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Gemeente Wijdemeren en de Provincie Noord Holland hebben het gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen gemaakt. Dit akkoord gaat naar verwachting in september 2017 

getekend worden door allerlei partijen. Dit akkoord omvat vele projecten die goed zijn 

voor de omgeving, zoals b.v. het uitdiepen van de Loosdrechtse plassen. Echter, project 

1.3  (bijlage 1) het maken van een vaarverbinding tussen het Wijde Blik en de 

Loosdrechtse Plassen door de Loenderveense Plas voor de pleziervaart, is een project die 

wij als natuurliefhebbers en bewoners van de Horndijk niet kunnen goedkeuren. Wij 

vragen hiervoor je aandacht. 

 

Habitat vogels:  

De Loenderveense Plas is Stilte gebied en Natura 2000 gebied. Er verblijven beschermde 

vogels, zoals de Purper Reiger, Zwarte Stern, Grote Karekiet en Roerdomp.  

Gemeente Wijdemeren en Provincie Noord-Holland offeren dit schitterende natuurgebied 

op voor pleziervaart. Door de bouw van het kanaal zal de verwoesting van het 

natuurgebied Loenderveense Plas en de habitat van de vogels in gang worden gezet.  

Aan de oever van de Horndijk zijn dikke rietkragen waar vogels zoals de Rietzanger en de 

Grote karekiet aanwezig zijn.  Door het uitdiepen en aanleggen van het kanaal zullen de 

rietkragen  worden vernield en zullen o.a. deze zeldzame vogels hun vertrouwde habitat 

kwijt raken. De vogels zullen door het toerisme worden verdreven. 
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Stilte gebied: 

Provincie Noord Holland heeft de Loenderveense plas (gebied 40) in maart 2017 

ingeschaald als Stiltegebied. Vogelaars, fotograven, wandelaars en fietsers komen naar 

de Loenderveense Plas om van de vogels en het prachtige uitzicht te genieten. 

In Natura 2000 staat geschreven dat een Natura 2000 gebied zoveel mogelijk in stand 

gehouden moet worden. Het is ons niet duidelijk hoe de Provincie en Gemeente omgaan 

met dit bestaand Natura 2000 gebied.  

 

Historisch Culturele waarde gaat verloren 

Vanaf circa het jaar 1000 is men begonnen met het ontginnen van het woeste 

veengebied ten Oosten van de vecht. Hiertoe werd het gebied eerst omdijkt en 

vervolgens stap voor stap ontgonnen door het graven van sloten die afwaterden op de 

Vecht. De verkaveling van het gebied die in de in deze tijd is ontstaan is hier en daar nog 

steeds herkenbaar. Om te voorkomen dat er water toestroomde vanuit achterliggende 

gebieden werden er dijken aangelegd. De dijken rond het Loenderveen waren toen en nu 

de Bloklaan, de Veendijk, de Horndijk en de Dirk A. Labertzkade. 

 

De bouw van het kanaal: 

In dit project heeft de Gemeente Wijdemeren onder leiding van de heer  J.J. de Kloet 

(CDA) en Provincie Noord Holland, de heer C. Loggen (VVD) en Natuurmonumenten het 

plan om een directe vaarverbinding te maken tussen het Hilversums kanaal met de 

Loosdrechtse Plassen. Er is slechts één rede: Het internationale toerisme uit Amsterdam 

en Utrecht moeten naar Loosdrecht kunnen varen zodat Loosdrecht weer een bruisend 

dorp wordt. Er bestaan al twee vaarverbindingen.  (Lees weblog Cees Loggen (VVD) 

Provincie NH, Oostelijke vechtplassen, nu het moment pakken".) 

Het kanaal zal 2 km lang (bijlage 1) worden ongeveer 20 tot 50 meter uit de oever van 

de Horndijk liggen. In het gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen worden op dit moment 

3 varianten aangeven. Er is een kostenraming van 5.7 miljoen, echter het is totaal niet 

duidelijk voor welke variant deze kosten zijn geraamd.   
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Investeringskosten 

De kosten voor het maken van dit kanaal inclusief sluis en bruggen worden geschat op 

maximaal 5,7 miljoen. Er zijn echter drie varianten die verschillen (bijlage 1). Ons 

vermoeden is dat afhankelijk van de gekozen variant het project vele malen meer gaat 

kosten, we weten immers niet voor welke variant de schatting is gemaakt.  Daarnaast is 

er geen, zo ver wij weten, gedegen onderzoek geweest of er behoefte is om toerisme 

naar Loosdrecht te halen. Is er een onderzoek geweest hoeveel toerisme er werkelijk 

gebruik gaat maken van dit kanaal. Er zijn op dit moment twee vaarverbindingen, 

Hoeveel toerisme vanuit Amsterdam en Utrecht maakt hier gebruik van? M.a.w. is de 

bouw van een kanaal rendabel?  Is de focus van deze bestuurders wel juist? Moet het 

geld niet geïnvesteerd worden in het dorp Loosdrecht? Is er aan de bewoners van 

Loosdrecht gevraagd of ze dit kanaal willen?  

 

Geen inspraak bewoners 

In de integratiesessies in juni 2016 over het gebiedsakkoord Oostelijke vechtplassen is 

gesuggereerd om contact op te nemen met de bewoners van de Horndijk. Dit is nooit 

gebeurd. Via natuurmonumenten hebben wij op 15 mei jl te horen gekregen wat het 

project 1.3 van het gebiedsakkoord inhoud. Sindsdien proberen wij de aandacht te 

vragen voor onze bezorgdheid. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de overheid 

Natuurgebied, Natura 2000 gebied opoffert voor toerisme. De overheid weigert om met 

de bewoners in gesprek te gaan. 

 

Petitie 

We hebben inmiddels een petitie gemaakt. Er kan schriftelijk getekend worden aan de 

Horndijk en er kan digitaal getekend worden via onze online petitie. We hebben inmiddels 

meer dan 1000 handtekeningen. 

Steun ons in ons protest, kom langs op de Horndijk. We staan u graag te woord. 

Namens de Werkgroep behoud Loenderveense Plas, 

S. Vreeman 

 

e-mail: horndijk000@gmail.com 

www.handenafvandeloenderveenseplassen.nl 

www.petities.nl/petitions/handen-af-van-loenderveense-plas 
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Bijlage 1
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