
Geachte belangstellenden, 

Hierbij willen wij u informeren over het volgende, 

Comité  Stop de woontoren heeft zich recentelijk verenigd in de stichting Naarder Eng. 

Projectontwikkelaar Goossens heeft inmiddels twee bouwaanvragen ingediend bij de 
gemeente Gooise Meren voor perceel B 1351 aan de Driftweg te Naarden, op de 
grens van Huizen.  De eerste aanvraag van 28 juli j.l. betreft  een woontoren van 33 
meter hoog en bevat 37 appartementen. De tweede aanvraag van 26 augustus jl. 
betreft  een grootschalig appartementencomplex van 15 meter hoog en bevat 13 
appartementen. Beide gebouwen hebben een omtrek van 25 meter bij 35 meter en 
een grondoppervlakte van 875 m². 
  

 
  
  
Deze dwarsdoorsnede laat de kuil zien ter hoogte van de bouwvlek, de omringende bomenrijen en de 33 meter hoge toren (oranje) plus de 

hoogte van project 2 (rood). Straatniveau ligt op 8 meter.Aanzicht gebouw op maximale breedte van 43 meter. Startpunt zichtlijn is ter 

hoogte van de Wildweg.Hoogtes in meters boven NAP. 

Bron: ahn.nl 

De petitie Stop de woontoren is bemoedigend meer dan 4000 keer ondertekend en door het comité op 26 

augustus aan wethouder Eijbersen van Gooise Meren aangeboden. Wij voelen ons door de ondertekenaars en 

door de hele omgeving zeer gesteund. Dank hiervoor!  Het is waarschijnlijk dat er een derde aanvraag door de 

heer Goossens wordt ingediend en wij houden dit  in de gaten. Sinds de eerste aanvraag, gepubliceerd op 28 juli, 

zijn wij met een kleine groep mensen bijna letterlijk dag en nacht bezig geweest, om namens de grote groep 

steunbetuigers,  deze plannen een halt toe te roepen.  Ze  zijn in strijd zijn met de geest van het oorspronkelijke 

bestemmingsplan en zullen een te grote impact op natuur en leefomgeving hebben. Wij zijn overigens niet tegen 

de bouw van een landhuis zoals oorspronkelijk bedoeld voor het perceel, passenden  in de omgeving. 

Als stichting Naarder Eng proberen wij uit te vinden hoe dit zo ver heeft kunnen komen en hoe we dit kunnen 

stoppen of terugbrengen tot wat in een natuurgebied acceptabel is. Wij hebben daarbij de hulp ingeroepen van 

een gespecialiseerd advocatenkantoor. Een  juridische situatie is gecompliceerd: afgezien van het 

bestemmingsplan op gemeentelijk niveau hebben wij ook te maken met de verschillende provinciale regelingen. 

Het gaat hier om een bijzonder stuk natuurgebied en als zanderij wordt het aangemerkt als aardkundig 

monument. Het perceel is ook onderdeel van Natuurnetwerk Nederland: een netwerk van natuurgebieden dat is 

aangewezen om de achteruitgang van biodiversiteit in ons land te stoppen. 

Wij stellen vragen aan, en informeren, de raadsleden en wethouders van Huizen en Gooise Meren. Er hebben 

inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden. De advocaat heeft vragen gesteld aan de gemeente Gooise 

http://ahn.nl/


Meren,  heeft  informatie opgevraagd en  Wob-verzoeken ingediend. Ook onderhouden wij een goed contact met 

vereniging Vrienden van het Gooi (zie hun website met een link naar de plannen aan de Driftweg) en schrijven 

we alle bevoegde instanties aan die zeggenschap over het bestemmingsplan hebben of ons verder kunnen helpen. 

Ook hebben wij een website opgericht: www.naardereng.nl. Deze website zijn wij op dit moment nog verder aan 

het ontwikkelen en aan het updaten. 

 

Tevens vind u in de bijlage van deze mail de brief welke wij aan gemeente Gooise Meren hebben gestuurd. 

 

Wij hopen u hiermee weer op de hoogte gebracht te hebben en danken u voor uw interesse. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stichting Naarder Eng. 

  

Mocht u zich uit willen schrijven voor verdere updates kan dat door te antwoorden op deze mail met 

uitschrijven. 

 

http://www.naardereng.nl/

