MEMO
aan:
van:
datum:
betreft:

Bewoners van De Blaricummermeent
Projectbureau Blaricummermeent
juli 2019
regelgeving taluds, keerwanden, afmeerpalen en vlonders

De Blaricummermeent is in beweging. Er wordt veel gebouwd en het aantal nieuwe bewoners groeit
gestaag. Sommige bewoners hebben een tuin aan de rivier (Meentstroom). Een deel van hen wil
keerwanden, keerconstructies of vlonders bouwen, vanwege de beleving van het water vanuit hun
tuin. Een keerzijde hiervan is dat de in het Masterplan beoogde groene uitstraling van het talud langs
de Meentstroom niet meer tot zijn recht komt.
Om de groene uitstraling van het talud te kunnen bewerkstelligen en bewoners met een tuin aan het
water ook de mogelijkheid te bieden om keerwanden, -constructies en vlonders te kunnen realiseren,
is een beleidsnotitie vastgesteld met richtlijnen en randvoorwaarden. Dit memo heeft als doel een
toelichting te geven op die richtlijnen en randvoorwaarden. Daarnaast gaat dit memo in op de
toepassing van afmeerpalen in deelplan D en G3. Aan dit memo kunnen geen rechten worden
ontleend.
Mocht u naar aanleiding van dit memo vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het
Projectbureau Blaricummermeent. Het Projectbureau is in elk geval bereikbaar op dinsdagen en
donderdagen op telefoonnummer 035-7513380. U kunt ook een mail sturen naar
projectbureau@blaricum.nl .
In dit memo vindt u achtereenvolgens een toelichting op de richtlijnen en randvoorwaarden voor:
- Taluds, keerwanden en vlonders (deelplannen A, C , D en G3)
- Afmeerpalen (deelplan D en G3)
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Taluds, keerwanden en vlonders (deelplannen A, C , D en G3)
Het doel: een zoveel mogelijk groene uitstraling langs de Meentstroom door middel van taluds en
hagen. Keerwanden, -constructies en vlonders zijn daarbij in beperkte mate en alleen onder bepaalde
voorwaarden toegestaan.

Wel: groene uitstraling van de oever

Niet: bouwkundige uitstraling van de oever

Een keerwand, -constructie of vlonder langs de oever van de Meentstroom moet aan de volgende
eisen voldoen:
1. De keerwand c.q. keerconstructie (inclusief trappen) mag maximaal 50% van de breedte van
het kavel langs het water bedragen en met een maximale lengte van 10 meter langs het
water, waarbij er minimaal 1 meter afstand wordt aangehouden ten opzichte van de
erfgrens.
2. In de zone (zoals onder punt 1 bedoeld) van minimaal 1 meter (vanaf de erfgrens) dient een
talud te worden aangehouden met een verhouding 1 : 3.
3. Vlonders mogen niet over het water en/of over de damwand langs de rivier uitsteken.
4. Vlonders dienen aan te sluiten op de natuurstenen deksloof van de damwand.
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5. De keerwand c.q. keerconstructie mag maximaal 1,0 meter hoog zijn (ten opzichte van
bovenkant deksloof).
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Ten opzichte van de voornoemde eisen is de volgende uitzondering toegestaan:
1. Een keerwand c.q. keerconstructie (inclusief trappen), die breder is dan maximaal 50% van de
breedte van het kavel langs het water, is toegestaan, mits deze keerwand c.q.
keerconstructie gedeeltelijk aan het oog is onttrokken door een groenblijvende haag of
klimplant (Hedera);
2. De initiatiefnemer dient deze (blijvende) groene uitstraling wel te kunnen garanderen.

Afmeerpalen (deelplan D en G3)
Het waterniveau in deelplan D en G3 ligt lager dan in deelplannen A en C. Bovendien is de
Meentstroom op een klein stukje na vrij van vaste bruggen. Daardoor zijn bijna heel deelplan D en G3
via de sluis per boot te bereiken vanaf het Gooimeer. Bewoners met een kavel aan de Meentstroom
kunnen een boot aanmeren aan hun eigen tuin. In deelplan D en G3 mogen per kavel aan het water
twee afmeerpalen aangelegd worden.
De afmeerpalen moeten aan de volgende eisen voldoen:
1. Ieder kavel aan het water heeft maximaal 2 afmeerpalen

2. De afmeerpalen hebben een afstand van 1 meter tot de kademuur
3. De afmeerpalen hebben een onderlinge afstand van 5 meter
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4. In principe hebben de palen een lengte van 5 tot 8 meter.
5. De palen worden in Cloeziana hout uitgevoerd. Cloeziana hout voldoet aan de eisen van
Duurzaamheidsklasse I. Dit betekent dat het hout een levensduur heeft van meer dan 25 jaar in
contact met grond en water. Cloeziana palen hebben een kaarsrechte stam. De combinatie van
sterkte, rechtheid en hoge duurzaamheid maakt deze houten palen erg geschikt voor in de
waterbouw.
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Het aanbrengen van gordingen tussen twee afmeerpalen die bij hetzelfde kavel horen is toegestaan,
onder de volgende voorwaarden:
1. maximaal 2 gordingen
2. de gording(en) moet(en) demontabel zijn
3. bewoners moeten de gording(en) zelf aanbrengen
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