
 

 

 

Nieuwsbrief 

Plassenschap Loosdrecht e.o. 
   

  

   

   

   

Recreatie Midden-Nederland werkt onder andere voor Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Plassenschap 

Loosdrecht en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In deze nieuwsbrief informeren wij onze partners en 

stakeholders over onze werkzaamheden op gebied van ontwikkeling, beheer, onderhoud en toezicht. Ons doel: 

buiten recreëren binnen handbereik mogelijk maken, voor onze inwoners in de randstad en bezoekers. 

Deze nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. 
  

   

Onderzoek Noord-Hollandse recreatieschappen 
  

   

 

 

 

De voorzitter van het Plassenschap Loosdrecht neemt deel 

aan het voorzittersoverleg van de Noord-Hollandse 

recreatieschappen. In dit overleg is de bestuursopdracht 

“governance- en beheerstructuur recreatieschappen” 

besproken. Het DB van het Plassenschap heeft besloten deel 

te nemen aan het gezamenlijke onderzoek. 

 

De opdracht heeft als doel het formuleren van een gezamenlijke ambitie op recreatie en de 

recreatiegebieden en daarbij het maatschappelijk belang van de recreatiegebieden duidelijk te 

maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de in het verleden afgesproken ambitie op recreatie en 

de recreatiegebieden. Voor de bestuursopdracht wordt een onafhankelijke procesbegeleider 

ingehuurd. Voor de zomer van 2020 wordt het onderzoek afgerond en volgt een rapport met 

aanbevelingen. 

   

Project Nieuwe Polderplas van start 
  

   



 

 

 

Het Plassenschap werkt samen met 21 partijen samen 

binnen het Gebiedsplan Oostelijke Vechtplassen. Een van de 

projecten uit dit plan is het inrichten van de Nieuwe 

Polderplas. De Nieuwe Polderplas beslaat ongeveer 28 ha, 

waarvan 8 ha is bestemd als natuur- en waterwingebied en 

20 ha als water. 

 

De verschillende ambities in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en de 

natuurdoelstellingen van het N2000 gebied kunnen ook hier gerealiseerd worden. Voor de 

soorten Roerdomp, Grote Karekiet en Woudaapje heb je nieuwe leefgebieden nodig. Om deze 

icoonsoorten te laten ‘landen’, krijgt een groot deel van het gebied als natuurgebied worden 

ingericht. Daarnaast is er (beperkte) ruimte voor recreatie, bij voorbeeld het herstellen van het 

Trekpad als wandelpad. Het Plassenschap Loosdrecht neemt actief deel aan het project. 

   

Vervangen van de beschoeiingen vertraagd 
  

   

 

 

 

Op de Loosdrechts plassen zijn voorbereidingen getroffen om 

de beschoeiingen van de eilanden en de enkele doorvaarten 

te vervangen door een nieuwe, duurzame beschoeiingen. De 

aanwezige beschoeiing is in slechte staat. De 

voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en de 

aannemer staat klaar om met het werk te beginnen. 

 

Helaas is de verleende omgevingsvergunning aangehouden, waardoor we de werkzaamheden 

niet kunnen uitvoeren. Dit houdt verband met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 

2019 kan het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor vergunningverlening 

gebruikt mag worden. Het kabinet en de provincies hebben aangegeven uiterlijk 1 december 

2019 meer duidelijkheid te geven over de precieze aanpak van het stikstofprobleem. We hopen 

de werkzaamheden in het nieuwe jaar te kunnen opstarten. 

   

Stroperij op Nieuwe Polderplas 
  

   

 

 

Op vrijdag 4 oktober 2019 hebben boa’s van Recreatie 

Midden-Nederland op de Nieuwe Polderplas bij Loosdrecht 

een stroper aangehouden. De man had 400 kilo paling aan 

boord, 4 visfuiken en divers ‘stroperij-gereedschap’, zoals 

messen en allerlei vistuig. De man wordt verdacht van het 

negeren van een ter plaatse geldend vaarverbod, vissen 

buiten het toegestane seizoen, vissen zonder geldige 

vergunning en stroperij op een beschermde diersoort. 

 

Deze aanhouding is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Recreatie Midden-

Nederland, de politie, Waternet, Natuurmonumenten, Omgevingsdienst Noord Holland Noord 



 

(ODNHN) en studenten van de HTV opleiding ROC Midden Nederland. De paling is weer 

vrijgelaten. 

   

Waterconferentie 2020 
  

   

 

 

 

Na een geslaagde eerste editie in 2018 vindt er op 13 februari 

de Waterconferentie 2020 plaats in Fort Kijk Uit van 

Natuurmomenten in Kortenhoef. Hier wordt o.m. een evaluatie 

van de pilot snelvaren, veilig recreëren, communicatie en 

onderlinge samenwerking besproken. Daarnaast wordt het 

gebied opgeschaald van de Loosdrechtse Plassen, naar alle 

wateren in het OVP gebied. 

 

Aan de Waterconferentie 2020 nemen bestuurders, vertegenwoordigers, coördinatoren, 

ambtenaren en gebiedspartners deel. De Waterconferentie 2020 staat in het teken van 

verbinding en geeft vervolg aan afspraken die in 2018 zijn gemaakt. Het gaat met name om het 

samen oplossen van problemen, elkaar informeren, intensiever samenwerken en dit met elkaar 

evalueren. Uiteraard is het Plassenschap Loosdrecht ook vertegenwoordigd. 

   

Evaluatie Besluit Motorboten 
  

   

 

 

 

Het Plassenschap Loosdrecht is nautisch beheerder en heeft 

in het Besluit Motorboten (BM) regels vastgesteld voor onder 

andere het snelvaren. De Plassenraad heeft in 2018 

gevraagd om een evaluatie. Doel van de evaluatie is het 

beantwoorden van de vraag of het BM in het algemeen en 

het snelvaarbeleid in het bijzonder voor de komende jaren 

nog als passend worden ervaren. 

 

Zo nodig wordt de regelgeving voor het varen met motorboten in het BM aangepast. Hierbij is 

het van belang dat de regelgeving afgestemd is op de regels van andere overheden en dat de 

regels voor de verschillende gebruikers van het vaarwater bekend en duidelijk zijn en dat 

overlast en onveilige situaties voorkomen worden. Op 12 december 2019 zal de Plassenraad 

een discussie voeren over de evaluatienotitie. 

   

Aanpak zwemwaterkwaliteit 
  

   



 

 

 

Begin 2019 ontving het Plassenschap Loosdrecht bericht dat 

zowel op strand De Strook als op strand Meent borden 

zouden worden geplaatst die waarschuwen voor slechte 

zwemwaterkwaliteit. We gaan bij strand De Strook en strand 

Meent in afstemming met betrokken partijen maatregelen 

treffen die ervoor zorgen dat in het zwemseizoen 2020 en 

verder de waterkwaliteit zodanig verbetert dat beide locaties 

open kunnen blijven als zwemlocatie. Hiervoor zullen we ook 

gebruik maken van subsidiemogelijkheden. 

   

Fietspont Loosdrechtse Plassen 
  

   

 

 

 

In het seizoen 2019 is de fietspont als pilot gestart op de 

Loosdrechtse Plassen. Het Plassenschap is één van de 

pilotpartners. Namens het schap hebben we deelgenomen 

aan de voorbereidingen, fietsbokjes geplaatst en 

medewerking verleend aan het afmeren bij Marcus Pos en 

terrein Fuut. In december wordt het seizoen geëvalueerd en 

kijken we naar verbeteringen en uitbreidingen van de haltes 

voor volgend seizoen. 

   

Floating lodges 
  

   

 

 

 

De vastgestelde Toekomstvisie voor de Kievitsbuurten biedt 

naast een natuuropgave ook ruimte voor een nieuw concept 

met circa 10 a 15 verblijfsaccomodaties in de vorm van 

ecolodges in de noordelijke Kievitsbuurt. Verder onderzoek 

moet de haalbaarheid hiervan aantonen. 

 

De bedoeling is dat de opbrengst van de ecolodges ten goede komt aan het beheer en 

onderhoud van de Kieivitsbuurten. Via bemiddeling van de gebiedsloods heeft Waterfront een 

voorstel ingediend voor een pilot met 2 of 3 ecolodges. Gemeente Stichtse Vecht en het 

Plassenschap bestuderen samen of de pilot voor enkele jaren vergund kan worden. 

   

   

   

https://protect-de.mimecast.com/s/bKZSCMZkK6URP75tkDFKK?domain=recreatie-midden-nederland.email-provider.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan statengriffie@provincie-utrecht.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@recreatiemiddennederland.nl toe aan uw adresboek. 
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