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Projectplan Strand Horst,  

Voorzitter, geachte raadsleden, 

Fijn om hier het woord aan u te kunnen richten. Ik ben een betrokken inwoner van 
Zeewolde, woon al geruime tijd met mijn gezin dicht aan de dijk en het strand van Zeewolde-
zuid en tot op heden naar volle tevredenheid. 

Wellicht kent u mij als raadslid voor de lokale partij Leefbaar Zeewolde. Ik ben hier niet 
namens de gemeenteraad van Zeewolde of mijn partij. Hoewel ik de volledige steun heb van 
mijn fractieleden, spreek ik hier op persoonlijke titel en ik hoop dat u dit onderscheid ook 
wilt maken.  

Elke dag zie ik de overkant, Strand Horst, het mooie strand gebied van Ermelo met de 
zichtlijnen en de bestaande outdoor recreatie.  Ik heb u voor zondagmiddag 23 juni jl. 
uitgenodigd om dat met mij te komen bekijken.  

In het bestemminsplan wordt aangegeven dat al ruim 7 jaar dezelfde gedachtegang en 
consistente lijn wordt gevolgd in de ontwikkeling van recreatieve outdoor activiteiten en 
verblijfsrecreatie. En dat is mooi want volgens onderzoek is daar ook behoefte aan.  

Sinds jaar en dag maken we regelmatig het geluid mee wat van de overkant komt. En we 
ervaren dat soms als geluid last. Geluid last is geen overlast. Maar bij rustig weer of 
oostelijke luchtstroming is de A28 net zo goed in Zeewolde te horen als in Harderwijk. 
Volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat komt dat geluid helemaal niet tot aan 
Zeewolde maar wij weten wel beter. Er zit een groot verschil tussen berekeningen en 
werkelijkheid. 

Ons strandgebied is in de avonduren af en toe een plek voor jongeren om met de auto en 
open deuren, dance en hardcore muziek te luisteren. Als ik dat in huis hoor ga ik de deur uit 
om even met de jongeren te praten over het effect van hun muziek. Soms kom ik dan 
bovenop de dijk om te constateren dat het geluid van de overkant komt. 

Wat ik hiermee wil aangeven is dat de omgeving van Strand Horst en Zeewolde, met 
daartussen de overgang van Wolderwijd naar Nuldernauw erg geluidsgevoelig is door de 
aanwezigheid van de pleistocene zandlaag en het ontbreken van natuurlijke verstoring. 

Daarom maak ik en vele dorpsgenoten ons zorgen.  
26 dagen per zomer per ondernemer mag een buitenevenement tot 1 uur ’s nachts 
georganiseerd worden volgens het bestemmingsplan.  

120 decibel bronvermogen komt overeen met een versterker van ongeveer 500 W en het 
geluid op 1 meter gemeten. Op zich al vreemd dat deze hoge decibelwaarde wordt 
toegestaan voor de bezoekers, maar de plannen geven de vrijheid om ook 10 versterkers te 
plaatsen.  

Wat voor de ondernemer dan de lust is, wordt voor mij de last.  
Ik begrijp dat u de ondernemer welwillend wil zijn, maar voelt u zich niet bezwaard om mij 
en Zeewolde met de last op te zadelen?  



Moeten wij dit dan maar slikken of is er een mogelijkheid de geluidlast te melden en wat 
doet u dan met de melding? Want u gaat met dit bestemmingsplan op voorhand een belofte 
met de ondernemers aan. 

Vandaar dat mijn zienswijze óók opmerkte de geluidswaarde in decibel C te laten zijn. Voor 
terras muziek is dit misschien niet direct aan de orde, maar u geeft nu geen beperking voor 
grotere evenementen. En dan gaan de bastonen echt meetellen. 

Dit is ook van toepassing als het gaat om de evenementen hal waar voor 60 evenementen 
per jaar met meer dan 2500 bezoekers je echt een grote geluidsinstallatie nodig hebt. Een 
gebouw valt daar maar gedeeltelijk voor te isoleren. 

In het begin refereerde ik naar de recreatieve outdoor activiteiten en verblijfsrecreatie. Wat 
in het consistente verhaal ontbreekt is dat deze het randmeren gebied zouden moeten 
versterken. Denkt u hier hetzelfde over als het college die hieraan voorbij gaat en het 
eigenlijk niet relevant vindt?  

Welke binding heeft het hotel van deze schaalgrootte nu met het Natura2000 water gebied 
op deze locatie?   

2 jaar geleden stond er nog in de plannen dat de maximale hoogte 40 meter zou bedragen 
en ergens werd bedacht dat dit nu wel 60 meter zou kunnen zijn. Een nieuwe laag in het 
landschap.. Een baken, een Landmark. Woorden die ook werden genoemd bij de Vuurtoren 
in Harderwijk die zonder lantaarn al 45 meter hoog is.   

Die woorden zijn niet voor mij bestemd en vele anderen die ik spreek. Als ik de plek aanwijs 
waar het hotel komt te staan, leidt dit tot reacties en blikken van ongeloof.  
De foto’s in de nota geven een vertekend beeld. 

Het is onbegrijpelijk dat dit voet aan de grond heeft kunnen krijgen in de burelen van 
Ermelo. Hoe zou u reageren als deze plannen op de hei ten zuidoosten van Ermelo 
gerealiseerd mochten gaan worden? 

Naar mijn mening ontneemt u met de huidige plannen voor hotel en hal, uzelf kansen voor 
bedrijven die wél het randmeren gebied kunnen versterken. Bijvoorbeeld een klimtoren 
zoals in Groningen bij Kardinge, laagbouw appartementen, strandwoningenverhuur, een 
teleskibaan of wildwaterbaan. 

Waarom niet gekozen voor de locatie aan de oostkant van de A28? Denk eens aan de 
mogelijkheden en extra kansen die u daarmee creëert.  

 

Voorzitter, geachte dames en heren van de raad, hartelijk dank voor het kunnen inspreken. 

 

 

Evert Ekker 
Zeewolde 
T 06 - 51497085 


