Church Huizen

Soestdijk Palace

Almere city

Old city Utrecht

Vesting Naarden

Botterwerf Huizen with historical fishing boats VVV / Huizer Museum

Amsterdam castle Muiderslot

Rijksmuseum Amsterdam

Cruises meren aan in de tuin van Amsterdam

Florade Amsterdam / Almere 2022

Huizen:                         • www.vvvhuizen.nl

Laren / Muiden / 
Het Gooi:                 •  www.vvvgooivecht.nl

Almere:                        • www.vvvalmere.nl

Utrecht:                • www.bezoek-utrecht.nl

Amsterdam:            • www.iamsterdam.com

Amsterdam 
Cruise Port:        • www.amsterdamcruise.nl

Scylla:                                  • www.scylla.ch

RSR:                          • www.rsrshipping.com

Important websites:

Huizen

Naarden Vesting
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Wat heeft Huizen te bieden?

voordat we een visie neerzetten is het goed om te kijken 

waarom en voor wie we het doen. hoe belangrijk is huizen 

op de toerisme- en recreatiekaart? Gaan we de concurrentie 

met amsterdam aan? huizen heeft sterke regionale 

verbindingen. We horen bij de metropoolregio amsterdam, 

de utrechtse heuvelrug, de Gooi en vechtstreek en als een 

van de kustplaatsen van de oude zuiderzee horen we bij de 

randmeren. huizen doet goed mee in de regio, maar het 

ontbreekt nog wel aan een sterk eigen en onderscheidend 

verhaal. De grote publiekstrekkers zijn niet in huizen zelf, maar 

wel in de directe omgeving van huizen vertegenwoordigd. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan landelijke iconen zoals het Muiderslot, 

de vesting naarden, paleis soestdijk en de binnensteden van 

amsterdam en utrecht. Wat de participanten betreft hoeft niet 

de hele regio hier op het strand te liggen, de inzet is dat het hier 

goed wonen en recreëren is voor de huizers zelf. De gemeente is 

wel verantwoordelijk voor een goede leefomgeving voor de ruim 

40.000 inwoners. natuurlijk zijn mensen van buiten huizen van 

harte welkom om mee te genieten van de haven van ‘t Gooi.

Bezoekers

Wie zijn die bezoekers aan huizen die we aan willen trekken? 

huizen is onderdeel van een lf-icoonfietsroute van nederland, 

de zuiderzeeroute (zzr). Jaarlijks fietsen naar schatting meer 

dan vijftigduizend toeristen dat rondje iJsselmeer. zijn deze 

mensen te verleiden om iets langer te blijven hangen in huizen? 

hier geld uit te geven op een terras en plezier te hebben? De 

tweede groep bezoekers zijn de toeristen die vanuit amsterdam 

deze kant opkomen. We vallen binnen de Metropoolregio 

amsterdam. De hoofdstad kan de toeristenstroom niet meer 

aan en zet de aangrenzende regio’s in. het Gooi wordt als 

amsterdam castles en Gardens gepresenteerd. toeristen zijn er 

dol op. Een paar keer per week meren in huizen riviercruiseboten 

aan. 

2.3 pOsitiE in rEcrEatiEf nEtWErk 

onderdeel Metropoolregio amsterdam / zuiderzeeroutehaven van ‘t Gooi



vissersdorp
VISSeRIj en HAnDel zUIDeRzee

Huizen
boeRenDoRp

kalksteenovens
nIjVeRHeID en beDRIjVIGHeID

pHoHi Masten
pHIlIpS oMRoep HollAnD InDIë

utreCHtse Heuvelrug
ReCReATIe  nATUUR
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Opportunisten aan het water 

Wie zijn huizers? alle Gooise gemeenten zijn van oudsher 

gesloten en zelfvoorzienend. ze zaten tussen drie grootmachten 

in: de stadhouder van amsterdam, de bisschop van utrecht 

en de graaf van Gelre. huizers waren lange tijd onafhankelijk 

en bewogen mee met wie ze zaken konden doen. huizers 

zijn ondernemers, daar zit hun kracht. als ze zien dat ergens 

muziek in zit gaan ze ermee aan de slag. het zijn opportunisten 

aan het water. huizers komen eeuwenlang met hun handel 

over de hele wereld, best bijzonder voor mensen uit een 

afgelegen en in zichzelf gekeerd dorp. ze passen zich makkelijk 

aan de actuele omstandigheden aan. van boerendorp naar 

vissersdorp rond 1600. Omstreeks 1850 bereikt de nijverheid 

en de kalksteenindustrie het dorp. En als begin vorige eeuw de 

aanleg van de afsluitdijk aangekondigd wordt, gaan ze net zo 

makkelijk verder in kaas. begin twintigste eeuw verwelkomen 

ze (de zendmasten van) p.h.O.h.i., de philips Omroep holland 

indië, en rond de laatste eeuwwisseling wordt vol ingezet op de 

waterrecreatie onder de noemer ‘haven van ’t Gooi’. 



GOed WONEN, WERKEN EN REcREËREN AAN hET GOOImEER

wonen

werken recreëren

natuur en 
landschap

sociaal-economisch
aantrekkelijkheid

leefbaarheid
veiligheid

bereikbaarheid

WatEr:
zwemmen

zeilen
(kite)surfen

suppen
sloepenverhuur
varend erfgoed

drijfvakantiehuis
riviercruise

natura2000
heuvelrug
waterkwaliteit

bedrijfsterreinen
centrumvoorzieningen
vrijetijdseconomie
hotels /restaurants

lanD:
icoonfietsroute

camperplaats
hond uitlaten

strandsporten
scouting
flaneren
kartbaan

evenementen

GEZOND

ONDERNEmEND

eIGENZINNIG

duuRZAAm
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Belangenanalyse

Deze kustvisie gaat verder kijken dan alleen de thema’s water 

en recreatie. Wonen en werken zijn minstens zo belangrijk. Door 

sommigen wordt gevreesd dat de voorzieningen in het centrum 

onder druk komen te staan als we de kust een boost geven. De 

horeca en detailhandel in het oude dorp moeten we koesteren. 

Maar het een sluit het ander niet uit. De vrijetijdseconomie in het 

kustgebied levert net zo goed business en werkgelegenheid op 

voor het oude dorp. als het recreatieaanbod aan het Gooimeer 

groter wordt, komen er meer mensen naar huizen en dat zorgt 

voor aanloop naar het dorp.

kortom, huizen is niet de plek voor recreatief aanbod met 

landelijke aantrekkingskracht. Wel zijn er sterkte regionale 

verbindingen en een sterke lokale kwaliteit, waar de focus bij 

ambities en belangen zouden moeten liggen.

2.4 huizEr iDEntitEit, aMbitiEs En bElanGEn 
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3. integrale kustvisie



integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra32

1. WAteR Op de AGeNdA 2. BAsis Op ORde 3. sAmeNWeRkiNG puBLieke eN 
pRivAte ONtWikkeLiNGeN

4. ZORGeN vOOR GOede  
veRBiNdiNGeN eN sAmeNHANG

De eerste plek waar de randmeren weer goed 

bevaarbaar en vrij van fonteinkruid worden moet 

voor de huizer kust zijn. De huizers zijn die 

opportunisten die het voortouw nemen om de 

contacten leggen met het rijk, met brussel en 

de universiteiten om dit voor elkaar te krijgen.  

We moeten niet alleen nieuwe dingen doen, 

maar ook bestaande dingen koesteren en 

zorgen voor goed onderhoud en beheer. 

voor delen van de huizer kust, zoals het 

Gooierdijkpark, Gooimeerpromenade en 

grote delen van het huizerhoofd, is geen 

behoefte aan nieuwe functies. Dat betekent 

niet dat er niks hoeft te gebeuren. Gerichte 

kwaliteitsimpulsen aan bijvoorbeeld 

straatmeubilair zorgen ervoor dat ook de 

bestaande kwaliteiten van de kustzone weer 

beter gebruikt en gewaardeerd worden.

ik doe iets, jij doet iets. Gemeente en private 

partijen gaan samen aan het plan bouwen. 

Er zijn 1001 goede ideeën uit de participatie 

gekomen maar de gemeente heeft maar een 

beperkte grondpositie. De gemeente verbindt 

initiatieven en is verantwoordelijk voor de 

openbare ruimte, maar ook in het private 

domein moeten dingen in beweging komen.

stop met alle losse ontwikkelingen op 

verschillende plekken. bekijk dingen in 

samenhang. Grotere samenhang is nodig 

om meer energie los te krijgen en ervoor 

te zorgen dat de verschillende onderdelen 

elkaar versterken. De gemeente heeft een 

duidelijke rol om hier de regie in handen te 

nemen. laat het niet aan ‘de markt’ over om 

op postzegelniveau met de beste oplossing 

voor een heel gebied te komen. stel zelf de 

kaders, die ervoor zorgen dat wat er gebeurt 

ook goed gebeurt. De kustvisie bepaalt de 

richting. Om ervoor te zorgen dat duurzaam 

uitvoering aan de kustvisie te geven kan worden 

zijn op deelgebiedniveau stedenbouwkundige 

uitwerkingen nodig, voordat op perceelniveau 

initiatieven kunnen worden gehonoreerd.

3.1 visiE Op hOOfDliJnEn
GOED WERKEN, WONEN EN REcREËREN AAN hET GOOImEER

Om invulling te geven aan de ambitie “Goed wonen, werken en recreëren aan het Gooimeer” is een veelzijdige kustzone nodig. het zet immers niet in op één doelgroep of publiekstrekker, maar op 

een gevarieerd aanbod van kustsferen en functies die de bevolking van huizen en haar bezoekers in de breedte bedient.  Om ervoor te zorgen dat deze veelzijdigheid leidt tot een integrale kustvisie 

waarin de verschillende onderdelen elkaar juist versterken is het van belang om duidelijke ambities en uitgangspunten te formuleren. Op basis van de participatie sessies met bewoners, ondernemers, 

belangenvereniging, bestuurders en collega-overheden zijn de onderstaande acht uitgangspunten geformuleerd.  Deze uitgangspunten vormen het fundament van de kustvisie in zijn geheel, maar 

dienen ook als primaire toetsingscriteria voor toekomstige ontwikkelingen in of aan de kustzone. 
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De kustvisie in op drukke plekken met veel 

reuring en rustige plekken waar niet per se 

iets hoeft te gebeuren. haven en zomerkade 

zijn de zwaartepunten binnen de kustvisie. 

Daar wordt ruimte geboden aan grootschaliger 

transformatie, nieuwe functies en evenementen. 

Juist daar waar het ook de bestaande functies 

versterkt. Dezelfde verdeling geldt ook voor 

het watervlak, waar het tussen de beide havens 

druk en bevaarbaar mag zijn en aan de flanken 

natuurlijk en rustig blijft.

5. HeLdeRe ZONeRiNG iN  
dRuk eN RustiG

6. meeR Ruimte vOOR  
vOetGANGeR eN fietseR

7. veRBRediNG AANBOd  
ReCReAtie eN tOeRisme

8. GeRiCHte kWALiteitsimpuLseN

Geef de voetgangers en fietsers uit huizen 

meer ruimte. zorg voor goede wandel- en 

fietspaden naar de kust om deze voor inwoners 

zo goed mogelijk bereikbaar te maken. 

Door in de oude haven en zomerkade het 

primaat bij de voetganger te leggen worden 

het fantastische plekken om langere tijd te 

verblijven, een rondje te lopen, een drankje 

te drinken, met vrienden af te spreken of een 

evenement te bezoeken. het is hierbij belangrijk 

dat de kust voor alle huizers en/of bezoekers 

toegankelijkheid is, waaronder mensen met een 

beperking.

Om meer bezoekers te trekken, moet er een 

breder recreatie-aanbod komen. Dat geeft de 

lokale economie een boost. pak kansen als 

bieden van vaararrangementen, bootverhuur, 

maak drijvende (vakantie)woningen in de haven 

mogelijk, en maak huizen de uitvalsbasis voor 

drijvende (vakantie)woningen. het verbinden van 

fiets- en vaarrecreant zijn een ultieme kans voor 

huizen. De vaarrecreant ligt een paar dagen 

langer als hij in huizen goede voorzieningen 

heeft en te fiets het Gooi kan verkennen. De 

fietsrecreant overnacht op de trekkerscamping 

aan de haven of in een hotel en huurt een dag 

een bootje om het Gooimeer te verkennen.

Op een aantal plekken in het gebied moet 

iets bijzonders van uitzonderlijk hoge kwaliteit 

komen. Waar huizen echt het verschil mee 

maakt, waar we trots op zijn. iets waarvoor 

mensen bereid zijn naar huizen te komen. 

Door nu het ambitieniveau van de haven flink 

op te schroeven en de zomerkade inclusief 

strand en zwemplek bij de tijd te brengen kan 

de ontwikkeling van de gehele kustzone in een 

stroomversnelling komen.
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natuurpoort
wolfskamer

water en eilanden
huizerhoofd

huizer haven

havenstraat

strand en zomerkade

gooierdijkpark -
gooimeerpromenande

aanloophaven

deelgebieden integrale kustvisie Huizen

3.2 visiEkaart
INTEGRAlE KuSTVISIE
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Huizer Haven

De oude haven is het grote potentieel voor de recreatieve 

ontwikkeling van huizen. als bronpunt van watersportactiviteiten, 

als aantrekkelijke overnachtingslocatie voor passanten die per 

boot of fiets huizen aandoen, maar ook als bestemming voor 

diezelfde toeristen alsmede de huizer inwoners. Om iets te eten 

of drinken op de kade, een evenement te bezoeken of gewoon 

“even een rondje door de haven te lopen”. De haven en het 

omliggende vastgoed dienen weer een ruimtelijke en functionele 

relatie te krijgen.

Havenstraat

De ingezette richting voor de havenstraat als verbinding tussen 

haven en dorp wordt doorgezet. Om als verbinding succesvol 

te zijn, moet niet alleen de straat zelf maar ook de omgeving 

aantrekkelijk zijn. De centrale hotspot van De krachtcentrale 

geeft aanleiding voor verdere recreatieve ontwikkeling, maar ook 

de koppen van de havenstraat dienen herkenbaar te worden om 

te zien waarnaar je onderweg bent. Daarnaast is het belangrijk 

dat de verbinding veilig en intuïtief wordt.  

Huizerhoofd

Om het schiereiland tot een volwaardig stadspark te maken 

heeft het een eigen identiteit nodig. Eén parksfeer met uniforme 

inrichtingselementen voor het hele schiereiland. De bebouwing 

is als vanzelfsprekend opgenomen in de structuur en maakt 

integraal onderdeel uit van het park. De onbenutte plekken 

krijgen een programmatische bestemming die aansluit bij het 

karakter van het park en zijn een aanvulling op het recreatieve 

aanbod van de kustzone als geheel. 

Water en eilanden

De visie zet nadrukkelijk in op het zoneren van het watervlak in 

rustige natuurlijke delen en een actief bevaarbaar deel tussen 

de vaargeulen. Deze zonering geeft niet alleen richting aan 

toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, maar ook aan de 

prioritering voor de aanpak van het fonteinkruid. binnen het 

actieve watervlak liggen bestemmingen voor de waterrecreant, 

maar worden ook vlakken vrijgehouden voor de verschillende 

watersporten die voor de huizer kust beoefend worden.  

Eiland huizerhoef ligt ver van huizen, maar heeft wel het 

potentieel om als visitekaartje voor huizen te dienen voor 

waterrecreanten die vanaf het Eemmeer het Gooimeer opvaren.  

kustroute en dwarsverbindingen

De visie zet in op het creëren van een herkenbare kustroute die 

de verschillende deelgebieden aan elkaar rijgt. logischerwijs 

volgt de lf-zuiderzeeroute (icoonfietsroute) ook hetzelfde 

traject, maar ook zonder de fietser van de zuiderzeeroute is 

de huizer kustroute de moeite waard. het verbeteren van de 

route langs de kust gaat nadrukkelijk samen met het verbeteren 

van de routes naar de kust, om ervoor te zorgen dat de huizer 

inwoners makkelijk en langs een aangename route naar de kust 

kunnen fietsen en/of wandelen. 

Natuurpoort Wolfskamer

De huidige rommelrand tussen haven en Wolfskamer wordt 

omgevormd in een entreegebied dat de schakel vormt tussen 

haven en naarder Eng. vanuit de haven vormt de natuurpoort 

de entree tot het natuurgebied voor inwoners en bezoekers 

die huizen via de haven bereiken. voor zuiderzeeroute fietsers 

die huizen vanuit het westen aandoen vormt het de entree tot 

huizen. het samenbrengen van de sfeer van de haven en de 

natuur is hierbij het uitgangspunt.  

3.3 visiE Op DEElGEbiEDEn
INTEGRAlE KuSTVISIE

strand en zomerkade

het strand is één van de unieke kwaliteiten van huizen. het 

strand van huizen moet van alle kanten herkenbaar zijn en 

gewaardeerd worden om zijn gebruiks- en belevingswaarde. De 

zomerkade wordt omgevormd in een aantrekkelijke en autoluwe 

strandboulevard, die haven en strand met elkaar verbindt. 

centraal op de boulevard is de Wedekuil, het horecacluster met 

voorzieningen aan het strand. 

Aanloophaven

De aanloophaven wordt omgevormd van betonnen bak waarlangs 

auto’s geparkeerd worden in een een aangename groen-blauwe 

verbinding. niet alleen verandert dit de waterloop zelf in een 

aantrekkelijke plek om te verblijven, het wordt voor inwoners 

van de wijk een aangename route om naar de kust te lopen of 

te fietsen en voor waterrecreanten om naar het winkelcentrum 

Oostermeent te varen. De kop van de aanloophaven wordt 

opgeruimd en samen met omwonenden en ondernemers 

gerevitaliseerd. 

Gooierdijkpark - Gooimeerpromenade

het Gooierdijkpark en de Gooimeerpromenade zijn goed 

gewaardeerde plekken die op basis van de huidige kwaliteiten 

verder versterkt kunnen worden zonder nieuw programma toe te 

voegen. Door basiskwaliteiten van het bestaande park en kades 

op orde te brengen en de verbetering van de kustroute aan te 

grijpen om de toegankelijkheid en rustpunten voor alle gebruikers 

te verbeteren wordt hier invulling aan gegeven.

De huizer kustzone kent een grote variatie aan sferen, functies en kwaliteiten. Om ervoor te zorgen dat de bestaande kwaliteiten versterkt worden, zijn samen met de participanten deelgebieden 

geïdentificeerd, die nu al een duidelijke ruimtelijke of functionele samenhang hebben. per deelgebied wordt ingezet op één hoofdthema op basis waarvan het gebied in de toekomst versterkt en 

verder ontwikkeld wordt. hierdoor biedt de visie plaats aan een veelzijdig recreatieaanbod zonder daarbij de integraliteit en samenhang te verliezen. De visie per deelgebied is in dit hoofdstuk kort 

omschreven om zo een overzicht te geven van het hoofdthema per deelgebied, de onderlinge samenhang en de verschillen. De verdere onderbouwing staat in hoofdstuk 4. uitwerking deelgebieden. 

‘bijlage 1’ is een groot a0-formaat poster van de visiekaart voor de intergrale kustvisie huizen, waarin de verschillende deelgebieden groter zijn afgebeeld dan in dit boekwerk.



Droombeeld huizer haven
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Droombeeld huizer baai
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4. uitwerking deelgebieden



4.1 WatEr En EilanDEn
DE huIZER bAAI bEVAARbAAR
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visie
De visie zet nadrukkelijk in op het zoneren van het watervlak in rustige natuurlijke delen en een actief bevaarbaar deel tussen de vaargeulen. Deze zonering geeft 
niet alleen richting aan toekomstige ontwikkelingen en initiatieven, maar ook aan de prioritering voor de aanpak van het fonteinkruid. binnen het actieve watervlak 
liggen bestemmingen voor de waterrecreant, maar worden ook vlakken vrijgehouden voor de verschillende watersporten die voor de Huizer kust beoefend worden.  
eiland Huizerhoef ligt ver van Huizen, maar heeft wel het potentieel om als visitekaartje voor Huizen te dienen voor waterrecreanten die vanaf het eemmeer het 

gooimeer opvaren
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Gebiedsschets 

huizen is gelegen aan het Gooimeer. huizen heeft twee havengebieden (oude haven + 

huizerhoofd en aanloophaven) met elk een eigen toegangsgeul vanaf de hoofdvaargeul in 

het Gooimeer. in de laatste jaren is er overlast door waterplanten in het Gooimeer, met name 

fonteinkruid, dat zeer beperkend is voor de waterrecreatie.   

tegelijkertijd is de veranderende, rijkere, aquatische fauna ecologisch waardevol en draagt het bij 

aan de nutriëntenopname in het Gooimeer met bijvoorbeeld minder algengroei tot gevolg. De 

opkomst en afname van verschillende soorten waterplanten is onderdeel van een veranderend 

aquatisch ecosysteem als gevolg van vermindering van nutriëntentoevoer sinds de jaren tachtig. 

Op het moment is er geen duidelijk beeld van de status en verdere successie van het aquatisch 

ecosysteem. 

 

Op zo’n 4,5km varen vanaf de haven ligt eiland huizerhoef in het Gooimeer, midden tussen 

het vasteland en de polder. het eiland met een vrij natuurlijk karakter is in eigendom van 

staatsbosbeheer, waarbij uitbreiding van het huidige deel erfpacht aan de Gastvrije randmeren en 

daarmee verdere recreatieve ontwikkeling, een mogelijkheid is. 

participatie

tijdens de participatiesessies waren huizer watersporters goed vertegenwoordigd. in elk gesprek 

over water, waterrecreatie of watersport blijkt dat men hierbij sterke hinder ondervindt van het 

aanwezige fonteinkruid. hiermee ligt er ook een nadrukkelijke oproep om prioriteit te geven aan 

de oplossing voor de fonteinkruidproblematiek, aangezien het zonder oplossing weinig zin heeft 

om over waterrecreatie te praten. 

naast het bevaarbaar maken en houden van het water voor de huizer kust, was er aandacht voor 

het inspelen op veranderend botengebruik; meer sloepen (korte afstanden), meer huur, minder 

eigendom. Ook voor andere vormen van waterrecreatie zoals kitesurfen, windsurfen, kanoën en 

suppen zou op het huizer water plek moeten zijn. 
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Huizerhoef

VaarroutesNieuwe eilanden

Bestemming programma

Vaargeul

Aanlegvoorziening

Randvoorwaarden bij verdere uitwerking

Bij verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande 

aspecten ten minste te worden meegenomen.

•	 Om de bevaarbaarheid te verbeteren is een duurzame lange-

termijn aanpak van het fonteinkruid noodzakelijk.  

•	 Om het actievere deel van de kust beter te ontsluiten vanaf 

het water en het gebruik van sloepen, kano’s en suppen 

langs de kust te bevorderen wordt ingezet op het toevoegen 

van aanmeervoorzieningen op logische punten zoals kop 

Huizerhoofd, Hotel Newport, Gooierhoofdpark, Wedekuil, kop 

Aanloophaven.  

•	 Om de baai van Huizen aantrekkelijker te maken voor 

waterrecreanten dienen nieuwe bestemmingen op het water 

toegevoegd te worden. Hierbij valt te denken aan eilanden 

(al dan niet drijvend) om naartoe te varen, of pontons om 

naartoe te zwemmen. 

•	 Om ervoor te zorgen dat Eiland Huizerhoef zich niet als 

geïsoleerd eiland maar als onderdeel van Huizen ontwikkelt, 

is het belangrijk sturing te geven aan de invulling. Niet alleen 

wordt de fysieke verbinding verbeterd door bijvoorbeeld 

stepping stones tussen haven en Huizerhoef te creëren, maar 

ook door de koppeling tussen voorzieningen op het eiland 

en het vaste land (bijvoorbeeld op één plek een drijvende 

(vakantie)woning boeken in de haven, voor de kust of bij 

Huizerhoef alsof het kamers in “Hotel Huizen” zijn). 

Kansen

Naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze 

analyse onderstaande kansen naar voren gekomen die niet over 

het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 Voor het strand ligt een kans om dingen met elkaar te 

verknopen. Een combinatie van verbreding van het strand, 

uitdiepen van de baai en creëren van eilanden, die niet 

alleen bestemmingen op het water toevoegen, maar ook de 

ecologische kwaliteiten en waterkwaliteit kunnen verbeteren. 



Woekerend fonteinkruid in het Gooimeer

huizerhoef
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vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk. 

•	 4.1.1 - Om de ontwikkeling van eiland huizerhoef te ondersteunen wordt een faciliterende rol 

aangenomen.

•	 4.1.2 - Een oplossing voor de fonteinkruid problematiek heeft prioriteit. De 

kortetermijnoplossingen hiervoor zijn duidelijk (maaien) en kunnen voortgezet worden, maar 

de gesuggereerde langetermijnoplossingen zijn veelal gebaseerd op aannames waarvan de 

effectiviteit onduidelijk is. Een beter begrip van de successie van het aquatisch ecosysteem 

op basis van gedegen onderzoek is de eerste stap en zal meer inzicht geven in de oorzaken 

en mogelijke oplossingen van de fonteinkruidproblematiek. bovendien zal een beter begrip 

van het ecosysteem helpen om de eventuele negatieve externe effecten van lange termijn 

oplossingen op het natura2000 gebied te beoordelen. Dit onderzoek zal minstens op de 

schaal van het Gooimeer uitgevoerd moeten worden, en is daarmee een gezamenlijke taak voor 

gemeente huizen, buurgemeenten, Gastvrije randmeren, provincie, rijk en Europa.  

hoewel het een gezamenlijk probleem is, kan huizen als “haven van ‘t Gooi” door een actieve 

voortrekkersrol op zich te nemen de gezamenlijke aanpak vooruit helpen en eigen positie 

versterken.

•	 4.1.3 - Om de kansen voor de verdiepte huizer baai en Gooise Wadden te verkennen dient een 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden waarin de kosten, baten en impact op de omgeving 

van verschillende opties onderzocht dienen te worden.  

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn kanttekeningen geplaatst bij mogelijke 

neveneffecten van sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking meegenomen 

moeten worden.

•	 bij uitwerking van plannen die betrekking hebben op werkzaamheden in het Gooimeer zal 

een limnologische studie (van de huidige situatie en ontwikkelingsmodellen) moeten worden 

uitgevoerd om de effecten op doorstroming, sedimentatie en nutriëntenhuishouding mee te 

kunnen nemen in de afweging. 

•	 bij verdere studie naar eilanden op het Gooimeer dienen daarnaast de effecten op de 

windpatronen nadrukkelijk te worden onderzocht om ervoor te zorgen dat ook windafhankelijke 

watersporten niet gehinderd worden. 



4.2 kustrOutE En DWarsvErbinDinGEn
huIZEN VERbONDEN mET DE KuST

integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra44

visie

De visie zet in op het creëren van een herkenbare kustroute die de verschillende deelgebieden aan elkaar rijgt. logischerwijs volgt de Zuiderzee lF-icoonfietsroute hetzelfde 

traject, maar ook zonder de fietser van de icoonfietsroute lF-Zuiderzeeroute is de kustroute van  Huizen de moeite waard. Het verbeteren van de route langs de kust gaat 

nadrukkelijk samen met het verbeteren van de routes naar de kust, om ervoor te zorgen dat de Huizer inwoners makkelijk en langs een aangename route naar de kust kunnen 

fietsen en wandelen. 



binnenkomst vanuit blaricum

Dwarsverbindingen langs rommelige achterkanten 

en zonder goede voorziening voor voetgangers.

verbinden zomerkade en Golfstroom
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Gebiedsschets

De infrastructuur langs de kust van huizen bestaat uit een 

aaneenschakeling van paden, wegen en kades. De bestaande 

langeafstandsfietsroute (lf) wordt geüpgraded naar de 

icoonfietsroute ‘lf-zuiderzeeroute’ (zzr) en loopt vanaf 

blaricum tot aan het eind van de zomerkade langs de kust, 

waarna het via de zuiderzee en bestevaer via de havenstraat 

weer de kustzone bereikt. De huidige route is niet herkenbaar 

en soms slecht aangesloten. hoewel de route langs bijzondere 

gebieden, plekken en objecten komt, worden deze niet 

aangeduid of toegelicht. 

langs de gehele kust zijn dwarsverbindingen te vinden die de 

kustzone voor de inwoners van huizen ontsluiten. De havenstraat 

wordt als zodanig ervaren, maar ook in de wijken zijn hele directe 

verbindingen tussen kust en achterland terug te vinden. Deze 

zijn niet altijd herkenbaar en soms niet toegankelijk voor zowel 

fietser als voetganger. hoewel huizen steeds verder naar de kust 

gegroeid is, wordt deze unieke kwaliteit nauwelijks benut. 

participatie

in de participatiegroep werd de zzr als groot recreatief 

potentieel gezien. Men schat in dat het aantal fietsers vele 

malen groter is dan het aantal waterrecreanten dat huizen 

aandoet. het ligt dan ook voor de hand om bij ontwikkeling van 

de haven niet alleen in te zetten op verbetering van de haven 

voor de waterrecreanten, maar juist ook op het zoeken naar een 

combinatie waarbij de haven ook dient als aantrekkelijke setting 

voor andere recreanten. het verleiden van fietsers om vanaf de 

haven de kustzone te verlaten om het dorp aan te doen werd 

nadrukkelijk benoemd. 



haven

strand en zomerkade

natuurlijke pluktuin

zuiderzeeroute

naarder Eng

verbinding over water

Dwarsverbindingen

Gooierdijkpark
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande 

aspecten ten minste te worden meegenomen.

•	 Om de kustroute herkenbaar te maken is het van belang 

dat de verschillende onderdelen van de route meer eenheid 

krijgen in uitstraling van materiaal en meubilair. 

•	 voor de herkenbaarheid op een groter schaalniveau dient 

aansluiting te worden gezocht bij de zzr huisstijl. niet alleen 

om ervoor te zorgen dat deze in uitstraling aansluit maar ook 

zodat investeringen in de zzr ten goede komen aan een 

aantrekkelijke huizer kustroute.

•	 Doordat de kustroute bestaat uit verschillende, aan elkaar 

verbonden deelgebieden die in principe niet als doorgaande 

route ontworpen zijn, kent de route voor doorgaande 

fietsers tal van knelpunten en verwarrende situaties. Om de 

doorgaande route te verbeteren dient een goed routeontwerp 

over de verschillende deelgebieden gelegd te worden (zonder 

daarbij de interne verkeersstructuur aan te tasten). 

•	 Om ervoor te zorgen dat de fietser van de zzr huizen 

herkent, waardeert en herinnert is het belangrijk dat er ruimte 

is om de schoonheid en informatie in je op te nemen. Om 

hiervoor te zorgen moeten er bankjes op de mooiste plekken 

staan om even af te stappen en van het uitzicht te genieten. 

Daarnaast is iets simpels nodig als informatiebordjes bij de 

objecten en plekken waar huizen trots op is (en die waarvan 

iedereen zich altijd al afvroeg wat ze eigenlijk betekenen). 

•	 Om de kustzone voor de huizer inwoners toegankelijker 

te maken is het belangrijk dat de dwarsverbindingen 

naar de kust beter worden. Dit betekent dat deze beter 

gedimensioneerd worden zodat er ruimte is voor zowel 

voetgangers als fietsers in beide richtingen, maar ook dat er 

extra aandacht is voor (groene) aankleding van deze routes. 

•	 Om het gevoel van nabijheid van de kustzone als 

bestemming te vergroten wordt, waar de dwarsverbindingen 

de kustroute bereiken, een accent gelegd. hierbij valt 

te denken aan het maken van een plek waar je elkaar 

kunt ontmoeten voor een kustwandeling, maar ook het 

aanbrengen van een kunstobject dat de snijlijn tussen water 

en land benadrukt. 



Groene dwarsverbindingen voor voet- en fietsverkeer

verbijzondering eindpunten dwarsverbindingen

Materiaalfamilie van meubilair langs de kustroute

integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra 47

vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende 

vervolgstappen noodzakelijk. 

4.2.1 - De kustroute hoeft niet in één keer aangepast te 

worden maar kan meegenomen worden in vervanging en groot 

onderhoud van de verschillende delen van de openbare ruimte. 

hiermee is het van belang zo snel mogelijk een routeontwerp 

met een catalogus van standaardoplossingen, materialisering, 

beplanting en meubilair vast te stellen zodat alle toekomstige 

werkzaamheden bijdragen aan het vergroten van de identiteit 

van de kustroute. 

4.2.2 - in het routeontwerp zullen ook de dwarsverbindingen 

geïdentificeerd moeten worden, ook deze kunnen gefaseerd 

uitgevoerd worden in combinatie met vervanging en groot 

onderhoud.  

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn 

kanttekeningen geplaatst bij mogelijke neveneffecten van 

sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking 

meegenomen moeten worden.

•	 voorkomen van conflicten tussen fietsers en voetgangers. 

•	 zorgen dat kustzone ook voor inwoners toegankelijk is. 

•	 aansluiten op ontwikkelingen zzr.

•	 afstemming met buurgemeenten.



4.3 natuurpOOrt WOlfskaMEr
SchAKEl TuSSEN NATuuR EN hAVEN
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visie

De huidige rommelrand tussen haven en wolfskamer wordt omgevormd tot een entreegebied dat de schakel vormt tussen de haven en naarder eng. Vanuit de haven vormt 

de ‘natuurpoort’ de entree tot het natuurgebied voor de inwoners en bezoekers die Huizen via de haven bereiken. Voor de fietsers van de Zuiderzeeroute die Huizen vanuit het 

westen aandoen vormt het de entree tot Huizen. Het samenbrengen van de sfeer van de haven en de natuur is hierbij het uitgangspunt.  
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Gebiedsschets

huizen is uniek gelegen op de overgang van de utrechtse 

heuvelrug met de naarder Eng net ten westen van huizen, naar 

de lager gelegen klei- en veengronden met de (nu bebouwde) 

meenten en maten. De haven ligt precies op de overgang tussen 

deze twee landschapstypen. hoewel de meenten en maten 

nu bebouwd zijn is de heuvelrug langs de kust grotendeels 

onbebouwd tot aan naarden.  

Op de overgang van haven naar natuur ligt het sportcomplex 

Wolfskamer, met onder andere voetbalverenigingen sv 

huizen en hsv De zuidvogels, het complex van coronel 

sports en Wolfskamer Wintersport die zich evenals school- en 

verenigingsgebouwen manifesteren aan de iJsselmeerstraat. 

aan het Gooimeer ligt de rioolwaterzuivering (rWzi) tussen 

het nautisch kwartier en het natuurgebied, waarna de loskade 

en pier het Gooimeer inlopen en prachtige uitzichten over het 

Gooimeer bieden.  

tussen het sportcomplex en de rWzi ligt één open 

perceel met doorzicht naar het Gooimeer. nu in gebruik als 

evenemententerrein en met een kleine maar zeer populaire 

camperplaats.  

De combinatie van een veelheid aan functies zonder veel 

ruimtelijke samenhang en bijbehorende parkeervoorzieningen 

leidt ertoe dat de overgang van haven naar natuur een 

rommelrand is. Dit terwijl juist deze rand ook de toegang 

tot het achtergelegen natuurgebied is voor fietsers van de 

zuiderzeeroute. voor fietsers vanuit westelijke richting is het de 

entree tot en tevens eerste indruk van huizen. 

participatie

tijdens de participatie sessies kwam naar voren dat de ligging 

van huizen op het randje van de heuvelrug door veel mensen 

als unieke kwaliteit wordt beschouwd die nu onbenut blijft. Ook 

op een kleinere schaal werd de natuurlijke uitstraling en de 

mogelijkheid om vogels te kijken vanaf de loskade en pier zeer 

gewaardeerd. 

voor het gebied werden een aantal wensen benoemd: 

•	 combineren van voorzieningen voor haven, camperplaats en 

trekkerscamping. 

•	 het plaatsen van een vogelkijkhut. 

•	 benutten van de loskade op de pier voor evenementen of 

bijzondere overnachtingsmogelijkheid. 



landschappelijke kamers

zichtpunt

parkeervoorziening

Opgaande beplanting zuiderzeeroute

bestemming plek trekkerscamping

natuurlijke ruigtes

bestemming programma camperplaats solitaire bomen Wandelroutes

bestaande bebouwing

p Gooimeer
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande aspecten ten minste te worden 

meegenomen.

•	 Om de huidige rommelrand om te vormen in een aantrekkelijk gebied, dienen waar 

mogelijk parkeervoorzieningen voor sport, haven en natuur gecombineerd te worden. Door 

gecombineerde parkeervoorzieningen direct aan de iJsselmeerstraat te ontsluiten kan de 

haven autoluw gemaakt worden.

•	 De zuiderzeeroute dient een volwaardige en aantrekkelijke ontsluiting vanaf de haven te 

krijgen, en niet zoals in de huidige situatie via een parkeerterrein achter de bosschages te 

verdwijnen. Ook het evalueren van de verschillende parallelpaden door de Wolfskamer is hierbij 

noodzakelijk, waarbij het voor de hand ligt om er voor te kiezen het pad met uitzicht op de 

voormalige zuiderzee in te zetten voor de zuiderzeeroute. 

•	 Om er voor te zorgen dat voorzieningen elkaar versterken, wordt de voorgestelde 

trekkerscamping gecombineerd met de camperplaats. Door de ligging is ook koppeling 

met een gedeeld voorzieningengebouw van de haven mogelijk. uitgangspunt hierbij is het 

kamperen in het landschap, waarbij een zicht tussen haven en kust niet belemmerd mag 

worden. 

•	 Op lange termijn speelt de vervanging van de rWzi, waarbij een nieuwe gecombineerde 

zuivering voor de hand ligt die niet per definitie in huizen ligt. vanuit ruimtelijk perspectief zet 

de kustvisie in op uitplaatsing, zodat het rWzi-terrein niet langer als barrière tussen haven en 

natuur ligt en tevens een logische doorgaande as iJsselmeerstraat – loskade mogelijk wordt. 

bij het invullen van de vrijgekomen rWzi-locatie is het uitgangspunt dat haven- en natuursfeer 

hier samen komen, en geen nieuwe tussensfeer gecreëerd wordt. 

 

kansen

naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze analyse onderstaande kansen naar 

voren gekomen die niet over het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 bij uitplaatsing rWzi is er de mogelijkheid om de gehele ‘noordvlek’ integraal te ontwikkelen. 

Denkbaar is ook om hierbij het rWzi-terrein juist niet of beperkt te bebouwen, maar het 

bestaande parkeerterrein te bebouwen als verlengde van het nautisch kwartier. het rWzi-

terrein kan zo grotendeels worden omgevormd tot uitloopgebied van het natuurgebied waarbij 

de ligging buiten natura2000 de kans biedt om het meer toegankelijk te maken, mogelijk in 

combinatie met een bezoekerscentrum of natuurbelevingscentrum. tegelijkertijd vormt het zo 

een buffer tussen de haven en het daadwerkelijke natura2000-gebied. tussen beide gebieden 

kan het parkeren wederom gecombineerd aan de iJsselmeerstraat opgelost worden.  



natuurparkeerplaats

naarder Eng trekkerscamping

bezoekerscentrum, uitkijktoren en moerasnatuur

camperplaats huizen
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vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk. 

•	 4.3.1 - vooruitlopend op grootschaligere herontwikkeling van het gebied kan de relatie tussen 

haven en dorp versterkt worden door de realisatie van een vogelkijkhut op of aan de pier/

loskade, in combinatie met verbeteren van de route hiernaartoe. 

•	 4.3.2 - Door het initiatief te nemen voor uitbreiding van de camperplaats met een 

trekkerscamping kan op korte termijn het recreatieaanbod in huizen verbreed worden.

•	 4.3.3 - Op basis van een voorlopige uitwerking van het gebied kunnen verkennende 

gesprekken met potentiële partners voor de ontwikkeling van een bezoekerscentrum – 

natuurbelevingscentrum gevoerd worden. 

•	 4.3.4 - Om een uitspraak te kunnen doen over de langere termijn dient een 

toekomstperspectief voor het rWzi opgesteld te worden. het integraal stedenbouwkundig plan 

kan daarmee voorsorteren op een oplossing die voorbij de vervangingstermijn van de rWzi 

loopt. Dit voorkomt dat logische verbindingen die mogelijk zijn na uitplaatsing van de rWzi nu 

door planontwikkeling op perceelniveau onmogelijk gemaakt worden. 

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn kanttekeningen geplaatst bij mogelijke 

neveneffecten van sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking meegenomen 

moeten worden.

•	 De natuurpoort en aansluiting van de zuiderzeeroute op de haven heeft een directe relatie met 

de ontwikkelingen rond de oude haven westzijde. bij verdere planontwikkeling voor de oude 

haven westzijde zal de natuurpoort dan ook nadrukkelijk meegenomen moeten worden. zie ook 

4.3.3.

•	 schaalverhouding nieuwbouw oude haven tot nautisch kwartier en botterwerf. 



4.4 huizEr havEn
bRuISENDE hAVEN VAN ‘T GOOI
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visie 

De oude haven is het grote potentieel voor de recreatieve ontwikkeling van Huizen. als bronpunt van watersportactiviteiten, als aantrekkelijke overnachtingslocatie voor 

passanten die per boot of fiets Huizen aandoen, maar ook als bestemming voor diezelfde toeristen en de Huizer inwoners. 

om iets te eten of drinken op de kade, een evenement te bezoeken of gewoon “even een rondje door de haven te lopen”. De haven en het omliggende vastgoed dienen weer 

een ruimtelijke en functionele relatie te krijgen.
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Gebiedsschets 

De huizer haven bestaat uit een aantal havens en het 

vastgoed hieromheen. De belangrijkste havens zijn de 

“stichting Jachthaven ’t huizerhoofd” aan de oostzijde van 

de havenmonding en de gemeentehaven in de oude haven. 

Jachthaven ’t huizerhoofd heeft ook op het land een vrij groot 

ruimtebeslag, voornamelijk in gebruik als winteropslag voor 

boten. De oude haven kent weinig havengerelateerde bedrijven 

en heeft de uitstraling van een doorsnee bedrijventerrein. aan 

de westzijde van de haven is ook coronel gevestigd, met o.a. 

(elektrisch) karten, escape rooms en lasergaming, dat veel 

bezoekers trekt maar weinig relatie heeft met de omgeving en 

kwaliteiten van de haven.  

authentieke historische bebouwing rond de oude haven betreft 

de (herbouwde) kalkovens, die nu dienst doen als feestlocatie 

en de voormalige visrokerij waarin nu restaurant “De haven van 

huizen” gevestigd is. recente ontwikkelingen zijn het nautisch 

kwartier met horecafuncties in de stijl van een historisch 

zuiderzee stadje op de kop van de westelijke kade van de oude 

haven en de ontwikkeling van de oude haven met een kop 

aan de bestevaer in een “pakhuisstijl” en ten noorden hiervan 

grondgebonden rijwoningen. voor het tussenliggende gebied 

zijn plannen in ontwikkeling in een vergelijkbare stijl.

participatie

in de participatie is uitgebreid aandacht besteed aan de haven, 

een gebied waar grote overeenstemming bleek over de slechte 

uitstraling en het enorme potentieel dat er ligt. 

De Jachthaven ‘t huizerhoofd wordt als voorziening zeer 

gewaardeerd, maar heeft door zijn afgezonderde ligging weinig 

relatie met de rest van het havengebied. anderzijds wordt 

de gemeentehaven gewaardeerd vanwege de zichtbaarheid, 

maar worden voorzieningen en veiligheid van de haven slecht 

beoordeeld. Ook het toezicht op en beheer van de haven laat 

te wensen over, waardoor er veel weesboten liggen en inbraken 

en vandalisme plaatsvinden. De uitstraling van het nautisch 

kwartier en botterwerf wordt door veel mensen gewaardeerd, 

terwijl de grootschaliger bouwplannen van de oude haven te 

stedelijk bevonden worden. Wel was er grote overeenstemming 

over het de noodzaak om de beide kades van de haven te 

herontwikkelen. 

uitvoerig is ook gesproken over een oeververbinding tussen 

beide zijden van de haven. hierbij werd naast een brug ook een 

pontje gesuggereerd, vanuit zorgen over de barrière die een 

brug zou vormen voor boten om de oude haven te bereiken. 

Daarnaast werd geopperd dat als de oostkade daadwerkelijk een 

aantrekkijk havenfront wordt, het omfietsen over de kades ook 

een optie zou zijn waardoor bezoekers huizen minder makkelijk 

onopgemerkt passeren. 



Parkeervoorziening

Drijvende (vakantie)woningenBestaande bebouwing

P

Steigers

Opgaande beplanting

Bestemming plek

Gras

Haven boulevard/-kades

Markante gebouwen

HavenOntwikkellocaties

Solitaire bomen

Zuiderzeeroute

Wandelroutes

integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra54

Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

Bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande aspecten ten minste te worden 

meegenomen.

•	  Om de haven nu en in de toekomst relevant te houden is het van belang om het aanbod te 

verbreden. Hierbij valt naast verbetering van de havenvoorzieningen zelf ook te denken aan het 

(planologisch) mogelijk maken van drijvende (vakantie)woningen in een deel van de haven. 

•	 Om van de haven een aantrekkelijke bestemming te maken is het van belang dat de 

stedenbouwkundige wanden een aantrekkelijk decor vormen. De potentie van de plek kan beter 

worden benut door toevoeging van publieke functies in de plinten.  

•	 Om het aantrekkelijk te maken om in de haven op terrassen te verpozen en over de kades 

te flaneren is het autoluw maken van de kades het uitgangspunt. Bereikbaarheid voor 

autoverkeer wordt primair georganiseerd via de secundaire wegen, die naar gecombineerde 

parkeerterreinen leiden. Vanaf daar wordt naar de bestemming gewandeld.  

•	 De kade aan de westzijde van de oude haven heeft een aangenaam profiel, maar de 

oostzijde is zeer ruim wat de relatie tussen (nieuwe) bebouwing en haven bemoeilijkt. Bij het 

herontwikkelen van de oostzijde van de oude haven is het wenselijk om de rooilijn naar voren 

te leggen. Parkeerfuncties die nu aan de voorzijde gelegen zijn kunnen daarmee naar de 

achterzijde verplaatst worden. 

•	 Voor de herontwikkeling van de haven is het wenselijk dat een getrapte overgang ontstaat in 

korrelgrootte en de gemiddelde bouwhoogte van nieuw te bouwen volumes. Hierbij lopen de 

korrelgrootte en bouwhoogte vanaf de havenmonding op van drijvende (vakantie)woningen 

(nieuw) naar boothuizen (bestaand), naar Nautisch Kwartier (bestaand), naar oude haven 

westzijde (planvormingsfase), naar oude haven IJsbaankade (bestaand).

Kansen

Naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze analyse onderstaande kansen naar 

voren gekomen die niet over het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 Bij de noodzakelijke upgrade van de havenvoorzieningen ligt er een kans om ook de 

organisatie van de haven te herzien. De aansluiting van aanmeervoorzieningen voor passanten 

op de kades met horeca is hierbij een aandachtspunt. 

•	 Evenementen hoeven in de toekomst niet langer op een terrein achter de haven plaats 

te vinden, maar kunnen verspreid worden over de kades om zo meer reuring in het hele 

havengebied te genereren. 

•	 Het aantrekkelijkst van een haven is niet de haven zelf, maar de boten die er liggen. Hiermee 

ligt het voor de hand om een prominente plek voor het varend erfgoed te creëren in de oude 

haven waar dit veilig kan liggen. Niet alleen een goede ligplaats maar ook andere stimulerende 

maatregelen zoals aan een korting op de liggelden voor varend erfgoed dragen hieraan bij. 



prominente locatie varend erfgoed
keuze tussen ophaalbrug of voetveer

autovrije kades als aangename verblijfsplekken
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vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk. 

•	 4.4.1 - Om de oeververbinding tussen beide zijden van de haven te realiseren dient een keuze 

gemaakt te worden met betrekking tot de vorm van deze verbinding. Om te zorgen voor een 

gedegen keuze dient een mutlicriteria-analyse opgesteld te worden waarin de voor- en nadelen 

van de verschillende opties inzichtelijk gemaakt worden.

•	 4.4.2 - Om de gemeentehaven te revitaliseren dient een herinrichtingsplan voor haven en 

voorzieningen opgesteld te worden. 

•	 4.4.3 - Gezien de huidige planvorming rond de oude haven westzijde is het van belang om 

zo snel mogelijk een integraal stedenbouwkundig plan op te stellen voor de westzijde van de 

haven inclusief natuurpoort, waarin ook de (toekomstige) parkeerbehoefte nadrukkelijk op 

gebiedsniveau dient te worden onderzocht. Ontwikkelingen die definitief gegund zijn zullen 

hierin in overleg met de ontwikkelaar zo goed mogelijk opgenomen moeten worden. 

•	 4.4.4 - Om de oostzijde van de haven tot een aantrekkelijk havenfront te transformeren wordt 

ook deze zijde opgenomen in een integraal stedenbouwkundig plan. sommige ontwikkelingen 

zullen sneller zijn dan andere, juist daarom is het van belang nu de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden te bepalen zodat ook de eerste ontwikkelingen bijdragen aan het gewenste 

eindbeeld.

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn kanttekeningen geplaatst bij mogelijke 

neveneffecten van sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking meegenomen 

moeten worden.

•	 vanuit de participatie is veel discussie ontstaan over de opties voor de oeververbinding, waarbij 

er voor- en tegenstanders zijn voor een brug, een pontje en omfietsen over de kades. Elke 

optie heeft voor- en nadelen, die verder in kaart gebracht moeten worden. het doel hierbij 

is niet zozeer het maken van een oost-westverbinding voor de fietser van de zuiderzeeroute, 

maar juist het verbinden van de functies aan oost- en westzijde van de oude haven en het 

mogelijk maken van een ommetje over het haventerrein. randvoorwaarde bij uitwerking van 

één van de opties is de toegankelijkheid van de haven, waarbij bootverkeer prioriteit moet 

hebben boven overstekend verkeer. 

•	 De uitwerking van de haven hangt samen met het toekomstperspectief van de waterrecreatie 

in huizen. hiermee liggen in de haven vooral kansen als de bevaarbaarheid van het water 

verbeterd wordt en bestemmingen worden toegevoegd.



4.5 havEnstraat
DORP EN hAVEN VERbONDEN
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visie

De ingezette richting voor de Havenstraat als verbinding tussen haven en dorp wordt doorgezet. om als verbinding succesvol te zijn, moet niet alleen de straat zelf maar ook de 

omgeving aantrekkelijk zijn. De centrale hotspot van De Krachtcentrale geeft aanleiding voor verdere recreatieve ontwikkeling, maar ook de koppen van de Havenstraat dienen 

herkenbaar te worden om te zien waarnaar je onderweg bent. Daarnaast is het belangrijk dat de verbinding veilig en intuïtief wordt.  
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Gebiedsschets

De havenstraat verbindt het oude dorp met de haven en bestaat 

uit drie delen. vanaf het nautisch kwartier loopt de havenstraat 

langs de oude haven over de kade aan de westzijde van de 

haven tot aan de bestevaer waar deze lijkt te stoppen. zo’n 40 

meter verderop, aan de andere zijde van de bestevaer, loopt 

de havenstraat in een rechte lijn door tot aan de Eemlandweg. 

De haven liep in het verleden in een rechte lijn verder door 

tot aan De krachtcentrale, waarbij de bebouwing in dit deel 

tussen haven en havenstraat stond. Dit centrale deel van de 

havenstraat is recent opnieuw ingericht om de verbinding tussen 

haven en Dorp te verbeteren, met De krachtcentrale als centrale 

hotspot. vanaf de Eemlandweg gaat de havenstraat op in het 

informele weefsel van straatjes en steegjes in het Oude Dorp. Dit 

deelgebied betreft het centrale deel van de havenstraat.

participatie

Ondanks de herinrichting van de havenstraat en herontwikkeling 

van De krachtcentrale ervaart men de havenstraat nog niet als 

de gewenste verbinding tussen dorp en haven. naast de afstand, 

worden met name de uitstraling van de aangelegen gebieden en 

de aansluiting op dorp en haven als negatieve punten benoemd. 

tijdens de participatie is nadrukkelijk gesproken over 

verschillende scenario’s om deze verbinding te versterken: 

•	 verder verbeteren van de havenstraat en inzetten op 

hoogwaardiger uitstraling aangelegen vastgoed en 

buitenterreinen om verbinding aangenamer en veiliger te 

maken. 

•	 het heropenen van het gedempte deel van de haven om 

haven letterlijk dichter bij dorp te brengen. 

•	 het herontwikkelen van een groot deel van bedrijventerrein 

het plaveen tot een gemengde woon-werkzone om het dorp 

dichterbij de haven te brengen. 

in de discussie werd de voorkeur gegeven aan een realistische 

optie, die op korte termijn verbetering op kan leveren. Ook 

werd met het oog op het behouden van werkgelegenheid 

binnen de gemeente huizen, het belang van het plaveen als 

bedrijventerrein benadrukt. hiermee werd de voorkeur gegeven 

voor verdere verbetering van de havenstraat en aangelegen 

terreinen. 
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande aspecten ten minste te worden 

meegenomen.

•	 Om de aantrekkelijkheid van de omgeving van de havenstraat te verbeteren dient bij 

herontwikkeling van alle panden en terreinen langs de havenstraat te worden gestuurd op 

hoogwaardige herontwikkeling van de bni-strook door binnen de gekozen faciliterende rol van 

de gemeente te sturen op ontwikkeling, posities en beeldkwaliteit. 

•	 Om ervoor te zorgen dat de koppen van de havenstraat herkenbaar zijn dient het dorp zich 

beter aan de Eemlandweg/baanbergenweg te manifesteren en de haven zich beter aan de 

bestevaer te manifesteren. 

•	 Om ervoor te zorgen dat de verbinding veilig en intuïtief wordt, dienen de 

voetgangersoversteken van de Eemlandweg en bestevaer aangepakt te worden. De 

Eemlandweg kent nu totaal geen formele oversteekplaats, en het zebrapad over de bestevaer 

legt geen logische verbinding tussen beide delen van de havenstraat. Ook simpele 

bewegwijzering op de kruisingen kan bijdragen aan de verbeterde verbinding tussen haven en 

Dorp. 

kansen

naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze analyse onderstaande kansen naar 

voren gekomen die niet over het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 totdat herontwikkeling van braakliggende terreinen (o.a. bni-strook) daadwerkelijk plaatsvindt 

is het wenselijk om voor een hoogwaardiger tijdelijke inrichting te zorgen, bijvoorbeeld door het 

inzaaien van een bloemenmengsel. 



post-industriële herontwikkeling

Masten in verlengde havenstraat ter herkenning haven

herbestemming en verblijfskwaliteit
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vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende 

vervolgstappen noodzakelijk. Een verdere beschrijving van dit 

uitvoeringsprogramma staat in hoofdstuk 5.

•	 4.5.1 - Om ervoor te zorgen dat de heringerichte havenstraat 

niet op zichzelf staat maar echt van dorp tot haven loopt 

dient een uitvoeringsgericht deelontwerp openbare ruimte 

voor de koppen van de havenstraat gemaakt te worden.

•	 4.5.2 - Om ervoor te zorgen dat de herontwikkeling 

van de bni-strook bijdraagt aan de beleving van de 

verbinding tussen dorp en haven neemt de gemeente een 

faciliterende rol aan. hierbij wordt ingezet op hoogwaardige 

herontwikkeling van de bni-strook door binnen de gekozen 

faciliterende rol van de gemeente te sturen op ontwikkeling, 

posities en beeldkwaliteit. 
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4.6 huizErhOOfD
NATuuRlIJK STADSPARK

visie

om het schiereiland tot een volwaardig stadspark te maken heeft het een eigen identiteit nodig. eén parksfeer met uniforme inrichtingselementen voor het hele schiereiland. De bebouwing is als 

vanzelfsprekend opgenomen in de structuur en maakt integraal onderdeel uit van het park. De onbenutte plekken krijgen een programmatische bestemming die aansluit bij het karakter van het park 

en een aanvulling is op het recreatieve aanbod van de kustzone als geheel. 
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Gebiedsschets 

het huizerhoofd is een groen schiereiland aan de havenmonding 

van huizen. De ruige opgaande beplanting is het ideale 

decor om in nabijheid van het dorp aan de groene kust te 

wandelen. in 2017 is het hier aan het Gooimeer gevestigde 

hotel newport met zijn wellness-center en vergaderzalen 

failliet gegaan. het is sindsdien in afwachting van een nieuwe 

invulling, wat de uitstraling van het gebied niet ten goede 

komt. langs de toegangsweg naar het hotel staan drie grote 

appartementenblokken, omzoomd door een tuinachtige 

buitenruimte in contrast met de ruige rietoevers van de kustzone 

van het Gooimeer. Deze losse plekken en functies maken 

dat ruimtes versnipperd raken en het geheel logica verliest. 

bovendien zorgt de positie van de parkeerplaats van het hotel 

ervoor dat de ontsluiting van het achtergelegen park bemoeilijkt 

wordt.

participatie

het huizerhoofd werd door de participanten gezien als het 

“stadspark” van huizen, een natuurlijk uitloopgebied met een 

aantrekkingskracht die groot genoeg is om het als bestemming 

te zien. De pier aan de havenmonding en het toegangsgebied 

tot het schiereiland worden als onbenutte waardevolle plekken 

gezien. Er zijn dan ook initiatieven om verblijfsrecreatie te 

ontwikkelen, welke nog niet direct aansluiting vinden met de 

functie als openbaar uitloopgebied voor huizen. tot slot is er de 

wens om in dit deelgebied een natuurspeelplaats vorm te geven. 

als aandachtspunt werd ook aangegeven dat er veel overlast 

is van muggen, dat het gebied de volksnaam “muggeneiland” 

heeft gegeven.
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande aspecten ten minste te worden 

meegenomen.

•	 De diverse elementen en plekken dienen onderling ruimtelijke samenhang te hebben. Dit wordt 

bereikt door alle functies en bebouwing als plekken en paviljoens in het park te benaderen, 

waarbij de wat ruige natuurlijke identiteit van de kustzone als drager dient.  

•	 routing door het park benut alle interessante plekken, is overzichtelijk en uitnodigend. 

•	 De toegang tot het park langs hotel newport dient verbeterd te worden. het parkeerterrein van 

het hotel vormt nu een barrière die aangepakt dient te worden.

•	 Onbenutte plekken krijgen een programmatische bestemming als aanvulling op het aanbod 

in de kustzone. Om het rustiger karakter te waarborgen dienen bestemmingen relatief 

kleinschalig te zijn en in uitstraling en bedrijfsvoering aan te sluiten op het natuurlijke karakter 

van de plek.

•	 autoverkeer dient beperkt te blijven tot de bestaande infrastructuur, waarbij dubbel 

ruimtegebruik van het (eventueel verplaatste) parkeerterrein bij hotel newport een voor de 

hand liggende keuze is.

kansen

naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze analyse onderstaande kansen naar 

voren gekomen die niet over het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 lopende ideeën en initiatieven voor verplaatsing van de lokale scouting en een natuurspeeltuin 

passen goed binnen de kustvisie. 

•	 het havenhoofd op het eind van de pier biedt een sublieme locatie voor een uniek horeca-

aanbod. bijvoorbeeld een restaurant waar mensen voor naar huizen willen komen. 

•	 Om de sfeer van een kustpark tussen huizerhoofd en Gooierhoofd te verbinden ligt er een 

kans om in samenspraak met de vvE’s de tuinachtige inrichting rond de bestaande bebouwing 

aan de labradorstroom om te vormen in een meer gebiedseigen beplanting. zo staat de 

bebouwing als het ware met de voeten in het park, waardoor die hier integraal onderdeel van 

uit gaan maken. 



avontuurlijk klimbos horeca bestemming op de kop van het huizerhoofd

Woontorens geïntegreerd in gebiedseigen beplanting
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vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk.  

•	 4.6.1 - Door het opstellen van een integraal gebiedsontwerp voor huizerhoofd met 

stedenbouwkundige randvoorwaarden voor plaatsing van een natuurspeelplaats, horeca op de 

kop pier en integratie van scouting worden opwaardering van de basiskwaliteit en duurzame 

inpassing van initiatieven gecombineerd.  

•	 4.6.2 - Om invulling te geven aan het veelgehoorde idee om een natuurspeelplaats op 

huizerhoofd te realiseren dient hiervoor een uitvoeringsgericht deelontwerp opgesteld te 

worden.

•	 4.6.3 - Om ervoor te zorgen dat het voormalig hotel newport-gebouw weer een waardevolle 

toevoeging aan de huizer kust en park huizerhoofd wordt, neemt de gemeente een 

faciliterende rol aan. hierbij wordt ingezet op hoogwaardige revitalisatie van hotel newport 

waarbij aandacht is voor verdere integratie van het hotelterrein met park huizerhoofd.

•	 4.6.4 - Om de mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van (horeca)activiteiten op de 

kop van de pier te verkennen, dient hiervoor een haalbaarheidsstudie gedaan te worden. 

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn kanttekeningen geplaatst bij mogelijke 

neveneffecten van sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking meegenomen 

moeten worden.

•	 voor het deelgebied zijn vele ideeën en initiatieven, waarvan een groot deel in beperkte mate 

binnen de kustvisie past of passend te maken is. De locatie biedt echter nadrukkelijk plek aan 

een beperkt aantal kleinschalige ontwikkelingen, wat betekent dat er keuzes gemaakt moeten 

worden. Daarom is het bij de verdere invulling van het extra programma belangrijk om te kiezen 

voor de initiatieven die niet alleen passend zijn, maar ook uniek zijn voor deze plek en niet 

zomaar elders in de kustzone gerealiseerd zouden kunnen worden.

•	 Om autoverkeer zo veel mogelijk te beperken is het treffen van goede voorzieningen voor 

fietsers noodzakelijk.

alleen te voet of over water toegankelijk



4.7 stranD En zOMErkaDE
STRANDbOulEVARD AAN DE huIZER bAAI
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visie

Het strand is één van de unieke kwaliteiten van Huizen. Het strand van Huizen moet van alle kanten herkenbaar zijn en gewaardeerd worden om zijn gebruiks- en 

belevingswaarde. De zomerkade wordt omgevormd in een aantrekkelijke autoluwe strandboulevard, die haven en strand met elkaar verbindt. centraal aan de boulevard ligt de 

wedekuil, het horecacluster en enkele voorzieningen aan het strand. 
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Gebiedsschets

het deelgebied strand en zomerkade bestaat nu uit een serie 

strandjes die elk hun eigen kwaliteit hebben, maar niet als één 

aaneengesloten recreatiegebied benut worden. het strand 

zomerkade is herkenbaar, maar wordt ontsierd door het feit dat 

auto’s nagenoeg op het strand parkeren. het strand Gooierhoofd 

is kleiner en wordt met name gekenmerkt door de naastgelegen 

recreatieweide met bomenrijen die zorgen voor een gevarieerd 

aanbod van zon- en schaduwplekken. tussen de beide stranden 

ligt de voormalige surfschool aan een klein afgesloten strandje, 

dat door de in onbruik geraakte toestand een barrière vormt 

tussen Gooierhoofd en zomerkade. 

het Gooierhoofd is door de ligging aan de wijkring zuiderzee 

en de aanwezigheid van een parkeerterrein goed bereikbaar 

voor autoverkeer. hier is ook de enige bushalte van huizen 

gelegen die het strand bedient. Door de slechte visuele relatie 

en het ontbreken van een goede voet- en fietsverbinding met de 

overige stranden, wordt deze echter onvoldoende benut.

De zomerkade is een fantastische kade aan het strand, maar is 

in de huidige situatie ingericht als elke andere erftoegangsweg. 

hierbij is onvoldoende ruimte voor voetganger en fietser om van 

de kade als flaneerboulevard te genieten. bovendien ontbreken 

goed toegankelijke strandopgangen langs grote delen van de 

kade. centraal op de zomerkade ligt de Wedekuil, een iets 

verdiepte plek die onbenut is. aan de westzijde van de Wedekuil 

ligt een bestaand horecacluster, dat op dit moment nog een 

zeer beperkte relatie met het strand heeft.

participatie

tijdens de participatie sessies werden strand en zomerkade 

gewaardeerd vanwege het feit dat huizen dergelijke 

voorzieningen heeft. Wel werden er vraagtekens gezet bij de 

kwaliteit en uitstraling. Enkele punten die naar voren kwamen:

•	 kwaliteit en dikte van zandpakket is beperkt.

•	 Water is te ondiep om te zwemmen.

•	 Overlast door waterplanten beperkt waterrecreatie.

•	 slechte uitstraling zomerkade.

•	  Ontbreken horeca direct aan strand.

in de participatie zijn verschillende modellen besproken, waarbij 

voor het strand ook nadrukkelijk de wens werd uitgesproken om 

in te zetten op een uitbreiding van de activiteiten op en aan het 

strand. hierbij werd als aandachtspunt meegegeven dat nieuwe 

activiteiten niet zouden moeten concurreren met de bestaande 

horeca aan de Wedekuil, maar deze juist zouden moeten 

versterken.

Ook werd het strand gezien als kwaliteit voor waterrecreanten 

die huizen aandoen, waarmee een verbinding tussen haven en 

strand van belang is.



accent aanmeervoorzieninguitbreiding stadsstrand recreatief groen

zichtpunt parkeervoorziening Opgaande beplanting zuiderzeeroute

bestemming plek zwemvijver bestaand stadsstrand Gras en ruigtes vaarroute

bestemming programma stadsstrand boulevard/hellingbanen solitaire bomen Wandelroutes

bestaande bebouwing
p

pier/steiger
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen 

onderstaande aspecten ten minste te worden meegenomen.

•	  Om de gebruiks- en belevingswaarde van het strand 

te verbeteren wordt ingezet op één breed strand, 

dat multifunctioneel inzetbaar is voor evenementen, 

strandsporten en recreatie. hierbij hoort een goede kwaliteit 

strand en de mogelijkheid om te zwemmen. het verbinden 

van de drie stranden tot één groot strand maakt het 

substantieel en overzichtelijk. De verscheidenheid aan sferen 

van het achterliggende land zorgt voor de nodige variatie.

•	  Om een aantrekkelijke boulevard te creëren met meer ruimte 

voor voetganger en fiets, wordt de zomerkade autoluw 

gemaakt. Waar mogelijk wordt de parkeervoorziening 

geoptimaliseerd, waarbij parkeren voor bewoners op 

korte afstand mogelijk moet blijven, maar recreanten 

centraal parkeren op een volwaardig parkeerterrein op het 

Gooierhoofd. Op deze manier wordt de ruimte aan het strand 

optimaal benut voor verblijfskwaliteit en recreatie en is de 

parkeervoorziening direct ontsloten aan de wijkring (zuiderzee). 

•	 Om haven en strand te verbinden is het van essentieel 

belang dat de aansluiting tussen de boulevard zomerkade 

en de Golfstroom gemaakt wordt. hiermee wordt de 

zomerkade eveneens voor voetgangers ontsloten vanaf 

parkeervoorziening op het Gooierhoofd. Daarnaast is het van 

belang om ervoor te zorgen dat haven en strand ook via het 

water met elkaar verbonden zijn, door ervoor te zorgen dat er 

voldoende aanmeervoorzieningen zijn en het tussenliggende 

water duurzaam bevaarbaar is.

•	  Om ervoor te zorgen dat bestaande en nieuwe recreatieve 

voorzieningen elkaar versterken worden nieuwe initiatieven 

gekoppeld aan het bestaande horecacluster ten westen van 

de Wedekuil. Dit zwaartepunt aan het strand is daarmee de 

aangewezen locatie voor de gewenste zwemplek. Daarnaast 

is versterking van het horecacluster aan de strandzijde van 

de boulevard noodzakelijk. Dit kan door toevoeging van 

nieuwe strandhoreca, maar zeker ook door het bieden van 

mogelijkheden voor een overterras of extra uitgiftepunt op of 

aan het strand aan de bestaande horeca. 



natuurlijke zwemvijver met duikplek

horeca aan het strand

ruimte voor strandsporten 

aantrekkelijke boulevard

toegankelijk strand
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kansen

naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze analyse onderstaande kansen naar 

voren gekomen die niet over het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 tijdens het participatieproces is de natuurlijke zwemvijver als alternatief voor het zwematol 

naar voren gekomen. in tegenstelling tot het zwematol maakt een zwemvijver het mogelijk om 

recreanten zwemwater te bieden met een meer gecontroleerde waterkwaliteit en diepte die 

onafhankelijk is van dat van het gehele Gooimeer. bovendien zorgt de bijbehorende filterzone 

met filterende planten voor een groene kwaliteit aan de nu nog stenige zomerkade die 

passend is bij de groene kwaliteiten van huizen.

vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk.

•	 4.7.1 - binnen het deelgebied is de positie van de zwemplek ter plekke van de Wedekuil 

duidelijk. vooruitlopend op de uitwerking van het hele deelgebied kan de zwemplek als eerste 

onderdeel uitgevoerd worden. 

•	 4.7.2 - Om richting uitvoering van het totale deelgebied te komen dient een integraal 

gebiedsontwerp voor het strand, zomerkade en Gooierhoofd opgesteld te worden dat 

faseerbaar uit te voeren is. Om een duidelijker beeld van de uitvoeringskosten van dit 

deelgebied te krijgen, kan op basis van een schetsontwerp met verschillende varianten een 

budgetraming opgesteld worden op basis waarvan verdere keuzes gemaakt kunnen worden.

•	 4.7.3 - Om invulling te geven aan de uitbreiding van het horecacluster aan de strandzijde dient 

een haalbaarheidsstudie uitgevoerd te worden. 

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn kanttekeningen geplaatst bij mogelijke 

neveneffecten van sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking meegenomen 

moeten worden.

•	 vanuit de jeugd is met name voor het strand aangegeven dat er kansen liggen om dit 

aantrekkelijker te maken voor deze doelgroep, bijvoorbeeld de mogelijkheid om ergens vanaf in 

het water te springen of op het water aan te meren. Deze doelgroep dient bij de uitwerking van 

dit deelgebied nadrukkelijk betrokken te worden.

•	 naast de publieke ruimte sluit ook de uitstraling van het vastgoed aan de zomerkade niet 

meer aan bij de kwaliteiten die de plek heeft. De bebouwde omgeving zou waar mogelijk bij de 

verbetering van strand en zomerkade betrokken moeten worden, waardoor publieke en private 

investeringen elkaar kunnen versterken.

•	 bij autoluw maken zomerkade, zorgdragen voor goede oplossing bewonersparkeren.

•	 bij ontwikkelen Wedekuil aandacht voor (geluids)overlast. 



4.8 aanlOOphavEn
GROEN-blAuW lINT DOOR DE WIJK
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visie

De aanloophaven wordt omgevormd, van grotendeels betonnen bak waarlangs auto’s geparkeerd worden, in een aangename groen-blauwe verbinding. niet alleen verandert dit de waterloop zelf 

in een aantrekkelijke plek om te verblijven, het wordt voor inwoners van de wijk ook een aangename route om naar de kust te lopen of fietsen en voor waterrecreanten om naar het winkelcentrum 

oostermeent te varen. De kop van de aanloophaven wordt opgeruimd en samen met omwonenden en ondernemers gerevitaliseerd. 



integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra 69

Gebiedsschets 

vanaf het Gooimeer vaart men de aanloophaven in met aan de ene zijde de stenige Westkade 

met een cluster van huizen en aan de andere kant ligplaatsen met een gezellige verzameling 

van kleine boten. Op deze oever bevindt zich ook de voormalige zeilschool op de kop van de 

aanloophaven. het water loopt zo’n 1,5 kilometer door in het stedelijk weefsel van huizen tot het 

winkelcentrum Oostermeent. Op deze locatie is het water middels een flauwe trap toegankelijk 

gemaakt. De veelal stenige oevers worden gebruikt als parkeervoorziening en langs het gehele 

tracé kunnen boten afgemeerd worden. Er zijn doorgaande routes langs de oevers aanwezig, 

echter deze zijn vaak niet als zodanig herkenbaar.   

participatie

het deelgebied “aanloophaven” maakte in eerste instantie geen deel uit van de kustvisie, maar 

werd in de eerste participatiesessies nadrukkelijk benoemd, waarna deze is meegenomen. De 

aanloophaven wordt door veel mensen gezien als gebied waar iets mee moet gebeuren, zonder 

hier direct een beeld bij te hebben. bij de kop van de aanloophaven is er een nadrukkelijke wens 

om de zeilschool(locatie) een nieuw leven in te blazen. 



zichtpunt

bestemming plek

bestemming programma

bestaande bebouwing pier

aanmeervoorzieningGroene kade-/taluds

Opgaande beplanting zuiderzeeroute

Gras en ruigtes vaarroute

solitaire bomen Wandelroutes
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen 

onderstaande aspecten ten minste te worden meegenomen.

•	 Om de aanloophaven tot een aangename groen-blauwe 

verbinding te maken, dient zoveel mogelijk verhard oppervlak 

omgevormd te worden in groen. Dit draagt niet alleen bij aan 

de uitstraling van het gebied, maar ook aan het microklimaat 

van de wijk.

•	 Door ook in het water (drijvende) vooroevers te creëren 

worden de harde kades niet alleen verzacht, deze dragen ook 

bij aan de ecologische waarde van de aanloophaven.

•	 vraag en aanbod van aanlegvoorzieningen van boten moet 

in balans worden gebracht. hiermee ontstaat enerzijds 

ruimte voor de vergroening, maar anderzijds een clustering 

van boten waardoor deze meer bijdragen aan het nautische 

karakter van de haven.

•	 hoewel de kades nu al een doorgaande verbinding vormen 

tussen het winkelcentrum Oostermeent en de kust is deze 

niet als zodanig herkenbaar. Met het inzetten op een goede 

verbinding aan één zijde en groene oever aan de andere zijde 

versterken beide kades elkaar. 

•	 voor de revitalisatie van de kop van aanloophaven dient 

de omgeving rond de ophaalbrug en zeilschool te worden 

ontdaan van overbodige verhardingen en rommelige 

elementen. simpele aanpassingen in gebiedseigen en 

karakteristieke beplanting zorgen voor een sterkere identiteit 

en aansluiting op het Gooierdijkpark.

•	 bij een nieuwe invulling van de voormalige zeilschool ligt 

een vergelijkbare recreatieve functie met land-waterrelatie 

voor de hand. functies die veel verkeer aantrekken zijn vanuit 

oogpunt van toegankelijkheid niet gewenst. 



Groene kades en natuurlijke oevers

ruimte voor de zeilschool

prominenter etaleren stichting vaarkracht

verblijfsplekken aan het water
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kansen 

naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze 

analyse onderstaande kansen naar voren gekomen die niet over 

het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 Er is veel positieve energie bij het bewonersinitiatief rond de 

kop van de aanloophaven. het ondersteunen van dergelijke 

initiatieven is een kans die niet gemist mag worden.

•	 De stichting vaarkracht is aan de aanloophaven gevestigd, 

maar heeft hier geen zichtbare relatie mee. het prominenter 

etaleren van vaarkracht is een kans om te laten zien wat 

huizen te bieden heeft. 

vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende 

vervolgstappen noodzakelijk.

•	 4.8.1 - Om ervoor te zorgen dat publiek en private 

investeringen elkaar versterken neemt de gemeente een 

betrokken faciliterende rol aan om revitalisatie zeilschool en 

omgeving op gang te brengen.

•	 4.8.2 - het laten opstellen van een uitvoeringsgericht 

deelontwerp voor de integrale aanpak van de aanloophaven 

inclusief onderzoek naar de parkeerbehoefte. 

•	 4.8.3 - Om te zorgen voor een verbetering van de 

ligplaatsvoorziening dient het aanmeer-beleid geactualiseerd 

te worden. 

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn 

kanttekeningen geplaatst bij mogelijke neveneffecten van 

sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking 

meegenomen moeten worden.

•	 afstemming met de strategie voor het Gooierdijkpark zodat 

werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd om een 

eenduidig beeld te creëren.  



integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra72

4.9 GOOiErDiJkpark-GOOiMEErprOMEnaDE
buuRTPARK AAN DE GROENE KuST

ViSie

Het gooierdijkpark en de gooimeerpromenade zijn goed gewaardeerde plekken die op basis van de huidige kwaliteiten verder versterkt kunnen worden, zonder nieuw 

programma toe te voegen. Door basiskwaliteiten van het bestaande park en kades op orde te brengen en de verbetering van de kustroute aan te grijpen om de toegankelijkheid 

en rustpunten voor alle gebruikers te verbeteren wordt hier invulling aan gegeven.
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Gebiedsschets

het Gooierdijkpark strekt zich uit vanaf de aanloophaven 

tot het strand harderwijkerzand. vanaf dit strand loopt de 

Gooimeerpromenade met de iconische sfinxen. langs het 

Gooierdijkpark wonen mensen aan de kust, maar gescheiden 

door een generiek gemeenteplantsoen. Een goed gebruikt 

volkstuinencomplex ligt direct aan de doorgaande route over 

de Gooise zomerkade in het Gooierdijkpark. Deze heeft echter 

geen fysieke verbinding en weinig zichtrelaties met de kustzone. 

aan de oevers van park liggen een aantal steigers met diverse 

leeftijden en uitstraling. 

participatie

inwoners waarderen dit gebied om het natuurlijke groenkarakter 

van de kustzone van het Gooimeer. het beperkte contact 

met het water en de verbindingen vanuit de wijk zijn 

aandachtspunten. in de participatie sessies is nadrukkelijk 

gesproken over welke gebieden actief en welke gebieden rustig 

zijn. voor dit deelgebied is de wens uitgesproken het gebied 

rustig te houden en geen grote publiekstrekkende functies toe 

te voegen, maar te verbeteren wat er nu is.   



boulevard/hellingbanen

accent recreatief groen

zichtpunt

volktuin & plukpark

Opgaande beplanting

zuiderzeeroutebestemming plek Gooierdijkpark

bestaand strand

Gras en ruigtes

bestemming programma stadsstrand solitaire bomen

Wandelroutes

bestaande bebouwing

pier/steiger
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Randvoorwaarden bij verdere uitwerking 

bij de verdere uitwerking van dit deelgebied dienen onderstaande aspecten ten minste te worden 

meegenomen.

•	  Om ervoor te zorgen dat de wijk echt aan de kust komt te liggen en hiermee het gevoel 

van nabijheid te versterken, dient voor de gehele rand van het Gooierdijkpark de tussenzone 

van generiek gemeenteplantsoen omgevormd te worden in een meer gebiedseigen en 

karakteristieke beplanting. Door een eenduidig beeld met een pallet van rietkragen, bloemenrijk 

grasland, gemaaid gras en gemengde bosschages met gevarieerde opgaande beplanting, 

loopt de ruigheid van de kust door tot aan de wijk. zo ontstaat er een duidelijkere zonering, 

wordt de belevings- en gebruikswaarde van het park vergroot en kan ingezet worden op meer 

ecologisch groenbeheer. 

•	 Om de kustzone beter toegankelijk en beleefbaar te maken wordt er ingezet op het versterken 

van verbindingen met de wijk. Waar paden uit de wijk aansluiten op de rand van het park, 

dienen deze door te lopen in de padenstructuur van het park, en niet zoals in de huidige 

situatie te eindigen. Om vanuit het Gooierdijkpark ook de gehele kustzone te ontsluiten, is het 

van belang te zorgen dat de belangrijkste verbindingen ook voor fietsers toegankelijk zijn.

•	 bij het verbeteren van de huidige steigers en aanvulling met nieuwe steigers, dient meer 

variatie aangebracht te worden. aandacht gaat hierbij uit naar zichtrelaties (in of voorbij de 

rietkraag), oriëntatie (langs de kust of over het water), hoogte (op de dijk of vlak boven het 

water) en functionele aspecten (zwemmen, vissen, honden).   

•	 Door een bloemenweide met fruitbomen in de zone tussen het volkstuinencomplex en de 

zomerkade aan te leggen kan deze fungeren als pluktuin voor de buurt of als aangenaam 

rustpunt langs de zuiderzeeroute, die bovendien de bestaande functie versterkt. 

kansen

naast de randvoorwaarden zijn uit de participatie en onze analyse onderstaande kansen naar 

voren gekomen die niet over het hoofd gezien mogen worden bij de verdere uitwerking van dit 

deelgebied.

•	 het volkstuinencomplex is een geschikte plek om vanuit de wijk een verbinding te leggen met 

de kust. het complex is momenteel alleen toegankelijk vanuit de wijk. Door ook een entree te 

maken vanaf de Gooise zomerkade, wordt in combinatie met de pluktuin een meerwaarde in 

het aanbod van het Gooidijkpark gecreëerd. 



recreatief groen

plukpark met fruitbomen

steigers, uitzichtpunten en mijmerplekken
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vervolgstappen 

Op basis van de participatie en onze visie zijn de volgende 

vervolgstappen noodzakelijk. 

•	 4.9.1 - De toevoeging van drie nieuwe steigers met elk een 

verschillende doelgroep kan op korte termijn de waardering 

van het huidige park vergroten.

•	 4.9.2 - binnen dit deelgebied kan de pluktuin bij het 

volkstuinencomplex snel en eenvoudig aangelegd worden.

•	 4.9.3 - het opstellen van een integraal gebiedsontwerp 

in een participatief traject. Op basis van een ontwerp op 

hoofdlijnen zou dit eventueel, gecombineerd met regulier 

groot onderhoud, gefaseerd uitgevoerd kunnen worden. 

Aandachtspunten bij verdere uitwerking

in de participatie en bij het opstellen van de visie zijn 

kanttekeningen geplaatst bij mogelijke neveneffecten van 

sommige onderdelen van de visie, die bij verdere uitwerking 

meegenomen moeten worden.

•	 scheiden van fiets- en wandelpaden. 

•	 verbeteren ecologische kwaliteit. 

•	 implementatie zuiderzeeroute identiteit. 

•	 betrek stakeholders bij het vervolgtraject, zoals de 

volkstuindersvereniging huizen en de aanwonenden van het 

Gooierdijkpark.
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5. vervolg



integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra78



integrale kustvisie huizen | oktober 2019 |  okra 79

status kustvisie en vervolg

De kustvisie geeft op hoofdlijnen aan wat de lange termijn visie voor de huizer kust is.  

per deelgebied is daarnaast uiteengezet wat op basis van deze visie het ontwikkelingsperspectief 

is. De kustvisie op zich is nadrukkelijk geen plan dat uitvoeringsgericht is, maar geeft richting aan 

actuele en toekomstige publieke en private projecten. 

Om uitvoering aan de kustvisie te geven zal voor verschillende onderdelen verdere studie 

en planvorming nodig zijn. Een aantal op zichzelf staande onderdelen, waarvoor ook in de 

participatiesessies een breed draagvlak gebleken is, zijn geïdentificeerd als quick wins. Welke 

zonder uitvoerige studie of planvorming gerealiseerd kunnen worden.

bij de verdere uitwerking van de verschillende projecten wordt natuurlijk ook gekeken of en 

hoe belanghebbende partijen betrokken moeten worden. hierbij kan gedacht worden aan 

aanwonenden, eigenaren, ondernemers maar ook adviesgroepen, zoals het toegankelijkheidspanel 

of vertegenwoordigers van de jongeren in huizen.

na akkoord van de gemeenteraad op de integrale kustvisie huizen wordt er op korte termijn 

een uitvoeringsprogramma voor de verschillende onderdelen hiervan aan de gemeenteraad 

aangeboden.



OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN BV
 OUDEGRACHT 23 |  3511 AB UTRECHT

     NEDERLAND | 030 273 42 49
MAIL@OKRA.NL |  WWW.OKRA.NL


