
Recreatie & toerisme 
vernieuwen

>   Twee nieuwe kanosteigers  
Deze maand start de bouw van twee 
kanosteigers, als onderdeel van een 
kano-overdraagplaats tussen de
Wijde Blik en de Vuntus. Hiermee 
worden twee mooie kanoroutes, de 
Kortenhoefse Plassenroute en de 
Vuntusroute, met elkaar verbonden. 
Een verrijking van de mogelijkheden 
voor kanovaarders. De eerste steiger 
komt aan de A. Lambertzkade in de 
Wijde Blik. De tweede aan de Kromme 
Rade in de Vuntus. De realisatie van 
deze kano-overdraagplaats is een van 
de projecten van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen.
Zie www.vechtplassen.nl. 

>   Fietsboot schoner
De Fietsboot had in juni veel belang-
stelling. In juli en augustus vaart de 
boot zes dagen in de week (niet op 
maandag) van de Porseleinhaven 
in Loosdrecht via Markus Pos en de 
Fuut naar De Strook. De wens is de 
Fietsboot milieuvriendelijker te maken 
en deze elektrisch te laten varen. De 
ANWB en het RABO coördinatiefonds 
hebben ieder al 10.000 euro toege-
zegd. Helpt u mee de financiën bij 
elkaar te krijgen? Dat zou super zijn. 
Kijk op www.defietsboot.nl voor meer 
informatie en de vertrektijden.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kortenhoef
Wandel eens langs de Kromme Rade en 
Lambertzkade in Kortenhoef richting
De Vecht. U komt een uitkijkpunt tegen 
dat prachtig uitzicht biedt op de omrin-
gende plassen. 

Zin in een stevige wandeling? Loop het 
Oppad vanaf de Emmaweg op naar 
de Kortenhoefsedijk. U komt door een 
prachtig moerasgebied. U moet nog wel 
even terug: dat kan via de Kromme Rade. 
Het is circa 10 kilometer. 

Loosdrecht
Op de grens Noord-Holland/Utrecht 
maakt u een fietstocht vanaf de
Egelshoek langs de Kanaaldijk richting 
Tienhoven. Hier vindt u een moerasge-
bied, een eendenkooi en uitzicht over 
de Stille Plas. U kunt ook doorfietsen 
naar De Strook in Breukeleveen en de 
fietsboot naar de Porseleinhaven nemen, 
eventueel met tussenstop op eiland 
Markus Pos. En wist u dat er ook een 
uitkijkpunt is op de Bloklaan tegenover 
Fort Spion in Loosdrecht? Ook daar kijkt 
u uit op de plassen.

Nederhorst den Berg
Al eens gewandeld door de Horster-
meerpolder? Vanaf de Middenweg gaat 
u de Radioweg op. Ga twee keer rechts 
en u komt op een tegelpad. Als u deze 
uitloopt komt u weer op de Middenweg. 
Ook de fietsroute over de Hinderdam is 
mooi.

Ankeveen
Een prachtig rondje loop je vanaf het 
Stichts End, het Bergse Pad, Googpad 
en de Dammerkade weer terug naar het 
Stichts End. Het bruggetje bij de kruising 
met het Googpad en de uitzichten over 
de Ankeveense Plassen zijn idyllisch.

Tips
Heeft u tips voor mooie plekken in onze 
gemeente? Waar moeten we echt heen? 
Deel deze dan met #hiermoetjezijn en 
#mooiwijdemeren op Instagram.

Ontdek nieuwe plekjes 

Prachtige zomer gewenst!
Deze week een speciale uitgave over recreëren in ons prachtige plassengebied. Een positief geluid in deze moeilijke
coronatijd. Ik wil iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen de coronamaatregelen goed uit te voeren en na te leven. 
We blijven afstand houden, maar gelukkig is er veel mogelijk. Laten we er een prachtige zomer van maken, genieten van 
onze plassen en mooie dorpen. 
 
In deze special leest u dat op tal van terreinen ontwikkeling nodig is. Onze lokale economie, die jarenlang achteruit is 
gegaan, heeft dat nodig. Daarom dragen we als gemeente bij aan het initiatief van ruim 50 ondernemers om ons gebied 
sámen te promoten zodat ook anderen kunnen meegenieten.  U leest er over op de volgende pagina. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat natuur, recreatie en een gezonde lokale economie, hier echt samengaan. 
 
Jan-Jaap de Kloet
Wethouder water, recreatie & toerisme

Is het druk op de strandjes? Er valt zoveel meer te ontdekken in 
ons plassengebied. Kent u deze routes al? 

‘Het bruist weer’
Net als 30 jaar geleden

Geniet!
Wel afstand houden

Gespot: karekieten
en ijsvogels
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Hosts
Op onze stranden en in onze recrea-
tiegebieden kunt u ontvangen worden 
door hosts. Zij wijzen u op de afstands-
regel en houden een oogje in het zeil 
voor wat betreft de drukte, barbecueën 
en verkeersproblemen. Wordt het te 
druk, zoek dan vooral een ander plekje! 

Terrasuitbreiding horeca
Verschillende horecabedrijven kregen 
toestemming hun terrassen tijdelijk 
uit te breiden op gemeentegrond om 
te kunnen voldoen aan de anderhalve 
meter afstand. Voorbeelden zijn het 
Spiegelhuys in Nederhorst den Berg en 
De Eend in Loosdrecht. 

Nieuwe borden
Bij de stranden De Zuwe in Korten-
hoef, De Blijk in Nederhorst den Berg, 

De Strook, het Vuntusstrand en bij De 
Porseleinhaven in Loosdrecht, staan 
nieuwe borden met de regels die er 
gelden.  

Streetgraffiti
Op verschillende plekken is streetgraffiti 
aangebracht met de teksten: ‘Houd 1,5 
meter afstand, ook onderweg’ en ‘Geef 
elkaar de ruimte’. 

Zwerfvuil voorkomen
Laat uw plek altijd schoon achter. 
Neem afval zo nodig mee naar huis. De 
gemeente heeft extra prullenbakken 
geplaatst en leegt deze dagelijks. 

Tijdelijke extra zitjes
Bankjes met fraai zicht op het water zijn 
vaak bezet. Staat iemand op, dan stopt er 
gelijk een fietser om de plaats in te nemen.

Om fietsers en wandelaars toch te 
kunnen laten genieten van het mooie 
zicht, creëert de gemeente tijdelijk op 

meer plekken eenvoudige zitjes met 
boomstammen.  

Iedereen laten genieten, wel spreiden 
Veel mensen vieren dit jaar vakantie in Nederland. Ons plassengebied 
is in trek. Ondertussen geldt op het land en in het water de anderhalve 
metermaatregel. Dat is zoeken naar balans en zorgen voor spreiding. 
Wat doet de gemeente om deze zomer alles in goede banen te leiden? 

Ruim 50 ondernemers werken 
samen aan een nieuwe website 
om bezoekers naar het plassen-
gebied te trekken. “Door corona 
blijven er meer mensen in Ne-
derland. We willen concurreren 
met andere gebieden”, aldus 
bestuurslid Hans van der Laan 
van Ondernemend Wijdemeren. 

Mensen die een dagje uit willen, moeten 
ook uitkomen op de nieuwe website
www.loosdrechtsplassengebied.nl. Een 
nieuw fris platform van samenwerken-

de ondernemers op het gebied van 
horeca, watersport en verblijfsrecreatie. 
Achter de schermen wordt er hard aan 
gewerkt. Ondernemers uit ’s-Graveland, 
Loosdrecht, Ankeveen, Nederhorst den 
Berg en Kortenhoef dragen financieel 
bij en worden vermeld op de website. 
Ook de gemeente Wijdemeren en de 
Hilversumse afdeling van Koninklijke 
Horeca Nederland dragen bij. 

‘Het lukt nu wel’
Hans: “Het idee bestond al heel lang, 
maar het kwam niet van de grond.” 
Gebiedsloods Nanette Elfring: “Nu 

lukt de samenwerking wel. In het 
begin van de coronacrisis werkten 
ondernemers al meer samen. Hoe pak 
jij dat aan? Kan ik daar ook gebruik 
van maken? Dat werkte al goed. Super 
dat ze de krachten nu ook hiervoor 
bundelen.”

‘Voordeel voor iedereen’  
“Het gaat nadrukkelijk niet om concur-
rentie op lokaal niveau”, vult Hans van 
der Laan aan. “We willen ons gebied 
landelijk vermarkten zodat iedereen er 
voordeel aan heeft. Wil je hier naar toe, 
dan wil je weten wat er te doen is, waar 

de hotspots zijn en waar je kunt over-
nachten. De website is een begin, maar 
er is meer nodig. Komende winter is er 
meer tijd voor de uitwerking. Nu is het 
vooral belangrijk dat we snel gevonden 
worden.”

Ook meedoen?
Stuur dan een e-mail naar
Ondernemend Wijdemeren,
info@ondernemendwijdemeren.nl.

Ondernemers pakken samen gebiedspromotie op

‘Het bruist weer net als
30 jaar geleden’

Roos de Vink, uitbater van Rosa’s 
Cantina in Loosdrecht, is één van de 
initiatiefnemers van de nieuwe web-
site. “Er is echt een keerpunt geko-
men. Aan het begin van corona bleek 
dat we elkaar nodig hebben om ons 
gebied samen op de kaart te zetten. 
We zitten als horecaondernemers nu 
allemaal in één appgroep en steunen
elkaar. Je ziet en voelt de positiviteit. 
Het bruist hier weer net als 30 jaar 
geleden. Dat ga je ook op die website 
terugzien.”
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Voorzitter Han Verheijden (links) en gebiedsloods Nanette Elfring, 

zij blijft aanspreekpunt voor ondernemers.

Even voorstellen: Han Verheijden

‘Met nieuwe formules verrassen’
Han Verheijden is, op voorspraak van Hiswa/Recron, aangetrokken 
als voorzitter van het transitieteam recreatie & toerisme. Het transi-
tieteam heeft als doel de sector te vernieuwen. Verheijden is bran-
chedeskundige en heeft 35 jaar ervaring in ‘vrijetijdslandschap’.

Verheijden ziet kansen om op meerdere 
locaties in ons unieke plassengebied 
een nieuwe dimensie toe te voegen. 
“Je kunt hier in de winter nu een kanon 
afschieten. Dat is jammer, maar op te 
lossen. Vroeger was dat op de Wadden-
eilanden ook zo. De hele economie lag 
dan plat. In tien jaar tijd is dat veranderd. 
Dat kan hier ook. De regio heeft een 
enorm potentieel dagjesmensen die 
dichtbij huis gezellig een frisse neus wil-
len halen. Wanneer we ons focussen op 

deze korte verblijfstoeristen die beste-
dingen doen, krijg je meer levendigheid, 
bereik je een langer seizoen en hou je 
ook de voorzieningen op peil. Daarmee 
wordt het gebied ook aantrekkelijker 
voor inwoners.” 
Zijn daarvoor nieuwe locaties nodig? 
“Nee. Er liggen kansen bij bestaande 
bedrijven die aan het eind van hun 
levenscyclus zijn en geen opvolger heb-
ben. Ik zal daarvoor ook op pad gaan 
en contacten leggen met investeer-
ders. Als je van buiten nieuwe formules 
aandraagt die succesvol zijn, volgen 
anderen vanzelf. Dat men zegt: ‘Leuk, 
mooi geworden. Is gezellig.’ En of dat in 
Boomhoek, Kortenhoef of Loosdrecht  
is, dat maakt niet uit.” 

‘Angst voor overtoerisme’
Het werk van het transitieteam wordt 
mogelijk gemaakt met middelen uit het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplas-
sen. Deelnemers zijn Waternet, het 
Plassenschap, Natuurmonumenten, Re-
cron/Hiswa, gemeente Wijdemeren en 
Stichtse Vecht,  provincies Noord-Hol-
land en Utrecht en gebiedsloods Nanet-
te Elfring (foto). Elfring: “Bij een deel van 
de inwoners leeft angst voor overtoeris-
me. Dat kan ik me goed voorstellen en 

dat wil ook niemand. Er zijn hier vooral 
mogelijkheden om ook in de winter 
open te blijven. Dat is nodig om de sec-
tor vitaal en het gebied aantrekkelijk te 
houden. Ook zijn er investeringen nodig 
in de kwaliteit van voorzieningen, de 
openbare ruimte en de toegankelijkheid 
van het gebied. Gelukkig is daarvoor 
geld gereserveerd via het gebiedsak-
koord. We willen iedereen gastvrij 
ontvangen zodat ze hier graag komen, 
willen blíjven en weer terugkomen.”

‘Bangkok’
Verheijden stelt dat je toeristen in grote 

steden als Amsterdam kunt verleiden 
hier te gaan fietsen. Hij deed zelf een 
positieve ervaring op in Bangkok. “Ik 
kwam in mijn hotel een folder tegen: 
‘Fietsen door groen Bangkok’. Hé, dat 
vind ik leuk, dacht ik. Ik was er de hele 
dag mee zoet. Een hele leuke beleving 
waar ik tijdens het boeken van mijn reis 
nooit op was gekomen. We kunnen 
mensen echt verrassen.”

Meer weten over projecten van het Uit-
voeringsplan Oostelijke Vechtplassen? 
Kijk dan op www.vechtplassen.nl. 

Broedende karekieten en ijsvogels gespot
In de Loosdrechtse Plassen 
zijn op twee legakkers nieuwe 
broedlocaties ontdekt van de 
grote karekiet.

De legakkers zijn voorgaande jaren 
afgezet met een raster om ganzenvraat 
tegen te gaan en daarmee de groei van 
waterriet te bevorderen. De moerasvo-

gel kan er dan broeden. En met succes! 
Onderzoeker Jan van der Winden: 
“Ongeveer 11 tot 13 mannetjes lijken er 
nu een vast territorium te hebben. De 
meeste hebben inmiddels een wijfje 
weten te strikken. Er zijn nu paren met 
jongen, eieren en ook nog vrouwtjes die 
een nest aan het bouwen zijn.” Het pro-
ject ‘ganzenvraat tegengaan’ maakt deel 
uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke 
Vechtplassen.

IJsvogelnest in jachthaven
Op verzoek van Jachthaven Kortenhoef 
heeft ijsvogelwerkgroep ‘Jelle Harder’ 
een natuuroever met twee ijsvogel-
wanden gecreëerd in samenwerking 
met ecoloog Jan van der Winden en 
een landschapsarchitect. Het doel was 
binnen 5 jaar een ijsvogelnest in de 
wand te krijgen. De oever is ingezaaid 
met een speciaal bloemenmengsel en 
er is plas/dras aangelegd voor amfibieën. 
Het resultaat: al na 1.5 jaar zit er een 
ijsvogelnest met minimaal 3 jongen. 
Daarnaast wordt de oever regelmatig 
bezocht door reeën, vossen en stikt het 
er van de insecten en amfibieën. Een 
voorbeeld van hoe natuur en recreatie 
kunnen samengaan. 
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Samen cabomba aanpakken: helpt u mee? 
Bent u op de plassen, wilt u dan helpen verspreiding van de waterplanten cabomba en vederkruid te voorkomen? De planten zijn een plaag 
voor watersporters, zwemmers en vissers. Ze verspreiden zich snel. Uw hulp is onmisbaar. Wat te doen?

1. Vaar niet door de waterplanten heen. 
2. Gebeurt dit toch, haal de water-
    planten dan uit de schroef van uw 
    boot. Zet hiervoor de motor een 
    paar keer in de achteruitstand en 
    haal de stukken uit het water.
3. Bewaar de stukken in uw boot, 
    voorkom dat stukjes wegdrijven. 
4. Spoel de schroef van uw boot  
    schoon voordat u de haven in vaart. 
    Zet hiervoor de motor een paar keer 
    in de achteruitstand en haal de stuk-
    ken uit het water. 
5. Gooi de waterplanten in de groen-
    bak in de haven. 

Woont u aan het water? 
Ziet u velden met cabomba of
vederkruid? Dan helpt u enorm door 
het volgende te doen.
1. Neem een hark om de waterplanten 
    met wortel en al te verwijderen. 
2. Zet de hark diep in de bagger/

    het veenslib en trek de hark lang-
    zaam omhoog. 
3. Schud de hark zachtjes heen en 
    weer zodat het veenslib eraf glijdt. 
4. Haal de lange zilvergrijze wortels 
    en de waaiervormige bladeren van 
    de hark. 
5. Gooi de waterplanten in een groen-
    bak of leg ze ver genoeg op de 
    oever (minimaal één meter). 

Ook overheden zetten zich in om, 
samen met de Vereniging Samen
Cabomba Aanpakken, de havens 
schoon te houden. Dit is mogelijk 
dankzij het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen.

Meer weten?
Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/cabomba of stuur 
een e-mail naar de vereniging via
vsca.loosdrecht@gmail.com. 
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