
VWK 

Per januari 2013 is de VWK (vereniging waterrecreatie Kortenhoef) weer actief. De reden 

voor deze wederopstanding zijn de problemen rondom het nieuwe “Zuwe strandje” vanaf nu 

genaamd,  Ligweide daar het niets te maken heeft met een strand (definitie strand, “Een 

strook kiezel- of zandgrond dicht langs de zee of een binnenwater”) 

De VWK is al tientallen jaren een verenging die zich inzet voor de recreatie op en rondom 

het Wijde Blick. Een aantal speerpunten van de VWK zijn. 

 Open houden van sluis t’Hemeltje, (Gemeente H’sum had plannen deze sluis te

sluiten)

 Het ontstaan van de Raaisluis (sluis voor Intratuin)

 De aanleg van aanmeerpalen en inrichting van de eilanden en het Zuwe strand op het

Wijde Blick. i(n samenwerking met de provincie Noord-Holland)

 Regelgeving op de Wijde Blick.

Dan nu even een stap terug wat betreft het “Strandje de Zuwe”. 

Dit prachtige strand, toegankelijk vanaf het water en vanaf de N201 is al vele tientallen jaren 

een prachtige recreatieplaats waar inwoners van de diverse gemeenten jaren met veel 

plezier hebben kunnen recreëren. Het schone water, de grasstroken en het opgespoten 

zandstrand maakte deze locatie tot een unieke regionale plek.  

De (gedeeltelijk) eigenaar van  de Wijde Blick destijds, de provincie Noord-Holland, besloot 

om in 2001 het geheel te verkopen omdat de provincie Noord-Holland niet tot doel heeft om 

het in bezit te hebben van water en grond en de daarbij horende 

onderhoudswerkzaamheden. Dit was reden voor hun om het deel te verkopen aan 

natuurmonumenten. De VWK heeft er destijds voor gepleit om de Wijde Blik over te doen 

aan het plassenschap, daar Natuurmonumenten een natuurorganisatie is die zich bezig 

houdt met het beschermen van natuur wat destijds niet strookte met de recreatie op de 

plas.  

Echter kwam hier de VWK weer naar boven om te zorgen dat het Wijde blik voor altijd open 

zou blijven t.b.v. recreatie. Zo werd er overlegt gepleegd met de provincie en werden er 

beloftes gedaan dat bij de overdracht naar Natuurmonumenten de recreatie niet in gevaar 

zou komen. De voormalige gemeente s’ Graveland heeft onderschreven dat de bestemming, 

die op dat moment van toepassing was, gehandhaafd zal blijven.  
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Vervolgens werd het achterstallig onderhoud uitgevoerd, om de veiligheid voor de recreatie 

te waarborgen. Nadat dit was gebeurt werd Natuurmonumenten eigenaar en kregen daarbij 

geldbedrag mee van maar liefst f. 2.400.000,00 (twee miljoen vierhonderd duizend gulden) 

voor het toekomstige onderhoud en beheer van het gebied, de instandhouding van 

oeververdedigingen en het groot onderhoud van de eilanden en strand. Daarnaast werd er 

een eenmalig bedrag van f. 314.692,80 gulden betaald aan natuurmonumenten voor het 

duurzaam onderhouden van aanlegplaatsen voor de recreatievaart en voor dagrecreatie. 

Eveneens draagt Natuurmonumenten en de gemeente s’ Graveland ieder een eenmalig 

afkoopsom van f. 88.845,86 gulden. Dit alles is terecht gekomen in een fonds dat is opgericht 

door Natuurmonumenten.

De voormalige gemeente s’Graveland had ook onderhoudsverplichtingen op de Wijde Blik. 

Dit was echter iets waar de gemeente s’Graveland ook van af wilde. Daarom werd besloten 

om die verplichting af te kopen en natuurmonumenten dit te laten doen.  

Vanaf het moment dat natuurmonumenten eigenaar werd van de Wijde Blik kregen zei dus 

de verplichting om het onderhoud en groot onderhoud van de gehele plas te doen.  

Het kleine onderhoud daarin tegen werd gedaan door de VWK, deze huurden de eilanden 

voor een bedrag van 1 gulden per jaar. De VWK deed 5 jaar lang het klein onderhoud aan de 

eilanden, (maai werkzaamheden en het schoonhouden van de eilanden). Na jaren lang op 

vrijwillige basis klein onderhoud is de VWK gestopt. De houding van Natuurmonumenten gaf 

geen aanleiding om met de werkzaamheden door te gaan. 

Vanaf het moment dat Natuurmonumenten eigenaar is geworden is er door 

Natuurmonumenten nooit meer iets aan onderhoud gedaan van het Wijde Blik en de daarbij 

horende eilanden en stranden. Dit heeft tot gevolg dat: 

- De stranden voor de vijf eilanden zijn weggespoeld, waar vroeger het zand 30 cm 

boven het waterpijl zat is dat nu 30 cm onder het waterpijl. 

- De aanmeerplaatsen rondom de eilanden zijn volgelopen met zand, dit zorgt ervoor 

dat een groot deel van de boten niet meer kunnen aanmeren i.v.m. de diepgang. 

Boten zijn dus gedwongen om hun schip overdwars te leggen wat voor een hoop 

ergernis onder de watersporters zorgt. 

- De grasvelden op de eilanden die vroeger prachtig onderhouden werden door de 

VWk zijn nu vol met gaten wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Damwanden worden 

slecht en het schoonhouden van de eilanden is onvoldoende. 

- Het aanmeerstrand aan de oostzijde, tegenover het tweede eiland, is ook zo goed als 

verdwenen. Een groot gedeelte van het zand is weggespoeld, ook hier was het zand 

niveau 30 cm boven het waterpijl en is nu 30 cm onder het waterpijl. Daarnaast is het 

riet zo hard aan het groeien dat jaarlijks meters water en strand verloren gaan en 



plaats maken voor riet. Deze verwildering vinden wij overigens terug rondom de 

gehele plas de Wijde Blik. Als voorbeeld: 

o Tegenover het derde eiland, hier is het riet inmiddels zo ver gaan groeien dat

doorvaren bijna onmogelijk is. Enkel kan er nog langs gevaren worden

wanneer de boten dicht langs het derde eiland gaan wat ook de nodige

risico’s weer met zich mee brengt.

o Tegenover het vijfde eiland geldt hetzelfde probleem, een mooi voorbeeld is

het bord aan het water van Jachtwerf de Wijde Blick dat nu niet meer te zien

is daar enkele jaren geleden dit nog wel het geval was.

o De rietproblematiek op en rondom het strandje de Zuwe.

a) De oeververdediging van grote steenplaten voor het huidige strandje de Zuwe is

afgebrokkeld en bevind zich op grote delen onder het waterpijl, dit zorgt ervoor dat;

i. Watersporters met boten denken dat zei tussen de stenen doorkunnen varen,

daar zei dus in feite over de stenen gaan varen met enorme schades tot

gevolg.

ii. Kinderen en ook volwassenen denken in het water te kunnen springen

waarbij zei dus niet in het water springen maar op steen.

iii. Het strand dat achter deze oeververdediging zit weggespoeld is, ook hier is al

het zand wat zich vroeger boven het waterpijl bevond nu onder het waterpijl.

Dit zand is in de vaargeul terecht gekomen wat zorgt dat boten met een

diepgang van 0.60 m er niet meer door kunnen varen.

iv. Riet vrij spel heeft, het geheel verwilderd en er over een aantal jaar geen

mogelijkheid meer is om gebruik te maken van deze prachtige en unieke

locatie. Nu is al het geval dat een deel van deze kom rondom het strandje de

Zuwe niet meer begaanbaar is voor watersporters.

b) Het huidige strandje de Zuwe is verwilderd, overwoekerd door verwilderde bomen,

braamstruiken graspollen en verwilderde rietplukken, moeilijk of niet begaanbaar is

geworden vanaf de openbare weg voor dagrecreanten en het geheel er hopeloos en

verloren bij ligt.

Ieder weldenkend mens kan inzien dat dit alles te danken is aan Natuurmonumenten en de 

slechte handhaving van Provincie en gemeenten. Natuurlijk komt dit voor 

Natuurmonumenten goed uit, er is door het gebrek aan onderhoud overigens meer 

verwildering gekomen. Als natuurvereniging hebben zei dit dus goed uitgespeeld daar zei 

wel de verplichting hadden om de gehele plas, de eilanden en de stranden te onderhouden. 

Nu zijn wij helaas op een punt gekomen waarbij de gemeente een speerpunt heeft willen 

bereiken door de aanleg van een nieuwe ligweide, door de gemeente ook wel “het nieuwe 

strandje genoemd”. Natuurmonumenten heeft deze kans aangegrepen om van het prachtige 

en huidige strandje de Zuwe, af te sluiten vanaf de openbare weg, en heeft € 20.000 betaald 

aan de Gemeente voor de ontwikkeling van deze ligweide. 



Deze ligweide is in de ogen van de VWK een mooie toevoeging voor de recreatie op het 

geheel MITS het niet ten koste gaat van het huidige strandje de Zuwe. Vooralsnog is na alle 

gesprekken die wij met Natuurmonumenten en gemeenten hebben gevoerd als VWK 

niemand die ons kan toezeggen dat het huidige strandje toegankelijk blijft voor de inwoners 

van Wijdemeren en recreanten van buitenaf noch is ons toegezegd dat de kom en het 

strandje toegankelijk zal blijven in de toekomst voor de watersport.  

Bij de ontwikkeling van de nieuwe ligweide is in onze ogen ook niet voldoende rekening 

gehouden met de locatie, infrastructuur, technische aspecten en financiën. 

a. Locatie
i. Locatie is niet zoals het huidige strand (heeft meer weg van een

ligweide)
ii. De te dichte ligging aan de weg, er zit geen groenstrook tussen de

N201 en de ligweide.
iii. Geluidshinder op de ligweide en over de gehele plas
iv. Afleiding voor de automobilisten i.v.m.  rondlopende mensen in

badkleding. De N201 behoort al tot de top 3 gevaarlijkste wegen in
Nederland. Nu komt daar een groot afleidingspunt bij wanneer daar
jongens en meiden in zwembroeken en bikini’s rondlopen.

v. Parkeren direct aan een fietspad kan een gevaar worden voor de vele
fietsers langs deze weg.

vi. Te weinig parkeerplaatsen
vii. Veel wind, weinig comfort op grasstrook

b. Infrastructuur en technische gegevens
i. Beschoeiing hoogte van de nieuw te bouwen ligweide is niet

toereikend, bij een westelijke wind met windkracht 4 of meer zullen
de golven al over de beschoeiing slaan.

ii. Gevaarlijke hoogte voor kinderen i.v.m. het uit het water komen.
iii. Gevaarlijke diepte voor kinderen.

c. Financieel
i. Kosten die gemoeid gaan met de nieuw te bouwen ligweide  is

gemeenschapsgeld welke vele male meer kost dan het opknappen van
het bestaande strandje de Zuwe.

Dan als extra punt vinden wij dat de gehele informatie voorzieningen te wensen over laat. 

d. Informatie onthouding
i. De aangeleverde stukken zijn tot op de dag van vandaag  niet

compleet, we worden nog steeds onjuist voorgelicht.
1. Vb. Citeer  Ruimtelijke onderbouwing Vollmer en Partners 2.2.

huidige locatie; alinea 3 “ de strook tussen……. Om te
recreëren” .



2. Toelichtingsgesprek gemeenten d.d. 4 maart 2013 “ tijdens het
gesprek werd meerdere malen verzocht om het bezwaarschrift
in te trekken, met als uitgangspunt dat de subsidies kwamen
ter vervallen met als gevolg dat de middelen afvloeiden naar
de algemene middelen, en er dus geen strand komt”

3. Toelichtingsgesprek gemeenten d.d. 4 maart 2013“Dhr.
Abrahamse gaf meerdere malen duidelijk aan dat er morgen
d.d. zou worden begonnen met het snoeien van de bomen”
conclusie 1 dag later, alles gekapt en dus geen sprake van
snoeiwerkzaamheden.

De VWK ziet dat recreatie en natuur hand in hand gaan en wij zullen ons ook altijd sterk 

maken voor de natuur in de omgeving daar recreëren in deze omgeving alleen mogelijk is in 

combinatie met deze prachtige natuur. 

Verder zijn wij bereid tot nader overleg, meedenken en het ontwikkelen van huidige en 

toekomstige plannen. 

Ondergetekende 

Vereniging Waterrecreatie Kortenhoef 

Sjaak Ridder 

(Commissaris Intern) 


