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onderwerp: gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg 
 
Muiderberg  14 januari 2021 
 
geacht College, 
 
Het bestuur van onze 6 november jl. opgerichte stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg 
heeft het estafettestokje overgenomen van de werkgroep monumenten van de Dorpsraad en  
verzoekt u in overweging te nemen het opstarten van een procedure tot aanwijzing van een  
gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg.  Een eerste suggestie voor een contour daarvan 
hebben wij bijgevoegd.  
 
Uw college heeft in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet recent  de Biografie 
Gooise Meren doen uitwerken en aansluitend daarop het rapport Ontwikkelperspectief Erfgoed in 
Gooise Meren.   Wij zullen niet de conclusies in deze stukken herhalen maar kort gezegd komt het er 
op neer dat erfgoed in onze gemeente als een zeer bepalende factor wordt gezien bij het 
toekomstige ruimtelijke beleid.  
 
Eenzelfde visie vinden wij achter het initiatief van uw college, een half jaar geleden om de inwoners 
van ons dorp in te schakelen bij het voorstellen van mogelijke gemeentelijke monumenten. Een 
project dat in samenwerking met de genoemde werkgroep is uitgevoerd en nu een volgende fase is 
ingegaan. 
 
Een van de eerste zaken die na bestudering van de landelijke kaart van beschermde stads- en 
dorpgezichten door die werkgroep werd vastgesteld is dat - in tegenstelling  wat algemeen werd 
gedacht, Muiderberg GEEN beschermd dorpsgezicht is .   
  
Naarden vesting, vesting Muiden en twee bijzondere wijken in Bussum zijn wel aangewezen als rijks-
beschermd  Dorps- of Stadsgezicht. Het rijk is in 2012 is weliswaar gestopt met het aanwijzen van 
beschermde gezichten. Maar ook een gemeente kan 'gemeentelijke beschermde stads- en 
dorpsgezichten' aanwijzen. Dit verandert niet onder de nieuwe Omgevingswet vernamen wij recent 
van uw ambtelijke staf.  Die gemeentelijke beschermde gezichten zijn er inmiddels een aantal  van . 
In Amsterdam maar ook in Den Haag bijv.  
 
Het grote belang van een beschermd stads of dorpsgezicht is natuurlijk dat hiermee behalve panden 
ook een min of meer onbebouwde structuur kan worden beschermd. Zo zien we dat in Den Haag 
'Het Zuiderpark'   een (rijks-) beschermd stadsgezicht is. Dichter bij huis behoren de 'schootsvelden'  
ten noorden van vesting Naarden, tot aan de A1, tot het (rijks-) beschermde stadsgezicht Naarden .  
 
Dit zou natuurlijk voor Muiderberg ook interessant zijn:  de totale structuur , zoals in de bijlage 
aangegeven .  
 
Een aantal mensen hebben in het kader van het project voorstellen gemeentelijke monumenten, met 
'andere ogen' naar het dorp leren kijken en vastgesteld dat er ook  een aantal panden en plekken  
zijn die weliswaar niet monumentwaardig, toch samen met de monumenten en kandidaat 
monumenten,  Muiderberg maken tot wat het is. 
 
Wat in de genoemde Biografie Gooise Meren  over Muiderberg wordt gezegd kunnen wij beamen 
maar is veel te globaal om daar voor het Omgevingsplan mee te werken.  Men moet een stap verder 
gaan. 
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In het eveneens genoemde  Rapport Ontwikkelperspectief Erfgoed in Gooise Meren. wordt daartoe 
voorgesteld ....een waardenstellend gebiedsonderzoek/cultuurhistorische verkenning, .....en 
onderzoek naar groen erfgoed: parken, tuinen of groenstroken ......  De cultuurhistorische 
karakteristieken van deze deelgebieden, structuren of gebouwen worden beschreven, evenals 
eventuele kaders of richtlijnen die bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden om het behoud van deze 
karakteristieken te borgen. Hiermee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat gebieden of structuren 
met een zekere samenhang versnipperen of op een ongewenste manier ontwikkelen.   
 
Het uitvoeren van een  waardenstellend gebiedsonderzoek/cultuurhistorische verkenning  
Muiderberg  zou  o.i. een eerste goede stap zijn om te komen tot een weloverwogen beslissing om al 
dan niet tot de aanwijzing van een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg te komen.  
 
Wij zijn ons er van bewust dat de gehele procedure niet eenvoudig is. Gezien de beleidsintenties van 
uw college en het momentum in alles wat in beweging is gekomen door de Omgevingswet  lijkt het 
ons echter  passend u te verzoeken daar nu een principebesluit over te nemen. 
 
Wij voelen ons in deze opstelling gesterkt door de brief van 30 oktober jl. van Erfgoedvereniging 
Heemschut aan uw college, waarvan wij een afschrift ontvingen en  waarin in de vierde alinea  
ook voor het aanwijzen van een beschermd dorpsgezicht wordt gepleit (bijlage) .  
 
In vertrouwen uw reactie afwachtend,   
 
STICHTING MONUMENTAAL EN HISTORISCH MUIDERBERG 
 
Jos Gunneweg, voorzitter                                            Frits Vlaanderen , secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bijlagen 
- suggestie contour mogelijk gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg  
- kopie brief Heemschut 30102020 
 

 

 

 

cc. leden gemeenteraad , bestuur Dorpsraad Muiderberg, bestuur Heemschut 


