
Verkenning verbetering leefgebied moerasvogels 28-4-2020

Post-code Maatregel (inclusief motivatie) Locatie (inclusief motivatie) Opmerkingen

1214 LK b. herstellen van rietoevers

e. instellen van flexibeler waterpeil

voor b: 9. Loosdrechtse plassen en evt. Loenderveense 

plas (zoals op kaartje aangegeven)

voor e: polder achteraf en mogelijk op meer plaatsen.

Motivatie: herstel is vooral een kwestie van waterkwaliteit 

en in Loosdrechtse plassen zelf. Op andere plaatsen is 

al kwalitatief goede natuur en is herstel niet nodig.

Ik ben bang dat deze enquete in de plaats komt van de normale 

inspreekmogelijkheden. Ik vul hem toch in omdat ik in deze tijden 

begrijp dat dit ook een reële mogelijkheid is om meningen van 

inwoners te horen.

1214 LK Herstellen van rietoevers en legakkers

Instellen van een flexibeler waterpeil

9. Loosdrechtse Plassen

nu veel te weinig natuur(lijk)

11. Loenderveense Plas

nu veel te weinig natuur(lijk)

Geen ingrepen in huidige parels zoals Ankeveense plassen.

Natuurkwaliteit Loosdrechtse plassen moet veel beter!En ook de 

waterkwaliteit.

1214 LM b,d,e

b en d omdat (water)riet op grote schaal verdwenen is in het 

gebied en het plaats biedt aan diverse doelsoorten (grote 

karekiet, roerdomp, snor, woudaap)

e, omdat dit de natuurlijke dynamiek en mogelijk verlanding 

bevordert

b en d vooral in 1,9, 11 en 14 omdat daar veel golfslag is 

en omdat daar door recreatiedruk en ganzenvraat de 

rietzomen sterk onder druk staan

e 13 omdat het de verruiging tegengaat die hier optreedt; 

de maatregel zou overal goed zijn, maar is in de 

toelichting alleen n Achteraf aangegeven

ik ben geen bewoner maar wel gebruiker van het gebied

1214 XL b. Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

c. Herstellen van het open landschap met moeras en 

waterrietkragen

d. Herstellen van waterriet dat af en toe onder water staat

Meeste kansrijk voor herstel kwetsbare moerasvogels.

2. Hollands Ankeveen

3. Stichts Ankeveen

4. Kortenhoef West

5. Kortenhoef Oost

14. Nieuwe Polderplas

Meest kansrijk voor herstel kwetsbare moerasvogels

Als Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken proberen we ons in dit 

proces in te zetten voor de belangen van de natuur en vogels in de 

OVP. Helaas lukt het daarbij vaak niet niet om bij de besprekingen 

aanwezig te zijn.

1216 AT B, c, d. Deze opties lijken voor vogels het meest wenselijk 6,7,9, 11, 14

1217 PW B, C, E 3, 5,6,7, 11

1231 BN B, past bij landschap en historie

C: idem

D, goed voor watervogels

Loosdrechtse Plassen, hebben al legakkers

Wijde Blik, kan natuurlijker

Kortenhoef West en Oost, om het mooie landschap te 

verduurzamen

1231 KR
b., c en e. omdat deze naar mijn mening het best aansluiten bij de 

huidige/oorspronkelijke situatie.
7. 8. 9. 10. 11.

1231 KR B en D, omdat afplaggen grasland, creëren moeras en flexibel 

waterpeil  teveel negatieve gevolgen hebben: verdwijnen reeën, 

toename muggen, geen hooibaar of beweidbaar grasland meer, 

uitkijk hoogbouw Utrecht. 

Op een plek waar de bewoners achter deze ideeën staan
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1231 KR B. Herstellen van rietoevers en legakkers (grootste voorkeur). En 

D. Herstellen van waterriet dat af en toe odner water staat.

Ik lees dat jullie bijvoorbeeld de Roerdomp een fijn leefgebied 

willen geven. Ik kom regelmatig in de Botshol en kom daar vaak 

een Roerdomp tegen maar die komen altijd uit het riet 

tevoorschijn en niet op kale vlaktes....

Verder wordt het aanzicht bij deze maatregelen vriendelijker.

Kale vlaktes hebben we al genoeg in Nederland....

Optie B op de plekken die jullie ook ingekleurd hebben 

dus Loosdechtse Plassen, Loenderveense Plas, Wijde 

Blik en Spiegelplas.

Optie D Hollands Ankeveen

1231 KR B, D en F behoud van houtopstanden in weerslootgebied om 

skylight van Utrecht te maskeren en dekking voor reeen te 

behouden. Misschien enkele zouden kappen in overleg met 

verlening de weersloot.

Door zelf meedenken en ontwikkelen plan door 

bewoners weersloot liefst behoudt van zoveel mogelijk 

cultuurlandschap en waar de potenties gunstig zijn 

(voornamelijk Natuurmonumenten) versterken huidige 

natuurwaarden.

Behoud van cultuurlandschap, doorgeven aan volgende generaties 

en toekomstbestendigheid waarborgen van goed uit te voeren 

onderhoud. Dieren in de wei. Moerasvogels potenties versterken in 

gebieden waar de potentie goed is en niet bedacht wordt!

1231 KS B en D, omdat de overige opties te veel negatieve gevolgen 

kennen ten aanzien van de huidige flora en fauna. Zeker 

afplaggen dan wel het laten verdwijnen van zoddes is zeer 

onwenselijk. Wij ervaren nu al minder hazen en geen enkel ree 

meer. Evenzo zal het uitzicht danig vervuild worden door het 

zichtbaar worden van de hoogbouw van Utrecht.

1, 6, 9 en 11

1231 KS B en C

andere mogelijkheden hebben negatieve impact op huidige 

natuur en wat daar leeft en/of op bewoners

(plaggen van graslanden is het slechtste idee)

wijde blik 

Loosdrechtse plas

Polder Achteraf

aangezien we reeds te maken hebben met afronding NNN , en we 

als weerslootgebied zelf een plan mogen indienen, zou het 

passend zijn als de moerasvogels ergens anders zouden landen. 

Tevens leidt wens om de zoddes te kappen ten behoeve van open 

landschap tot weerstand bij bewoners die daardoor rechtstreeks op 

de Utrechtse hoogbouw uit gaan kijken en tevens daar t wild 

(reeen) zien verdwijnen.

1231 KT D.

Absoluut niet afplaggen van particulieren eigendommen en in de 

buurt van de bewoonde wereld, dit zorgt voor muggenoverlast.

We hebben hier nu een divers landschap en dat wil ik zo houden.

Geen bomenkap in het weerslootgebied, hiermee creeer je zicht 

op stedelijk gebied (Utrecht) en verlies je een diversiteit van de 

fauna

6 rustige omgeving Ik ben zeker voor de natuur maar niet koste wat kost particulieren 

zo maar aan de kant schuiven, dus wel degelijk rekening houden 

met particulieren.

1231 KT Namens alle recreatieparken (500 challets en recreatiewoningen) 

aan de breukeleveense plas zijn we tegen alle maatregelen 

rondom de parken omdat daar al decennialang wordt 

gezwommen en gerecreëerd.

Er is daar ook geen kans van slagen en dus weggegooid geld en 

tijd. Verder zijn wij wel voor om bijvoorbeeld het baggerdepot aan 

te pakken, zoals bewonersvereniging wesp heeft bedacht.

9,11,14 daar zie ik wel mogelijkheden, andere locaties 

misschien ook wel maar daar dient rekening gehouden 

te worden met omwonenden .
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1231 KT a) het afplaggen is het meest ongewenst wordt geen leefgebied 

voor moerasvogels.

d) Teveel negatieve consequenties van andere opties het 

weghalen zoddes richting weersloot en het verdwijnen van reeen.

e) is absoluut niet aanneembaar, vaste waterpeil zoals vroeger, 

niet te hoog of te laag is de beste handeling.

1-14) omdat alle opties niet van toepassing is. Laat de 

natuur ze eigen gang ontwikkelen.

Het verjagen van vossen en andere roofdieren die de eieren van de 

moerasvogels opzoeken.

1231 KT B en F

In het Weerslootgebied zal de aanleg én aanwezigheid van een 

dergelijk gebied voor veel problemen zorgen, vooral met de nu al 

onhoudbare ganzenproblematiek, en veel minder  resultaat 

leveren. 

Het is te dicht bij de Nw. Loosdrechtse dijk met zijn bewoners en 

campings veroorzaakt dit zeker forse overlast in de vorm van b.v. 

lawaai, insecten enz. en zal andere dieren verdrijven

13 geen overlast  en geen verstoring - 11 - ook hier geen 

overlast  en geen verstoring

1231 KV B, lijkt mij de minst ingrijpende manier. Ben tegen het kappen van 

bomen in het algemeen. Zijn er al veel te weinig. Plus waar moet 

mijn geliefde ijsvogeltje dan vanaf vissen? Gebied waar ik woon 

ontploft al van de prachtige én bijzondere vogels. Soms moet je 

misschien gewoon niet teveel rommelen aan een al prachtig 

gebied. ;-)

Ik ken de locaties niet goed genoeg om een juiste keuze 

te kunnen maken.

1231 KV optie b en d :teveel negatieve consequenties van andere opties 

en dat afplaggen meest ongewenst is) ook weghalen zoddes 

richting weersloot tbv open landschap onwenselijk want we gaan 

rechtstreeks kijken op hoogbouw in Utrecht en verdwijnen v reeen 

...

9: omdat wij als bewoners gevraagd zijn een eigen plan 

in te dienen, zou het goed zijn als de moerasvogels 

ergens anders zouden landen!

1231 LD b. omdat zo het oorspronkelijk landschap hersteld wordt.

c. hiermee wordt m.i. een groot gebied hersteld vooral in het 

weerslootgebied met grote kans op herstel van leefgebieden voor 

moerasvogels.

2,3,8, 12 en 13., omdat hier al goed terreinen aanwezig 

zijn en met inrichtingsmaatregelen juist hier een grote 

kans op succes heeft.

Als bewoner van het gebied , heb ik het gebied de laatste 10 jaar 

heel snel zien verslechteren. Zowel de flora als de fauna hebben 

een enorme achteruitgang gekend. Ingrijpen is nu zeer gewenst als 

men de laatste natuur wil redden en herstellen. Veel succes

1231 LM b. omdat het haalbaar lijkt en effectief

d. omdat het diversiteit in de habitatsoorten brengt en in het beeld 

ook prettig is

f. alleen als het echt werkt: werk met werk. Voorwaarde is wel dat 

de bagger schoon moet zijn.

Bij plaggen in de buurt van bewoning heb ik de zorg dat er meer 

muggenoverlast ontstaat. En herstel van open landschap kan op 

sommige plekken het natuurlijke beeld juist aantasten - door 

doorzicht naar stedelijke bebouwing.

herstel rietoevers: op alle aangegeven plekken op de 

kaart + Waterriet: moeilijk te beoordelen waar het de 

meeste groei potentie heeft in praktijk. de aangegeven 

vlekkenplannen lijken mij op zich goed.

14: bagger, riet, rietoevers. Omdat hier geen vaarverkeer 

is en ook niet veel golfslag omdat het een kleinere plas is

1231 LX B en F  14, 7 en 12
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1231 NC a.Plaggen van graslanden

f.toepassen van bagger in natuurontwikkeling

b.herstellen van rietovers over drie jaar nadat de 

cabomba/vederkruid grondig is verwijderd uit de Loosdrechtse en 

Kortenhoefse plassen

5.Kortenhoef Oost

3.Stichts Ankeveen kunt u zelf vast beter afwegen

Commentaar: Juist de variatie van 

water/moeras/bomen/riet is van belang voor de vogels. 

Bomen blijven belangrijk voor de vogels, om in te zitten 

en observeren, leren vliegen, en ook om de wind-en 

stormen te kunnen trotseren. Dus niet teveel bomen 

kappen en afwisseling behouden

1231 NG 1. Herstellen van rietovers

2. Herstellen van het open landschap

3. Herstellen van waterriet

Andere opties bevatten nadelen zoals het overstromen van 

nesten bij flexibeler waterpeil of het bereikbaar worden van die 

nesten voor predatoren door dat lagere waterpeil. Bij het 

toepassen van bagger kunnen er bestrijdingsmiddelen aanwezig 

zijn die negatief uitpakken voor het ecosysteem

Loosdrechtse plassen, Wijde Blik, Stichts Ankeveen.

Hier is nog weinig oevervegetatie in de vorm van riet 

aanwezig.

Een enquête die bestaat uit slechts twee vragen is wel erg kort.

In de toelichting ontbrak ik mijn ogen aandacht voor andere 

factoren die een rol spelen in de achteruitgang van rietvogels. 

Daarmee bedoel ik met name vraat van jong riet door ganzen en 

de achteruitgang van de voedselbron voor rietvogels in de vorm 

van insecten, veroorzaakt door bestrijdingsmiddelengebruik.

1231 NG B. Herstellen v rietovers (evt. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

D. Herstellen v waterriet dat af en toe onder water staat

F. Toepassen v bagger in natuurontwikkeling 

8. Vuntus

9. Loosdrechtse plassen

11. Loenderveense plassen

11. Loenderveense Plas: Herstellen van rietoevers 

(event. met tijdelijke rasters tegen ganzenvraat), de 

rietoevers aan de Horndijk, Veendijk en Lambertszkade 

zijn in slechte staat.

Mijn voorstel zou zijn: Herstellen van rietoevers langs 

Horndijk, Veendijk en Lambertszkade ter bevordering 

van de aanwezigheid van o.a. de Grote Karekiet en 

Rietzanger, bijvoorbeeld door het verwijderen van bomen 

en bosschages in en aan de oevers waardoor het het riet 

meer licht heeft om te groeien. Door het verwijderen van 

invasieve Exoot Duizendpoot in de bosschages, einde 

Horndijk, nabij de hoek Lambertszkade. Mogelijk heeft 

waterriet meer kans op uitgroeien als de oevers een 

geleidelijke aflopen in de plas heeft.

8. Vuntus: De oever van de Vuntus langs de Kromme 

rade, herstel van rietoevers. Er bevinden zich bomen / 

struiken bij en in het water, meer licht ter bevordering 

van rietgroei langs de oevers.

6. Toepassing van schone bagger uit de Loosdrechtse 

plassen ook de Vuntus en Stille Plas voor ontwikkeling 

van legakkers en natuurontwikkeling bij de indeling van 

de Nieuwe Polderplas

Wij kunnen enkel wijzigingen en/of aanpassingen aangeven in ons 

eigen gebied, waar wij gaan wonen. Dat is de Vuntus en de 

Loenderveense Plas 
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1231 NK B, C en F 1, 8 en 9

1231 NV b. omdat de rietoevers in zeer slechte staat verkeren 

c. er is behoefte aan open landschap in het gebied als variatie op 

andere landschappen.

f. de plassen moeten uitgebaggerd worden om de waterrecreatie 

op lange termijn mogelijk te maken 

11. Loenderveense Plas

Omdat er in de jaren 50 nog prachtige plukjes riet met 

veel vogels waren langs de Veendijk en dit geheel is 

verwaarloosd.

Voorstel is dus veel mooie plukjes riet met daartussen 

stukken die het uitzicht over de plas garanderen.

Er moet een balans worden gezocht tussen rietkragen en een mooi 

vrij uitzicht over de Loenderveense Plas. Op die manier is de plas 

nog aantrekkelijker voor recreanten.

1231 NV Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers lijkt mij het meest voor de hand 

liggend. In combinatie met het invoeren van een integraal 

snelheidsverbod voor alle plassen en bepaalde plassen 

ontoegankelijk houden voor vaarverkeer denk ik dat er veel 

gewonnen is.

Loenderveense Plas

Het Hol

De Ster

Het aanleggen van extra vaarverbindingen is in deze duidelijk een 

volkomen onnodige aangelegenheid en kan het geld wat hier 

blijkbaar al voor gereserveerd is beter worden besteed aan het 

herstel en onderhoud op de diverse plassen.

1231 NV B, F 8, 11

1231 NW

b.omdat vel riet geen kans krijgt vanwege de   ganzenvraat. 

Tijdelijke rasters zullen helpen en het riet krijgt de kans om te 

herstellen. 

4.5.6..11 en 14. Naar mijn mening zijn dit de meer 

"rustige" locaties. Minder of geen vaarbewegingen en 

meer natuur.

1231 NW B
11

1231 NX B.omdat deze maatregel er tevens voor zorgt dat de slechte staat 

van rietoevers verbeterd wordt met natuurlijke middelen.

E.dit zorgt voor meer diversiteit in het ecosysteem. Waardoor een 

gezonde balans binnen flora en fauna een grotere kans krijgt.

F.deze maatregel werkt twee kanten op. Het bagger probleem 

waar we als omwonenden al heel lang mee kampen, krijgt dan 

eindelijk aandacht en natuurontwikkeling wordt bevorderd. Het 

kan alleen maar met bagger die niet verontreinigd is, dus goed 

onderzoek is van belang.

7.

8. Baggeren is in deze plas hard nodig.

11. Hier zijn rietoevers in slechte staat dus maatregel B 

is van toepassing.

14.

Voor de rest vertrouw ik erop dat onafhankelijke 

deskundigen hier goede beslissingen over kunnen 

nemen.

1231 NX B, met name langs de Horndijk. Deze oever herbergt nog steeds 

de Grote Karekiet. In het recente verleden warebn er op nog veel 

meer plekken langs de Horndijk broedplekken. Dus rietherstel 

langs de Horndijk = kansrijk.

o1. Loenderveenseplas. Motivatie (zie eerder): met name 

langs de Horndijk. Deze oever herbergt nog steeds de 

Grote Karekiet. In het recente verleden warebn er op nog 

veel meer plekken langs de Horndijk broedplekken. Dus 

rietherstel langs de Horndijk = kansrijk.

1231 PA A, B, D 6, 9 , 12
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1231 PD Ik heb de enquete separaat ingevuld maar wil graaf het volgende 

kwijt: de enorme toename aan ganzen lijkt me heel,slecht voor de 

andere soorten. Geen enkele soort gaat bv in de buurt (lees binnen 

15m) van een ganzennest zitten. Het wachten is dat de gans ook 

op de Loenderveense plas gaat komen... Kan deze soort niet 

actiever verjaagd worden?

1231 PD B. Een rietoever is een zeer natuurlijke oeverbescherming en 

habitat van prachtige moeras vogels en de ganzen zijn een 

enorme plaag aan t worden

C. Dit is de oorspronkelijke natuur van voor de ontvening

F. Na 30 jaar is t hoog tijd om te baggeren en dat lukt alleen als 

er een goede bestemming voor die bagger is.

9. Meer rietkragen om de golfslag terug te dringen

11. Dit is de meest vogelrijke plas en meer riet zou nog 

meer bescherming bieden aan de beschermde vogels.

14. Prima lokatie om meer riet te creëren.

1231KP optie b en d (herstel rietoever en waterriet)  negatieve 

consequenties van andere opties en dat afplaggen meest 

ongewenst is) ook weghalen zoddes richting weersloot tbv open 

landschap onwenselijk want we gaan rechtstreeks kijken op 

hoogbouw in Utrecht en verdwijnen v reeen ...

1, 6 en 14
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1231KT b. Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

Spiegelplas; Wijde Blik, Vuntus Mag ik u enige redenen noemen om de situatie in het weersloot 

gebied te behouden zoals hij nu is: Generaties lang is hier door 

boeren en turfstekers geploeterd om van dit land te kunnen leven. 

Hieruit is een uniek landschap ontstaan met ook een rijke en zéér 

gevarieerde wildstand zoals ree, haas, vos, das, fazant, marter, 

bunzing en zelfs eekhoorn om er maar enkelen te noemen.

Al deze dieren zijn zeker niet gebaat bij meer water en minder 

droog land. Vooral de immense toename van ganzen, zoals we die 

nu al kennen, is zeker in het nadeel van al deze soorten, deze 

nadelen zullen door de nieuwe plannen nóg veel meer toenemen. 

Eén van de grootste nadelen is wel het verlies van dekking door 

houtkap. In de gebieden waar genoemde soorten nu hun jongen 

moeten krijgen en groot brengen is droge dekking door bosjes en 

bomen is onmisbaar. Een ander nadeel is dat het nieuwe plan veel 

te dicht bij de bebouwing komt, plas-dras staat bekend om zijn 

enorme overlast door muggen en knutten. Voor de bewoners zal 

deze toename een enorme plaag gaan worden. Natuurlijk is het 

voor hen een ramp te noemen als straks hun uitzicht wordt 

begrenst door de skyline van Utrecht met zijn licht in de nacht in 

plaats van de huidige rust en schoonheid die door de elzen en 

wilgenbosjes word geboden. Rondom de weersloot is sprake van 

een gebied van uitzonderlijke schoonheid, ontstaan door de ligging, 

tijd en lokale cultuur. Wat een verlies zou het zijn als een écht 

natuur gebied wat door de eeuwen heen is ontstaan, door 

mensenhanden en machines wordt afgebroken om een 

“mensenplan” te realiseren. Misschien mag ik de bedenkers en 

zeker ook de beslissers in dit plan herinneren aan het 

Oostvaarders plassen debacle, daar hebben we ook de gevolgen 

onder ogen moeten zien van een “mensenplan”. Met een bange 

groet, Els Goedhart, Nieuw Loosdrechtsedijk 207, 1231KT 

Loosdrecht

1231KT Mijn voorkeur zou hebben optie B en D .

Goed land afplaggen is gekkenwerk!

Open landschap klinkt leuk maar heeft als gevolg in het 

weerslootgebied dat je voortaan de stad Utrecht etc gaat zien en 

dat is zeer onwenselijk!

9 11 en 14 zouden tot de mogelijkheden behoren.

Veel van de andere locaties zijn achtertuinen of weiland 

en die mensen zitten daar vaak niet op te wachten

Waarom wordt het Hilversums kanaal niet genoemd voor nieuwe 

riet oevers, kilometers lang en denk dat daar weinig mensen last 

van hebben.

1231LM C Ziet er mooi uit en gaat niet ten koste van wateroppervlakte (dit 

i.v.m. behoud watersport mogelijkheden).

D Goed voor de vogels die terug moeten komen. Als ze dat al 

willen/kunnen omdat dit gebied nog geschikt voor ze is... Onthoud 

natuur=natuur en kun je niet dwingen!

11 Mits die verschrikklijke vaarverbinding er niet komt, 

lijkt deze rustige, natuurlijke, niet voor recreatie 

toegestane plas uitermate geschikt, mede gezien een 

aantal van de moerasvogels zich nu ook al ophouden 

(daar blijkt geschiktheid ook uit). De potentiele 

vaarverbinding staat daarbij  m.i. ook haaks op de 

investering die gedaan willen worden de natuur te 

herstellen en in dit specifieke geval moerasvogel 

Idem 12, 13 en 14 
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1231NP B. Herstellen van rietoevers en legakkers. en D. herstellen van 

waterriet dat af en toe onder water staat. Deze twee 

mogelijkheden geven meer broedgelegenheid voor de 

verschillende rietvogels.

8. Vuntus en 11 Loenderveenseplas. De 

Loenderveenseplas is al een plas waar geen recreatie is 

toegestaan. Hier herstel uitvoeren geeft een goed 

resultaat voor de rietvogels. Het oostelijk deel van de 

Vuntus is een relatief rustig gebied. Ook hier zal herstel 

van rietoevers en waterriet een goed resultaat opleveren.

In de toelichting wordt ook de zwarte stern genoemd. Voor deze 

vogel is er een broedgelegenheid op het water nodig. Meestal op 

drijvende waterplanten zoals waterlelie of gele plomp. Bij de 

genoemde herstelwerkzaamheden kom ik niets tegen dat een 

verbetering van de broedgelegenheid oplevert voor de zwarte 

stern.

1231NX b. omdat het een dubbel doel kan dienen:

-het hoort typisch bij loosdrecht en de vogels kunnen hun habitat 

terug krijgen.

f. Ook een dubbel doel: goed voor de toeristische ontwikkeling, 

maar ook tegelijk voor vogels en natuur, samen ook weer typisch 

loosdrecht.

ontwikkeling b en f. zouden prima passen bij punt 8. de 

Vuntus. herstellen van de legakkers met behulp van de 

bagger.

Ook het baggerdepot in de Stille plas, welke nu 

ontzettend lelijk en storend in de omgeving is, zou een 

mooi nieuw natuur ontwikkeling gebied kunnen worden.

verder nr 11. hier is ook hard bescherming (voorstel b) 

nodig van het riet langs Bloklaan, Veendijk en Horndijk

Aangezien ik de gebieden in Ankeveen, Kortenhoef en Ned. den 

Berg niet goed genoeg ken. Heb ik mij beperkt tot mijn directe 

woongebied.

Veel succes met het project!

1231NX b) omdat er zeldzame broedvogels in de rietoevers kunnen 

nestellen zoals de grote karrekiet, rietzanger en roerdomp. Dit is 

waardevol en dient behouden te worden.

C - zelfde reden

e) niet vanwege het waterpeil maar omdat dit m.i. leidt tot een 

betere waterkwaliteit. Betere waterkwaliteit is op zijn beurt weer 

goed voor het herstel van moerasvogels.

1) Loenderveense plas omdat er mi veel potentieel is 

voor moerasvogels bv aan de lambertszkade en de 

Horndijk

8) De vuntus omdat dit nog een rustige plas is waar veel 

mogelijkheden zijn om meer rietkragen te maken. Ook 

zouden er meer eilanden kunnen worden gemaakt voor 

de moerasvogels.

14. Heel geschikt om te bestemmen voor moerasvogels.

De andere gebieden ken ik niet zo goed

1231NX
B het herstellen van rietoevers en rasters. De rietzanger en grote 

karekiet leeft in het riet. En de ganzen vreten het stuk.

11 en 14

Dit gebied ken ik goed dus zie dat het daar nodig is
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1231NX b. Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

c. Herstellen van het open landschap met moeras en 

waterrietkragen

f. Toepassen van bagger in natuurontwikkeling

Locaties en motivatie:

11. Loenderveense Plas, Herstellen van rietoevers 

(event. met tijdelijke rasters tegen ganzenvraat), de 

rietoevers aan de Horndijk, Veendijk en Lambertszkade 

zijn in slechte staat.

Mijn voorstel zou zijn: Herstellen van rietoevers langs 

Horndijk en Veendijk en Lambertszkade ter bevordering 

van de aanwezigheid van o.a. de Grote Karekiet en 

Rietzanger.

Bijvoorbeeld door het verwijderen van bomen en 

bosschages in en aan de oevers waardoor het het riet 

meer licht heeft om te groeien. Door het verwijderen van 

invasieve Exoot Duizendpoot in de bosschages, einde 

Horndijk, nabij de hoek Lambertszkade. Mogelijk heeft 

waterriet meer kans op uitgroeien als de oevers aan 

Horndijk, Veendijk en Lambertszkade een geleidelijke 

aflopen in de plas heeft. 

8. De Vuntus: De oever van de Vuntus langs de Kromme 

rade, herstel van rietoevers. Er bevinden zich Bomen/ 

struiken bij en in het water, meer licht langs de oevers, 

dit alles ter bevordering van rietgroei langs de oevers.

14. Nieuwe Polderplas - b. aanleg van rietkragen langs 

eventuele natuureilanden bij het maken van indeling 

Nieuwe Polderplas.  Bomen verwijderen langs de oever 

van de Bloklaan aan de Nieuwe polderplas, ter 

bevordering van rietgroei langs de oever. Meer zicht op 

de Nieuwe Polderplas.

f. Toepassing van schone bagger in de nieuwe 

Polderplas ter behoeven van leg-akkers en 

natuurontwikkeling bij de indeling van de Nieuwe 

Polderplas

Ik kan enkel wijzigingen en/of aanpassingen wensen in mijn eigen 

gebied. Loenderveense Plas-Vuntus-nieuwe Polderplas. 

1231PC Alle maatregelen lijken goed en nuttig. Zoveel mogelijk terugkeer 

naar oorspronkelijk natuurbeeld. Een flexibel waterpeil kan 

schade aan funderingen opleveren, dus niet zo handig in dit 

verband. Relatie met andere opgaven wordt nu gemist (CO2, 

watertekort, klimaatadaptatie etc)

Dit vind ik een vraag voor deskundigen, die je als 

bewoner niet zomaar gefundeerd kunt beantwoorden, 

anders dan mijn eigen buurtje eerst. Ik snap niet waarom 

dit bewoners wordt gevraagd.

Ik vind het een vreemde enquête. Wat je van bewoners wilt weten 

is of ze achter het idee van herstel van habitat voor moerasvogels 

staan, ook al is dit al lang besloten (daarbij zijn zij niet betrokken). 

Mogelijk wil je ook weten welke obstakels zij zien, al dan niet in hun 

directe omgeving. De vraagstelling bevordert NIMBY-antwoorden 

of juist eigenbelang. Inzetten van maatschappelijke middelen voor 

dit doel moet zo effectief dus doelmatig mogelijk; daar waar de 

kans op succes het grootst is en op zo kort mogelijke termijn 

mogelijk, moeten voorrang krijgen. Dit is een afweging voor 

deskundigen, niet voor bewoners.

1241 AC
ik laat de keuze graag aan de deskundigen van 

Natuurmonumenten over
Ook deze keuze laat ik aan natuurmonumenten over
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1241 JC a. Plaggen van graslanden of het graven van petgaten

Ik denk dat je hiermee de meeste ruimte en leefomgeving voor 

moerasvogels creëert.

5. Kortenhoef Oost

Dit gebied is nu een grasland t.b.v. het boerenbedrijf, 

recreatie (paarden) en is al redelijk verrommeld met 

schuurtjes. Opmerkelijk is wel dat ondanks het 

intensieve gebruik van dit landschap er toch veel vogels 

leven (ooievaars, witte reigers, ijsvogels, etc., etc.). Door 

de natuurwaarde van dit landschap te versterken komen 

waarschijnlijk ook de moerasvogels in de toekomst weer 

in grote getalen voor. En dat zou toch geweldig zijn!

1241 LJ
A - extra leefgebied en natuur die mooier is ingericht

C - mooi

5 het zal dit gebied echt een upgrade geven, hier is nu 

vooral weiland

1241 LK A: goede biotoop

B: idem

C: idem

Overal Verder lijkt het me vooral van belang dat de recreatie beperkt wordt 

en dan met name loslopende honden in gebieden waar dat niet 

mag en het betreden van terreinen waar men niet behoort te 

komen. Ik denk dat handhaving daarop minstens zo belangrijk is. 

Herstel van natuur heeft zonder dat veel minder zin.

1241 LN A) omdat het een vrij simpele manier is om biodiversiteit in 

grasland terug te krijgen.

B) terug naar vroeger is bewezen beter dan vooruit naar ongewis.

C) Beperkt open voor weide vogels maar ook de beschutting van 

bosschages is essentieel.

D, E en F niet omdat dat weer menselijke regulering vereist. 

Laten we toch overal zoveel mogelijk met onze 'handen' van af 

blijven.

2 en 3 en 4 en 7 en 13

omdat dit allemaal al redelijk tot zeer rustige gebieden 

zijn waar recreatie vrij soepel buiten de deur gehouden 

kan worden.

Dat is een absolute voorwaarde voor herstel en behoud 

van onze zeldzaam wordende natuurwaarden, vogels in 

het bijzonder.

De bedoeling lijkt mij heel goed, de realisering nogal lastig als er 

geld aan te pas moet komen in de post-coronale economie. 

Daarom zou alleen al het weren van recreanten en ander 

onwenselijke menselijke aanwezigheid een ware zegen zijn voor 

genoemde (en ALLE andere) gebieden: dat kost maar een paar 

hekken, een paar borden en heel veel boa's = handhaving. 

1241 LN B -Daar waar al potentiële gebieden zijn, herstelwerkzaamheden 

uitvoeren. Er hoeven geen nieuwe gebieden te worden 

gecreëerd, dus niet plaggen. In K'hoef-Oost en in deel K'hoef-

West lopen dassen, dus laat dat zoals het is (die zitten niet op 

verandering leefgebied te wachten). Versterk en fatsoeneer (= 

achterstallig onderhoud) de gebieden die er nu al zijn. Geen 

voorstander bomenkap, bomen worden gebruikt door andere 

dieren en biedt schaduw, belangrijk omdat het steeds warmer 

wordt in de zomers en goed voor de biodiversiteit.

Overal waar al bestaand water is, dus Kortenhoef-Oost 

is geen optie.

1241 NH D, a, b Vuntus , kortenhoef en t hol zijn stil, en dus weinig 

verstoring
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1241 NK B: zie hier op het wijde Blick veel mogelijkheden aan alle kanten 

van de plas door bewoners en ontbreken van handhaving in de 

jaren veel riet en rietzangers verdwenen. Zie ook mijn 

uitgebreider voorstel voor het Wijde Blick.

C. Wat dit betreft is landschap Wijde Blick nauwelijks 

onderhouden, teveel moerasbos

Wijde Blick omdat door vraat en te grote boten heel veel 

riet en biezen zijn verdwenen.

Hol is een en al moerasbos

Vuntus oostkant komen daar zeker voor in aanmerking.

Op kleine schaal zijn er nu al aan de westkant van het 

Moleneind goede initiatieven door particulieren en NM.

Moeten we in samenwerking met bewoners uitbreiden: in 

bouwvergunningen eisen als bovenbedoeld meenemen 

en dan ook handhaven: vroeger was er een beheerder 

die hier ook dichtbij woonde: nu handhaving teveel 

verspreid en dus erg zwak. Zie ook recente uitspraak 

Raad van State: Ridder haven Moleneind: oevers met 

riet herstellen: aankopen natura 2000 terrein.?! Fonds 

maken om dat te doen en riet met vogels te herstellen 

zoals het zeg 20 jaar geleden nog was. Een natuurhaven 

die ook band met het Hol herstelt.

Ja, 1. we kunnen hier in en rondom haven Ridder conform 

verplichtende uitspraak onder dwangsom Raad van State direct 

een pilot starten waaraan bewoners en NM ook meewerken. Dus 

deze hoek weer rietrijk maken. Werk dit graag met jullie uit. Al zo’n 

20 bewoners hier hebben via onze Vereniging het Wijde Blick hun 

medewerking ook financieel toegezegd.

2 .zo zijn er meer ideeen en plekken bv. Bruggenaart en langs, de 

Westkant en de Vreelandseweg om deze plas weer zijn 

natuur/wonen/duurzaam werken en recreëren functie met actuele 

allure vorm te geven. Gesteund door alle stakeholders,

Graag gedaan en hoor,

1241 XL b. Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

c. Herstellen van het open landschap met moeras en 

waterrietkragen

d. Herstellen van waterriet dat af en toe onder water staat.

Om gekwalificeerde en niet gekwalificeerde vogels terug te 

krijgen zijn deze werkzaamheden onontbeerlijk.

2. Hollands Ankeveen

3. Stichts Ankeveen

4. Kortenhoef West

11. Loenderveense Plas

14. Nieuwe Polderplas

Dit zijn de best mogelijke locaties om gekwalificeerde en 

niet gekwalificeerde vogels na bovengenoemde 

werkzaamheden terug te krijgen. 

1241 XL b. Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

c. Herstellen van het open landschap met moeras en 

waterrietkragen

d. Herstellen van waterriet dat af en toe onder water staat

Meeste kansrijk voor herstel kwetsbare moerasvogels.

2. Hollands Ankeveen

3. Stichts Ankeveen

4. Kortenhoef West

5. Kortenhoef Oost

14. Nieuwe Polderplas

Meeste kansrijk voor herstel kwetsbare moerasvogels

1241 XX 1: plaggen van graslanden, omdat het volgens ons een kleine 

impact heeft op de al bestaande natuur.

2: Herstellen van rietoevers en legakkers, omdat dit goed in het 

huidige natuurbeeld past.

Polder achteraf (om te plaggen)

Voor rietoevers: Wijde Blik, Loenderveense Plas, 

Spiegelplas

1241 ZB B. Hoort bij landschap en is goed voor vogels

C. Mooier voor recreatie

E. Vanwege klimaatverandering en biodiversiteit bevorderen

5. Rustig

7. Rustig

8. Recreatie

10. Vogels

1241cm b, herstellen van rietoevers en legakkers om de vogels weer een 

broedgebied te geven.

c. herstellen van het open landschap met moeras en 

waterrietkragen

Hollands en Stichts Ankeveen, Wijde Blik en Kortenhoef 

Oost en West omdat deze gebieden door stille ligging 

(geen recreatie) de vogels het beste van dienst kunnen 

zijn

Hoop dat deze natuurgebieden bestemd zullen mogen blijven voor 

de natuur en niet voor de recreatie.
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1241EH Plaggen van graslanden; omdat daarna door verwijdering van 

meststoffen zeldzame planten terug komen. Herstellen van open 

landschap; het oorspronkelijk landschap komt weer beter tot zijn 

recht.

Het Hol; mooi geïsoleerd gebied waar teveel bos is 

gekomen.

Kortenhoef West; ook hier isolatie zonder toerisme. 

Genoemde vogels hebben rust nodig

1241LS c met name bij natuurmonumenten moet veel bos en opschot 

verwijderd worden

d

e om een deel van het gebied natter te kunnen maken

c Kortenhoef West

d overal

e het hol

1241NC Ik ben helaas niet ter zake kundig,maar zover ik kan zien in de 

Wijde Blik is van ganzenvraat niet tot nauwelijks spraken. De 

ganzen overnachten hier alleen. De raster zijn behalve ontsierend 

een gevaar voor jonge watervogels. Vooral voor pulletjes. Moeder 

vliegt er over en pulletjes willen door het raster volgen en blijven er 

in hangen. Meer dan eens maken betrokken bewoners de pulletjes 

weer los anders sterven ze een vreselijk dood. Het raster zou dus 

veel fijnmaziger moeten zijn. Het houdt trouwens ook geen ganzen 

tegen, die gaan over land het riet in. Maar nogmaals af en toe en 

van vraat is geen sprake. Dit alles uit visuele waarneming. Dus 

1241ND a, als het om gronden gaat met een voedselrijke bovenlaag

c, is in het algemeen goed voor moerasvogels

e. goed voor ontwikkeling van riet.

eigenlijk overal, maar als ik moet kiezen:

2, omdat hier het aantal moerasvogels is afgenomen en 

het afgesloten is.

5, omdat hier nu nog niet veel moerasvogels voor komen

14, omdat dit gebied 'nieuw' is aangekocht en wellicht 

nog ingericht moet worden?

Goed dat jullie dit organiseren !

1241NK A,B,C mooi voor het landschap 
Kortenhoef west,Kortenhoef oost,Het Hol omdat dit 

mooie natuurgebieden zijn en natuur terecht komt.
nee maar een goed project

1243 KB Er is al genoeg af geplagd, laat de boeren met rust . Er is natuur 

genoeg.Laat Natuurmonumenten hun Natuur goed onderhouden. 

En geen afrasteringen maken voor de ganzen .De boeren hebben 

al te veel overlast van die vretende en schijtende vogels. Overal 

waar te voor staat is niet goed. Dit gaat weer miljoenen euro s 

kosten .

1243KL a + b) makkelijk te realiseren zonder al te grote impact, zolang dit 

gebeurt op grond van Natuurmonumenten waar nu sprake is van 

achterstallig onderhoud.

1 t / m 14) Als er iets gecreëerd gaat worden voor 

moerasvogels dan mag dat überhaupt niet i.c.m. met 

recreatiebestemming gaan, i.v.m. verstoring. Dus dit 

moet gerealiseerd gaan worden in de huidige 

(stilte)gebieden van Natuurmonumenten. Zodoende mag 

daar géén recreatie en evenementen meer plaatsvinden. 

Dit is de goedkoopste en minst ingrijpende oplossing en 

zorgt ervoor dat Natuurmonumenten verplicht wordt om 

deugdelijk onderhoud te plegen aan deze gebieden. Zo 

sla je 3 vliegen in één klap!

Stop met die waardeloze plannen over nieuwe vaarverbindingen en 

onteigenen van gronden van particulieren om onder water te 

kunnen zetten met alle negatieve gevolgen van dien. Zorg gewoon 

voor een mooi stuk natuur binnen de huidige grenzen van 

Natuurmonumenten e/o gemeente. Daar is immers plek genoeg 

voor en dat is is waar Natuurmonumenten + gemeente genoeg 

subsidie voor krijgt.
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1244 NP

B, C, D

Duidelijk gericht op herstel rietbiotoop. Graven van petgaten blijkt 

niet altijd succesvol.

1, 2, 3, 4 en 5

In deze gebieden staan rietvelden onder druk, o.a. door 

ganzenvraat maar  ook omdat het moerasbos de 

overhand krijgt.

1244 NR

B - Waar zijn de weidevogels gebleven. Waarom zijn die in onze 

gemeente op veel plaatsen verdwenen.

Graag daar ook onderzoek naar
2, 3, 4, 11

1244 NW U gaat er van uit dat het leefgebied verbetert moet worden. Ik 

geen kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van uw 

stellingen. Handhaven huidige situatie is blijkbaar geen optie?

De vraagstelling is bijzonder. Als ik geen ingrijpen wil in 

de bestaande situatie kan ik dat antwoord hier niet kwijt. 

Uit bovenstaande vragen zijn statisch geen conclusies te trekken. 

Ik vind het uitermate schokkend te ervaren dat op deze knullige en 

sturende wijze naar een conclusie kan worden geredeneerd. Sterk 

bezwaar derhalve tegen deze wijze van zogenaamde 

burgerparticipatie.

1244 PB b herstel rietoevers en legakkers

D herstel waterriet

deze twee ingrepen hebben waarschijnlijk het grootste positieve 

effect op verbetering van het leefgebied van moerasvogels.

1. Spiegelplas (Rietoever)

2. Hollands Ankeveen (legakker)

3. Stichts Ankeveen (waterriet)

De Ankeveense plassen zijn als ondiepe veenplas bij 

uitstek geschikt als leefgebied voor allerlei soorten 

moerasvogels. Dmv kleinschalige verbeteringen kunnen 

meer (kritische) soorten hiervan profiteren.

Moerasvogels zijn onlosmakelijk verbonden met het plassengebied. 

Wat zou het fantastisch zijn om in de nabije toekomst, lopend op 

de Dammerkade in Ankeveense plasssen een Roerdomp langs de 

oever in het Riet te spotten.

1244 PC A, omdat veel petgaten verdwenen zijn en deze bijdragen aan de 

biodiversiteit.

B, omdat dit helpt tegen de afslag van de legakkers.

D, omdat dit een betere versteving geeft wat afslag tegen gaat.

1 en 2 want er verdwijnt door ganzenvraat steeds meer 

van de legakkers.

7 omdat dit een van de meest waardevolle gebieden is.

4 en 5 ook omdat dit gebieden zijn die bepalend zijn voor 

de omgeving

1244 PE b. herstellen van rietoevers heeft direct effect op de populatie 

moerasvogels en met name grote karekiet en roerdomp.

c. herstel open landschap met moeras en en waterrietkragen 

vooral op locaties in combi met open water.Hier is deze maatregel 

het meest kansrijk en zinvol voor rietvogels.Wel moet het beheer 

duurzaam gegandeerd zijn anders al snel weer 

moerasbosontwikkeling.

f. Toepassen van bagger in natuurontwikkeling kan perfect in 

combi met d. herstellen van waterriet.

Maatregel b: Loosdrechtse plassen en Spiegelplas.

Maatregel c: Stichts en Hollands Ankeveen en 

Kortenhoef west.

Maatregel f in combi met d: Nieuwe polderplas en 

Breukelerveensche plas

Wil desgewenst wel verder mee denken over de opzet van de LIFE 

aanvraag. Heb in het verleden als projectencoordinator bij 

Natuurmonumenten veel LIFE aanvragen verzorgd. Oa. New LIFE 

for Dutch Fen dat ook grotendeels in de Oostelijke Vechtplassen is 

gerealiseerd. Heb recentelijk nog geadviseerd bij de LIFE aanvraag 

voor het Naardermeer.

1244 PE D. Dit is voor moeras vogels het meest optimale biotoop.

A. Plaggen van graslanden tbv vernatting, verschraling om de 

natte hooilanden van weleer te herstellen. Ook herstel van  vogel 

biotopen zoals. weidevogels en fouragerende reigerachtig en, 

snippen, doortrekkende stelt lopers en vlinders. 

C. Open moeras landschap is zeldzaam geworden(herstel 

daarvan is gewenst) Openheid van rietland en  grasland 

voorwaarde voor verbetering van  biotoop van moeras vogels 

3. Heeft goede ontwikkelings en herstelmogelijkheden

4. Een gebied dat landschappelijk verbetering behoeft 

incl. Sanering vuilstorten 

10. Hier zijn de ontwikkelingskansen qua bodem, 

waterhuishouding (kwel) nog groot.

13. Idem als bij 10

Er zijn geen doelen ter keuze aangegeven mbt bijv.  Herstel en 

versterking van het cultuurhistorisch waardevolle landschap. 
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1244 PW 2 herstellen rietoevers: pos. voor de vogels en fraaie beleving

3 herstellen open landschap, pos. voor beleving en mogelijk ook 

voor vogels?

4 herstellen van waterriet, pos. voor vogels en fraaie beleving

geen mening, deskundigen hebben hierover de kennis. Mooi en belangrijk initiatief.

Zelf ben ik in gesprek met boer Kemp (aan de Kwakel) en Mark 

Kuiper van NatuurBeleven bv / Collectief Noord-Holland Zuid over 

het maken van natuurvriendelijke oevers langs zijn weilanden; bijv. 

langs de sloten aan de Herenweg, Ankeveen aan beide kanten, 

ook achter woningen; Langs de Kwakel, Kortenhoef. Het lijkt echter 

te stagneren.

1383 CA

b c en e, omdat:Waterzuiverend vermogen van riet, riet vormt een 

heel goede habitat voor de doelgroepvogels. Wisselend waterpeil 

kan worden ingezet om verdroging en daarmee inklinking van 

veen- en moerasgebieden tegen te gaan.

2, 7, 8 lijken mij geschikt. Er zijn ongetwijfeld meer en 

wellicht betere locaties denkbaar.

1394 JL B, D, F 1, 3, 4, 7, 13

1394AK b, d omdat deze situatoe ooit overvloedig aanwezig was en de 

betrokken vogelsoorten huisvestte.

e, omdat hiermee de van nature voorkomende peilfluctuatie wordt 

hersteld.

b.Herstellen van rietoevers,aan de oostzijde van 

1.Spiegelplas;6.Wijde Blik;8.Vuntus;9.Loosdrechtse 

Plassen;11.Loenderveense Plas; i.v.m. de overwegend 

zuidwestelijke wind.

d. Herstellen van waterriet dat af en toe onder water 

staat:aan de westzijde van 1.Spiegelplas;6.Wijde 

Blik;8.Vuntus;9.Loosdrechtse Plassen;11.Loenderveense 

Plas; i.v.m. de overwegend zuidwestelijke wind.

e. Instellen van een flexibeler waterpeil: daar waar het op 

grond van hydrologische kennis mogelijk en effectief is, 

met voorkeur voor het oostelijk plangebied teneinde 

geen kostbaar kwelwater bovenstrooms al af te voeren.

ad a: Het is volstrekt onduidelijk wat u voor de moeras- en 

watervogels bereikt met het afplaggen van graslanden.Mijn 

voorkeur gaat hier uit naar het herstellen van bloemrijke vochtige 

hooi-/graslanden ten gunste van flora en met name de 

entemofauna.

ad c: hierbij dient zeer prudent te worden omgegaan met de 

landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.

1403 BK

b, c en d Omdat het hier gaat om herstellen, dus delen van het 

landschap terugbrengen in een staat waarin het ooit was en 

daarmee de vogels terug 'op hun plek' krijgen.

In elk geval 2, 3, 11. Omdat dat relatief rustige plekken 

zijn met weinig recreatie.

Dat er maar gedaan mag worden wat men kan om ervoor te zorgen 

dat ook vogels hier hun leven kunnen leiden. Niet overal hoeven 

mensen te zijn of het bestaan van andere levensvormen negatief te 

beïnvloeden.

1403 ST
A, B en C omdat dit maatregelen zijn die op grote schaal 

verbetering oplevert voor verschillende soorten moerasvogels.

2 en 3 opener maken Ankeveen is gunstig mits niet te 

kleinschalig. Overwogen kan worden boskap geleidelijk ( 

verspreid over meerdere jaren) uit te voeren om de pijn 

van bomenkap te verzachten. 

214 CK c omdat dat nodig is voor moerasvogels

d omdat dat goed is voor moerasvogels

A: idem

NB, juist een combinatie van alle maatregelen helpt de 

moerasvogels

2 Hollands Ankeveen, hier kan een meer open 

landschap hersteld worden

3 Stichts Ankeveen, hier kan een meer open landschap 

gecreeerd worden, samen met hollands ankeveen een 

rustig gebied met weinig verstoring

4 Kortenhoef west sluit aan op horstermeer waar ook 

maatregelen voor moerasvogels worden genomen

12 Weersloot, kleine bosjes kunnen hier weggehaald 

worden

15 breukeleveense plas Niet genoemd, maar hier 

kunnen maatregelen tegelijk het baggerdepot 

opknappen
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2231KS Alle opties geen voorkeur. Geen natte boel in onze achtertuin we 

hebben al insecten genoeg. Ons streven is het land behouden 

zoals het er nu bij lig, boeren landschap.

13: vogels kunnen goed terecht als ze een klein stukje 

doorvliegen naar de egelshoek

Dit project is zeker niet haalbaar en geschikt in het gebied waar wij 

wonen. 1231 KS/KT ect. Dit is een gebied waar op kleinschalige 

hobby boertjes/ particulieren wonen met het doel: behoud het 

boeren landschap zoals t nu is.

2807 GZ A:Omdat het plaggen de vegetatie ontwikkeling een enorme 

boost kan geven, dit betekend veel sneller, meer kruiden, 

bloemen, insecten en daarmee eten voor o.a. de bijzondere 

vogels.

De petgaten hebben een gevarieerde functie in het landschap, 

cultuur historisch en voor de (aquatische)flora en fauna, wat de 

dispersie van soorten enorm tegoeden kan komen.

C:Omdat openheid een groot onderschat punt is voor de 

ontwikkeling van moerasvogels, o.a. voor de zwarte stern

E:Omdat bepaalde natuur gebaad is bij een bepaalde dynamiek, 

het waterpeil is is hier in extreem belangrijk! Een beheerder 

hiermee de processen beter sturen wat de ontwikkeling kan 

maken of kraken.

13. Polder Achteraf: Omdat het nu al een mooi gebied is, 

maar met de aanvullende maatregelen zoals plaggen en 

een flexibel peil naast de reeds uitgevoerde inrichting de 

potentie pas echt goed tot uiting zal komen.

12. Weersloot: Omdat met het herstel van openheid in 

samenhang met polder achteraf, het leef gebied van de 

doelsoorten groter en robuuster maakt

4. Kortenhoef West: Omdat het gebied door de tijd flink 

verbost is zou het herstel van openheid hier van grote 

meerwaarden zijn voor de moersasvogels.

Luister naar de deskundige ecologen en boswachters welke 

maatregelen het beste op welke locatie genomen kunnen worden 

en kijk hoe dit qua geld en werk het meest efficiënt bij draagt aan 

het behalen van de natuurdoelen.

Maak er met elkaar iets moois van, succes!

3439LA f: geeft een win-win situatie: én baggeren én bijdrage aan 

natuurontwikkeling

c: herstel van open landschap, bied kansen om de Loosdrechtse 

plassen weer zichtbaar te maken. Nu zijn er te veel bomen, die 

het doorzicht op de plas belemmeren. 

Daarbij zorgt het jaarlijkse bladafval te veel zwevend slib

2,3,4,5 en 7 (maar ook 13 en 14), namelijk daar waar de 

moerasvogels en de watersportrecreatie niet in elkaars 

vaarwater komen.

plaatje van de legakker in de toelichting is verkeerd gekozen: er 

moet juist voorkomen worden dat er bomen op gaan groeien. Het 

moet om rietherstel gaan. Bomen zorgen weer voor te veel 

productie van zwevend slib en belemmeren het doorzicht op de 

plas.

3554 CT e. Instellen van flexibeler (natuurlijker) peil omdat het 

tegennatuurlijk peilbeheer remt op voorhand vrijwel alle gewenste 

mogelijkheden. Da natuur vraagt om natuurlijker peilbeheer.

a. Plaggen graslanden en graven petgaten, omdat daarmee wordt 

de successie enkele stadia tot volledig teruggezet en kan de 

natuurlijke ontwikkeling zijn gang gaan. Dan ontstaan ook kansen 

voor rietoevers, moeras, waterriet en rietkragen. Omdat dat even 

kan duren is mijn derde mogelijkheid:

b. herstellen van rietoevers en legakkers / c. moeras en 

waterrietkragen / d. waterriet om op korte termijn voldoende 

aanbod leefgebied voor de vogels te bieden.

Toepassen bagger is prima, maar alleen als niet vervuild!

geen mening. Hooguit criterium: waar meeste 

aaneengesloten oppervlak kan worden bereikt
veel succes !

3602 ZH B tbv leefgebied grote karekiet 

D - idem

E - eigenlijk zijn alle genoemde mogelijkheden oke

9 breng in kaart waar de grote karekiet, woudaap en 

roerdomp vroeger zat en richt daar in eerste instantie de 

aandacht op

Wellicht ten overvloede; maak gebruik van lokale kennis. 

Vogelwacht, onderzoekers e.d.

3603 CV * herstellen Rietoevers en legakkers - mede omdat het tevens 

cultuurhistorie. winst is

* herstel open landschap

* toepassen bagger

* herstellen Rietoevers en legakkers in Loosdrrechtse 

plas, de Breukeleveense plas en Loenderveense plas

* herstel open landschappen Breukeleveense plas, 

Weersloot

3621 PN B, C, D, omdat het meest het oude landschap herstelt
wat mij betreft zouden deze maatregelen overal moeten 

plaats vinden.
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3625 AE b. Herstel rietoevers;

f. Het aanpakken van het baggerdepot in de Breukeleveens plas

Breukeleveens plas Het is belangrijk om een integrale afweging te maken. Zo kan ik mij 

soms erg storen aan het feit dat onder het mom van natuurbeheer, 

landschappen die nu ook al mooi zijn en vol met wild zitten (denk 

aan reeen) volstrekt op z'n kop worden gezet terwijl het dan maar 

de vraag is of de natuur zich zodanig herstel dat er opeens nieuwe 

vogels zullen gaan vestigen. Ik pleit dus voor subtiliteit en 

maatwerk.

3625 AG b. Herstellen van rietoevers. vergeet niet dat de muskusrat ook 

een grote boosdoener is. (www.delevendenatuur.nl).

a. NOOIT plaggen van graslanden of graven van petgaten. Een 

enorme ganzenplaag zal het gevolg zijn.

c. NOOIT het huidige landschap stergebied en weersloot open 

landschap met moeras en rietkragen. Alle dieren in dit gebied 

zullen verdwijnen. Reeën, Dassen, Marters en nog vele andere 

diersoorten zullen verdwijnen om plaats te maken voor ganzen. 

De pitrus zal het gebied overwoekeren. Een saai landschap. Het 

typerende prachtige Loosdrechtse weidelandschap zal voor altijd 

verwoest worden.

Op de Stille plas het project baggerdepot.Natuur door 

gebruik bagger.

Daardoor meer kansen waterriet aan de Westzijde.Nu 

verstikt het riet in de bagger.

3632 VD
a,b,c Omdat ik meen dat dit de meest effectieve verbeteringen 

zijn voor de populatie van moerasvogels

1, 2, 3, 6, 11 Omdat dit relatief rustige gebieden zijn 

waar de maatregelen minder impact hebben op de 

recreatie

3632 WJ a, b, e6 6, 11 en 13

3633 AB b, c en d

6. wijde blik

11. loenderveense plassen

8. vuntus

herstellen van rietoevers erg belangrijk in deze plassen 

voor de vogels. Denk aan de Lambertszkade, onderhoud 

is nodig. 

Deze plassen moeten een vogelparadijs blijven. Goed 

voor mens, dier en milieu. 

3633EG C. Omdat dit zo typisch Hollands is

E geeft grasland en vogels de koos zich te ontwikkelen

F omdat we ergens heen moeten met de bagger, deze verteert 

wel weer verder door het mooie grondleven.

3,8,6 Goed Bezig !
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3648 CP B. en D. omdat de vogels die jullie noemen en willen beschermen 

allen in het riet broeden.

Locaties die jullie zelf ook aangegeven hebben. Maar ik 

neem aan dat jullie er ook rekening mee houden dat het 

ook uitvoerbaar moet zijn op de plassen waar gevaren 

wordt (en in sommige gevallen hard varen is toegestaan 

en dat moet ook toegestaan blijven!). Het is natuurlijk 

van belang hier goed rekening mee te houden en dat het 

bestand is tegen golfslag. Anders moet er dus voor een 

andere locatie gekozen worden. Maar bv dus Vuntus, 

Loederveense Plas, Hollands Ankeveen.

3742 DD b. Herstellen van rietoevers (event. met tijdelijke rasters tegen 

ganzenvraat) en legakkers

c. Herstellen van het open landschap met moeras en 

waterrietkragen

d. Herstellen van waterriet dat af en toe onder water staat

Met deze maatregelen wordt het meeste bereikt in het 

noodzakelijk herstellen van de moerasvogelpopulaties, waar de 

OVP voor zijn aangewezen, zoals roerdomp, woudaapje, zwarte 

stern, grote karekiet, porseleinhoen en snor

Ankeveense en Kortenhoefse plassen en de Nieuwe 

polderplas. Daarnaast lijkt ook de Loenderveense plas 

geschikt voor herstel rietkragen rondom.

Op deze locaties kan het meeste bereikt in het 

noodzakelijk herstellen van de moerasvogelpopulaties, 

waar de OVP voor zijn aangewezen, zoals roerdomp, 

woudaapje, zwarte stern, grote karekiet, porseleinhoen 

en snor

We denken graag mee over de invulling ten behoeve van het 

herstel van de moerasvogels. Maar helaas ontbreekt vaak de tijd, 

voor deelname aan besprekingen.

4174 LC B omdat bewezen is dat dit werkt in het gebied

F omdat dan werk met werk gemaakt kan worden voor relatief 

weinig kosten

2 en 3 en 8 en 9 omdat ik deze gebieden geredelijk goed 

ken, het is het niet heel diep en er is een fors probleem 

van slib slechte waterkwaliteit, Flora en Fauna wat 

langzaam weg kwijnt

wij hebben perfecte oplossingen om werk met werk te maken, en 

geheel met duurzame inlandse materialen!

https://www.vanaalsburgbv.nl/legakker/

8232 XK Ook ik ben net als mijn vrouw tegenstander van het afplaggen 

van particulieren eigendommen en zeker in de bewoonde wereld, 

geeft overlast en het karakter van het landschap gaat totaal 

verloren. Het kappen van bomen in het weerslootgebied, dat moet 

zeker niet gebeuren, gaat toch ten koste van de fauna en je krijgt 

zicht op Utrecht en andere bebouwing

Wij zijn regelmatig met de camper in de omgeving van 

Loosdrecht. Wat zou dit zonde zijn. We zijn grote 

liefhebbers van deze natuur. De fauna is er prachtig. Dus 

niet doen!!!!

Bovenstaand moet genoeg zijn. Tegen !

8232 XK A. Ik ben tegen afplaggen van particuliere eigendommen. En 

zeker in de buurt van de bewoonde wereld, het gaat veel overlast 

brengen en tevens vind ik dat het karakter verloren gaat. ook ben 

ik tegen van kappen van bomen in het weerslootgebied. Het gaat 

ten koste van de bestaande fauna. Tevens krijgt men ook zicht op 

Utrecht en meerdere bebouwing.

wij vinden dit een absurd idee,

Wij hebben een camper en komen regelmatig bij de 

Loosdrechtse plassen en omgeving. We genieten hier 

van de natuur en de fauna die nu nog volop aanwezig is. 

Het zou doodzonde zijn.

Denk dat mijn verhaal wel duidelijk is.
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2231ks Alle opties geen voorkeur. Geen natte boel in onze achtertuin we 

hebben al insecten genoeg. Ons streven is het land behouden 

zoals het er nu bij lig, boeren landschap.

13: vogels kunnen goed terecht als ze een klein stukje 

doorvliegen naar de egelshoek

Dit project is zeker niet haalbaar en geschikt in het gebied waar wij 

wonen. 1231 KS/KT ect. Dit is een gebied waar op kleinschalige 

hobby boertjes/ particulieren wonen met het doel: behoud het 

boeren landschap zoals t nu is.

18 van 19



Verkenning verbetering leefgebied moerasvogels 28-4-2020

Post-code Maatregel (inclusief motivatie) Locatie (inclusief motivatie) Opmerkingen

Locaties voor riet: als je van Loosdrecht naar Kortenhoef 

wandelt over de Kromme Rade ligt er aan de linkerhand 

verwaarloosd land dat onbenut lijkt (nooit iemand 

dwingen ten behoeve van jullie doel af te staan!) Idee: 

rietland - griendbos: kunnen eendenmanden en -korven 

van gemaakt worden.

Tussen de Der en de kade ligt ook ongebruikt terrein in 

Nederhorst den Berg, ook goed voor griendbos en 

rietland blijft de fazant die zich deze week na jaren weer 

liet horen behouden.

Op de Kortenhoefsedijk wordt al jaren riet gesneden 

achter Frans Limer en voorheen Holdinga op achter 

Esweiler nr 152 op de laatste akkers tegen de plas. 

Behoudt dit ook of herstel dit zodat het bruikbaar is voor 

de rietdekker.

Rietgroei in de vaarten is niet aan te bevelen, zou er 

door hevige regenval gemalen moeten worden dan zit 

het gemaal verstopt door lis zittend slootvuil. De 

gemeente draait op voor het baggerwerk en niet de 

bewoner die er aan grenst: ieder zijn eigen sloot schoon 

houden!

In laten kwelwater zorgt voor een ecologische ramp in 

Kortenhoef en defosfateren kost veel geld! Kun je dit 

verantwoorden terwijl de helft van de wereldbevolking 

honger lijdt?

Wil je dt bereiken dan zal je eerst wat aan de populatie met 

vossen, kraaien en eksters moeten doen! Oud riet moeten 

opschonen: afsnjden of vervbranden, je wil zelf ook niet in een vies 

stoffig huis wonen. Gevolg: mooi stevig riet. 

Riet dat bruikbaar is ook voor de rietdekker, zodat het jaarlijks 

gesneden wordt. Gevolg: met een mooi uitzicht.

En jachtvergunning voor Noord-Holland afgeven zodat er een 

evenwicht in de populatie ganzen  ontstaat. De ganzen gegeten 

kunnen worden en niet worden vergast ten behoeve van Schiphol. 

Tevens geen verstyoring in het broeden van de andere 

weidevogels teweegbrengt door de ganzen te verjagen op de 

Loenderveense Plas. Te zorgen dat ook provincie Utrecht de jacht 

op ganzen in het broedseizoen sluit! 04-04-20 Wat een lawaai in de 

polder.
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