
1 
 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

 

Huizen, 7 juni 2021 

Betreft: Commissievragen glamping op voormalig kampeerterrein de Woensberg 

 

Geacht college, 

Volgens een bericht in de Gooi en Eemlander1 blijkt dat op het voormalige kampeerterrein De 

Woensberg - op de grens van Huizen en Blaricum – door Landal GreenParks een camping met 

safaritenten, luxe ingericht met sanitair, keuken en stromend water wordt geopend.  

Landal Gooise Heide ligt aan de Woensbergweg in Huizen, ingesloten tussen het natuurreservaat de 

Huizer Eng en het Warandepark. In de eerste fase worden er 45 luxe ingerichte safaritenten 

geplaatst, inclusief sanitair, keuken en stromend water. Vanaf 1 juli kan er worden geboekt voor deze 

safaritenten. De eerste gasten kunnen er eind juli al terecht.   

In april 2022 verwacht men een tweede fase van nog eens 70 luxe tenten te plaatsen. Momenteel 

wordt het eerste deel van het prachtig gelegen 7,7 ha. grote terrein inclusief het receptiegebouw 

gebruiksklaar gemaakt. Het terrein is autovrij en onder verschillende tentdoek-overkappingen 

kunnen activiteiten plaatsvinden. Er worden vier centrale activiteitententen geplaatst en er is een 

speelplaats voor kinderen. Het terrein ademt een ‘gemoedelijke sfeer’ en ligt in een natuurlijke 

bosrijke omgeving en is een uitstekende bestemming voor families met kinderen. 

 

Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben wij de volgende vragen: 

• Bent u op de hoogte van de ontwikkeling in fasen van een glamping op het voormalige 
kampeerterrein De Woensberg? 

• Past het te ontwikkelen Landal Gooise Heide concept qua omvang en aantal te realiseren 
tenten binnen het huidige bestemmingsplan?  

• Kunt u aangeven wat er met de daar (nog) aanwezige verblijfslocaties gaat gebeuren? 

• Er valt te lezen dat het terrein2 zelf autovrij is, hoe en waar kunnen bezoekers hun auto dan 
parkeren? 

• Op welke wijze en momenten is de komst van deze glamping gecommuniceerd met de 
omwonenden? 

 
1 https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20210604_72289461?utm_source=google&utm_medium=organic 
 
2 https://www.landal.nl/nieuws/aankondiging-landal-gooise-heide 
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• Is van de nu voorgenomen activiteiten overlast te verwachten voor de omwonenden of de 
natuurlijke omgeving? 

Ik zou schriftelijke beantwoording voorafgaand aan de komende commissie Fysiek Domein op prijs 
stellen, maar zie anders uw mondelinge beantwoording in de commissie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Rob Bource   
SGP Huizen  


