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Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord- 
Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kern kwaliteiten 
per deelgebied. De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kern-
kwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) en Provinciale 
 Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.  
In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kern-
kwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke 
onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse gelden-
de kernkwaliteiten niet worden aangetast.

In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale kern waarden: 
1. Landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen. 
2. Openheid en ruimtebeleving: de beleving van de ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten. 
3. Ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen.
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Het BPL De Kampen ligt ten noordoosten van Blaricum, aan de oostkant van rijksweg A6 en kenmerkt zich door een zeer grote openheid. De open-
heid in het BPL wordt alleen onderbroken door een boerenerf en een kleine kwekerij aan de zuidwestzijde en wat opgaande beplanting aan de 
noordzijde. Langs de A27 ligt een talud dat het verkeer deels aan het oog onttrekt. Daarachter liggen de beplanting en bebouwing van Blaricum 
en de Blaricummermeent.
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Het BPL De Kampen wordt aan de noordwestzijde begrensd door rijksweg A27, aan de noordoostzijde 
door het Gooimeer en aan de zuidzijde door de Gooyergracht. Deze Gooyergracht is de grens tussen 
Noord-Holland en Utrecht. Ten zuiden van de Gooyergracht ligt (buiten het BPL) de Meentdijk met 
een aantal restanten van dijkdoorbraken. Aan de westkant van het gebied is het geluidscherm en de 
beplanting langs de A27 en de bebouwing van de Blaricummermeent zichtbaar. Het gebied maakt 
ruimtelijk onderdeel uit van Eemland, dat door het vrijwel ontbreken van opgaande beplanting een 
van de grootste open graslandgebieden van Nederland is. Rivier de Eem mondt iets ten oosten van 
het gebied uit in het Eemmeer. Aan de zuidkant begrenzen de beplanting en bebouwing bij Eemnes de 
openheid. Verder naar het zuiden is de beboste stuwwal van het Gooi goed zichtbaar. Aan de noord-
zijde gaat de openheid vrijwel naadloos over in de openheid van het Eemmeer. In het gebied zelf ligt 
slechts één boerderij/manege en is sprake van een aantal kavelontsluitingswegen. De oostelijk helft 
van het gebied is onderdeel van het NNN. 

(Het BPL De Kampen maakt deel uit van het ensemble Het Gooi uit de Leidraad Landschap en Cultuur-
historie.)
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Het BPL De Kampen hoort bij het voormalig Zuiderzeelandschap. In de ondergrond zijn restanten van kreekgeulen aanwezig. Wat betreft aardkundige en landschappelijke karakteristiek 

zijn geen kernwaarden benoemd. De verkaveling is van relatief recente datum en wordt daarom niet als kernkwaliteit gezien. Aardkundige en landschappelijke 
karakteristiek
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Interpretatie en toetsing
Het open polderlandschap het BPL De Kampen is van grote waarde. De waar-

de van de openheid wordt bepaald door de doorlopende open ruimte en de 

vergezichten die deze mogelijk maakt. De openheid is zeer kwetsbaar om-

dat in het vlakke land bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar is. Ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Een uitzondering 

vormen bijvoorbeeld fietspaden, omdat die niet van invloed zijn op de open-

heid.

Beschrijving
Het BPL De Kampen heeft een zeer open karakter. De openheid zet zich 

voort in de aangrenzende polders van Eemland. Deze openheid vormt een 

groot contrast met het de beboste stuwwal van het Gooi en de beplante en 

 bebouwde omgeving van Blaricum/Blaricummermeent en Eemnes (provin-

cie Utrecht). Daardoor wordt de openheid extra benadrukt en gewaardeerd. 

De openheid in het gebied zelf wordt alleen onderbroken door een boerenerf 

en een kleine kwekerij aan de zuidwestzijde van het gebied en wat opgaande 

beplanting aan de noordzijde. 

Het BPL De Kampen heeft een zeer open karakter. De recreatieve gebruiksmogelijkheden van het gebied zijn mede door de doodlopende wegen beperkt, maar het gebied is via een aantal 

verharde wegen toegankelijk. Het gebied biedt ideale omstandigheden voor weidevogels. 

Open ruimte en vergezichten

Openheid en ruimtebeleving
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Interpretatie en toetsing
Het ideale habitat voor weidevogels heeft een combinatie van de volgende 

ruimtelijke sleutelfactoren: omvangrijke aaneengesloten gebieden geken-

merkt door openheid, het ontbreken van verstoring (door opgaande elemen-

ten, zoals bebouwing, beplanting en masten en door infrastructuur en  

activiteiten die geluid en onrust veroorzaken), de aanwezigheid van micro- 

reliëf, graslandareaal en een relatief hoog waterpeil. De aanwezigheid van 

deze combinatie van factoren in dit BPL is onvervangbaar. Kwetsbare weide-

vogelsoorten keren bij verstoring doorgaans niet terug.

Ruimtelijke ontwikkelingen die het habitat voor de weidevogels verkleinen 

zijn in beginsel een aantasting. Verstoring of het toevoegen van opgaande 

elementen die leiden tot een verkleining van het habitat, of ruimtelijke ont-

wikkelingen die een verslechtering van sleutelfactoren tot gevolg hebben 

zijn eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit. 

Ruimtelijke ontwikkelingen die niet leiden tot extra verstoring van het habi-

tat en waarbij de verstoring valt binnen de verstoringszone van bestaande 

elementen zoals bijvoorbeeld gebouwen en wegen, verkleinen het habitat 

niet. Ze worden daarom niet als aantasting van de kernkwaliteit beschouwd.

Beschrijving
Het hele BPL De Kampen is geschikt als habitat voor weidevogels. Dit  gebied 

met (kruidenrijk) grasland wordt gekenmerkt door een relatief hoog grond-

waterpeil, een hoge diversiteit in bodemleven en de aanwezigheid van 

 microreliëf. Het microreliëf zorgt voor afwisseling in vochtigheidsgraad en 

daarmee variatie in vegetatie. Samen met het extensieve agrarisch gebruik, 

voldoende openheid rond de kerngebieden en de stilte (beperkte verstoring) 

biedt dit een ideale broedgelegenheid voor weidevogels. De kwaliteit voor 

weide vogels hangt nauw samen met het habitat voor weidevogels in de om-

geving.

Het BPL De Kampen heeft een zeer open karakter. De recreatieve gebruiksmogelijkheden van het gebied zijn mede door de doodlopende wegen beperkt, maar het gebied is via een aantal 

verharde wegen toegankelijk. Het gebied biedt ideale omstandigheden voor weidevogels. 

Openheid en ruimtebeleving

Habitat voor weidevogels
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Interpretatie en toetsing
De Gooyergracht is onlosmakelijk verbonden met de ontstaans- en ont-

ginningsgeschiedenis van het BPL De Kampen en toont door zijn grillige 

 verloop deels nog de natuurlijke afwatering van het gebied via een voor-

malige kreek. De waterloop is onvervangbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen 

die leiden tot het dempen of wijzigen van de waterloop zijn in ieder geval een 

aan tasting van deze kernkwaliteit. 

Beschrijving
De Gooyergracht is de brede afwateringssloot aan de zuidkant van het BPL 

De Kampen en ligt op de grens met de provincie Utrecht. De waterloop ligt ter 

plekke van een voormalige kreek, wat nog te zien is aan het enigszins grillige 

verloop van deze waterloop.

In BPL De Kampen is de Gooyergracht een ruimtelijke drager. De Meentdijk met zijn restanten van dijkdoorbraken aan de zuidzijde is ook een ruimtelijke drager, maar deze valt net buiten 

het BPL. De kade langs het Eemmeer is te laag om als ruimtelijke drager te gelden.

Gooyergracht

Ruimtelijke dragers
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