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Offerte-aanvraag sept 2019:
Naar aanleiding van verschillende vragen en initiatieven in het kustgebied en de havens en de gemeentelijke
ambities op het gebied van watertoerisme en recreatie, blijkt het kustgebied zo’n complex gebied te zijn, dat
er behoefte is aan een integrale visie voor dit gebied. Een visie waarin belangen en uitgangspunten worden
meegenomen en gewogen, die het watertoerisme en de recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos
een impuls geeft. Deze ambitie staat benoemd in de Economische visie Gooise Meren 2040 en in het
College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 van Gooise Meren (deze stukken zijn online beschikbaar). Deze
Economische Visie en het College Uitvoeringsprogramma zijn steeds het basis uitgangspunt voor deze visie
Aan de Gooise Kust. Het doel van deze visie is om een antwoord te kunnen geven op de vraag ‘hoe om te
gaan met initiatieven in het kustgebied’.
De beoogde resultaten zijn:
Een integrale beleidsvisie op het kustgebied van de gemeente Gooise Meren (2020-2040)
Het benoemen en benutten van kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust, ter
versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed
De resultaten worden uiteindelijk overgenomen in de omgevingsvisie / het omgevingsplan, dat een lokale
uitwerking zal zijn binnen het kader van de regionale omgevingsvisie.

Opdrachtomschrijving

OVERZICHTSKAART

Offerte-aanvraag sept 2019:
De inhoudelijke scope van de visie Aan de Gooise Kust is daarom afgestemd op de beoogde thema’s zoals
deze ook in de Omgevingsvisie Gooise Meren terug zullen komen:
De hoofdthema’s:
• Landschap en cultuurhistorie
• Recreatie en toerisme
• Natuur
• Havens en water.
En de kwaliteitsthema’s:
• Duurzaamheid
• Leefbaarheid en toegankelijkheid
• Veiligheid
• Ontwikkelingen en innovatie.

DLG 1B

DEELGEBIED 1. MUIDEN

DEELGEBIED 2. MUIDERBERG

DEELGEBIED 3. NAARDERBOS

DEELGEBIED 5. KLIFKUST

DEELGEBIED 4. NAARDEN

De globale gebiedsaanduiding ziet er als volgt uit: het kustgebied vanaf de gemeentegrens met Diemen
tot aan de gemeentegrens met Huizen, inclusief het water (en forteiland Pampus) en de kernen Muiden,
Muiderberg en Naarden.
Landinwaarts moeten het deel Vecht rondom Muiden worden meegenomen en de aansluiting van
Naarden richting de Naardertrekvaart en de sloepenroute richting Loosdrechtseplassen.

Opdrachtomschrijving

Dromen aan de Gooise Kust
Rapportage inventarisatie fase

‘Je hebt nu de
kans om over de
kwaliteiten na te
denken, over het
perspectief dat je
wilt’

‘Het is belangrijk
om de balans
tussen de rustige
en drukke gebieden
te bewaren’

Afgeronde inventarisatie fase:
Om voor de bovengenoemde 8 thema’s een goede analyse te kunnen maken voor het kustgebied van
Gooise Meren van de kansen en mogelijke knelpunten, heeft de gemeente Gooise Meren in het medio 2019
de inventarisatie fase laten uitvoeren door adviesbureau Land-ID. Tijdens deze fase is de volgende input
verzameld:
• Geldende wet- en regelgeving
• Actueel beleid en bestuurlijke ambities die het gebied raken
• Ideeën, wensen en dromen van belanghebbenden en belangstellenden.

‘Diversiteit langs
de hele kust is
de kracht van dit
gebied’

26 augustus 2019 | Land-id Arnhem

Offerte-aanvraag sept 2019:

De geldende wet-en regelgeving en het actuele beleid zijn verwerkt in een basisdocument met 3 kaarten.
De ideeën, wensen en dromen zijn eind augustus 2019 opgeleverd in een rapportage in woord en beeld. In
de rapportage worden de kwaliteiten (sterktes), zwaktes (opgaven), kansen (met in achtneming van risico’s)
en knelpunten (tegenstrijdigheden) benoemd. De argumenten hierbij zijn belangrijke elementen voor de
visievorming van deze opdracht.

Voor welk probleem is dit eigenlijk de oplossing?

Voor welk probleem is dit eigenlijk de oplossing?
1. De druk vanuit Amsterdam? Wat is Gooise Meren eigenlijk t.o.v. de MRA en t.o.v. Almere? Amsterdam &
Partners mag dat niet voor Gooise Meren bepalen. Gooise Meren wil geen ‘attractiepark’ van de MRA zijn met
leuke plannen voor een brug vanuit IJburg bijv. Gooise Meren wil een serieuze gesprekspartner zijn in de MRA.
Amsterdam & Partners dus ook mee laten lopen met dit traject.
2. Veel initiatieven liggen nu stil omdat er geen vastgestelde visie is. Er zijn zo’n veel initiatieven, maar het is zaak
dat alle ‘openstaande’ initiatieven geïnventariseerd worden zodat ze een goede plek in het toekomstbeeld voor
Gooise Meren kunnen krijgen. Het gaat daarbij om zowel groot- als kleinschalige initiatieven.
3. De samenhang benoemen. Dat moet ook input worden voor de omgevingsvisie. Maar dan het ruimtelijk deel en
minder het sociaal-culturele deel.

Het eindresultaat van dit traject wordt een visie.

Een visie ontwikkelen is het proces om vanuit een breed perspectief van meningen en
mogelijkheden, beperkingen en bepalingen naar een smaller pad richting beslissingen met een
democratisch mandaat te gaan.

Het perspectief
Hoe waarderen we de Gooise kust?

Basics for cool places…

Place Branding volgens IMA

‘De wereld wordt steeds kleiner’. Een veel gehoorde uitdrukking die verwijst naar de groeiende
kennis die de mens heeft over de planeet, haar natuur en haar inwoners. Kennis over andere
werelddelen, landen, regio’s en plaatsen wordt makkelijk gedeeld via het internet en voor een
steeds grotere groep mensen is het ook financieel mogelijk steeds grotere delen van de wereld
te bezoeken. Tegelijkertijd neemt de druk op de wereld toe door groeiende economieën,
groeiend internationaal verkeer en last-but-not-least een groeiende wereldbevolking.
Deze groei heeft naast positieve ook negatieve effecten; milieuschade, ontbossing, grote
economische verschillen die zichtbaar/voelbaar worden. Dit alles leidt tot een groeiend
bewustzijn dat de mens zijn (natuurlijke) leefomgeving moet koesteren en intelligent moet
exploiteren. Die exploitatie gaat gepaard met economische belangen die niet alleen
wereldwijd verschillend gewogen worden maar ook lokaal. Bij het maken van economische
afwegingen wordt steeds meer uitgegaan van gedeelde historisch-cultureel-economische
inzichten. De door lokale stakeholders gedeelde inzichten vormen tezamen de identiteit
van het gebied. Het gaat dus niet om ‘slechts’ feiten’, maar vooral over wat er van die
feiten gevonden wordt.
De identiteit wordt steeds meer de collectieve basis waarop beslissingen gebaseerd worden;
over behoud en ontwikkeling. En in het verlengde daarvan; beslissingen over ‘het design’ van
een plaats (vormgeving, communicatie, etc). Dit alles kan dus alleen als de stakeholders elkaar
als zodanig erkennen en een collectieve werkwijze hebben gekozen om tot de genoemde
beslissingen te komen. Het spreekt voor zich dat wanneer er onvoldoende of te eenzijdig
geselecteerde stakeholders bij de ontwikkelingen betrokken zijn, er te weinig collectiviteit
ontstaat. En dus geen collectief fundament voor ontwikkelingen. Zo beschouwd is het logisch
dat bij onvoldoende participatie er onvoldoende collectief bewustzijn is dat als basis kan
dienen voor ontwikkelingen. Dan zullen projecten eerder een afspiegeling van betrokkenen zijn
en niet van de identiteit van een plaats.
Het woord ‘plaats’ staat hier voor elke schaalgrootte waarbinnen stakeholders een collectieve
identiteit kunnen benoemen; van wijk tot land, van straat tot regio, van bedrijventerrein tot
studentencampus.

Cool Places: plaatsen waar je heen wil…

We maken onderscheid daarbij tussen ‘plaatsen’ met zogenaamde
multiple stakeholders (wél een collectief belang maar geen
eenduidig eigendom) en single stakeholders (eigendom, zelfstandig
bevoegd).
‘Plaatsen’ met multiple stakeholders
Bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•
•
•

Een land
Een provincie
Een regio
Een stad
Een dorp
Een buurt of wijk
Een winkelcentrum
Een evenement

‘Plaatsen’ met single stakeholders
Bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•

Een museum
Een hotel
Een toeristische attractie
Een wellness centrum
Een restaurant, paviljoen
Een winkel

Place Branding volgens IMA

Bij gebrek aan zelfkennis wordt gekeken naar ‘succesverhalen’ elders die schaamteloos
gekopieerd worden. Veel plaatsen hebben volgens IMA teveel naar elkaar gekeken en te
weinig naar zichzelf. Dat geldt voor het aanbod in bijvoorbeeld de horeca, de retail en ‘zelfs’
opleidingen. Maar ook steden en dorpen lijken qua architectuur zo op elkaar, dat er geen
specifieke aantrekkingskracht vanuit gaat. Noch op bezoekers, noch op potentiële nieuwe
bewoners, noch op het bedrijfsleven.
Er moeten dus grote vraagtekens worden geplaatst bij dit kopieergedrag. Sterker, er moeten
betere vragen worden gesteld om tot beter beleid te komen: ‘Wie zijn wij eigenlijk? Wat past
bij ons? En voor wie is dat van toegevoegde waarde?’.
Deze vragen moeten beantwoord worden voordat een plaats ontwikkelingen initieert of zelfs
campagnes kan voeren. Want welke boodschap wordt uitgedragen? En wie moeten er met die
boodschap gelokt worden? En wordt er dan ook iets geboden waardoor men (blijvend) een
relatie wil aangaan? Op welke manier kan er dus duurzaam geïnvesteerd worden in de
aantrekkingskracht van een plaats?
De beantwoording kan methodisch én slagvaardig worden aangepakt met behulp van de
Identity Matching Methode. Een gefaseerde methode die begint met het creëren van een
eigen, unieke claim en eindigt met de implementatie van een werkwijze voor Place Branding.

Ingrediënten voor bestemmingen

De belangrijkste ingrediënten die plaatsen die óók een bestemming willen zijn nodig
hebben zijn: lef, lef en nog eens lef.
Allereerst is er lef voor nodig om met een methode te werken die de eigen Identiteit centraal
stelt en niet het marktonderzoek. Lef om zo eigenwijs te zijn zélf onderscheidend aanbod te
ontwikkelen en niet klakkeloos te kopiëren wat elders succesvol is. Lef om duidelijke keuzes te
maken voor een eigen koers en daarin ook bij tegenwind te volharden. Lef om met alle
belanghebbenden samen te werken ook als zij niet automatisch een voorstander van het
proces en/of de plannen zijn. En lef om zelfstandig met deze methode verder te gaan en
daarvoor mensen op te leiden en die ruimte te bieden fouten te maken. Want ontwikkeling
brengt risico’s met zich mee, maar die ontwikkeling leidt ook tot een duurzaam resultaat.
De Identity Matching Methode biedt bestemmingen de mogelijkheid om zelf de ontwikkeling
van hun ‘bestemming’ ter hand te nemen. Op die manier ontwikkelen bestemmingen duurzaam
kennis, kunde en netwerk en kunnen budgetten optimaal worden benut.

Place Branding met een stappenplan

Identity Matching is gebaseerd op bewezen modellen uit de klinische psychologie die vertaald
zijn naar een methodische aanpak (dus met stappenplan en sturing op resultaten). Die aanpak
zorgt voor begrip voor, tijdens en na het proces. En dat maakt resultaten voorspelbaar en zorgt
ervoor dat plannen makkelijk kunnen worden bijgesteld indien nodig.
Hieronder beschrijven we in ons MINT-model zowel ‘de weg van de verleiding’ (hoe worden
doelgroepen tot transacties verleid) als de strategie-ontwikkeling.
In het model loopt de weg van de verleiding van boven naar beneden (stap 1-4). Vanaf stap 5 is
de verleiding niet langer gericht op een eenmalige transactie maar op het opbouwen van een
relatie (stap 6).
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Wie zijn we? Waar zijn we goed in?
Wat zijn onze ambities?

Wie gaat ons aanbod waarderen?
Hoe gaan we onze unieke Identiteit
benutten?
Wat wordt ons Marketing Landscape?

Hoe gaan we het gekozen Marketing
Landscape claimen met een goed
Destination Branding Concept inclusief
Landmarks?

Realisatie van het Destination
Branding Concept
Promoten van de plannen

Onderzoeken en vaststellen:

Onderzoek naar:

Bepalen:

Realiseren:

• Geschiedenis van de bestemming

• Context: omgeving & feiten

• Welke beperkende factoren

• Organisatie conceptbewaking

• Het aanbod

• Aanbod (en dat in perspectief plaatsen)

• Vaststellen belangen/complexiteit

• Trends en ontwikkelingen in de markt

• Welke kwaliteiten zijn aanwezig?

• Kansen & Bedreigingen

• Kennis, Kunde en Netwerk
• Sterktes & Zwaktes

bepalen het uitgangspunt?
• Wat van het huidige aanbod past

• Wat zijn de Dromen?

• Research & Development
• Start fundament Identity Book

Waar zitten de gaten in het aanbod?

• Plan voor interne- en externe

ontwikkeld worden?

communicatie
• Creatie briefings

• Welke verhalen kunnen gebruikt

• Wat zijn de Ambities?

worden om het concept te laden?
• Hoe zorgen we er in Fase 4 voor dat
het concept aan de 5
conceptelementen voldoet?

Resultaat Fase 1:

Resultaat Fase 2:

Resultaat Fase 3:

Resultaat Fase 4:

• Omschrijving van de bestemming:

• Beschrijving en onderbouwing van het

• Omschrijving van een concept dat voldoet

• Briefings

waardering vanuit eigen perspectief

potentieel onderscheidend vermogen:

• Identity Board

het Marketing Landscape en de

• Key Values

visualisatie ervan

aan de 5 conceptelementen
• Inventarisatie van de werkzaamheden die
in Fase 4 moeten worden uitgevoerd
• Stappenplan en timeline

Daarna wordt door middel van een sterk concept een merk ontwikkeld om dat Marketing
Landscape ook echt te kunnen claimen (Fase 3). Het proces eindigt met het (continu) bepalen
van ontwikkelings- en promotiedoelstellingen en het inrichten van de organisatie om die
doelstellingen te bereiken (Fase 4).

• Inrichting organisatie met werkgroepen

bij het gekozen Marketing Landscape?
• Welke Landmarks moeten

• Wat is het DNA?

Om dat te kunnen realiseren wordt bij de ontwikkeling van een verleidingsstrategie precies de
omgekeerde weg bewandeld. Die ontwikkeling start met het vaststellen van de eigen Identiteit
en Ambities (Fase 1) en het bepalen van het waardenlandschap of wel een Marketing
Landscape (Fase 2) waarmee een eigen markt ontwikkeld kan worden.

• Fundament voor Identity Book
• Start Branding Cooperation
• Bereiken doelstellingen

Voor elke fase is bepaald welk stappenplan doorlopen moet worden om het gewenste resultaat
te bereiken. (Zie schematisch overzicht hiernaast).

Grootste identiteits-onderzoek in Nederland…

Perspectiefkeuze

De beoogde resultaten zijn:
Een integrale beleidsvisie op het kustgebied van de gemeente Gooise Meren (2020-2040)

Ruimte voor Ondernemerschap

Economische visie Gooise Meren 2040

Het benoemen en benutten van kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust, ter
versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed
De resultaten worden uiteindelijk overgenomen in de omgevingsvisie / het omgevingsplan, dat een lokale
uitwerking zal zijn binnen het kader van de regionale omgevingsvisie.

Amsterdam

Het perspectief voor de waardering van het gebied binnen deze opdracht is daarom:

Muiden

Diemen

(Water)recreatie en toerisme aan de kust

Muiderberg

Weesp
Huizen
Naarden

Blaricum
Bussum

Hilversum

Laren

NB. Het perspectief voor de waardering van het gebied binnen deze opdracht is daarom niet:
De unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed van de gehele gemeente Gooise Meren.

Nota bene!

‘Het recreatief en toeristisch perspectief is dus slechts
één van de mogelijke perspectieven.
Een hoge waardering van bovenstaand perspectief betekent vanzelfsprekend niet dat de plaats
automatisch ook hoog scoort als woonplaats
of als vestigingslocatie voor een bedrijf. En vice versa…’

Definiëring gebied
Wat is de Gooise kust?

Wat is kust…

In de opdracht wordt ook gevraagd: Een beschrijving van de historische en huidige relatie tussen het
kustgebied en het achterland van Gooise Meren en de wijze waarop deze in de toekomst versterkt en
ontwikkeld kunnen worden, o.a. ook ter versterking van het onderscheidend karakter naar de omgeving toe.

PROJECTGEBIED

IMA meent dat de omschrijving van ‘het kustgebied’ zowel bij de opdrachtgever als bij de stakeholders in het
gebied te veel onduidelijkheid overlaat. Dat zorgt ervoor dat volgens IMA er meer partijen zijn die menen
direct belanghebbend te zijn, dan het gebied logischerwijs herbergt.
WATER
= GOOISE KUST
+

OEVERLIJN

+

LAND

Het lijkt erop dat bij gebrek aan definitie alle partijen in Gooise Meren menen dat hun directe belangen
geraakt worden met de ontwikkeling van de Kustvisie. De woordvoering van al deze partijen leidt tot
verwarring over de mogelijkheden én onmogelijkheden voor het gebied.
Okra & IMA zijn zich net als de gemeente bewust van gebieden waar niets tot nauwelijks iets mogelijk is qua
doorontwikkeling, maar door de inspreekmogelijkheden voor partijen die niet direct belanghebbend zijn
(doordat hun belang zich niet direct op de kust richt maar op andere zaken binnen de gemeente), ontstaat er
een negatieve sfeer rondom de ontwikkeling van de kustvisie.
En dat terwijl een kustvisie voor de gemeente als onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie essentieel en zelfs
bestuurlijk en juridisch noodzakelijk is. IMA meent dat het verstandig is een veel hardere grens te benoemen
voor wat de kustlijn betreft en wat niet. Zonder deze harde begrenzing wordt de ontwikkelruimte te beperkt
door tal van procedures die veroorzaakt worden louter door de ontwikkeling van een kustvisie.

Wat is kust? Een definitie…

De term ‘kust’ is overigens in relatie tot Gooise Meren per definitie verwarrend; ‘kust’ betreft het
overgangsgebied tussen land en zee, waar het overgangsgebied tussen land en rivier of meer ‘oever’
genoemd wordt. Dat verklaart ook waarom de Rijksoverheid in haar Nationale Visie Kust (2013) niets schrijft
over een IJsselmeerkust of Gooise Kust. In ‘Voorbereidingen Gooise Meren op de invoering van de
Omgevingswet’ is ook geen sprake van een ‘Gooise Kust’. Evenwel wordt in het in opdracht van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepubliceerde ‘Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie’ (2017) wel
telkenmale gesproken over de diverse kustlandschappen van het IJsselmeer. In die biografie wordt (volgens
IMA niet onlogisch) een verband gelegd tussen de Zuiderzee-kustlandschappen en de huidige IJsselmeer
kustlandschappen. Daarbij wordt dan wel onderscheid gemaakt tussen ‘Oude kustlandschappen’ en
‘buitendijkse gronden’. Die laatste categorie is dus wél kustgebied maar niet in traditionele zin.
IMA stelt voor dat Gooise Meren voor de definitie van haar kustgebied de beschrijving van kustlandschappen
zoals die voortkomt uit de ‘Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie’ van toepassing verklaart. OKRA heeft op
basis van deze definitie de kustlijn in zijn maximale verschijningsvorm ingetekend.

Cultuurhistorische
IJsselmeerbiografie
Synthese met ruimtelijke karakteristieken
als bouwstenen voor ontwikkeling

Wat is kust? Een definitie…

Omdat ‘kust’ staat voor een overgangsgebied dat van nature dynamisch is, meent IMA dat het verstandig is
‘kustbeleving’ als aanvullend criterium te hanteren.
IMA heeft in opdracht van en in samenwerking met de Provincie Noord-Holland alle Noordzee-kustplaatsen
van de provincie geïdentificeerd. Dat project is beschreven in de publicatie ‘Keuze aan de Kust’ (2015). Voor
die identificatie is de kust mede op basis van de ‘kustbeleving’ als volg gedefinieerd:
‘De kust is het overgangsgebied tussen land en zee waar de invloed van zowel de zee als het land
onmiskenbaar is. Die onmiskenbaarheid blijkt onder meer uit de invloed die de zee op de cultuur aan
land heeft gehad en daar nog altijd zichtbaar en/of voelbaar is. Die invloed komt enerzijds voort uit de
bedreiging van het land (overstroming) en anderzijds uit de aantrekkingskracht die de zee heeft op
bewoners, ondernemers en recreanten.’
Gevolg van deze (her)definiëring van de Gooise Kust is dat het gebied drastisch kleiner is dan het bij het
aannemen van de opdracht leek. Doordat op veel plaatsen langs de Gooise kust al op enkele meters van het
water de kustbeleving is verdwenen, en op veel van die plaatsen op hun beurt ook secundair geen effect van
het gebruik van de kust is vast te stellen, vallen volgens IMA deze gebieden buiten deze opdracht.
Daar waar tijdens de participatie door deelnemers is aangedrongen wel of geen standpunt in te nemen over
deze gebieden, moet IMA thans vaststellen dat de opbrengst van discussie over deze gebieden vanuit het
perspectief van de kustvisie niet relevant is.

Wat is dan de Gooise kust? Waar is de kustbeleving…

Conclusie: IJmeer is kust & Gooimeer is oever?
Binnen GM alleen Muiderberg een kustplaats?

Bron: RG&V: Verkenning-IJmeer-Gooimeer (2018)

Wat is dan de Gooise kust? Waar is de waterrecreatie…

Voor wat betreft het Gooimeer en het IJmeer zijn de oeverrecreatie-mogelijkheden beperkt. Grote delen van
de kust, o.a. tussen Huizen en Naarden en tussen Muiderberg en Muiden zijn afgesloten i.v.m. de daar
aanwezige natuurwaarden. Met uitzondering van het ‘Tropisch strand’ bij Speelpark Oud Valkeveen is de kust
en het water tussen Huizen en Naarden niet toegankelijk.
Op de ANWB-waterkaart is te zien dat de kustzone tussen Huizen en Naarden (Naarderbos) afgesloten
gebied is, net als een deel van het Eemmeer achter de Stichtse Brug. De zones zijn afgezet met gele boeien
(Natuurbeschermingswet, artikel 17). Een Toegangsbeperkingsbesluit (TBB) ex artikel 2.5 van de Wet
Natuurbescherming is in voorbereiding. De oeverzone en het water vanaf de haven van Huizen t/m het strand
langs de Stichtse brug is geen afgesloten gebied, daar is recreatief gebruik toegestaan. De oever maakt wel
deel uit van het Natuur Netwerk Nederland, NNN, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het
NNN is verder beschermd via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) van de Provincie Noord-Holland. In
de PRV staat dat volgens de “Wezenlijke Kenmerken en Waarden” bij de Stichtse Brug het strand primair een
natuurfunctie heeft, waarbij hooguit sprake is van recreatief medegebruik. Het strand is opgeknapt en er is
inmiddels een tijdelijke strandtent met een terras aan het water. Erg populair, maar of dit als bouwwerk
(aanpassing bestemmingsplan i.v.m. te verlenen omgevingsvergunning) wordt toegestaan is de vraag.
Recreatie dient volgens de rechter geen ‘breed maatschappelijk belang’, hoewel de bewoners langs de kust,
watersporters en waterrecreanten daar anders over denken.
Uit deze situatie blijkt dat met uitzondering van het strandje bij Oud Valkeveen, oeverrecreatie en gebruik van
het water in de gemeente Gooise Meren alleen mogelijk is tussen Naarden en Muiderberg en in het gebied
ten westen van de havenmond van Muiden t/m de Baai van Ballast.

Bron: Dromen aan de Gooise Kust (2019)

Wat is dan de Gooise kust? Waar is de waterrecreatie…

Strandjes: zwemmen, surfen en kitesurfen
Naarden en Muiderberg hebben verschillende stranden en strandjes waar oeverrecreatie plaatsvindt. Er wordt
gezwommen en gevaren met allerlei drijvende voorwerpen zoals surfplanken. Omdat de oeverzones ondiep
zijn, is het niet makkelijk om met een grotere boot de kust te bereiken.
Het hele gebied heeft last van waterplanten (fonteinkruid) waardoor het zwemmen onder druk staat. Slakjes in
waterplanten kunnen zwemmerseczeem veroorzaken. Daarom moeten stranden worden vrijgehouden van
waterplanten.
Zoals aangegeven zijn er tussen Muiderberg en Muiden geen strandjes die openbaar toegankelijk zijn. De
oever en het aangrenzend water zijn van 15 april tot 15 oktober afgesloten Natuurbeschermingsgebied.
In de oeverzone tussen de westpier van de haven van Muiden en het PEN-eiland is bij de Westbatterij in
Muiden één openbaar strandje. Ook de KNZ&RV heeft een strandje met een steiger. Dit strandje is alleen
toegankelijk voor leden. Op de kop van de haven staat het onderkomen van ‘De Heintjes’, de
jeugdzeilafdeling van de KNR&ZV. De Heintjes organiseren trainingen en zeilwedstrijden met Optimisten in de
kustzone links van de strekdam die de haveningang van Muiden markeert.
Over de dijk loopt het Waterkeringpad, deels wandelroute, deels fietspad. Aan de binnenkant van de dijk
loopt een fietspad richting Amsterdam dat bij de Ballasthaven overgaat in de Diemerzeedijk.
Op de bovenste afbeelding zijn de eerste woningen van de nieuwe woonwijk De Krijgsman te zien. Zoals uit
de foto’s en afbeeldingen blijkt heeft Muiden weinig openbaar strand. Bij de Westbatterij is geen
parkeerruimte voor strandbezoekers. De Zeeverkennersgroep Pampus Muiden heeft (een deel van) haar
onderkomen in de Westbatterij. De boten van de Zeeverkenners liggen in de haven van de KNZ&RV bij
ingang van de haven aan de noordkant.

Bron: Onderzoek havens en waterrecreatie gemeente Gooise Meren (2020)

Wat is dan de Gooise kust? Waar is de waterrecreatie…

Overig watergebruik: kanoën, roeien, snelvaren, sportvissen en suppen
Het ondiepe water voor de kust wordt behalve door motorboten en zeilboten verder gebruikt door o.a.
(zee)kano’s en ondiep stekende boten zoals sloepen en platbodems. De KNZ&RV heeft ook een zeer actieve
roeivereniging. Afhankelijk van de weersomstandigheden roeit men op het IJmeer of op de Vecht. Verder is
sloeproeien in en vanuit Muiden populair met bekende wedstrijden zoals een ‘Rondje Pampus’.
In de gemeente Gooise Meren zijn geen snelvaarbanen. Tussen Almere-Haven en de Hollandse brug is wel
een snelvaarbaan voor o.a. jetski’s en waterskiërs. Sportvissen (bootvissen) vindt vooral plaats langs de
vaargeulen en aan de randen van diepe putten zoals de zuigerput tussen Muiden en Pampus.
Met ca. 25.000 passerende vaartuigen per jaar is de Vecht een drukbevaren rivier. Via de Vecht kunnen ook
schepen met ‘staande mast’ de Loosdrechtse Plassen bereiken. De meeste boten op de Vecht zijn echter
motorboten en in toenemende mate sloepen. De Muidertrekvaart en de Naardertrekvaart worden op dit
moment door motorboten beperkt gebruikt. Achtergrond daarvan is dat de Naardertrekvaart bij Naarden
voor motorboten ‘doodloopt’ tenzij men een doorvaarthoogte heeft van minder dan 1,10 m, de
doorvaarthoogte van de spoorbrug in de Karnemelksloot. Op de Naardertrekvaart wordt door Roeivereniging
Naarden wel actief geroeid in allerlei soorten boten.
Het aantal Suppers (Stand Up Paddling, SUP) in Nederland neemt toe, vooral bij woningen die aan het water
liggen. In het Naarderbos bij Naarden liggen veel woningen aan het water met een ontsluiting naar het
Gooimeer. Bij deze woningen liggen allerlei soorten boten, motorboten, sloepen en zeilboten maar ook
kano’s, rubberbootjes, surf- en Supplanken. Bij WSC Muiderberg worden (kite)surfplanken, SUP’s en kano’s
verhuurd.

Bron: Onderzoek havens en waterrecreatie gemeente Gooise Meren (2020)

Wat is dan de Gooise kust? Waar is de waterrecreatie…
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Conclusie: Kust GM biedt relatief weinig ruimte voor waterrecreatie…

Te weinig parkeervoorzieningen
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Bron: Dromen aan de Gooise Kust (2019)

Fase 1: Identificatie Gooise kust
Hoe is de Gooise kust?

ImageBoard Gooise kust

Recreatieruimte…

Rust & ruimte onder handbereik…

Visit centres…

Gastvrij onthaald worden op een plek waar het tegenovergestelde de
bedoeling was…

Poldermodel…

Mogelijkheden in kaart brengen, dan kiezen of middelen:
Niets doen, polderen, middelen (moeras), of kiezen voor een alternatief…

Kustplaatsen met zeezicht

De IMA ‘CPWW-index’

Hoe beoordelen we de Gooise kust?

Cool Places: vanuit divers perspectief…

Onbekend maakt onbemind…

Bezoek-woon-werk-perspectief
Jämtland - Zweden

Dit uitgangspunt wordt vaak gehanteerd wanneer gemeentes overgaan tot citymarketing.
Citymarketing wordt dan veelal gezien als ‘city promotion’. Deze aanpak is in de praktijk
echter weinig effectief. Er bestaan grote verschillen in ambities binnen de stakeholders en
hun doelgroepen. Ook het perspectief van waaruit een ‘city’ wordt beoordeeld is heel
bepalend voor de waardering; wonen, werken, ondernemen en toerisme & recreatie zorgen
elk voor andere waarderingsgrondslagen. Het (proces van het) beïnvloeden van
ontwikkelingen binnen plaatsen t.b.v. stakeholders en hun doelgroepen alsook de promotie
ervan op basis van de identiteit van de plaats ziet IMA als ‘core business’ voor wat zij ‘place
branding’ noemt.
IMA heeft een index (CPWW) ontwikkeld voor de waardering van plaatsen in het NoordWesten van Europa. Plaatsen binnen dit gebied vertonen veel overeenkomsten qua klimaat,
cultuur en sociaal-economische ontwikkelingen. Daarmee zijn de plaatsen binnen dit
gebied zowel elkaars inspiratiebron als elkaars concurrenten. De index helpt bij het maken
van keuzes rondom place branding. Wat zijn ‘quick wins’ als het gaat om positionering?
Welke landmarks zorgen voor waardering? Welke ambities van de stakeholders hebben
invloed op ontwikkeling en promotie van de plaats?
De score binnen deze index kan worden gezien als een 0-meting die kan worden gebruikt
als uitgangspunt voor strategie, budgettering en werkwijze rondom place branding.
De score geeft ook een belangrijke indicatie voor wat betreft haalbaarheid van ambities
vanuit verschillende perspectieven. Dit noemt IMA de Place Branding-potentie. Omdat
diverse doelgroepen eerst kennis moeten maken met een plaats voor zij er een bezoekwoon-werk-relatie mee aangaan wordt het toeristisch-recreatief perspectief vaak als eerste
onderzocht.

CPWW-Index
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Place Branding-potentie is opgebouwd uit:

Place Coolness

+

Brandscape

+

I/E/N—factor

+

BrandConcept-factor

Warm Welcome
+

+

Paars-factor

+

BrandManagement-factor

CPWW-Index
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Een educated guess…
De CPWW-index bestaat dus uit 7 componenten. Bij een CPWW-score wordt elk van die
componenten beoordeeld in relatie tot de CPWW-index. Dat is vanzelfsprekend geen exacte
wetenschap omdat een groot deel van de componenten worden gevormd door meningen en
waarderingen i.p.v. feiten. Dat neemt niet weg, dat bij het vergelijken van de basis voor die
meningen en waarderingen er nuttige patronen zijn ontdekt, die vertaald kunnen worden naar zg.
‘dealbreakers’ en ‘dealmakers’ in het verleidingsproces.
Kortom, er kan efficiënt worden onderzocht waarom bezoekers, bewoners, studenten,
ondernemers, etc. wél of niet een relatie met een plaats willen aangaan.
In de navolgende sheets wordt kort ingegaan op deze 7 componenten.
Samenvatting:
Er wordt gekeken naar wat een plaats bijzonder maakt, welke transacties er plaats kunnen vinden
en hoe zich dat verhoudt tot andere plaatsen. Daarnaast wordt de plaats als merkconcept
beoordeeld; wat is er al en hoe bruikbaar is dat? Tenslotte wordt beoordeeld of en zoja, hoe de
place branding is georganiseerd.
Nog kortere samenvatting:
De CPWW-score is een score waarbij de ‘Coolness’ van een plaats (Cool Place-score/CP-score)
wordt afgezet tegen de economische activiteiten die daarmee verband houden
(Warm Welcome-score/WW-score).

CPWW-Index
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Place Coolness
Objectieve ‘coolness’ bestaat vanzelfsprekend niet.
Coolness is een kwalificatie die door derden wordt ‘uitgedeeld’ op basis van afwijkende
eigenschappen binnen een geordend beoordelings-sentiment. Als de ‘coolness’ te ver afstaat
van wat men kent, dan wordt het te vreemd en daarmee onbemind.
De afwijkende eigenschappen moeten autonoom tot stand zijn gekomen (niet als gevolg van
een marketingstrategie) en als ‘authentiek’ kunnen worden erkend.
Die kwaliteiten komen voort vanuit de eigen identiteit.
De mate van waardering kan worden beïnvloed door de context te bepalen waarbinnen de
afwijkende eigenschappen moeten worden gewaardeerd…

Cool Places: for newcomers & insiders…

Landmarks vormen het uithangbord van de plaats
Voor je ‘insiders-informatie’ hebt, laat je je verleiden door het imago van een plek.
Dat imago wordt enerzijds gevormd door fysieke componenten:
•
•
•
•
•
Troll tunga Noorwegen

Bebouwing
Openbare ruimte
Natuurbeleving
Uitzichten
Zichtbare historie

Impact wordt niet (uitsluitend) bepaald door omvang en/of
gemiddelde…
Anderzijds wordt het imago ook gevormd door mentale componenten:
• Historie
• Nieuwsberichten
• Mond-tot-mond-verhalen
Impact wordt niet (uitsluitend) bepaald door feiten…

In Amsterdam mag alles…

Cool Places: Gooise kust vanuit bezoekersperspectief…

Muiden met haar haven, sluis, horeca en Muiderslot heeft specifieke aantrekkingskracht op watersporters van buiten de regio…

Cool Places: Gooise kust vanuit bezoekersperspectief…

Muiderberg biedt kitesurfers een veilig opstappunt…

Cool Places: Gooise kust vanuit bezoekersperspectief…

Naarden biedt zeilers een uitstekende uitvalsbasis…

CPWW-Index
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Place Coolness
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Een bijzondere, samengestelde kust
De kust van de gemeente Gooise Meren is mede door de grote aardkundige verschillen niet als één geheel te ervaren. Door de
kamstructuur naar kustzicht, ervaren bezoekers geen samenhang tussen de afzonderlijke kustplaatsen. Dat neemt niet weg dat er
zowel op het gebied van natuur als erfgoed veel landmarks zijn te ervaren die in relatie tot het water staan.
De aantrekkingskracht van deze landmarks zorgt voor een authentieke Place Coolness(es)…

CPWW-Index
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Brandscape: op eigen kracht of samen met anderen…
Ook objectieve aantrekkingskracht bestaat niet. De aantrekkingskracht is mede
afhankelijk van het overige aanbod; zowel in het algemeen als in de nabijheid.
In sommige gevallen kan een plaats op eigen kracht bezoekers aantrekken, maar in de
meeste gevallen wordt de aantrekkingskracht bepaald door de samenhang met ander
aanbod in de omgeving.
Het aanbod met de meeste sterren krijgt het meeste aandacht en creëert daarmee de
meeste aantrekkingskracht. Dat betekent niet dat dat aanbod ook per sé de meeste
transacties genereert. Andersom bepaalt het volume van de transacties dus ook niet
de aantrekkingskracht…
Hoe omvang van de aantrekkingskracht duidt IMA met sterren:
0-1-2-3-sterren volgens de Michelin-methode:
0: Niet bijzonder
1: Bezoek waard
2: Omweg waard
3: Reis waard
IMA heeft daar een 4e ster aan toegevoegd: de relatie waard…

Brandscape Gooise Meren: weinig aantrekkingskracht…

Buiten de jachthavens in Muiden en Naarden en de locatie voor kite-surfers in
Muiderberg, heeft de Gooise kust geen 4-sterren locaties voor liefhebbers van de kust.
Voor dagrecreatie voor bezoekers van buiten de regio heeft de Gooise kust naast
passanten voor de Vechtroute geen specifieke eigen aantrekkingskracht.
Publiekstrekkers als het Muiderslot, Naarden-Vesting, Oud-Valkeveen en voorheen de
golfbaan Naarderbos zorg(d)en nauwelijks voor overlopende aantrekkingskracht voor
de Gooise kust.
Door de vaarbeperkingen die door het fonteinkruid veroorzaakt wordt, wordt het
watersport-aanbod voor dagrecreatie minder aantrekkelijk.

CPWW-Index
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Brandscape
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Ieder voor zich…
Voor wie de kust van de gemeente Gooise Meren goed kent, is het helder waar je moet zijn om van het water te genieten. Dat betekent dat
de kust voor watersporters met een vaste ligplaats aan deze kust een bewezen locatie is met duidelijke voordelen. De kustplaatsen
manifesteren zich ieder afzonderlijk. Elke kustplaats heeft zo zijn eigen vaste doelgroep. Voor passanten/dagrecreanten is de zelfstandige
aantrekkingskracht beduidend minder groot. Vanzelfsprekend trekt Muiden door haar verbinding met de Vecht passanten aan, maar dat
biedt de overige kustplaatsen geen voordeel. Hetzelfde geldt ook voor de aantrekkingskracht van het Muiderstrand voor de overige
kustplaatsen. Zo is het ieder voor zich en is er de facto niet sprake van een ‘Gooise kust’…

CPWW-Index
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Warm Welcome
Het aanbod moet niet alleen in kwantitatieve zin worden beoordeeld maar (vooral) ook
in kwalitatieve zin. De kwaliteit wordt niet alleen bepaald door het niveau en de prijs,
maar ook door de uitstraling van het aanbod. Spreekt het een specifieke lifestyle aan?
Heeft het aanbod een sterke (herkenbare) eigen identiteit?
De aanbodmix van kwaliteit en kwantiteit bepaalt de mate waarin iemand zich welkom
voelt. En hoe vaak men terug wil komen…

Warm Welcome - Toeristisch en recreatief perspectief…

De ‘bezoekbaarheid’ van een plaats bepaalt in grote mate óf een plaats daadwerkelijk op de
‘bucket list’ van bezoekers terechtkomt:
• Is de plaats toegankelijk?
• Is de plaats goed bereikbaar? (Zelfstandig of groep?)
• Welke concessies moet de bezoeker doen om er te kunnen verblijven/
overnachten? (Drukte/cultuur/kosten).
Welke transacties kan de bezoeker aangaan?

Zaanse Schans in opbouw 1964

• eten & drinken
• verblijf (short stay vs. long stay)
• evenementen
• retail
• (local) services
• business opportunities
Kun je als bezoeker een ‘insider’ worden (of je dat op zijn minst wanen?)
Naast een toeristisch en recreatief perspectief, kan het het Warm Welcome ook vanuit een
(tijdelijk) vestigingsperspectief worden bekeken:
wonen, studeren, werken & ondernemen, etc…

Zaanse Schans 2018

Warm Welcome - Grootste attracties

2018
Geen grote attracties aan de Gooise kust…

Oud Valkeveen: 220.000 bezoekers (bron NRC-2018)

Pampus: 45.000 bezoekers (bron Stichting FP-2017)

Muiderslot: 145.244 bezoekers (bron Muiderslot-2017)

Naarden-Vesting: 20.524 bezoekers (bron Stichting
Vestingmuseum-2018)

CPWW-Index
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Warm Welcome
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Wachtlijsten, fonteinkruid en terugtrekkende ondernemers…
Het is niet makkelijk ondernemen aan de kust van de gemeente Gooise Meren. Talloze beperkingen en bedreigingen zorgen voor een matig
ondernemersklimaat. Direct gevolg daarvan is dat er voor bezoekers weinig te kiezen en/of te beleven is. Als je niet tot de groep vaste
gebruikers van het gebied hoort ( zoals bewoners en watersporters met een vaste ligplaats) is het moeilijk om gebruik te maken van het
beschikbare aanbod. Ook op het gebied van dagrecreatie verschraalt het aanbod. De detailhandel die door de opkomst van het online
shoppen toch al onder druk staat, kan zo niet profiteren van de aantrekkingskracht van de individuele kustplaatsen. Als ondernemers zich niet
welkom kunnen voelen in de gastvrijheidsindustrie, dan zullen hun (potentiële) klanten zich ook niet welkom kunnen voelen. De gemeenschap
staat wat dat betreft voor een belangrijke keuze; faciliteren of weren. In beide gevallen zullen stakeholders water bij de wijn moeten doen om
dit mogelijk te maken…

CPWW-Index
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De Paars-factor: is het aanbod onlosmakelijk
verbonden aan de plaats?
= Imago Communicatie: pers, mond-totmond, beoordelingssites, social media etc
= Communicatie door ondernemers van de
bestemming (= niet automatisch passend bij het
merk)
= Brand Beheer: interne- & externe communicatie:
Ondernemers, beroepsbevolking en bewoners &
(potentiële) bezoekers + faciliteren en aansturen
R&D
= Context: omgeving
= Transactie die gebruik maakt van de context en
dus onlosmakelijk verbonden is met de plek
= De ervaring: Wat ga je er doen? Welke transacties
ga je aan? (Eten, drinken, overnachten, sport,
activiteit, toeristische attracties, evenement etc)

CPWW-Index
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De Paars-factor Zaandam:

De Paars-factor Gooise Meren: er is nauwelijks ‘paars’ aanbod…

Door de grote verschillen tussen de verschillende kustplaatsen aan de Gooise kust
alsook de gebieden tussen die kustplaatsen is er niet echt sprake van een typische of
beter één specifieke Gooise kust-identiteit. De kustplaatsen zijn niet in samenhang met
elkaar tot stand gekomen, noch in stand gehouden. Feitelijk vormen de forten van de
(Nieuwe) Hollandse Waterlinie en de stelling van Amsterdam de enige samenhang in het
gebied. Maar met die samenhang is op het gebied van watersport/waterrecreatie nog
niet veel specifiek aanbod ontwikkeld. En het aanbod dat er is, is ook rondom forten
buiten Gooise Meren aan te treffen. Toch zou met Pampus als centrum dergelijk ‘paars’
aanbod te ontwikkelen zijn. Zeker gezien de toegenomen belangstelling voor het
Muiderslot zou het interessant kunnen zijn te zoeken naar een Gooise benadering voor
de combinatie van watersport (dagrecreatie) en de forten. Dat betekent wel dat de
locaties onderling via het water bereikbaar zouden moeten zijn…

CPWW-Index
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Paarsfactor
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Onbekend maakt onbemind (bij buitenstaanders)… DEEL 1
De kust van de gemeente Gooise Meren is in potentie een geweldig gebied; om tot rust te komen óf te ontspannen door inspanning
(wandelen, fietsen, watersport, etc.). Doordat het gebied weinig onderlinge samenhang kent en evenmin gebruik maakt van de samenhang
die er wel gecreëerd kan worden, heeft het gebied als geheel geen bijzondere aantrekkingskracht ten opzichte van andere kustplaatsen langs
het IJsselmeer en de Randmeren. Als het onderscheid te klein is en/of niet benut wordt, zullen andere plaatsen gemakkelijker aanspraak op
attentie van dagrecreanten kunnen maken.

De I/E/N- factor

Bezoekers gaan sterk uit van het IETS-ERGENS-NU. Als er al een positieve
associatie is met IETS-ERGENS, dan is belangrijker dan ooit dat er ook urgentie
is dat IETS-ERGENS te bezoeken. Zonder die urgentie (NU) blijft dat bezoek
uit. Vergelijk het met jongeren die weliswaar positief denken over de
grootouders, maar ze evengoed nauwelijks bezoeken. Behalve misschien op
hun verjaardag. De urgentie ontbreekt meestal… Met de IETS-ERGENS-NUfactor bepalen we dus welke zaken (onlosmakelijk op dat moment verbonden
aan de plaats) bezoek-urgentie oproepen bij verschillende doelgroepen.

De I/E/N- factor Gooise Meren: bijna ‘niets-nergens-nooit’…

Aan de Gooise kust worden vrijwel geen evenementen georganiseerd die het gebied als
geheel ‘op de kaart’ zetten. Ook de kustplaatsen zelf hebben geen grote evenementen
waardoor zij als watersport/kustplaats op extra aandacht mogen rekenen. De Muiderslotloop is
bijvoorbeeld wél een evenement met een bovenregionale uitstraling, maar het evenement
zorgt niet voor bezoekmotivatie vanuit watersport/waterrecreatie-perspectief.

Respons 2019: geen vermelding G50-gemeentes, geen vermelding Top 100
evenementen, geen vermelding Top 50 Festivals….

1937-1983 Holland Week

CPWW-index: o.a. Rondje Texel, Sneekweek, Medemblik Regatta
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I/E/N-factor
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Onbekend maakt onbemind (bij buitenstaanders)… DEEL 2
Langs de kust van de gemeente Gooise Meren worden nauwelijks beeldbepalende evenementen georganiseerd die er voor zorgen
dat het gebied op de shortlist van dagrecreanten terecht komt. De evenementen die er zijn hebben nauwelijks relatie tot
kustactiviteiten en vormen zo geen uithangbord voor het gebied.

CPWW-Index
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BrandConcept: Uit welke ingrediënten bestaat
het ‘place brand’? Is het af?
1. Onderscheidend vermogen
De resultaten van Fase 1 en 2. De unieke Identiteit die de basis is van het Marketing Landscape
waarmee de markt bediend gaat worden. Vult hiermee een ‘gat in de markt‘
2. Toegevoegde waarde:
Producten/diensten/context die uniek zijn voor het gekozen Marketing Landscape. Een juiste
piramide opbouw met een balans in de statement-, specialty- en volumeproducten. Incl Landmarks.
Benoem de huidige Landmarks en de potentiële/ nog te ontwikkelen Landmarks. Maak bij de te
ontwikkelen Landmarks onderscheid in Kansen voor ondernemers en Landmarks die de gemeente
zélf zou kunnen ontwikkelen
3. Herkenbaarheid (passend bij Eigen identiteit, Marketing Landscape & BrandConcept):
Herkenbaarheid in uitingen en promotie:
Compleet pakket zoals bijvoorbeeld; Communicatie-uitingen, Logo en huisstijl, website, inrichting
openbare ruimte, straatgarnituur, (Voor een winkel bijv: winkelbeeld, tasjes, productverpakking,
reclame-uitingen, website etc.) Alles moet op elkaar aansluiten én herkenbaar zijn..
Herkenbaarheid in Aanbod
Het Marketing Landscape dient als denkkader voor (door)ontwikkeling van het aanbod. Zo ontstaat
er ook herkenbaarheid
4. Storytelling
Met welke verhalen gaan we naar buiten treden en hoe gaan we dat communiceren?
5. Doorontwikkelen concept:
Wat wordt het aanvangsniveau en hoe en wanneer gaan we gefaseerd de volgende stappen
zetten?

BrandConcept Gooise Kust: het merk ‘Gooise kust’ bestaat (nog) niet…

1. Onderscheidend vermogen
De Gooise kust heeft geen samenhangende identiteit. De kustplaatsen zijn onderling erg
verschillend en er is geen specifiek thema waarop zij samenwerken aan één onderscheidend merk.
Het spreekt voor zich dat er dan ook geen Marketing Landscape is voor de Gooise kust.

2. Toegevoegde waarde:
De verschillende kustplaatsen hebben grotendeels verschillend aanbod. Er is geen
geprogrammeerde samenhang tussen dat aanbod, dus kan er ook niet gezamenlijk naar buiten
worden getreden. Daarnaast hebben de jachthavens wachtlijsten, dus is de feitelijke
beschikbaarheid van het aanbod is zeer gering. De bovenkant van de aanbodspiramide is
onvoldoende gevuld om bovenregionale aantrekkingskracht te creëren.

3. Herkenbaarheid (passend bij Eigen identiteit, Marketing Landscape & BrandConcept):
Herkenbaarheid in uitingen en promotie:
Ontbreekt volledig…
Herkenbaarheid in Aanbod
Ontbreekt volledig…

4. Storytelling
Ontbreekt volledig…

5. Doorontwikkelen concept:
Er bestaat op dit moment nog geen gemeenschappelijke merkvisie voor het gebied.

CPWW-Index

©IMA

BrandConcept
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Onbekend maakt onbemind (bij buitenstaanders)… DEEL 3
Voor de kust van de gemeente Gooise Meren is geen merkconcept ontwikkeld. Het ontbreken van zo’n merkconcept speelt een grote rol bij
het ontbreken van samenhang en specifieke aantrekkingskracht. Het goede nieuws is dat daarom de bezoekersdruk op het gebied vanuit
de regio relatief laag is. Indien de stakeholders vaststellen dat dat precies de bedoeling is, hoeft er weinig te veranderen… Andersom biedt
het ontbreken van een merkconcept ruimte om van het fundament af een bij de regio passende aanpak te ontwikkelen waarbij behoud van
waarden een integraal onderdeel kan/moet zijn….

CPWW-Index

©IMA

BrandManagement: Hoe is de organisatie ingericht?
Zijn de stakeholders voldoende vertegenwoordigd?
Is de continuïteit gegarandeerd?

= Imago Communicatie: pers, mond-totmond, beoordelingssites, social media etc
= Communicatie door ondernemers van de
bestemming (= niet automatisch passend bij het
merk)
= Brand Management: interne- & externe communicatie:
Ondernemers, beroepsbevolking en bewoners &
(potentiële) bezoekers + faciliteren en aansturen
R&D
= Context: omgeving
= Transactie die gebruik maakt van de context en
dus onlosmakelijk verbonden is met de plek
= De ervaring: Wat ga je er doen? Welke transacties
ga je aan? (Eten, drinken, overnachten, sport,
activiteit, toeristische attracties, evenement etc)

BrandManagement: Er is geen samenhang in het aanbod langs de Gooise kust…

kust

kust

?

?
* Oud Valkeveen heeft wél een strandje…

kust

?

kust

?

kust

?

kust

?

kust *
?

Aanvullende constatering: Kust GM biedt relatief weinig kustgerelateerde recreatie…

Bron: VVV GooiVecht.nl (2020)

BrandManagement Gooise Kust: werk in uitvoering…

Het spreekt voor zich dat het BrandManagement voor het merk ‘de Gooise kust’ niet
georganiseerd is. Vanzelfsprekend zullen er op basis van de visie voor de Gooise kust eerst tal
van keuzes moeten worden gemaakt.
Indien er gekozen wordt voor een gemeenschappelijke/integrale branding van de kustplaatsen
aan de Gooise kust, dan zal er eerst bepaald moeten worden hoe de branding georganiseerd
gaat worden. Wordt de branding ondergebracht bij VVV Gooi- en Vechtstreek? Wordt deze
organisatie dan naast promotie ook verantwoordelijk voor product/aanbod-ontwikkeling? En
wie wordt er verantwoordelijk voor de samenhang van het aanbod?
Gezien de grote opgaves waar de stakeholders aan de Gooise kust voor staan, adviseert IMA
eerst inhoudelijk tot een werkgroep te komen onder regie van de gemeente. Nadat de koers
is bepaald, kunnen er deelwerkgroepen worden opgezet voor product-ontwikkeling en
eventueel voor promotie. Nadat er een brandingconcept is uitgewerkt kan worden bepaald of
het BrandManagement binnen de gemeentelijke organisatie wordt vormgegeven, het in een
nieuw op te richten entiteit wordt ondergebracht of dat taken worden uitbesteed bij
bestaande organisaties.

CPWW-Index

©IMA

BrandManagement
CPWW-index: IJsselmeer-Randmeer-kustplaatsen

Eerst het doel, dan de middelen…
Binnen de gemeente is er geen organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van ‘de Gooise kust’ als eigen entiteit. De promotie
van individuele kustplaatsen is ondergebracht bij de VVV Gooi en Vecht. Bij die promotie staan de plaatsen als geheel centraal en niet de kust als
‘thema’. De dagrecreant/watersporter wordt daarbij nauwelijks als doelgroep aangesproken. In de praktijk leidt dat er toe dat alle watersportstakeholders zorgdragen voor hun eigen product-dienst-ontwikkeling alsook de promotie ervan. De samenhang tussen de kustplaatsen wordt
daarbij niet gezocht of ontwikkeld. Het creëren van onderscheidend vermogen ten opzichte van andere IJsselmeer/Randmeer-kustplaatsen wordt
daarmee ook overgelaten aan individuele stakeholders. In het verlengde daarvan wordt er dan ook niet gewerkt aan een gemeenschappelijke
toegevoegde waarde.

Hoe beoordelen de stakeholders aan de
Gooise kust zichzelf , nu en in de toekomst?

Hoe ziet de Gooise kust zichzelf in de toekomst?

2.3 Resultaten themasessies

TOP 10

In deze paragraaf zullen de resultaten per werkvormen besproken worden aan de

genoemde woorden

hand van een top 10 van meest besproken onderwerpen binnen de verschillende
themasessies. De woorden in deze top 10-lijstjes staan gepresenteerd met
hoofdwoord en ook meegenomen zijn in de telling. Staat er geen woord onder het
hoofdwoord, dan is er geen exta woord meegenomen in de telling.

42x

NATUUR

natuurgebied/landschap/voorland/bos/
krabbenhoofd/natura2000/natuurlijke
/NNN/natuurboulevard/zwanen

2

opmerkingen die tijdens deze werkvorm zijn gemaakt door de participanten.

Op de kaart

22x

KUST

kuststrook/Gooimeerkust/kustgebied/
oever

_ +

participanten was om de bestaande kwaliteiten van de Gooise Kust op de kaart

17x

CULTUURHISTORIE
Muiderslot/vesting/cultuurhistorisch/
historie/Westbatterij

6
van de kust. In relatie tot deze thema’s lag de focus op het behoud van de rust
en openheid die het kleinschalige landschap met zich mee brengt en op de

14x

MUIDERBERG

diversiteit aan landschapsvormen van de kust. De natuur in het gebied wordt door
voor vogels en deels voor de recreatieve mogelijkheden. Bij dit onderwerp stond
wederom behoud centraal. Verder wordt de cultuurhistorie ook als een sterke

13x

GEBIED

plek/omgeving

houden/blijven/bestaande

strandje/strandjes

rustig

10

open/zicht/zichtbaar

grote kwaliteit van het gebied, met een mits: ‘De toeristenstroom op zondagen

27x

3

OPENHEID

WATER

10x

randmeren/zuiderzee

5

open

ONTWIKKELINGEN

versterken

5

15x
RUST

5

stilte

TOP 10

6x

Stip op de Horizon

genoemde woorden

Bij de werkvormMUIDERBERG
“Stip op de horizon” lag de focus van de participanten

13x

NATUUR

5 Hierbij werd1 vooral gesproken
6x over de rust, openheid en
op behoud.

42x

6x
UITZICHT

NATUUR
natuurboulevard/biodiversiteit/landschap/
natuurgebied/natuurvriendelijke/voorland

4

6x
RUST

KUST

kustlijn

18x
6x

STRAND

1
2

10x
BEHOUDEN

BEHOUDEN

behoud/houden/borgen/onderhouden/
huidige/koester/bestaande

26x

9

kwaliteit van het gebied gezien. Huidige vormen van recreatie aan het water
werden tijdens deze werkvorm in schaal en omvang gewaardeerd en benoemd als

Gooimeer, IJmeer, Zee

7
8

de participanten hooggewaardeerd, deels voor het belang van het rustgebied

WATER

5

aan te geven en daar een vlag te planten.
Participanten gingen regelmatig in op de rijke natuur en landschappelijke waarden

28x

3
4

Tijdens de werkvorm “Op de kaart” kwam vooral de landschappelijke identiteit
van het gebied en met name de directe kuststrook aan bod. De vraag aan de

1

_ +

één hoofdwoord met daaronder andere woorden die vergelijkbaar zijn met dit

natuurgebied/landschap/voorland/bos/
krabbenhoofd/natura2000/natuurlijke
/NNN/natuurboulevard/zwanen

28x

kleinschaligheid van de kust in combinatie met de rijke natuur. De meeste

MUIDEN

WATER

BEHOUDEN

1

behoud/houden/borgen/onderhouden/
huidige/koester/bestaande

participanten
weten
dat de kwaliteiten van het gebied
Gooimeer,
IJmeer, Zee
5 lieten dan ook duidelijk

2

2

26x

in de toekomst behouden en waar mogelijk versterkt moeten worden.

12x

RECREATIE
6
4x
kuststrook/Gooimeerkust/kustgebied/
3
oeverAls er over de kust en het water gesproken wordt in relatie tot recreatie, dan
KUST

22x

10x

KUST

Bijvoorbeeld de vaarroutes,
4 havens en strandjes en niet direct
18x iets nieuws

4

houden/blijven/bestaande

ontwikkelen. Belangrijk bij het zogenoemde optimaliseren is de schaal van

CULTUURHISTORIE

het gebied. Ontwikkelen moet
kunnen, maar aansluitend bij schaal en maat
5
van de omgeving.

17x
18
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heden…

6

DRUKTE

druk/veel

1
2

41x

RUSTIG

rust/rustige/rustgebied

28x

BEHOUDEN

blijven/houden/handhaving/handhaven/
bestaande

25x

WATER

MUIDERBERG

plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte

waterrecreatie/recreatiegebied

Muidense

natura2000/natuurgeieden/landschap/
natuurlijke/NNN/vogels

zwemmen/jeugdzeilen/surfen/windsurfers/
zeilen

MUIDEN

RUST

RUSTIG

9

UITZICHT

open/zicht/zichtbaar

12x

druk/veel

VOORZIENINGEN

KUST

41x

RUSTIG

rust/rustige/rustgebied7

JEUGD

3

GEBIED

plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte

4x

2

kleinschalige/kleinschaligheid

NATUUR

landschap/natuur-gerichte

12x
42x

23x

optimaliseren/herstructureren

FAMILIE

11x

TREKVAART

vaarroute/sloepenroute

6x

MUIDERBERG
5
RECREATIE
dagrecreatie/waterrecreatie

5
RECREATIE
6
BEHOUDEN
bestaande/houdt/blijven/beperkt/huidige/
behoud

6x

43x

4x
39x

GEBIED

ruimte/locaties/omgeving/plekken/plek

36x

6

ONTWIKKELEN7
ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/

familie/gezinnen/jeugd/kinderen

ONTWIKKELINGEN

versterken

4
5

4x

1

KLEINSCHALIG

8x
34x

2

WATERSPORT

zeilen/kanoën/kitesurfen/surfen/sportieve/
watersporten/watersporters/zwemmen

2

3

38x

6

MUIDEN

10x

randmeren/zuiderzee

5
1

geen/niet

11x

ruimte/plekken/zone

toekomst…
73x
6

43x

RUST

stilte

NIETS

6x

5

rust/rustige

55x

11x

bootjes/jachthaven

10
GEBIED

13x

rustig

WATER

5
5

6x

BEHOUDEN
houden/handhaving
4
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DRUKTE

25x

20x

HAVEN

8

OPENHEID

open

15x

strandje/strandjes

3
20

4x
WATERSPORT

2

vaarroute/sloepenroute

25x
7x

NATUUR

TREKVAART

2

2

10x
MUIDEN

GEBIED

plek/omgeving

STRAND

7

1

31x

8
9

13x

11x
RECREATIE

ONTWIKKELEN

ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/
optimaliseren/herstructureren

42x

7
7

22x

GEBIED

5
6

Gooimeer/meren/trekvaart/Vecht

12x

3
4

Bron: Dromen aan de Gooise Kust (2019)

MUIDERBERG

14x
73x

6x

Muiderslot/vesting/cultuurhistorisch/
historie/Westbatterij

27x

3

kustlijn

wil men vooral uitgaan van wat er op
dit moment is en om dat te optimaliseren.
BEHOUDEN

de balans!’.

NATUUR
natuurboulevard/biodiversiteit/landschap/
natuurgebied/natuurvriendelijke/voorland

WATER
randmeren/naardertrekvaart
1

8
9

2
RUSTIG
rust

2

25x

HAVEN

55x

NIETS
geen/niet

11x

bootjes/jachthaven

20x

43x

WATER

zeilen/kanoën/
watersporten/w

STRAND
strandje/strandjes
6

6

MUIDERBERG MUIDERBERG
MUIDERBERG
7
14x
14x 7
RUST

6x

7
RUST

GEBIED

plek/omgeving

13x

GEBIED

8

rustig

GEBIED

13x 9plek/omgeving

plek/omgeving

rustig

RUST
8 13xrustig

9

RUST

6x

stilte

RUST

6x

stilte

13x

6x

9

UITZICHT
open/zicht/zichtbaar
10

10

13x

UITZICHT UITZICHT
open/zicht/zichtbaar
10 12xopen/zicht/zichtbaar 12x

ONTWIKKELINGEN
ONTWIKKELINGEN
ONTWIKKELINGEN
versterken
versterken
6x
5
5 6x

versterken

5

15x

Hoe ziet de Gooise kust zichzelf?
8

13x

15x

MUIDEN

6x

MUIDEN

6x

RUST
5stilte

5

MUIDERBERG MUIDERBERG
MUIDERBERG
5
5 6x
6x

5

MUIDEN
5

5

RECREATIE
6

6

12x

5

42x

6x

NATUUR

1

natuurgebied/landschap/voorland/bos/
krabbenhoofd/natura2000/natuurlijke
/NNN/natuurboulevard/zwanen

6x

28x
WATER

2

22x

KUST

3

kuststrook/Gooimeerkust/kustgebied/

4x
oever

10x
BEHOUDEN

4

17x

druk/veel

73x

DRUKTE

druk/veel

DRUKTE
73x 1druk/veel

GEBIED

2

41x

RUSTIG

41x

rust/rustige/rustgebied

RUSTIG

1

Waslijn
2

28x

42x

12x

RUSTIG

Bij de
3
41x

ONTWIKKELENONTWIKKELEN
ONTWIKKELEN
ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/ ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/
12x
12x 1ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/1

2
TREKVAART

HAVEN

vaarroute/sloepenroute

RECREATIE RECREATIE
4 31x
31x

4

BEHOUDEN BEHOUDEN
participanten
waren
5
5
28x

blijven/houden/handhaving/handhaven/
blijven/houden/handhaving/handhaven/
blijven/houden/handhaving/handhaven/
bestaande
bestaande
bestaande

31x

TREKVAART TREKVAART

vaarroute/sloepenroute vaarroute/sloepenroute

2

GEBIED

’. De meeste

MUIDEN
MUIDEN
MUIDEN
sterk
zoals
5 voor het behoud van
3 deze
10x de cultuurhistorie
10x
10x

25x

WATER
is

Muidense

Muidense

RUSTIG ook
RUSTIG
omWATER
bepaalde ontwikkelingen door te voeren om RUSTIG
de cultuurhistorie
in de

25x 7

7

7

Gooimeer/meren/trekvaart/Vecht
Gooimeer/meren/trekvaart/Vecht
Gooimeer/meren/trekvaart/Vecht

7x

7x

rust/rustige

rust/rustige

7x 5rust/rustige

toekomst te kunnen behouden en beleefbaar te maken. Het was hierbij volgens
NATUUR

NATUUR

NATUUR

KUST

natura2000/natuurgeieden/landschap/
natura2000/natuurgeieden/landschap/
natura2000/natuurgeieden/landschap/
natuurlijke/NNN/vogels
natuurlijke/NNN/vogels natuurlijke/NNN/vogels

de historie
respecteren.
MUIDERBERG MUIDERBERG
MUIDERBERG
8
8
22x
22x 8

4x

WATERSPORT WATERSPORT
WATERSPORT

De 9tweede stelling
luidde:
9
9 20x

20x

zwemmen/jeugdzeilen/surfen/windsurfers/
zwemmen/jeugdzeilen/surfen/windsurfers/
zwemmen/jeugdzeilen/surfen/windsurfers/
zeilen
zeilen
zeilen

7

20x

ONTWIKKELENONTWIKKELEN
ONTWIKKELEN
ontwikkeling/nieuwe/doorontwikkelen/
1
47x ontwikkeling/nieuwe/doorontwikkelen/
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veranderen/verandt/vernieuwing/
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aanpassen/aanpassing/ontwikkelingen
aanpassen/aanpassing/ontwikkelingen
aanpassen/aanpassing/ontwikkelingen

2

BEHOUDEN BEHOUDEN
behoud/blijven/huidige/koesteren
3
30x behoud/blijven/huidige/koesteren
30x 3behoud/blijven/huidige/koesteren

4

11x

11x

gebruik/gebruikt

1

CULTUURHISTORIE
CULTUURHISTORIE
CULTUURHISTORIE
historie/Muiderslot/Cultuurhistorische/
historie/Muiderslot/Cultuurhistorische/
2
2 46xhistorie/Muiderslot/Cultuurhistorische/
46x
Pampus
Pampus
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BEHOUDEN

GEBRUIKEN

RECREATIE
RECREATIE RECREATIE
dagrecreatie/waterrecreatie dagrecreatie/waterrecreatie
2
2 43xdagrecreatie/waterrecreatie
43x

8

11x

3

BEHOUDEN BEHOUDEN BEHOUDEN
bestaande/houdt/blijven/beperkt/huidige/
bestaande/houdt/blijven/beperkt/huidige/
bestaande/houdt/blijven/beperkt/huidige/
3
3 39xbehoud
39x
behoud
behoud

40x

MOETEN

STRUCTUREN STRUCTUREN
STRUCTUREN
structuur/vprmen/vorm/vormt structuur/vprmen/vorm/vormt
structuur/vprmen/vorm/vormt
4
4 22x
22x

22x
18x

MOETEN

40x 1

moet/nodig/noodzakelijk moet/nodig/noodzakelijk

2

46x
27x

5

MOETEN

moet/nodig/noodzakelijk

4

4 8x houden/handhaving 8x

De derde stelling luidde:

5

5

KUST
KUST
6participanten
6 4x dat het

RUST

22

RUST

5

8x

houden/handhaving

34x

NATUUR

34x

landschap/natuur-gerichte

7

1

NATUUR
landschap/natuur-gerichtelandschap/natuur-gerichte
6
34x 6
WATER

randmeren/naardertrekvaart

6

JEUGD
7

23x

4x
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4x

23x 8

23x

RUSTIG

9

36x

36x

25x

25x

rust

8

9

20x

20x

12x

WATER

RUSTIG
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rust
9 20xrust
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73x

druk/veel

34x

41x

5

verbindt/verzamelen

2

verbindt/verzamelen

2

36x

RUSTIG

2

deelgebieden/delen/deel

DIVERSITEIT DIVERSITEIT
3
losse/verscheidenheid/verschillende/
3
32x losse/verscheidenheid/verschillende/
32x 3losse/verscheidenheid/verschillende/
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IDENTITEIT
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14x

BEHOUDEN

4

5

25x

WATER
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22x

MUIDERBERG

22x
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Bron: Dromen aan de Gooise Kust (2019)

ONTWIKKELEN

ontwikkeling/nieuwe/doorontwikkelen/
veranderen/verandt/vernieuwing/
aanpassen/aanpassing/ontwikkelingen

Muidense

30x

BEHOUDEN

behoud/blijven/huidige/koesteren

TOP 10

genoemde woorden

34x

natura2000/natuurgeieden/landschap/
natuurlijke/NNN/vogels

zwemmen/jeugdzeilen/surfen/windsurfers/
zeilen

historie/Muiderslot/Cultuurhistorische/
Pampus

3

van het gebied zijn hierbij belangrijk. Recreatieve voorzieningen in de natuur
TREKVAART
2
zouden volgens participanten
gericht moeten zijn op het beter toegankelijk

structuur/vprmen/vorm/vormt

1
2

43x

WATERSPORT

zeilen/kanoën/kitesurfen/surfen/sportieve/
watersporten/watersporters/zwemmen

GEBIED

MUIDEN
gaat om gemotoriseerde watersport zou de focus volgens participanten op
3
elektrische vaartuigen moeten liggen. Ook als het gaat om accommodaties

38x

KLEINSCHALIG
kleinschalige/kleinschaligheid

BEHOUDEN
zouden de participanten graag
bij de schaal van het gebied passende
houden/handhaving
8x wat past bij het
ontwikkelingen willen4 zien met een niche-gericht aanbod

RUSTIGgebied, bijvoorbeeld familie-gericht kamperen bij de boer, overnachten op
de eilanden en drijvende
5 accommodaties. Kleinschaligheid en de ‘Muidense

rust/rustige

NATUUR

landschap/natuur-gerichte

6
VOORZIENINGEN

46x

7

4x

6
7

20x

KUST

23x
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familie/gezinnen/jeugd/kinderen

BEHOUDEN

bestaande/houdt/blijven/beperkt/huidige/
behoud

39x

GEBIED

ruimte/locaties/omgeving/plekken/plek

36x

WATER

randmeren/naardertrekvaart

25x
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9

4x

43x

6

maat’ komen met regelmaat terug.

25x

dagrecreatie/waterrecreatie

4
5

34x

RECREATIE

2
3

ontwikkeling van faciliteiten voor ongemotoriseerde watersport. Wanneer het

RUSTIG
rust

20x
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MOETEN

richting…

27x
STRUCTUREN
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ruimte/plekken/zone
waar mogelijk versterkt
zich in ideeën over de
2 wordt. Rondom het water uit dit 11x

40x
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en beleefbaar maken van de natuur waarbij de natuur zelf gerespecteerd en

4x
WATERSPORT

55x

11x

vaarroute/sloepenroute

22x

7x
NATUUR

recreatieve en toeristische voorzieningen willen zien. Wel staan ze open

25x

1
2

4x

optimaliseren/herstructureren

28

47x

RECREATIE

passen. Behoud van de kleinschaligheid, openheid, rust en natuurwaarden

10x

8
9

5

2

11x

7
7

6x

ONTWIKKELEN
participanten vooral geen
grootschalige ontwikkelingen op het gebied van
ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/
1

42x

5
6

MUIDERBERG

Richting geven

5

MUIDEN
STRAND
MUIDERBERG STRAND
MUIDERBERG
STRAND
MUIDERBERG

STRAND

6x

HAVEN
staan voor kleinschalige ontwikkelingen
die bij de identiteit van het gebied
bootjes/jachthaven

3

KUST RECREATIE
KUST
KUST
4
4 22x
waterrecreatie/recreatiegebied

IDENTITEIT IDENTITEIT
Identiteiten
14x 5Identiteiten

blijven/houden/handhaving/handhaven/
bestaande

1

GEBIED
GEBIED
deelgebieden/delen/deeldeelgebieden/delen/deel
2 34x
34x

rust/rustige/rustgebied
DIVERSITEIT

32x

MUIDEN

6

12x

plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte

GEBIED

ONTWIKKELINGEN

versterken

Bij de werkvorm “richting geven” kwam voornamelijk naar voren dat de

SAMENHANG SAMENHANG
SAMENHANG
GEBIED
eenheid/geheel/verzameliing/verbinden/
1
34x eenheid/geheel/verzameliing/verbinden/
34x 1eenheid/geheel/verzameliing/verbinden/
verbindt/verzamelen

10x

8

genoemde woorden
(stelling
1 3)

DRUKTE

randmeren/zuiderzee

6

randmeren/naardertrekvaart
randmeren/naardertrekvaart

familie/gezinnen/jeugd/kinderen
familie/gezinnen/jeugd/kinderen
familie/gezinnen/jeugd/kinderen

4x

1

3

GEBIED

36x

WATER

gerespecteerd moet worden, maar dat
de eigenheid
identiteit van de
FAMILIE
FAMILIEen dus
FAMILIE

Dromen aan de Gooise Kust | Land-id

opgaven…

5
5
open/zicht/zichtbaar

7 samenhang
7
gebied
historisch
gezien een bepaalde
heeft 7 25x
4x
4x

LANDSCHAP LANDSCHAPLANDSCHAP
meren/IJmeer/Gooimeer/randmeren
meren/IJmeer/Gooimeer/randmeren
meren/IJmeer/Gooimeer/randmeren
4
4 23x
23x

RECREATIE RECREATIE
recreatieve/recreeëren/dagrecreatie/
5
18x recreatieve/recreeëren/dagrecreatie/
18x 5recreatieve/recreeëren/dagrecreatie/
recreant/waterrecreatie/kustrecreatie
recreant/waterrecreatie/kustrecreatie
recreant/waterrecreatie/kustrecreatie

STRAND

GEBIED
UITZICHT

ruimte/locaties/omgeving/plekken/plek
ruimte/locaties/omgeving/plekken/plek
ruimte/locaties/omgeving/plekken/plek

verschillende deelgebieden het gebied juist interessant en uniek maakt.

BEHOUDEN BEHOUDEN
behoud/blijven/huidige/onderhoud
3
27x behoud/blijven/huidige/onderhoud
27x 3behoud/blijven/huidige/onderhoud

STRAND

NATUUR

10

Op het gebied van identiteit vinden de

MAATREGEL MAATREGELMAATREGEL
maatregelen/ingrijpen/ingrepen/
maatregelen/ingrijpen/ingrepen/
2
2 36xmaatregelen/ingrijpen/ingrepen/
consequenties/ingreep
consequenties/ingreep
consequenties/ingreep 36x

RECREATIE

6x

kleinschalige/kleinschaligheid kleinschalige/kleinschaligheid
kleinschalige/kleinschaligheid

BEHOUDEN

4

5
39x

WATER

5

13x

rustig

plek/omgeving

TOP 5

40x

43x

RUST

stilte

WATERSPORT WATERSPORT
WATERSPORT

GEBIED
GEBIED
ruimte/plekken/zone
ruimte/plekken/zone
2 11x
11x

genoemde woorden
(stelling 2)

3

GEBRUIKEN GEBRUIKEN
gebruik/gebruikt
5
11x 5gebruik/gebruikt

JEUGD

6x

27x

5
5

1

zeilen/kanoën/kitesurfen/surfen/sportieve/
zeilen/kanoën/kitesurfen/surfen/sportieve/
zeilen/kanoën/kitesurfen/surfen/sportieve/
watersporten/watersporters/zwemmen
watersporten/watersporters/zwemmen
watersporten/watersporters/zwemmen

28x
RUST

2

11x

7

1

OPENHEID

open

15x

RUST
zijn de participanten van
mening dat
goed
nagedacht
moet2
2
2
43x
43x er heel
43x

. Over het

TOP 5

30x

geen/niet

NIETS
55x 1geen/niet

KLEINSCHALIG
KLEINSCHALIG
9 en maatregelen
13x
zijn veel participanten
wel KLEINSCHALIG
van mening
ingrepen
3natuurbehoud
3
4
4
4
38x
38x dat 38x

die
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN
6
4x
4x 6

genoemde woorden
(stelling 1)
47x

55x

6

NIETS

strandje/strandjes

hebben op de huidige kwaliteiten GEBIED
van het gebied. Als het gaat om landschaps- en

houden/handhaving

7
7 belangrijk
7 25x
6
de participanten
dat de ontwikkelingen
en
25x
25x passen binnen het gebied

22x

geen/niet

MUIDERBERG

STRAND

op dit moment
zichtbaar
is in
het landschap. Wel zag een groot deel van BEHOUDEN
de noodzakelijk
zijn om de huidige kwaliteiten van het gebied te behouden.
MUIDEN
MUIDEN
MUIDEN
BEHOUDEN BEHOUDEN
GEBIED
Muidense

25x

2

14x

NIETS

6x

NATUUR
natuurboulevard/biodiversiteit/landschap/
natuurgebied/natuurvriendelijke/voorland

3
4

5

Muiderslot/vesting/cultuurhistorisch/
historie/Westbatterij

55x

HAVEN
HAVEN
bootjes/jachthaven
2 11xbootjes/jachthaven 11x

2algemeen
2

ruimte/plekken/zone

6
6 25x om ons 25x
4 nodig
25x
participanten
in6dat de wereld
heen verandert
en dat het soms ook
WATER

2

bootjes/jachthaven

eerste stelling
van
centraal.
De
3
3 deze werkvorm stond
11x cultuurhistorie
11x
11x 2
waterrecreatie/recreatiegebiedwaterrecreatie/recreatiegebied
waterrecreatie/recreatiegebied

1

optimaliseren/herstructureren optimaliseren/herstructureren
optimaliseren/herstructureren

42x

rust/rustige/rustgebied rust/rustige/rustgebied

4

28x

GEBIED
GEBIED
2 42x

plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte
plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte
plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte

stelling luidde:
RECREATIE
BEHOUDEN

1

_ +

73x

DRUKTE

CULTUURHISTORIE

KUST

kustlijn

18x

houden/blijven/bestaande

1
2

26x

Gooimeer, IJmeer, Zee

5
RECREATIE RECREATIE
6 4x
4x

BEHOUDEN

behoud/houden/borgen/onderhouden/
huidige/koester/bestaande

_ +

14x

STRAND
STRAND
strandje/strandjes
6 15xstrandje/strandjes

moet/nodig/noodzakelijk

BEHOUDEN

behoud/blijven/huidige/onderhoud

1
2

34x
MAATREGEL

maatregelen/ingrijpen/ingrepen/
consequenties/ingreep

3
meren/IJmeer/Gooimeer/randmeren

eenheid/geheel/verzameliing/verbinden/
verbindt/verzamelen

1
2

36x
32x

LANDSCHAP

SAMENHANG

DIVERSITEIT

losse/verscheidenheid/verschillende/
anders/verschillen/divers

GEBIED

deelgebieden/delen/deel

3
KUST

34x

MUIDERBERG

14x

6x

7
8

RUST
rustig

9

plek/omgeving

10

UITZICHT

open/zicht/zichtbaar

5

6x

MUIDEN

6

_ +

DRUKTE
deze werkvorm aan bod is1 gekomen valt het op dat de aantallen veel lager
druk/veel
zijn ten opzichte van de hiervoor beschreven werkvormen en uitkomsten.

12x

ONTWIKKELEN

ontwikkeling/kwaliteitsimpuls/
optimaliseren/herstructureren

niet het heden maar de toekomst centraal stond en men via de afbeeldingen
RUSTIG
uitgedaagd werd om over3een breed scala aan mogelijkheden na te denken.

rust/rustige/rustgebied

11x

TREKVAART

vaarroute/sloepenroute

RECREATIE

waterrecreatie/recreatiegebied
Wanneer er nagedacht wordt
4 over toekomstige ontwikkelingen
31x dan worden

BEHOUDEN
tussen rustige en drukke gebieden belangrijk is. De meeste participanten
5

blijven/houden/handhaving/handhaven/
bestaande

vinden het belangrijk dat ontwikkelingen plaatsvinden op locaties die nu al

10x

MUIDEN

MUIDEN
drukker zijn met het oog op de rust
en natuur in de rest van het gebied. Een

6 is hetMuidense
25x strandjes en
veel besproken ontwikkeling
optimaliseren van vaarroutes,
havens. Een voorbeeld is het optimaliseren van de sloepenroute door middel
WATER

7

7x

rust/rustige

NATUUR

22x

MUIDERBERG
Zoneren voor de diverse watergebruikers wordt geopperd als mogelijke
8
oplossing.

9

WATERSPORT

zwemmen/jeugdzeilen/surfen/windsurfers/
zeilen

6

4x

VOORZIENINGEN

ruimte/plekken/zone

houden/handhaving

8x

dagrecreatie/waterrecreatie

BEHOUDEN

bestaande/houdt/blijven/beperkt/huidige/
behoud

NATUUR

behoud van het gebied
groen/landschap/landschappelijke/natuur1 zoals het nu is een terugkomend verlangen. De meest
134x
gebieden/natuurbehoud/natuurlijke/
NATUUR

besproken onderwerpen
staan dan ook vaak in relatie tot dit thema. Zo hopen
6

vogels/flora/fauna/natura2000/trekvogels/
landschap/natuur-gerichte
watervogels/bijen

7

4x

CULTUURHISTORIE

Nieuwe Hollandse waterlinie
25x
respondenten het met name belangrijk dat de rust in het gebied behouden blijft
WATERSPORT
kitesurfen/zeilen/zwemmen/surfen/
FAMILIE
3
71x
watersporten/kite/windsurfen/kitesurfers/
familie/gezinnen/jeugd/kinderen

surfers/watersportrecreatie

droom…
47x

2

30x

BEHOUDEN

behoud/blijven/huidige/koesteren

GEBRUIKEN

gebruik/gebruikt

CULTUURHISTORIE
historie/Muiderslot/Cultuurhistorische/
Pampus

4x

27x
STRUCTUREN

structuur/vprmen/vorm/vormt

BEHOUDEN

behoud/blijven/huidige/onderhoud

22x

5

1
2

46x

3
4

11x

40x

MOETEN

moet/nodig/noodzakelijk

RECREATIE

recreatieve/recreeëren/dagrecreatie/
recreant/waterrecreatie/kustrecreatie

maatregelen/ingrijpen/ingrepen/
consequenties/ingreep

36x

3
4

18x

34x
MAATREGEL

5

meren/IJmeer/Gooimeer/randmeren

8

WATERSPORT

2

68x

GEBIED

ruimte/plek/plekken/gebieden/omgeving/
plaats

WATER

het oog op watersporten zoals kitesurfen is er vraag naar meer strandjes waar bij
RECREATIE
5
verschillende windrichtingen
gesport kan worden.

RUST

eenheid/geheel/verzameliing/verbinden/
verbindt/verzamelen

KUST

kustlijn

DIVERSITEIT

losse/verscheidenheid/verschillende/
anders/verschillen/divers

1
2
3
4

IDENTITEIT
Identiteiten

GEBIED

ruimte/plek/omgeving/plekken/locatie

kitesurfen/kite/kitesurf/surfen/zwemmen/
kitesrufers/sporters/watersporten/
windsurfen/zwemmens/sporters/surfen/
zeil/zeilen/zwem/zwemwater

8

HAVEN

jachthaven/boten/haventje/boot/varen/
ligplaatsen/motorboten/vaargebieden

deelgebieden/delen/deel

9

KUST

STRAND

behoud/blijven/houden

STRAND

stranden/strandje/strand/zand/strandjes/
watersportrecreatiestrandje

ONTWIKKELEN

ontwikkeling/uitbreiding/groeien/bouwen/
uitbreiden/verbeteren

WATER

Gooimeer/IJmeer/meren/randmeren/
Vecht/Zuiderzee

STRAND

RECREATIE

waterrecreatie/dagrecreatie/recreeëren

39x

9
10

HAVEN

havens/jachthaven/boot/boten/ligplaatsen/
nautrisch/varen

28x

22x

5

MUIDERBERG
STRAND

droom enquete…
Bron: Dromen aan de Gooise Kust (2019)

47x

7
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RUST

50x

5

8

30x
31x

strandje/strandjes

KUST

kustlijn

44x

34x

BEHOUDEN

6

44x

GEBIED

10

49x

69x

3
4

57x

7

rustig/rustige/stil/rustgebied

23x
14x

1

randmeren/naardertrekvaart

recreatieve/recreeëren/dagrecreatie/
recreant/waterrecreatie/kustrecreatie

SAMENHANG

34x
32x

LANDSCHAP

NATUUR

groen/natuurlijke/natura2000/groene/
natuurgebied/landschap/natuurwaarde/
vogels

van het gebied voor vogels behouden worden. Wel zien ook veel mensen kansen

55x

1

74x

meren/IJmeer/Gooimeer/randmeren
voor het uitbreiden van
de watersport
sector, mits dit kan gebeuren met respect
RUSTIG
66x
rust 4
9 balans
20xin het gebied. Voornamelijk met
voor de huidige
tussen natuur en recreatie

Dromen aan de Gooise Kust | Land-id

ontwikkeling/nieuwe/doorontwikkelen/
veranderen/verandt/vernieuwing/
aanpassen/aanpassing/ontwikkelingen

TOP 10

genoemde woorden vraag 2

de respondenten dat de natuur
in het gebied zo min mogelijk wordt aangetast
cultureel/erfgoed/Muiderslot/historische/
2
93x
Pampus/fort/historie/vesting/historische/
WATER
en waar mogelijk zelfs wordthistory/vestingstad/werelderfgoed/dijk/
versterkt. In relatie tot de natuur vinden de

6

ONTWIKKELEN

39x

Vraag 2: Wat zijn uw dromen voor de toekomst van de Gooise kust? En waarom?
KLEINSCHALIG
kleinschalige/kleinschaligheid
4 de thema’s water, recreatie, natuur, cultureel erfgoed en toerisme.
Denk hierbij aan

62x

26

43x

GEBIED
ruimte/locaties/omgeving/plekken/plek
Wanneer er gedroomd
wordt over de toekomst
5
36xvan de Gooise kust is vooral het

23x
JEUGD

RECREATIE

2
3

34x
KUST

WATERSPORT

zeilen/kanoën/kitesurfen/surfen/sportieve/
watersporten/watersporters/zwemmen

11x
38x

BEHOUDEN

1

geen/niet

2

43x
GEBIED

NIETS

11x

6
7

20x

bootjes/jachthaven

5

de knelpunten op de route, hoewel lang niet iedereen het hiermee eens is.
Wanneer de hoeveelheid 7
boten en
watersporters aan de kust toe zal nemen
natura2000/natuurgeieden/landschap/
25x
natuurlijke/NNN/vogels
worden aspecten als handhaving, overlast en veiligheid als belangrijk ervaren.

HAVEN

3
4

RUSTIG

55x

2
2

voornamelijk kleinschalige ontwikkelingen gewaardeerd waarbij de verhouding

Gooimeer/meren/trekvaart/Vecht

4x

1
2

42x

bod gekomen. Dit zal voornamelijk komen doordat tijdens deze werkvorm

25x

RECREATIE

genoemde woorden

2

28x

6x

TOP 10

Droombeeld

Tijdens deze werkvorm is dan ookGEBIED
een grote diversiteit aan onderwerpen aan
plaats/gebieden/omgeving/plek/ruimte

41x

MUIDERBERG

5

12x

Als er gekeken wordt naar het aantal keer dat een bepaald onderwerp tijdens

73x

5

13x

Hoe GEBIED
ziet de Gooise kust zichzelf?
13x

RUST

stilte

33

Verdiepingsslag
participatiesessies jan. 2020

8 groepen kiezen 6 woorden waarvan men vindt dat ze de toekomst van de Gooise kust het
best beschrijven. Let op; het gaat dus over het hele gebied. Hoe voelt het? Wat is de sfeer?

8 groepen kiezen 6 woorden waarvan men vindt dat ze de de mensen/cultuur aan de Gooise Kust het
best beschrijven. Let op; het gaat dus over de hele Gooise Kust en in relatie tot andere ‘kustplaatsen’.

Droomsessie

Omschrijf samen de ideale Gooise kust met daarin herkenbare Gooise Merencomponenten.
Hoe ziet deze er uit, voelt deze? Wat is er te doen? Wie trekt/spreekt dit gebied
aan?
Uitleggen door een verhaaltje te schrijven maar ook door een toelichting te
geven op het board dat de groep gemaakt heeft.

Droom groep 1

Als ik het al niet was werd ik verliefd op dit gebied…
Open, Openbaar
Weerbaar tegen MRA
Onze kwaliteit onomstreden
Kwinkeleer v, koolmees, specht, vink, grutto
‘Stilte’ (relatief)
Mooi licht, luchten
Geur van dennenboom
Bladgeritsel, bomen, water, klifkust
Sociale ontmoetingen
Uitwaaien, niksen
Uitzichten, wijdheid, gras, koeien
Vanuit Muiderberg naar Edam kunnen kijken
Wandelen
Rietvelden, water, land
IJsvogel, watergeluiden
Zwanen op het water
Reeën, vossen, das

Droom groep 2

De Gooise kust is verrassend veelzijdig
Wijdse vergezichten over het water & de polders, ruimte en afwisselend groen
Historische stadjes & kustdorp
Wordt gekenmerkt door kwaliteit in de natuur, cultuurhistorie en gastvrijheid
Een gebied wat prettig is om in te wonen en te bezoeken
Je kunt hier even ademhalen met respect voor wat er is en met een doorkijk naar de toekomst
De meerwaarde is dat de som der delen groter is dan de onderdelen
Veelzijdigheid op korte afstand; een snijpunt en knooppunt van Land-Water, cultuurhistorie

Droom groep 3

Behoudend
Verbetering op het gebied van natuurgericht op water, eilandjes, zandbank, duurzaam bouwen
Beter faciliteren haven Muiden door toevoeging toeristische overstappunt naar binnenland
Fietsverhuur
Natuur versterken (eilandjes) en daar waar het kan watertoerisme toestaan
Fonteinkruid

Droom groep 4

Onze ideale Gooise kust:
In balans qua rust, natuur en recreatie
Weidsheid
Verbondenheid land & water
Genieten van de natuur, wandelen, watersport en kleine recreatie
Gezinnen genieten van een dagje strand, wandelaars, natuurliefhebbers, niet gemotoriseerde
waterrecreatie, genieten van een lekker hapje en drankje op terras

Droom groep 5

De Gooise kust omarmt je.
Bewegen in de natuur
Rust en ontspanning
Historie
Duurzaam
Verbindende plek, elkaar opzoeken
De Gooise kust je…

Droom groep 6

Gastvrijheid
Wees welkom! Kleinschalige recreatie. Geen speedboten enzo.
Tijd voor een relaxte versnapering
Samenwerken
Oog voor elkaar, samen naar een duurzame toekomst
Circulaire landbouw
Mooie natuur
Veilige haven voor trekvogels
Aaneengesloten natuur
Extensieve recreatie
Authenticiteit
Trots op de oorspronkelijke architectuur, natuur, landbouw en landschap
Geworteld in de geschiedenis

Droom groep 7

De ideale Gooise kust is een kust waar cultuur en natuur behouden en onderhouden wordt.
Het moet een kust zijn met ruimte voor (water)sporters, bezoekers en bewoners,
Waar men zich welkom voelt. Waar de mensen verbonden zijn met elkaar in een stijlvolle
duurzame omgeving

Droom groep 8

Strand, zeemeeuw en haventje
Ongerept eiland Hooft
Hoofdgracht Naarderbos
Wandelen vestingwallen
Ome Ko, Graaf Floris
Uitermeer
Groot krabbenhoofd, zwemmen, zonsondergangen
Oud Valkeveense kust met Zwanen, voorjaar
Gevoel bij Zuiderzee verleden (open, rust, verte)
Met boot de haven binnenvaren
Hoogteverschillen dijk op zonsondergangen
Weidsheid en rust
Vaartkade met uitzicht op sluis
De (zee) otters terug (poldergrassen herplanten)
Snelfietsers weren langs de kustwegen

Beelden door meerdere groepen gekozen

8x

6x

5x

4x

Beelden door meerdere groepen gekozen

3x

2x

Overall Dreamboard op basis van meest gekozen beelden

Fase 1: Identificatie Gooise kust
Conclusies t.b.v. Kustvisie Gooise kust

CPWW-Index

©IMA

Droom & vernieuwingskracht:
Innovaties én inventiviteit

Beschermde kwaliteiten:
fysiek & mentaal

2

10

3

4

Coolness

Warmth

Commercieel aanbod
in transacties

Insiders-factor &
de kans op relaties

CPWW-Index

©IMA

Place Coolness
Brandscape
Warm Welcome
Paars-factor
I/E/N-factor
BrandConcept
BrandManagement

Score: 15/70

Is het geheel de som der delen?

DEELGEBIEDEN GOOISE KUST

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?
Conclusies IMA:
Het is IMA opgevallen dat veel stakeholders in het gebied hun standpunten niet getoetst hebben
aan meer algemene ontwikkelingen, met name buiten de deelgebieden die zij menen te
vertegenwoordigen. De sterke focus op deelgebieden staat volgens IMA een gemeenschappelijke
kustvisie voor de Gooise Meren in de weg.

DLG 1B

DEELGEBIED 1. MUIDEN

DEELGEBIED 2. MUIDERBERG

DEELGEBIED 3. NAARDERBOS

DEELGEBIED 5. KLIFKUST

DEELGEBIED 4. NAARDEN

water (gooimeer & vecht)
voormalige zeedijk

natuur & landschap

vesting & schootsvelden

dynamiek

Volgens IMA is er bij de stakeholders onvoldoende kennis over (wettelijke) taken die buiten de
gemeente om al georganiseerd zijn. Dat uit zich onder meer in sterke, negatieve standpunten over
het presteren van de gemeentelijke organisatie op tal van terreinen waar andere organisaties dan
de gemeente primair verantwoordelijk zijn. Daarnaast is onvoldoende bekend welke activiteiten
deze buitengemeentelijke organisaties al ondernemen om zaken die door stakeholders worden
aangedragen te verbeteren. Een goed voorbeeld is de omgang met het fonteinkruid in zowel het
IJmeer als het Gooimeer. Maar liefst 22 vermeldingen daarvan komen voor in de inventarisatie van
Land-ID, maar geen enkele keer wordt melding gemaakt van een reeds beoogde
gemeenschappelijke aanpak van waterplanten door provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk
(ministerie van I&W), de randmeergemeenten verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije
Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen Watersportverbond,
Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers Nederland. Op 6 december 2019 heeft er
zelfs een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden waarin een gemeenschappelijke aanpak voor de
bestrijding van waterplanten is overeengekomen. Tijdens de participatiesessies 14 en 15 januari jl.
waren er tal van participanten die de gemeente wilden manen om in actie te komen…
De onbekendheid met nationale, (inter-)provinciale en regionale agenda’s voor wat betreft de
ontwikkeling van kustgebieden rondom het IJsselmeer, maakt dat stakeholders te vaak zaken willen
agenderen die al besproken en zelfs al geregeld zijn. Daarnaast lijkt er eveneens weinig kennis van
overeenkomsten die maken dat de gemeente moet handelen zoals het doet. Dat leidt tot een
onevenredige druk op het ontwikkelproces van voor zelfs zoiets als een kustvisie. Het nadeel is dat
opvattingen over (deel)gebieden dan los van de feitelijke maatschappij komen te staan.

‘De Gooise kust is kleiner dan je denkt…’

Dromen aan de Gooise Kust

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?

Rapportage inventarisatie fase

Conclusies IMA:
‘Je hebt nu de
kans om over de
kwaliteiten na te
denken, over het
perspectief dat je
wilt’

‘Het is belangrijk
om de balans
tussen de rustige
en drukke gebieden
te bewaren’

‘Diversiteit langs
de hele kust is
de kracht van dit
gebied’
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In het door Land-ID opgestelde rapport ‘Dromen aan de Gooise Kust’ zijn de door OKRA-IMA
geformuleerde standpunten voor wat betreft de beschrijving en omvang van de Gooise kust
logischerwijs niet verwerkt. Dat betekent dat volgens IMA het gebied dat geïnventariseerd is,
ruimschoots groter is dan het gebied dat OKRA-IMA nu van een visie voorzien. Dat betekent ook
dat veel van de aanbevelingen, meningen, bevindingen die dat rapport kleuren voor de Kustvisie
niet relevant zijn, maar waarschijnlijk wel verwachtingen bij participanten hebben gewekt. IMA
beoordeelt dat als risicovol, ook omdat er al veel partijen die zich als direct belanghebbend hebben
gezien op basis van dat rapport stelling hebben genomen en zich ook in juridische zin als partij bij
de gemeente hebben gemeld. Dat staat een ontwikkeling van het gebied nadrukkelijk in de weg.

Kwesties van leven én laten leven…

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?
Conclusies IMA:
IMA heeft middels de participatiesessies vastgesteld dat ook de term ‘natuur’ voor veel
onduidelijkheid zorgt. Als ‘de natuur’ niet precies gedefinieerd is, dan is daarmee
‘natuurbescherming’ in relatie tot recreatie en bebouwing ook een moeilijk onderwerp.
Vanzelfsprekend hebben OKRA en IMA formele begrippen als uitgangspunt genomen. In de relatie
tot natuur spreken we dan van onder meer van Natura 2000 en NNN-gebieden. Het is IMA duidelijk
geworden dat binnen de verschillende deelgebieden van de Gooise kust er veel stakeholders zijn
die menen dat elk stukje onbebouwde grond ‘natuur’ is en dat dat zo moet blijven. Dat laat onverlet
dat er ook partijen zijn die zich meer op het standpunt stellen dat indien ‘een gebied’ niet formeel
(in juridische zin) beschermde natuur is, er wel ontwikkel-mogelijkheden moeten blijven. Het is IMA
opgevallen dat deze verschillen van inzicht tot forse conflicten in het gebied hebben geleid en nog
altijd leiden. Deze conflicten werden tijdens de participatiesessies nadrukkelijk ingebracht en
zorgden daarmee voor een onevenredige druk op het proces om tot een visie voor de Gooise kust
te komen. De forse stellingnames worden extra stevig door de procedures waarin verschillende
stakeholders elkaar betrekken.
OKRA-IMA kunnen op basis van een longlist aan (vaak tegengestelde) wensen niet tot een visie
komen. Wél kan OKRA-IMA deze wensen langs de meer formele beoordeling van het gebied
leggen in een bredere context van nationale, (inter-)provinciale en regionale agenda’s. Daarnaast wil
OKRA-IMA vanzelfsprekend zelf geen partij worden in de lokale conflicten. OKRA-IMA hebben
evenwel wel een visie op de verweving van conflicten binnen het gebied. In haar visie meent OKRAIMA dan ook wel een standpunt te moeten formuleren over het gegeven van de talrijke conflicten
maar niet over een van hen in het bijzonder.

Herverkaveling 2.0

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?
Conclusies IMA:
IMA stelt op basis van de participatiesessies en de diverse aangereikte documenten eveneens vast
dat er binnen de deelgebieden zulke flinke conflicten zijn, dat deze conflicten een
gemeenschappelijke uitvoering van de kustvisie in de weg zullen staan. In IMA’s woorden; er wordt
elkaar te weinig gegund. Door een heldere zonering op basis van zowel de respectering van de
zogenaamde NO TOUCH-zones (wettelijke beperkingen) als de ‘DO TOUCH-zones’ (noodzakelijke
ruimte voor ontwikkeling) alsook toetsing aan nationale, (inter-)provinciale en regionale agenda’s
moet er letterlijk en praktisch gezocht worden naar ruimte voor elkaar. Dat is nota bene de
ondertitel van de Visie Buitenruimte van de Gemeente Gooise Meren (2018): “In de Gooise Meren
is de buitenruimte van en voor iedereen.” Om dat te realiseren meent IMA dat het noodzakelijk is
om aan ‘herverkaveling’ van belangen te doen.
Met andere woorden; als de opgaves die de gemeente heeft en moet realiseren in de ‘DO TOUCHzones’ dan zal zij daarvoor met alle (feitelijke) stakeholders tot een uitruil van belangen moeten
komen. Wellicht kan het creëren van extra ruimte daarbij behulpzaam zijn. Dat kunnen gebieden
elders binnen de gemeente zijn en/of nieuw te creëren gebieden in het water rekening houdend
met de beperkingen die ook daar gelden. OKRA-IMA zien met name voor de ontwikkeling van
Muiden en van het Naarderbos zo’n herverkaveling als noodzakelijk.

Kustdefinitie cruciaal voor ontwikkeling…

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?

coloFon

Conclusie samenvatting IMA:
Als gevolg van de (her)definiëring van de Gooise Kust in dit onderzoek is het gebied drastisch
Regio Gooi en Vechtsstreek
kleiner Programmacoördinator
dan het bijRuimte
het
aannemen van de opdracht leek. Doordat op veel plaatsen langs de Gooise
Christiaan van Zanten
en Mobiliteit
kust al op enkele meters van het water de kustbeleving is verdwenen, en op veel van die plaatsen
op hun beurt ook secundair geen effect van het gebruik van de kust is vast te stellen, vallen volgens
IMA deze gebieden buiten deze opdracht.
Opdrachtgever:

Daar waar tijdens de participatie door deelnemers is aangedrongen wel of geen standpunt in te
nemen over deze gebieden, moet IMA thans vaststellen dat de opbrengst van discussie over deze
gebieden vanuit het perspectief van de kustvisie niet relevant is.
Planteam MTD landschapsarchitecten:
Frank Meijer
Niké van Keulen
Mathé van Kranenburg
Sabine van Ruijven

landschapsarchitect en supervisor/ MTD landschapsarchitecten
landschapsarchitect en projectleider/ MTD landschapsarchitecten
landschapsarchitect/ MTD landschapsarchitecten
landschapsarchitect/ MTD landschapsarchitecten

De engere definitie van de Gooise kust zou ook een bijdrage kunnen leveren aan de
‘herverkaveling’ van belangen en ruimte die volgens IMA nodig is om binnen het gebied invulling te
kunnen geven aan de opgaves waar de gemeente voor staat.
Bronnen afbeeldingen:
bronnen als vermeld bij afbeeldingen
Foto Naardermeer voorzijde: Siewe Swart fotografie
bronnen afbeeldingen linkerbladzijde:

www.rugwervelwind.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.jachthaven.nl
http://www.hofvandelfland.nl
www.landschapnoordholland.nl/

www.thecrazytourist.com
http://rijksmonumenten.nl
www.fietsen123.nl
Flickr Creative Commons
www.cruydthoeck.nl

www.knhm.nl
www.airpano.com/
www.trouw.nl/groen
www.corvantricht.nl/
www.infonaarden.nl

landschapsbeeld gooi en vechtstreek
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De Gooise kust staat niet op zich…

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?

AGENDA
IJSSELMEERGEBIED 2050

Krachten bundelen voor het Blauwe Hart

Conclusies IMA:
Visie op het totale kustgebied. In de opdracht wordt gevraagd de integraliteit en samenhang van
het gehele kustgebied van Gooise Meren benoemen: Een beschrijving van de verhouding tussen
het kustgebied en de omgeving, zijnde Gooimeer, IJmeer en buurgemeenten (Amsterdam, Diemen,
Weesp, Almere, Huizen en Blaricum), zoals deze op dit moment is.

Verkenning IJmeer - Gooimeer
Analyse over opgaven en toekomst
IJmeer en het Gooimeer

IMA meent dat voor wat betreft het kustgebied bovenstaande ‘omgeving’ te eng benoemd is. Dit
kustgebied maakt integraal onderdeel uit van een groter gebied: het IJsselmeergebied. Voor dat
gebied is op initiatief van de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Overijssel en in
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in mei 2018 een zogenaamde
gebiedsagenda opgesteld met als titel ‘Agenda IJsselmeergebied 2050’.

1

De daarin beschreven opgaven en vragen voor dit hele gebied betreffen daarmee ook het gebied
van de Gooise kust. IMA meent dat de visie voor de Gooise kust de ‘Agenda IJsselmeergebied
2050’ als vertrekpunt voor de visie moet dienen. Het is onwenselijk en onrealistisch een ‘stand
alone’ visie voor de Gooise kust te ontwikkelen louter op basis van gemeentelijke besluitvorming en
daarbij tegelijkertijd wel aan te sluiten bij de inter-provinciale besluitvorming. Ook voor wat betreft
voor de eigen visie benodigde juridische basis en financiering van de uitvoeringsagenda die
ontwikkeld zou moeten worden op basis van de visie is het niet realistisch dat een gemeentelijke
visie voor de kust leidend zal kunnen zijn.

Ambitie: landschap
van wereldklasse
De wisselwerking tussen land en water heeft unieke
historische kwaliteiten opgeleverd en is nog steeds een
sterk onderscheidend kenmerk van het IJsselmeergebied.
De Zuiderzee was een knooppunt in de handelsoutes
van het Hanzeverbond en de VOC. De sterren op de kaart
geven de Werelderfgoedgebieden en -objecten aan.

Cultuurhistorie als leidraad voor
ruimtelijke ontwikkeling

Internationaal voorbeeld voor duurzame
ontwikkeling in deltagebieden

Ruimtelijke eenheid en
diversiteit versterken

21

Doen we wel mee?

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?
Conclusies IMA:
IMA ziet de ontwikkeling van het zogenaamde Blauwe Hart (zie ook ‘Agenda IJsselmeergebied
2050’) als belangrijkste aanknopingspunt voor de visie voor de Gooise Meren. De ontwikkeling van
de Markerwadden biedt wellicht ook inspiratie voor het ‘nieuwe’ gebied met als werktitel ‘de
Gooise kust’. Vanzelfsprekend maken de huidige eilanden als de Schelp, Hooft, Warenar, de Drost
en niet in de laatste plaats Pampus deel uit van dat concept. Indien de gemeente zich meer als
beheerder van die te ontwikkelen ‘Gooise kust’ zou manifesteren zou ze ‘wisselgeld’ hebben bij de
uitvoering van de kustvisie door middel van de hierboven beschreven herverkaveling. Er kan dan
ook gezocht worden naar een betere ontsluiting van de recreatiegebieden aan de kust door te
onderzoeken of die (deels) over/door het water kan plaatsvinden als onderdeel van een
mobiliteitsplan voor de ‘Gooise kust’. De ontwikkeling van de ‘Gooise kust’ zou ook een
onderhandelingspositie betekenen ten opzichte van de ontwikkeling van de zogenaamde
IJmeerverbinding tussen IJburg en Almere: bufferfunctie t.b.v. natuurontwikkeling.

Projecten waar we trots op zijn

A

Samen maken we
het IJsselmeergebied
weer gezond!

Marker Wadden
Het grootste natuurontwikkelingsproject van
Nederland. Hiermee draagt
Natuurmonumenten bij aan
de vitaliteit van het Blauwe
Hart. Dankzij de eilanden
ontstaan op grote schaal
oevergebieden, rietvelden en
ondiep water.

MANIFEST

Vismigratierivier Kornwerderzand

KERNWAARDEN

Vismigratierivier
Miljoenen vissen kunnen zich
straks weer verplaatsen tussen
Waddenzee en IJsselmeer
door de vismigratierivier in de
Afsluitdijk. Dit is goud waard
voor de visstand in het Blauwe
Hart.

Waar natuur en economie elkaar versterken
WADDENVERENIGING:

Het Blauwe Hart ligt als een schat bij de

gelijkheden.

goed vestigingsklimaat voor bedrijven en aan het

van het Blauwe Hart.

voor het bouwen van een weergaloos vogelparadijs: de Marker Wadden.

IT FRYSKE GEA:

FRIESLAND

C

Blijf op de hoogte!
Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond Het Blauwe Hart: abonneer
FLEVOLAND

dat polders en water één geheel vormen. NATUURMONUMENTEN:
We pakken een deel van het slibprobleem aan. Het slib gebruiken we

B

A

Kleimoerassen, wilgen-

ruimte, rust, duisternis en openheid schuilt de kracht

C

NOORD HOLLAND

HET FLEVO-LANDSCHAP:

bossen, natte graslanden én meren vormen de deltanatuur. Laat mensen ervaren

welzijn van miljoenen mensen. In kernwaarden als
De zachte zandmotor
Hoe benut je stroming en wind
om de IJsselmeerkust te beschermen? Bij het project ‘de
zachte zandmotor’ is voor het
Mirnserklif een zandbank aangelegd en bestudeert men hoe
die zich verplaatst.

Een goede verbinding tussen IJsselmeer

en Waddenzee creëert een natuurgebied van wereldklasse vol recreatieve mo-

metropoolregio Amsterdam. Het draagt bij aan een
B

HET
BLAUWE
HART
VA N
NEDERLAND

ontwerp: buro Klaas Huizenga • fotografie: Natuurmonumenten

Marker Wadden

u op de gratis digitale nieuwsbrief via
www.hetblauwehart.org! Daar vindt u
ook meer informatie.

HET
BLAUWE
HART
VA N
NEDERLAND

Schoon water, natuurrijke oevers en ondiepten zijn

belangrijk voor het gebied. Net als rust voor de vogels. En voor de mens.

LANDSCHAP NOORD-HOLLAND: Een goede verbinding tussen oever en achterland beschermt de hoge natuurwaarde van veenweide en
meertjes langs de dijk. IJSSELMEERVERENIGING: Wij willen draag-

vlak creëren voor een samenhangende visie waardoor landschap én economie
floreren.

SPORTVISSERIJ NEDERLAND: Laten we de visstand en

het ecosysteem herstellen. Dan kunnen we echt genieten van de weidsheid van
het IJsselmeer.

Integrale visie op waterrecreatie is noodzakelijk!

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?

Onderzoek havens en waterrecreatie
gemeente Gooise Meren
B

ee

de

e Aan de Gooise Kust

Concept

Conclusies IMA:
Het ‘Onderzoek havens en waterrecreatie gemeente Gooise Meren’ is een belangrijke bouwsteen
voor deze visie. Met name de toekomst van de watersport (van bezit van kajuitboten naar een
deeleconomie van o.m. sloepen voor dagrecreatie) vraagt om nadere uitwerking van de plannen
van de diverse stakeholders aan de kust.
Zeker met het oog op de forse vergrijzing van de inwoners van de kustplaatsen (zeker in vergelijking
met plaatsen als Bussum) vraagt dat om een aanpak die ook (of vooral) over 10-20 jaar hout snijdt.
In de werkzaamheden die IMA heeft uitgevoerd voor haar Fase 2 is daarom fors rekening gehouden
met de kijk op trends en ontwikkelingen vanuit een jonge(re) doelgroep dan tijdens de participaties
gemiddeld aanwezig is geweest.
Veel van de initiatieven tot ontwikkeling sluiten eerder aan bij de huidige status qua en wensen op
de kortere termijn. Een aantal van die wensen suggereren een groter economisch belang dan dat
op basis van het onderzoek te beredeneren is. Omdat de kustvisie primair integraal is en pas
secundair over de deelgebieden gaat, is het cruciaal dat er een realistische benadering voor de
ontwikkeling van de watersport binnen de gemeente wordt gekozen. Wellicht moet ook hier naar
een herverkaveling van belangen worden gestreefd.

Lelystad, 8 januari 2020

Samenvatting

In welke context/binnen welke schaalgrootte wil de Gooise kust haar eigen toekomst kunnen
bepalen?
Conclusie samenvatting IMA:
• Er is een heldere kustdefinitie noodzakelijk om tot een eenduidige beeldvorming van het gebied
te komen. Zonder die eenduidige beeldvorming is er geen sterke context voor waardering voor
het gebied. Dat staat zowel behoud van kwaliteiten alsook het ontwikkelen van nieuwe
kwaliteiten in de weg.
• Niets doen leidt niet tot het door de stakeholders gewenste behoud van kwaliteit.
• Zonder herverkaveling van ruimte en belangen gaat/blijft het gebied ‘op slot’ met als gevolg dat
noodzakelijke ontwikkelingen niet tot stand zullen worden gebracht.
• Gooise Meren moet bepalen voor welke opgaves zij formeel ‘aan de lat staat’. Voor de overige
opgaves moet zij een actief informerend beleid formuleren opdat haar inwoners weten wat zij wel
en niet van haar lokale overheid mag verwachten.
• Voor bovengemeentelijke opgaves moet Gooise Meren haar positie bepalen op tal van schalen
(Regio Gooi en Vecht, provinciaal, IJsselmeergebied, landelijk. Deze positie moet het gevolg zijn
van integraal beleid op terreinen als wonen, recreatie, mobiliteit, energietransitie en milieu.

Fase 2: Marketing Landscape Gooise kust
Hoe wordt de Gooise kust?

Trends & Ontwikkelingen
blijft alles zoals het is?

LANDSCHAPSBEELD

GOOI EN VECHTSTREEK

Vandaag is de toekomst van gisteren…

Cultuurhistorische
IJsselmeerbiografie
Synthese met ruimtelijke karakteristieken
als bouwstenen voor ontwikkeling

Vandaag is de toekomst van gisteren…

Trends & Ontwikkelingen
blijft alles zoals het is?

Vandaag is de toekomst van gisteren…

TOERISME, RECREATIE, WATER EN HAVENS AAN DE GOOISE KUST
Legenda
Bebouwd gebied
Wegen
Trein

Toerisme en recreatie

Landschap, water en havens
Bossen
Heide
Zandgronden
Zuiderzeelandschap
Almere

Golf en minigolf

Veenweidegebied

IJburg

Windsurfen
Beoogde nieuwe vaarverbinding
Sluizen
Vaargeul

Muiden

Muiderberg

Weesp

Huizen
Naarden

Bussum

Dromen aan de Gooise Kust
Visie Buitenruimte
In Gooise Meren is de buitenruimte van en voor iedereen

Rapportage inventarisatie fase

Ruimte voor Ondernemerschap

‘Je hebt nu de
kans om over de
kwaliteiten na te
denken, over het
perspectief dat je
wilt’

Economische visie Gooise Meren 2040
Amsterdam

Water, bron van recreatie
Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030

‘Het is belangrijk
om de balans
tussen de rustige
en drukke gebieden
te bewaren’

Bussum, januari 2018

Muiden

Diemen

Muiderberg

‘Diversiteit langs
de hele kust is
de kracht van dit
gebied’

Weesp
Huizen
Naarden

Blaricum
Bussum

Hilversum

VISIE

Laren
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Kaart gebied 2040?

Grote toename woningen…

Toekomst Gooise kust,
door wie wordt die bepaald?

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?

EINDRAPPORT

MIRT-ONDERZOEK
OOSTKANT AMSTERDAM

RESULTATEN VAN HET MIRT-ONDERZOEK

EINDRAPPORT
RESULTATEN VAN HET
MIRT-ONDERZOEK

Bron: MIRT-onderzoek (2017)

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?

IJMEER
Ruimtelijk-landschappelijk perspectief & recreatieve kansen
Actie 2 uit Samenwerkingsagenda Amsterdam - Almere, thema “IJmeer Centraal Recreatief Waterpark”

15 oktober 2018

AGENDA
IJSSELMEERGEBIED 2050

Krachten bundelen voor het Blauwe Hart

DIEMERSCHEG
Beheer- en ontwikkelstrategie
Deel Ontwikkelperspectief

september 2019
CONCEPT
70% versie

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?

Organisatiemodel
Agenda IJsselmeergebied
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Overzicht van lopende en voorgenomen gebiedsprocessen
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IJsselmeer 2050 - waar is de Gooise stuurgroep?

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?
MR A -ve r ke n n i n g M a r ke r m ee r IJ m ee r
ve r s ie - de f i n i t ie f
p r ov i n c i e N o o r d - H o l l a n d, p r ov i n c i e Fl evo l a n d, ge m ee n t e A m s t e r da m
2017-10 - 24
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MRA-verkenning Markermeer IJmeer

1

MRA-verkenning Markermeer IJmeer

MRA-verkenning Markermeer IJmeer

Ruimtelijk systeem

Projecten omgeving

IJsselmeer

Fietsrondje Markermeer IJmeer
Vervoer over water (indicatief)
Recreatieve vaarwegen (IVS - Rijkswaterstaat)
Verschil in schaalgrootte, westelijk = verweven, kleinschalig; oostelijk = robuust en grootschaliger
Transport vaarwegen
Waterdiepte gradiënt
Grote openheid ruimtelijke eenheden
Hoorn
Lange zichtlijnen
Baaien en kapen
Waterverbindingen buiten het meer
Watersysteem uitwissleing
Oeverrecreatie
Jachthaven met capaciteit > 500 schepen
Jachthaven met capaciteit 150 - 500 schepen
Jachthaven met capaciteit < 140 schepen
Veenlandschap
Kleilandschap
Zandlandschap

Enkhuizen

Hoorn

Markermeer
Lelystad

Woningbouwplan (vastgesteld, onherroepelijk)
Amsterdam
Almere
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Bron: Metropoolregio Amsterdam 2017

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?

Gezamenlijke aanpak waterplanten in zuidelijk deel IJsselmeergebied
Er zijn afspraken gemaakt over het beheer van waterplanten die overlast
geven voor de waterrecreatie in het Markermeer-IJmeer en de Randmeren.
De provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de
randmeergemeenten verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren,
de gemeenten Almere en Hoorn en de waterrecreatiepartijen
Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en Toerzeilers
Nederland hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend
tijdens de landelijke waterplantenconferentie op 6 december 2019.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst 2019

Waterplantengroei neemt toe door betere waterkwaliteit
Met de toegenomen waterkwaliteit in het Markermeer-IJmeer en de
Randmeren is de afgelopen jaren de groei van waterplanten enorm
toegenomen. Dat is goed voor de natuur. Echter, de tot aan het
wateroppervlak groeiende waterplanten (Fonteinkruiden) zorgen ook voor
hinder. Het vaargebied voor de waterrecreatie wordt beperkt, de
bereikbaarheid van jachthavens wordt slechter, er ontstaan onveilige situaties
doordat beroeps- en recreatievaart gedwongen worden om samen in de
vaargeul te varen, hulpdiensten komen door de waterplanten soms lastiger ter
plaatse en bij de kust hebben zwemmers en bezoekers last van de
waterplantenresten.

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?

Verkenning IJmeer - Gooimeer
Analyse over opgaven en toekomst
IJmeer en het Gooimeer

1

Bron: Regio Gooi en Vechtstreek 2018

Toekomst watersport in Nederland en dus ook aan de Gooise kust…

“De traditionele klant van veel HISWA-leden is de grote bootbezitter. Juist in die
groep slaat de vergrijzing toe. We zien dat we met de kleinere laagdrempelige
watersport, zoals kanovaren, suppen en kleine zeilbootjes, juist een nieuwe
doelgroep kunnen interesseren voor de watersport. Wie eenmaal is geraakt door
het watersportvirus, zal waarschijnlijk lang fan blijven. Zo willen we de toekomst
van de watersportsector zeker stellen. Een andere activiteit die inspeelt op het
binden van klanten is het aanspreken van herintreders; mensen die vroeger wel
het water op gingen en het zijn ‘vergeten’, en nu wellicht in aanmerking komen
voor andere vormen van watersport.”

Geert Dijks - HISWA

Wie wil nog een eigen boot?

Toekomst Gooise kust, door wie wordt die bepaald?

Deadline GM t.o.v. 2040

Bron: Min. Volksgezondheid (2018)

Bron: CBS (2019)

Bron: MIRT-onderzoek (2017)

Bron: Regionale Woonvisie RGV (2016)

Deadline t.o.v. 2040

Bron: Min. Volksgezondheid (2018)
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Fase 2: het Marketing Landscape
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen-Welzijn

Burnout en overprikkeldheid…

Het is al langere tijd bekend dat het aantal burnouts onder de werkende bevolking hoog is.
Maar ook de mensen die nét beginnen met werken of nog studeren krijgen vaak met
stressklachten of een burnout te maken
Het is een groot en groeiend probleem. 1 op de 6-7 werknemers krijgt hier mee te maken.
In de zorg en het onderwijs ligt het percentage zelfs nog hoger.
Zomaar wat oorzaken die worden genoemd:
• Hoge druk, ‘alles kan, maakt keuzes ingewikkeld, Een goed leven is een druk leven’
• We willen niets missen
• De hoeveelheid prikkels die we op een dag krijgen
• Veel moeten regelen

Burnout herstel

Daardoor is een tweede trend ontstaan die alleen maar toe zal nemen:
•
•
•
•

Belang van regelmatig (matig intensief) bewegen en van sporten
Belang van prikkels af en toe verminderen/wegnemen
Yoga, meditatie, mindfullness
Balans tussen inspanning en ontspanning

Nordic kijk op gezondheid

Seizoenen
We hebben een sterkere wisseling van seizoenen dan bijvoorbeeld in zuidelijkere landen.
Zowel in weer, temperatuur als daglicht zit er een groot verschil tussen de jaargetijden.
We leven daarom ook meer met de seizoenen.
Binnen & buiten
Natuur
Rode blos op de wangen wordt als ‘gezond’ getypeerd
Genieten van de wisseling van seizoenen

Scandinavische kijk op gezondheid

Stockholm heeft heel veel parken en (echt!) duizenden eilanden. Je zit dus nooit ver van de natuur.
Er zijn erg veel wandel/hardlooppaden (in een gekoppeld netwerk) aangelegd.
Op een gemiddelde zondag met weinig daglicht lijkt het wel alsof de hele stad uitloopt om frisse lucht
in te ademen..
De stad is ingericht om te bewegen…

Scandinavische kijk op gezondheid

In Noorwegen worden in de openbare ruimte veel (hoge kwaliteit) moderne faciliteiten ontwikkeld om
het recreëren nóg leuker te maken.
Deze uitzichtpunten of wandelhutten worden hotspots en zelfs een reden om de natuur in te gaan

Groen doet wat met mensen

Groen doet wat met mensen
• Belang van groen en natuur
• Effect op de mens
• Planten binnen zijn weer trend en dat is voorlopig (gelukkig) nog niet over.

Note
Veel (buiten)beplanting lijkt op elkaar.
Hoe zorg je ervoor dat je groenaanleg letterlijk ‘geworteld’ en herkenbaar is?

Fase 2: het Marketing Landscape
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen-Vertier

Iets-ergens-nu

De discotheek sterft uit…
Thuis met vrienden ‘chillen’ of naar grote feesten en festivals.
Het gevoel dat een festival oproept. Voor ieder wat wils. Tijdelijkheid!
Vergelijkbaar met de coolness van Berlijn; ‘alles kan hier nog’. Zoals: ’niet aangeharkt, flexibel en niet
permanent’

Iets-Ergens-Nu

Iets-Ergens-Nu is van alle tijden…
De strandpaviljoens die seizoensgebonden zijn
Openluchttheaters
Drijvende horeca in de stad in het seizoen
Dit zijn ook allemaal varianten op het Iets-Ergens-Nu gevoel

Fase 2: het Marketing Landscape
Maatschappelijke trends en ontwikkelingenArchitectuur, materiaal, signing en sfeer

Visie op openbare ruimte

Deense visie op openbare ruimte
• “If you design for cars, you get cars. If you design for people, you get public space” Jan Gehl
• Iedereen heeft recht op ‘design en kwaliteit’ ongeacht je portemonnee
• Voorbeelden Superkilen & Nordhavn

Iconen

Herkenbare iconen of ‘signs’ markeren een gebied en kunnen ook ‘afspreekpunten’ zijn.
Voorbeeld:
•
•
•
•

Groot Dalahast - foto is tevens souvenir
ANWB Borden Den Haag met ooievaar en Amsterdam met Andreaskruizen
Amsterdammertje, ook in moderne vormen
Prullenbakken zoals bijv Gotenburg

Identiteitsgebonden openbare ruimte
Gebruik van materialen en stijlen ‘verraadt’ in welk deel van de wereld je bent.
Bij voorbeeld:
Luchthaven Kopenhagen
•
•
•
•

Gebruik van hout
Strakke lijnen en Deense architectuur
Deens design zoals Arne Jacobsen en Normann Copenhagen
Winkels van Deense merken

Identiteitsgebonden openbare ruimte

Gebruik van materialen en stijlen ‘verraadt’ in welk deel van de wereld je bent.
Voorbeeld:
Opera house in Oslo
•
•
•
•

Buitenzijde vorm van ‘kruiend ijs’
Koel en strak van buiten
Multifunctioneel dak (in de zomer worden er ook events en concerten op het dak gegeven)
Binnen warm, strak en veel gebruik van natuurlijke materialen

Hotelconcepten

Wat kunnen (moeten!) we leren van moderne hotelconcepten in Noord-West Europa?
• Casual chic
• Geen traditionele houding van het personeel. (Amicaal en gezellig; ook lokale gids voor de niet
toeristische hotspots- je wilt je insider voelen)
• Hotellobby’s zijn ontmoetingsplekken én werkplekken
• Hotels zijn showrooms voor interieurmerken
• Interieurtrends worden in horeca gepresenteerd aan de consument.
• Leuke extra’s in de algemene ruimtes van het hotel zorgen voor extra aantrekkingskracht
• Hotelrestaurants zijn allang niet meer de restaurants waar je liever niet eet
• Mensen willen zich thuis voelen in een hotellobby
• Shops in hotellobby’s (en musea) zijn de enige offline retailformules waar nog steeds groei in zit)

Paar voorbeelden van dit soort hotels
• Hobo Stockholm
• Scandic Camper Stockholm
• Manon les suites in Kopenhagen
• 25 hours hotels in Berlijn, Hamburg etc
• The Hoxton in Amsterdam
• De Hallen in Amsterdam
• en vele anderen…

Nordic Food beweging

Wat heeft de Nordic Food beweging ons gebracht?
• Lokaal eten
• Puur eten
• Seizoensgebonden eten
• Veel groente op het bord
• Biologisch vlees en vis

Uitstraling en bediening
• Minder formeel
• Meestal geen tafellinnen
• Bediening buigt niet als knipmes, maar is casual en informeel
• Storytelling over producten
Gaat de Nederlandse Low food beweging dit ook bereiken? Nu al 13 restaurants/barren in de top 50
van worlds best discoveries…

Duurzaam en natuurlijk

Duurzaamheid
Natuurlijke materialen
CO2 Neutraal bouwen
Houtbouw
Lees het artikel over houtbouw hier:
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-het-huis-van-de-toekomst-van-hout-is~bfd29dfc/

Waarde-ontwikkeling
Hoe willen we dat de Gooise kust gewaardeerd wordt?

Waarde-ontwikkeling
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DoEl En
waarDEsTEllIng
Doel
Dit landschapsbeeld beoogt een overzicht te geven van de beeldbepalende landschappelijke structuren en elementen en ruimtelijke eenheden
in de regio Gooi en Vechtstreek. Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van een studie naar de relevante historische ontwikkelingen in
het gebied, een ruimtelijk beeld van het huidige landschap en een waardering hiervan. Deze analyse kan als volgt worden omschreven:
De meest beeldbepalende referentieperiode voor het huidige landschap van Gooi en Vechtstreek is omstreeks het begin van de industriële
revolutie (circa 1850 tot 1900); het ruimtelijke beeld uit deze periode zou als inspiratiebron kunnen dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen in
de toekomst. Gooi en de Vechtstreek kenmerkt zich dan door een uitzonderlijk gevarieerd en onderscheidend samenstel van landschappen en
een rijk cultuurhistorisch en militair verleden. Het landschap is dan te beschrijven als het samenstel van vier karakteristieke landschappelijke
eenheden die in grote lijnen de ontwikkelingsgeschiedenis en het grondgebruik in het gebied verklaren; 1) het Gooi (hooggelegen
zandgronden), 2) het veengebied (laaggelegen veengronden), 3) de rivier de Vecht met aangrenzende gronden ofwel de Vechtstreek en 4)
de (voormalige) Zuiderzee met de zeedijk. In het gebied is vervolgens een aantal landschappelijke structuren aanwezig, die deze eenheden
overschrijden.
Ondanks de enorme impact van onder meer woningbouw, infrastructuur en de transformatie van de Zuiderzee, op het ruimtelijk beeld van de
regio, is er nog steeds een divers en uniek landschap aanwezig; de vier landschappelijke eenheden zijn nog steeds herkenbaar. Binnen deze
landschappelijke eenheden zijn verschillende structuren en elementen te onderscheiden, die belangrijke cultuurhistorische en/of ecologische
waarden vertegenwoordigen. En er zijn in de regio structuren en elementen aanwezig die typerend zijn voor het gehele gebied, zoals de
militaire structuurelementen en de voormalige buitenplaatsen.
Ook beleidsmatig wordt de regio hoog gewaardeerd: grote delen vallen op basis van hun ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische
waarden binnen nationale of internationale beschermingsregimes.
Het Gooi
De ligging van het Gooi op de hoge zandgronden van de stuwwal toont zich in diverse landschappelijke structuren en elementen.
Zeer karakteristieke gegevenheden zijn de brinkdorpen en het grondgebruik door de Erfgooiers.
De verkaveling wordt gekenmerkt door een typische radiale structuur, welke samenhangt met de schaapsdriften en de centraal gelegen brinken
verbindt met de engen, meenten en woeste gronden.
Vanaf de 17e eeuw worden met name de flanken van de stuwwal aantrekkelijk voor de vestiging van landgoederen en buitenplaatsen.
De geologische ontstaansgeschiedenis van de stuwwallen in het Gooi is nog duidelijk herkenbaar en toont zich met name in de aanwezige
hoogteverschillen, de zandafgravingen, het grondgebruik en de karakteristieke flora en fauna.
In de Gooise dorpen zijn vaak alleen in de oude kern de kenmerken en oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteiten nog zichtbaar. De dorpen zijn
intussen flink uitgebreid; slechts enkele brinken zijn behouden gebleven en er zijn weinig onbebouwde engen en meenten.
De geschiedenis van de Erfgooiers is nog afleesbaar in de heide- en bosgebieden, die in de regel in eigendom zijn van het Goois
Natuurreservaat.
De landgoederen en buitenplaatsen, op de overgangen van de zand- naar de veengronden, zijn op enkele plekken nog in hun volle glorie te
bewonderen, zoals in ’s Graveland. Andere buitenplaatsen zijn gesloopt of verkaveld. Regelmatig is de oorspronkelijke aanleg nog herkenbaar
in de aanwezige hoogteverschillen, lanenstelsels en waterlopen. Dit geldt ook voor landgoederen, die op enkele plekken zijn getransformeerd
tot villaparken. Langs de randen van bos en heide liggen enkele villawijken met een zeer groen karakter: een voor het Gooi zeer karakteristiek
woonmilieu.
Het veengebied
In het veengebied is door de Grote Ontginning een zeer karakteristieke kavel- en polderstructuur ontstaan. Vanuit de lineaire
ontginningsbasis, waarlangs ook de bewoning en ontsluiting van het gebied geordend zijn, is het achtergelegen gebied ontgonnen en
afgegraven. De vorm en omvang van de turfwinning is hier nog steeds in grote mate bepalend voor het ruimtelijke beeld. Waar aanvankelijk
een landschap ontstond bestaande uit legakkers en petgaten zijn nu, door de voortgaande afbraak van veen, omvangrijke veenplassen
aanwezig. Dit proces zet zich nog steeds voort. Met name aan de westzijde van de plassen zijn hierbij de legakkers en verlande gebieden meer
begroeid geraakt. Richting de stuwwal neemt de openheid toe en is de opstrekkende verkaveling nog goed zichtbaar.
Grote impact op het veengebied heeft het droogmalen van het Horstermeer gehad. Met name omdat hiermee ook uit omliggende gebieden
gebiedseigen water werd onttrokken.
< De Hollandse Tafelberm in Blaricum (bron: www.meimaandfietsmaand.nl)
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Waarde-ontwikkeling
Legenda
Vechtgronden

Bewoningsvormen

Veengronden

Verdedigingslinies

Zandgronden

Landverbinding

Waterverbinding

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.
De Vechtstreek
De Vecht is, in geologisch perspectief, met haar circa 1000 jaar nog niet zo’n oud landschappelijk element, maar wel bepalend zeer bepalend
voor het ruimtelijke beeld van het omliggende landschap. De bewoning is geconcentreerd langs de Vecht in de vechtsteden; zo ontstonden
Muiden en Weesp. Verder is de bebouwing, in de vorm van buitenplaatsen en boerderijen, geordend op de hogere oeverwal en oriënteert zich
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
De Zuiderzee heeft een grote invloed gehad op het landschap in het gebied. Ook na de omzetting van zee naar IJsselmeer en het ontstaan
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.

< Landschapsbeeld van de Gooi en Vechtstreek
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Waarde-ontwikkeling

Legenda

Bewoningsvorm

Lijnstructuren

-Vechtsteden

-Vecht

Landschappen

-Ontginningsdijken

-Vaarten

-Open polders

-Brinkdorpen

-Radiaal wegenpatroon

-Bos en heide

Landgoederen

Verdedigingslinies

-IJmeer en Gooimeer

-Aan de Vecht

-Vestingsteden + schootsvelden

-Nieuwe Hollandse Waterlinie

-Buitenplaatsen Gooi

-Forten

-Veenplassen

-Stelling van Amsterdam

-Zeedijk

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.

< Beeldbepalende landschappelijke elementen en ruimtelijke eenheden
landschapsbeeld gooi en vechtstreek

81

Waarde-ontwikkeling

Als er geen ruimte is voor beweging…
• Wettelijke opgaves (milieu, energie, wonen & recreëren, ondernemen)
• Natuurlijke toename druk op gebied (bedreiging rust, natuurwaarden, etc.)
• Handhavingscapaciteit (leiden meer regels tot regulering?)

NOT TOUCH ZONES

NATURA2000
= NOT TOUCH ZONES
+

NNN / AARDKUNDIGE WAARDE

+

ERFGOED

Wat als we niets doen?

Bij toenemende druk en bij gebrek aan handhaving ontstaan er ‘nieuwe wegen’.
Deze wegen creëren ‘gewoonterecht’ en daarmee ontwikkelt een plek zichzelf.
Dat geldt op microniveau zowel als op macroniveau. Ontwikkelaars lopen regelmatig
voor de wetgeving uit…
De kracht van de context!

Waarde-ontwikkeling: Wat als we wel iets doen?

Van olifantenpad naar nudging…
Don’t fight the forces, use them!
De kracht van de context!

Waarde-ontwikkeling: Wat als we zelf initiatief nemen?

Van ‘business case’ & ‘best practice’ naar passend bij de identiteit…
De kracht van de context!
De Gemeente Gooise Meren moet de context bepalen voor behoud en ontwikkeling van haar kwaliteiten. Zonder
eigen context gebaseerd op de gemeenschappelijke identiteit van het gebied (place brand) past alles en niets.
Dan wordt macht en mening leidend en regeert de waan van de dag…

Fase 2: het Marketing Landscape
Het Marketing Landscape voor de Gooise Kust

Imago Gooise kust toekomst?

Wonen, werken en recreëren in relatieve rust?

Van:

’t Gooise Minderen: weinig, maar op hoog niveau
Van IJburg naar Pampus, van Pampus naar Muiden en weer terug naar IJburg. Dat is opgeteld net
geen 14 km varen. Al vanaf het verlaten van IJburg verandert alles; het tempo langzaam genoeg
om alle indrukken rustig in je op te nemen, het geluid van tram en toeter maakt plaats voor
watergeklots en wind (hoor ik daar een aalscholver?), de uitlaatgassen maken plaats voor de geur
van (rottende) waterplanten. In enkele minuten ontspant je lichaam en ben je niet alleen letterlijk
maar ook figuurlijk in een andere wereld. Die wereld ligt vanaf de snelweg A1 verstopt achter de
nieuwbouw typische IJsselmeerplaatsen als Muiden, Muiderberg en Naarden. Ver weg, maar niet
onbereikbaar voor wie de moeite wil nemen. De auto geparkeerd onderaan de snelweg op de
ruime parkeerplaats en de route te voet of te fiets vervolgend. Eerst nog polder en bebouwing en
dan, bijna als verrassing de rustige wallenkant van het zuidelijkste puntje van de voormalige
Zuiderzee.
Verrassend veel natuur op zo’n smalle strook. Langs de kant, rondom de talrijke monumenten van
vestingwerken en natuurlijk bij het Muiderslot. In de bossen van Valkeveen vind je naast bekende
BN’ers ook de zeldzamere vogels als zwarte specht en zwarte zwaan.

Naar:

In tijden waar de burn-outs van epidemische omvang lijken te worden, is een een gebied met
relatieve rust tussen de oprukkende randgemeenten eerder noodzaak dan luxe. Andersom
verdienen bewoners en bezoekers dat het gebied duurzaam ontwikkeld wordt zodat het geen
verzameling losse postzegels van historische waarde wordt, maar een samenhangende kust waar
de kwaliteitsverwachtingen worden waargemaakt. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor
rustzoekers uit de omgeving.
Hoe vredevoller bewoners elkaars belangen erkennen, hoe vredevoller ook bezoekers er zullen
verblijven. Kortom; het mag allemaal wel een beetje minder versnipperd en minder defensief
worden aangepakt, dit mooie gebied dat volop kansen biedt de perfecte overloop van het groene
hart naar het blauwe hart te worden. Met mooie, goed onderhouden uitspanningen met uitzicht op
water en groen. Met recreatie waar motoren geen rol van betekenis spelen (wandelen, fietsen,
rustig varen, roeien, zeilen én golfen) in een gekoesterde omgeving waar bewust gekozen is voor
een tandje minder.
’t Gooise Minderen in Gooise Meren kan een begrip in de regio worden;
weinig, maar op hoog niveau…

Doorkijkje richting Masterplan:
versterken paars aanbod & iets-ergens-nu

Kleinschalige luxe verblijfs-accommodaties
Denk aan:
• Drijvende accommodatie aan een steiger
• Luxe glamping
• Boardwalk-accommodatie
Programma van Eisen:
• Kleinschalig
• Zeer luxe
• Duurzaam en gebruik hoogwaardige materialen
• Ingericht met regionaal/Nederlandse spullen. Geproduceerd in Nederland/Europa. CO2 neutraal
• Concept passend bij de waarden van Gooise meren
• Bucketlist-waardig

Haute Picknick

Denk aan:
•
•
•
•
•

Luxe picknickplekken in de natuur
Op verrassende plekken langs het water en in park (bijv het park van de golfbaan)
Sommige (deels) overdekt
Plekken kun je online ‘reserveren’ (aangekleed en met een chef op locatie?)
(horeca) ondernemers kunnen aanhaken door luxe picknickmanden en sets te verkopen/verhuren (incl
kaarsen, lantaarns, vachtjes, kussens, borden en bestek om een echte ‘instagrammable’ picknick te
faciliteren) Dit moet dan uitzonderlijk goed en bijzonder zijn!
• Unieke ervaring met familie of vrienden (ook bucketlist-waardig)
• Year round aanbod. Dus ook een bijzondere winter picknick
• Hoeft dus niet goedkoop te zijn!

Sculpture by the sea- Sydney en Aarhus
The Sculpture by the Sea exhibition in Sydney and Perth is Australia's largest annual outdoor sculpture
exhibition. This exhibition was initiated in 1997, at Bondi Beach and it featured sculptures by both Australian
and overseas artists. In 2005, a companion event was established at Cottesloe Beach in Western Australia
featuring over 70 artists. In 2009 it was announced that Aarhus in Denmark would host the first Sculpture by
the Sea exhibition outside of Australia
Een eigen variant op het ‘Sculpture by the sea festival’
Wandelroute door gemeente Gooise meren. Zoveel mogelijk langs het water en anders door het groen
Passend bij de Identiteit van Gooise meren
Vergroten iets-ergens-nu-factor

Theater en badhuis Gooise Meren

Denk aan:
Drijvende openbare ruimte
Met badhuis
Met kleinschalig ‘theater’
Natuurlijke duurzame materialen
Hoge kwaliteit

for cool places…

