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De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas, een werkgroep van bewoners en 
recreanten rond de Loenderveense Plas heeft op 28 september een petitie 
overhandigd aan de Gedeputeerde de heer Cees Loggen van de Provincie  

Noord-Holland met meer dan 1700 handtekeningen. 
 

In de petitie keren de ondertekenaars  
zich tegen een vaarverbinding dwars  
door de Loenderveense Plas, een uniek 
Stiltegebied en Natura-2000 gebied met 
veel beschermde vogels zoals de  
Purper Reiger, de Zwarte Stern,  
de Grote Karekiet en de Roerdomp. 
  
De werkgroep had een zeer 
constructief gesprek met  

de heer Loggen over alternatieve 
vaarverbindingen waardoor 
Loosdrecht wel weer aantrekkelijker kan worden.  
 
Zij uitte haar enthousiasme over het Gebiedsakkoord voor de Oostelijke 
Vechtplassen, maar stelde dat het een gemiste kans was dat de bewoners in het 
gebied geen partij zijn geweest bij de totstandkoming van het Gebiedsakkoord. 

  

De heer Loggen bood aan om dit recht te zetten door voorafgaande aan het 
onderzoek in de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER), een tussenstap in te 
bouwen waarin vertegenwoordigers van de werkgroep met vertegenwoordigers van 
de andere bij het Gebiedsakkoord betrokken partijen in een zogenaamde 
“integratiesessie” in overleg gaan over de verschillende varianten van 

vaarverbindingen in het gebied. Als dit resulteert in varianten die door de 
betrokkenen wordt gedragen, dan zal heer Loggen zich er sterk voor maken 
uitsluitend deze varianten in de MER te onderzoeken. Hiervoor is de werkgroep de 

heer Loggen zeer erkentelijk! 
De werkgroep kijkt uit naar een constructieve houding van de betrokken partijen in 
de aangaande integratiesessies. 

  

De werkgroep vindt het ongelooflijk dat een partij als Natuurmonumenten waarvan 
men verwacht dat zij voor de natuur wil opkomen, akkoord kan gaan met onderzoek 
in de MER naar een vaarverbinding dwars door het natuurgebied van de 
Loenderveense Plas. Het lijkt een compromis akkoord waar Natuurmonumenten aan 
mee wil werken als wisselgeld voor andere gunsten. De werkgroep hoopt dat 
Natuurmonumenten voorafgaand aan de MER een standpunt durft in te nemen tegen 
de vaarverbinding en laat zien dat ze werkelijk hart voor de natuur heeft. 

  
Mensen die alsnog de petitie willen tekenen, kunnen dat doen in  
Café De Eend, Horndijk 23 of online: https://behoudloenderveenseplas.petities.nl 


