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TERUGKOPPELING INSPIRATIESESSIE KWALITEITSPLEK 

‘Kustlijn en havens langs de Zuiderzee’ 
17 september  2018,  De Boerderij, Hellingstraat 9, Huizen 
 

VIJF KWALITEITSPLEKKEN 

Regionaal zijn in 2017 vijf kwaliteitsplekken vastgesteld. De vijf kwaliteitsplekken vormen samen dé 

unieke kwaliteit van de regio. De vijf kwaliteitsplekken zijn: 

 

 

 

1. Kustlijn en havens langs de Zuiderzee 

2. Kunstdorpen 

3. Mediastad 

4. Buitenplaatsen en Plassengebied 

5. Fortenland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van de avond is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de kwaliteitsplek en te kijken op welke 

manier de kwaliteitsplek verder ontwikkeld kan worden.  

 

HERKENBAAR KWALITEITSBEELD? 

Ellen van Vossen (Stadsmanager Muiden) en Nienke de Wit (directeur Huizer Museum) laten aan de 

hand van een filmpje zien wat de kwaliteitsplek voor hen betekent. Ook gaan ze in hun filmpje in op 

mogelijkheden om de kwaliteitsplek te verbeteren.  

 

Vanuit de zaal worden de volgende elementen naar voren gebracht: 

 Water: verbinding over water en kwaliteit (Fonteinkruid maakt watersport moeizaam). 

 Houd rekening met het uitzicht op de kustlijn, we moeten hier zuinig op zijn. Behoud kustlijn vs. 

nieuwe ontwikkelingen. 

 Er zijn meer kwaliteiten naast recreatie (bv. cultuur-historisch, zoals het oude vissersdorp en de 

verhalen van het vissersverleden). Belangrijk om alle kwaliteiten in beeld te brengen. 

 Gebied is onderdeel van Natura 2000 (Europees netwerk van beschermde natuurgebieden). 

 Kansen om verbinding te maken tussen natuur en cultuur (voorbeeld Stockholm). 

 

ONTWIKKELINGEN 

Na een korte toelichting van de kwaliteitsplek vanuit verschillende perspectieven (cultureel en 

cultuurhistorisch, toeristisch-recreatief en landschappelijk) wordt een aantal actuele ontwikkelingen 

toegelicht. Deze worden vervolgens aangevuld door de aanwezigen.  
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Dit leidt tot het volgende overzicht: 

 Gastvrije Randmeren (samenwerkingsverband dat een uitvoeringsagenda Recreatieontwikkeling 

Randmeren heeft opgesteld om samenhang in ontwikkelingen te brengen. Gooimeer sterker 

recreatief op de kaart zetten). 

 Kustvisies Huizen, Blaricum en Gooise Meren (door afzonderlijke gemeenten, regionaal van belang 

om deze goed met elkaar af te stemmen). 

 Verkenning IJmeer/Gooimeer (analyse over de toekomst). 

 Regionaal wandelnetwerk in ontwikkeling (wordt in 2019 opgeleverd). 

 Fietsknooppuntennetwerk Gooi & Vecht geactualiseerd en verder optimaliseren. 

 Geopark Gooi & Vecht (burgerinitiatief om de geologische waarden in de regio onder de aandacht 

te brengen). 

 Regionale samenwerking tussen culturele instellingen (Mondriaanwerkgroep). 

 Floriade 2022 (er komt geen inzending op het Floriade terrein, wel worden voorstellen ontwikkeld 

om het toeristisch-recreatief aanbod te versterken, al dan niet in relatie tot de Floriade). 

 MRA aansluiting (nauwere samenwerking op onderdeel Kunst, Cultuur en Erfgoed). 

 

AAN DE SLAG IN GROEPEN: OP ZOEK NAAR ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN 

In vier groepen wordt gesproken over de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kwaliteitsplek. Welke 

kansen zijn er? Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke ideeën en projecten komen naar voren?  

 

Hoofdlijnen terugkoppeling groepen: 

 We hebben al heel veel, maak dit inzichtelijk en zorg voor verbinding stakeholders. 

 Afstemmen en keuzes maken (politiek) is nodig. Note: dit punt is opgepakt; zie rol wethouders bij 

‘vervolg’.  
 Natuur is een randvoorwaarde en natuur & recreatie kunnen elkaar versterken. Leefbaarheid is een 

andere belangrijke randvoorwaarde. Op zoek naar een balans bewoners - bezoekers – natuur. 

 Gemeenten zijn bezig met eigen visies en hebben eigen ambities. Regio Gooi en Vechtstreek moet 

de afstemming/regie organiseren. 

 Belangrijke rol voor burgerparticipatie  

(vroegtijdig betrekken). 

 Belangrijk om eigen identiteit te behouden 

(voorbeeld dat genoemd is: kleinschaligheid – 

dorps). 

 Neem een voorbeeld aan het Eemsnoer – 

kralensnoer langs de kust. 

 Water is de verbinding tussen alles. Voorbeeld 

is een mogelijke OV verbinding tussen Huizen 

en Almere.  

 Verbinding tussen kwaliteitsplekken versterken: 

binnen kwaliteitsplek en naar andere 

kwaliteitsplekken. 

 Parels goed verbinden (varen, fietsen, wandelen).  

 Zo veel mogelijk duurzaam (duurzaam vervoer). 

 Gooise Tram. 

 Heb aandacht voor productontwikkelingen, waaronder hotels en infrastructuur. Ook genoemd zijn: 

groot bezoekerscentrum voor deze plek, Goois Museum, hop on – hop off bus, deelfietsen/witte 

fietsenplan. Ontwikkelingen moeten ook aanwinst zijn voor inwoners. 

 Nieuwe kwaliteitsplekken ontwikkelen: eilandjes voor de kust, ‘Gooise Wadden’. 



  

3 

 

 

KANSRIJKE OPTIES 

Na de terugkoppeling uit de groepen is gezocht naar de meest kansrijke opties. De volgende zijn 

genoemd: 

 Vervoer over water 

 Parelsnoer (bestaande parels ‘oppoetsen’, niet alleen nieuwe parels, ‘projectenboek’) 
 Regionale uit-agenda realiseren (afgestemde activiteiten) 

 Gezamenlijke kustvisie van gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum 

 Regiomuseum (Goois Museum) 

 CERT-bestuurders regie voeren 

 

VERVOLG  

Voor de  kwaliteitsplek ‘Kustlijn en havens langs de Zuiderzee’ zijn de kansrijke parels verzameld. Voor 

de andere vier kwaliteitsplekken wordt dit ook gedaan. Na afloop van alle vijf de inspiratiesessies 

bepalen de wethouders Cultuur & Recreatie in de regio Gooi en Vechtstreek met welke projecten we,  

samen met de betrokkenen, aan de slag kunnen gaan. Deze keuze wordt gebaseerd op lopende 

ontwikkelingen, mogelijke samenwerkingen met de ondernemers en culturele instellingen en de kans 

van slagen. Deze concrete projecten worden aan alle aanwezigen bij de kwaliteitsplekken 

teruggekoppeld. Betrokkenen kunnen dan ook aangeven of zij bereid zijn mee te denken en samen te 

werken aan de verdere realisatie van projecten binnen de kwaliteitsplekken.  

 

 

 
 

 


