
Inbreng voor het agendapunt participatie kustvisie in de Commissie Fysiek Domein van de 

gemeenteraad van Huizen op 23 januari 2019 namens de watersportverenigingen Gooierhaven 

en AVOH en  de Stichting Huizer Botters door voorzitter Rink Jan Slotema van 

watersportvereniging Gooierhaven. Contactgegevens: rjslotema@outlook.com 0622098607 

Dank dat u ons in de gelegenheid stelt om in te spreken. Mijn naam is Rink Jan 

Slotema en ik ben voorzitter van Watersportvereniging Gooierhaven. Ik spreek mede 

namens de watersportvereniging AVOH en de Stichting Huizer Botters. 

Samengevat leggen wij bij u de oproep neer om niet alleen een visie op te stellen 
voor de kust en de haven, maar ook daarin op te nemen een visie voor de structurele 
aanpak van het fonteinkruid dat zomers het gehele Gooimeer voor Huizen bedekt. 
Die structurele oplossing is verdiepen tot minimaal vier meter. Tot onze verbazing 
wordt de waterplantenproblematiek in de voorliggende stukken slechts zijdelings 
benoemd, de waterrecreatie komt amper aan de orde en die structurele oplossing is 
nu nog nergens terug te vinden. 

 

Vorig voorjaar hebben wij als Huizer watersportclubs de problematiek van de 
waterplanten in het Gooi- en Eemmeer voorgelegd aan uw wethouder en aan die van 
Blaricum. Op hun verzoek hebben wij  onze maaiwensen op papier gezet en ook 
aangegeven waar wij als structurele oplossing het Gooi- en Eemmeer graag verdiept 
zien. Aan onze maaiwensen is gehoor gegeven en voor de komende vier jaar wordt 
er gemaaid, zelfs in het zogenaamd Bottervak tussen de vaargeulen naar de oude 
haven en de Aanloophaven . Maar maaien is slechts symptoombestrijding en 
bijvoorbeeld in het Eemmeer komen door de bodemgesteldheid de waterplanten al 
snel weer terug.  

In breed verband van alle gemeenten langs de Randmeren verenigd in de 
coöperatie Gastvrije Randmeren en samen met de provincie Noord Holland is een 
beroep gedaan op het Rijk om bij te dragen aan het maaien en mee te werken aan 
de structurele oplossing van het verdiepen tot minimaal vier meter. Vier meter omdat 
dan het licht de bodem lastiger bereikt en de planten minder kans hebben om uit te 
groeien. Voor het beperkt maaien is de medewerking deels verkregen, maar voor het 
verdiepen  zijn er nog geen plannen in de maak. Wij snappen dat omdat verdiepen 
veel geld kost, maar als er werk met werk gemaakt kan worden zijn er ook bij het Rijk 
openingen.  

 

Maar als er geen visie is met een onderzoek naar mogelijkheden en 
onmogelijkheden, dan kom je geen stap verder en kijk je over vier jaar vanuit een 
verfraaide kust nog steeds uit op een groene plantenzee in plaats van mooi blauw 
water met zeilende platbodems, zoals nu geschetst in de voorliggende planaanpak.  

Voor ondernemers die u nodig heeft om te investeren in de haven of aan de kust is 
dit een groot risico. En ook voor een goede bezetting van de jachthavens is mooi 
vaarwater een voorwaarde. 

Als er ook een visie komt met zicht op mooi blauw vaarwater, dan brengen wij als 

watersporters graag onze know how in. Aan u als Raadsleden het verzoek om dit 

onderzoek naar de  structurele verdiepingsaanpak aan de visie toe te laten voegen.  
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