STRAND HORST
De kracht van het Strand Horst is, dat in een
langgerekt gebied een breed palet aan functies is
ontstaan. De uitdaging is om deze functies met
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elkaar, en met Ermelo, beter en op een goede
landschappelijke manier te verbinden.

Surfcentrum +
overnachtingsfaciliteit
gemeente

Het kitesurfcentrum is een s u c c e s op Strand

ermelo

Horst. Zij heeft nu de wens neergelegd om een
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overnachtingsfaciliteit te realiseren op het terrein.
De gemeente ziet deze ontwikkeling als een
kans om Strand Horst te verbeteren. Een
ontwikkeling van een overnachtingsfaciliteit zou
gepaard moeten gaan met een goede
landschapellijke inpassing en een
fiets/voetverbinding

naar het centrale deel van

het strand.

Verbetering entree + P P Strand
Horst
Het parkeerterrein is niet optimaal ingericht. Bij
een eventuele herinrichting kan de ruimtelijke
kwaliteit van de entree en de omgeving van het
strand worden verbeterd.

Jachthaven
De jachthaven wil graag een botenloods
realiseren. De toegankelijkheid van de jachthaven
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kan worden verbeterd.

V Bellini's
Bellini's heeft de wens geuit om uit te breiden. Dit
is denkbaar mits deze uitbreiding gepaard
gaat met een verbetering van de entee van het
strand en de ruimtelijke kwaliteit van het
omliggende terrein.

V McDonalds
McDonalds is recentelijk uitgebreid. Het
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fietsparkeren vraagt om een nadere uitwerking.
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VI Wok-inn
Een beperkte uitbreiding en verbouwing is
gewenst

VII Recreatieve ontwikkellocatie
De ontwikkellocatie is geschikt voor een

V

(boven) regionale functie, door de ligging en
ruimte. De plek kan goed als 'schakel' dienen
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voor de routes over het strand en de verbinding
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met Horst, Ermelo en Zeewolde.

VIII Verbeteren route Strand
Horst-Ermelo
In de structuurvisie Ermelo 2015 is de ambitie
uitgesproken om de route Ermelo-Horst-Strand
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Horst te verbeteren met toeristisch-recreatieve
ontwikkelingen.
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IX Zoekzone evenemententerrein
Strand Horst biedt als locatie een kans om
mooie kleinschalige evenementen te houden. De
exacte locatie voor een evenementterrein hangt
af van een aantal factoren die moeten worden
onderzocht. Dit zijn: verkeersontsluiting,
-veiligheid en parkeren, natuur en ecologie,
geluid en lichthinder, inpassing in bestaande
ruimtelijke omgeving.
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Paintball Strand
De wens is om een high-rope en klimmuur te
realiseren.

XI Groene kruispunt
De realisatie van het groene kruispunt is deels
voltooid. O p de oever aan Ermelose
zijde moeten maatregelen worden uitgevoerd.
Nabij dit kruispunt doet zich de kans voor een
vogeluitkijkplek te realiseren.
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Vogeluitkijkplek

Locatie voor landschappelijke inpassing
rode ontwikkelingen
Parkeerterrein

Zoeklocatie evenemententerrein

Visie Strand Horst
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