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1.1 Een nieuwe vaarverbinding
De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig en afwisselend gebied nabij de randstad. De komende jaren wordt het
Vechtplassengebied verder ontwikkeld tot ‘vrijetijdslandschap’, een aantrekkelijk en toegankelijk groen gebied waar mensen
graag wonen, werken en recreëren. Met een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, met publieke en private recreatieve
voorzieningen van goede kwaliteit en met talrijke mogelijkheden om het gevarieerde waterrijke (cultuur) landschap, met
topnatuur en sporen van een rijke historie, volop te beleven.
Eén van de opgaven hierbij is het verbeteren van de recreatieve routestructuur in de Oostelijke Vechtplassen. De vaarroutes die
nu mogelijk zijn, bieden relatief weinig variatie. Een korte vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik (en
zo naar het Hilversums Kanaal) ontbreekt momenteel. Deze verbinding zou de variatie aan routes vergroten met ook kortere
vaarroutes. Provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren hebben het voornemen om een nieuwe vaarverbinding aan te
leggen tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik. Deze vaarverbinding dient geschikt te zijn
voor de sloepenvaart waarbij elektrisch varen de voorkeur heeft.

Figuur 1.1 | Ligging van het plangebied

1.2 Te nemen besluit
Om de nieuwe vaarverbinding mogelijk te maken moeten op één of meerdere plekken verbindingen worden gemaakt tussen
de bestaande plassen. Om deze verbindingen mogelijk te maken, moeten één of meer bestemmingsplannen worden aan
gepast. Ook het gebruik van enkele plassen voor pleziervaart is in strijd met vigerende bestemmingsplannen. Afhankelijk van
het alternatief dat uiteindelijk gekozen wordt (zie hoofdstuk 3 voor de te onderzoeken alternatieven), is er mogelijk ook een
projectplan Waterwet nodig.
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De nieuwe vaarverbinding komt te liggen in Natura 2000-gebied. Hoewel verschillende compenserende en mitigerende
maatregelen voor de natuur zijn te benoemen, kunnen per saldo nadelige effecten van de nieuwe vaarverbinding op onder
andere natuur, landschap, beleving en water niet worden uitgesloten. Om in het besluitvormingstraject te komen tot
zorgvuldige afwegingen over de vaarverbinding wordt ten behoeve van de bestemmings-planprocedure een milieueffect
rapportage uitgevoerd.
Voor de aanpassing van het bestemmingsplan is gemeente Wijdemeren het bevoegde gezag. Bevoegd gezag voor het projectplan
is Waterschap Amstel Gooi en Vecht.1)

1.3 Milieueffectrapportage ter ondersteuning van de besluitvorming
1.3.1 Wat is milieueffectrapportage?
In Nederland is het verplicht voor ontwikkelingen met mogelijke belangrijke milieugevolgen een zogenaamde

milieueffectrapportage-procedure te doorlopen (afgekort als m.e.r.) en een milieueffectrapport op te stellen (afgekort MER, dit
betreft het uiteindelijke rapport). Het doel van een m.e.r. is om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming
te geven. Het op te stellen MER geeft aan burgers en bestuurders inzicht in milieugevolgen en dient zo ter ondersteuning van
het te nemen besluit.
Als vervolg op de beleidsmatige keuze om een vaarverbinding te realiseren tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums
Kanaal (zie hierover verder in hoofdstuk 2), is op voorhand besloten om de m.e.r.-procedure te gebruiken als kapstok voor dit
proces. Van sommige alternatieven kunnen significant negatieve effecten op Natura 2000 niet op voorhand worden uitgesloten
en zal het bestemmingsplan als kaderstellend besluit aangemerkt kunnen worden. Door de m.e.r.-procedure te doorlopen
wordt de alternatievenkeuze navolgbaar uitgevoerd en heeft eenieder de gelegenheid om vanuit zijn belang in te spreken op
deze besluitvorming.
M.e.r.-plicht op basis van Besluit milieueffectrapportage
Het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) geeft aan of voor een project een m.e.r.-(beoordelings)plicht van
toepassing is. Activiteiten die worden gekenmerkt door het feit dat zij over het algemeen belangrijke nadelige milieugevolgen
hebben, staan op de zogenaamde ’C-lijst’. Voor andere activiteiten geldt dat zij afhankelijk van de omstandigheden nadelige
milieugevolgen kunnen hebben, hiervoor is een ’D-lijst’ opgesteld.
Eén van de activiteiten op de D-lijst betreft ”de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van

overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken” (activiteit D3.2). Mogelijk dat één van de alternatieven voor de
vaarverbinding, waarbij doormiddel van damwanden/dijklichaam een afgescheiden vaargeul wordt gemaakt in de
Loenderveense Plas Oost, onder deze activiteit valt. Deze vaargeul kan mogelijk worden beschouwd als een ’kanalisering’. Voor
dit alternatief is naast een bestemmingsplanwijziging ook een Projectplan Waterwet nodig. In dat geval zou het bestemmings
plan dat moet worden opgesteld een kaderstellend plan vormen (plannen in kolom 3) voor het later te nemen Projectplan
Waterwet (besluiten in kolom 4). Dit betekent dat als de vaargeul door de Loenderveense Plas Oost wordt beschouwd als een
’kanalisering’, voor het opstellen van een bestemmingsplan een directe PlanMER-plicht geldt.
Ook als de aan te leggen vaargeul door de Loenderveense Plas Oost niet wordt beschouwd als kanalisering, zorgt dit alternatief
in deze studie voor een directe PlanMER-licht. Het gehele gebied is namelijk Natura 2000-gebied. Omdat significant negatieve
effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten, moet er een passende beoordeling worden opgesteld. Volgens artikel 7.2a lid 1 van
de Wet milieubeheer zijn plannen die volgens een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn en waarvoor een
passende beoordeling moet worden gemaakt m.e.r.-plichtig. Ook vanuit dit spoor zal het bestemmingsplan (dat kaderstellend
is voor het Projectbesluit Waterwet, en daarmee moet worden beschouwd als een plan als bedoeld in artikel 7.2a lid 1) moeten
worden vergezeld van een PlanMER.
Om alle alternatieven in de besluitvorming open te houden, het besluitvormingsproces zo navolgbaar mogelijk te maken en
ook het mogelijk op te stellen Projectplan Waterwet op voorhand te faciliteren, is er gekozen voor het opstellen van een Plan/
Project MER. Indien een Projectplan Waterwet nodig blijkt te zijn, is op dat moment geen aparte m.e.r.-beoordeling meer
nodig. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van het MER dat in deze m.e.r.-procedure wordt opgesteld.
1) Voor het doorlopen van de procedures voor het bestemmingsplan en het projectplan Waterwet zijn drie mogelijkheden: 1) de procedures worden los
van elkaar doorlopen met daardoor verschillende momenten van bijvoorbeeld ter inzage leggen en vaststellen, 2) de procedures worden vrijwillig zo
goed mogelijk gecoördineerd (door bijvoorbeeld ter inzage legging en informatieavonden op elkaar af te stemmen) of 3) beide procedures worden
formeel via de Wro coördinatieregeling gecoördineerd via één bevoegd gezag, in deze de gemeente Wijdemeren. Hiervoor moet voor dit project nog een
keuze uit worden gemaakt.
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Tabel 1.1 | Activiteit D3.2 uit de activiteitenlijst uit onderdeel D van de bijlage bij Besluit m.e.r.

D 3.2

Kolom 1 (Activteiten)

Kolom 2
Kolom 3 (Plannen)
(gevallen)

Kolom 4 (Besluiten)

De aanleg, wijziging of
uitbreiding van werken
inzake kanalisering of ter
beperking van
overstromingen, met
inbegrip van primaire
waterkeringen en
rivierdijken.

n.v.t.

De goedkeuring van gedeputeerde staten van het projectplan,
bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet of, bij het
ontbreken daarvan, het projectplan, bedoeld in artikel 5.4, eerste
lid, van die wet, of, indien artikel 5.4, zesde lid, van die wet van
toepassing is, de vaststelling van het tracé op grond van de
Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding door de Minister van
Infrastructuur en Milieu of het plan, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij het
ontbreken daarvan van het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,
van die wet.

De structuurvisie, bedoeld in
de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3
van de Wet ruimtelijke
ordening, en de plannen,
bedoeld in de artikelen 3.1,
eerste lid, 3.6, eerste lid,
onderdelen a en b, van die
wet en het plan, bedoeld in
de artikelen 4.1 en 4,4 van de
Waterwet.

1.3.2 Welke rol speelt de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) in de m.e.r.
De NRD beschrijft welke omgevingsaspecten en effecten in het MER onderzocht gaan worden (‘reikwijdte’). Daarnaast geeft de
NRD informatie over de manier waarop de effecten van de nieuwe vaarverbinding onderzocht zullen worden en met welke
diepgang (‘detailniveau’). De NRD vormt de basis voor het raadplegen van betrokken instanties en voor inspraak. De Commissie
m.e.r. wordt gevraagd om aan de hand van de NRD advies uit te brengen over reikwijdte en detailniveau van het op te stellen
plan-MER.

1.4 Leeswijzer
Het voornemen waar deze NRD over gaat is het realiseren van een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en
het Hilversums Kanaal. In dit inleidende hoofdstuk is ingegaan op de besluiten die hiervoor moeten worden genomen en de te
doorlopen m.e.r.-procedure. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op het voornemen: waarom is een nieuwe vaarverbinding
wenselijk, hoe is deze nieuwe vaarverbinding beleidsmatig ingekaderd en welke kosten- en baten worden ervan verwacht? Doel
van deze NRD is het beschrijven van de omgevingsaspecten en effecten die in het MER moeten worden onderzocht. Daarnaast
wordt deze NRD gebruikt om op basis van een eerste analyse een schifting te maken in de alternatieven die in het MER worden
onderzocht. Om een goed vertrekpunt te geven voor deze eerste analyse wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de
huidige situatie van het plangebied en de bestaande vaarroutes.
Er zijn verschillende kortere routes mogelijk om de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal met elkaar te verbinden. In
hoofdstuk 4 worden de mogelijke routes beschreven. Deze routes zijn op hoofdlijnen onderverdeeld naar vier alternatieven:
(1) door Loenderveense Plas Oost, (2) door Vuntus, (3) via de Vecht en (4) via ’s Gravenlandse Vaart. De eerste twee alternatieven
kennen een aantal varianten. Een beschrijving van de alternatieven en varianten wordt gegeven in paragraaf 4.2. Niet alle
alternatieven/varianten zijn mogelijk reëel/haalbaar. Om in het MER het onderzoek te focussen op de haalbare alternatieven,
is in hoofdstuk 4 een eerste analyse gemaakt van mogelijke effecten van de alternatieven/varianten. Er zijn vijf thema’s
onderscheiden die in dit plangebied van invloed zijn op de haalbaarheid van een alternatief: natuur, drinkwaterkwaliteit,
investeringskosten, doelbereik en beleving van omwonenden. Deze thema’s worden beschreven in paragraaf 4.3. Op basis van
deze thema’s zijn in paragraaf 4.4 de effecten van de alternatieven beschreven en is aangegeven in welke mate alternatieven/
varianten op basis van deze effecten haalbaar zijn. Paragraaf 4.5 geeft een overzicht van de haalbare alternatieven/varianten
die in het MER nader onderzocht moeten worden. Daarbij zijn ook enkele gebruiksmogelijkheden beschreven die in het MER
onderzocht moeten worden.
Om de alternatieven voor de vaarverbinding te kunnen beoordelen worden de effecten vergeleken met de referentiesituatie. Dit
gebeurt aan de hand van een beoordelingskader, welke in hoofdstuk 5 is opgenomen.
In het laatste hoofdstuk (6) wordt ingegaan op de te doorlopen procedure en de verwachte planning voor de besluitvorming van
het bestemmingsplan en het MER.
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WAAROM EEN NIEUWE VAARVERBINDING
OVER DE LOOSDRECHTSE PLASSEN?
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2.1 Veranderend recreatief gebruik
De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig en afwisselend gebied midden in de randstad. Een gebied dat rijk is aan
natuur en cultuur en volop recreatiemogelijkheden biedt. In het gebied is ook geconstateerd dat een flinke kwaliteitsimpuls
nodig is: er is jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in het gebied, waardoor de leefomgeving, de natuur en de recreatie achteruit
zijn gegaan. Zo is bijvoorbeeld het (publieke) recreatie aanbod gedateerd en sluit het niet meer goed aan op de wensen en
behoeften van de hedendaagse recreant. Verder floreert de watersportsector niet meer als vroeger en is deels verouderd,
hetgeen een bedreiging vormt voor de lokale economie en de aanwezige voorzieningen. Het gebruik van de recreatievloot
verandert en wordt deels kortstondiger. Dit vraagt om nieuwe product-marktcombinaties. Steeds meer wordt het gebied
gebruikt voor (varende) dagrecreatie en als bestemming voor een korte vakantie door Nederlanders en buitenlanders. De
bootverhuursector groeit en biedt een steeds gevarieerder product aan voor ervaren en minder ervaren watersporters.
Eén van de opgaven hierbij is het verbeteren van de recreatieve routestructuur in de Oostelijke Vechtplassen. De vaarroutes die
nu mogelijk zijn, bieden relatief weinig variatie. Een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik (en zo
naar het Hilversums Kanaal) ontbreekt momenteel. Deze verbinding zou de variatie aan routes vergroten met ook kortere
vaarroutes. Daarmee wordt het gebied geschikter om aan te sluiten bij de veranderende marktvraag.
De nieuwe vaarverbinding dient geschikt te zijn voor de sloepenvaart. Ambitie daarbij is om de vaart uitsluitend open te stellen
voor elektrisch varen en ongemotoriseerd vaarverkeer. Het betreft dus geen staande mast route. Daarmee dient de nieuwe
vaarverbindingen drie doelen:
•

Inspelen op de trend van toenemende sloepenvaart door het bieden van mogelijkheden om meer en kortere rondjes te
kunnen varen.

•

Bevorderen van de energietransitie/terugdringen gebruik fossiele brandstoffen doordat een stimulans ontstaat bij de
waterrecreatiesector om hun vloot (deels) te transformeren naar elektrisch varen.

•

Het stimuleren van ‘stille’ sloepenvaart die goed past bij de beleving van natuur en landschap.

Onderdeel van de MER-studie is de verkenning van het doelbereik en de afweging van de effecten van de ambitie. Mogelijk is
een gefaseerde invoer van dit regime nodig om het doelbereik te borgen.

2.2 Beleidskader Loosdrechtse plassengebied
Water, bron van recreatie, Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030, Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft haar beleid op het gebied van waterrecreatie in 2017 vastgelegd in een visie, die inzet op het
versterken en behouden van de vooraanstaande positie van Noord-Holland voor waterrecreatie. Afgestemd op de kwaliteiten,
kenmerken en draagkracht van de omgeving wil de provincie de diversiteit van de wateren en waterrecreatiemogelijkheden
verder versterken en daarmee inspelen op de trends in de markt.
In een zorgvuldig interactief proces zijn regionale ambitiekaarten tot stand gekomen waarin de goede vaarverbindingen en het
varen van rondjes als randvoorwaarden worden genoemd voor waterrecreatie. In de visie wordt uitbreiding en verdere
ontwikkeling van het sloepennetwerk in de Metropool Regio Amsterdam als opgave genoemd. Specifiek voor de Gooi en
Vechtstreek worden een aantal vaarverbindingen als ‘aquapunctuur projecten’ genoemd, waaronder het onderzoek naar de
vaarverbinding tussen Wijde Blik en Loosdrechts Plassengebied. De Oostelijke Vechtplassen worden gepositioneerd als
potentieel instapgebied voor verschillende vormen van waterrecreatie.
Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen
Het achterstallig onderhoud in het Vechtplassengebied werd te omvangrijk om nog vanuit één partij te kunnen oplossen.
Samenwerking was nodig, en die is in december 2017 met 21 partijen bekrachtigd in een gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen. Dat richt zich op:
1

Het ontwikkelen en versterken van de Oostelijke Vechtplassen als ‘vrijetijdslandschap’ zodat bewoners en bezoekers de
unieke kwaliteiten (historisch landschap, natuur, cultuur, water) van het gebied volop kunnen beleven.
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2

Het versterken van de ecologische waarden van het gebied zodat een aaneengesloten robuust netwerk van natuurgebieden
ontstaat met potenties voor de ontwikkeling van topnatuur.

3

Het in gang zetten van een transformatie van de recreatiesector waarbij de sector groeit naar een sterke economische sector
die in staat is de diversiteit in het recreatief aanbod te vergroten.

De ambitie is te komen tot een win-win-win situatie voor meerdere belangen. Daarom heeft de uitwerking het karakter van
een gebiedsakkoord gekregen, waarbij partijen met geven en nemen het belang van het grotere geheel laten prevaleren boven
specifieke deelbelangen.
De ambities zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen. Dit Uitvoeringsprogramma heeft tot
doel een krachtige uitvoeringsimpuls te geven aan de ambities en doelstellingen die partijen in het gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen hebben afgesproken. Voor elk van de drie categorieën uit het gebiedsakkoord zijn concrete acties en projecten
benoemd om de komende periode (2017-2027) uit te voeren. Een van deze projecten is Project 1.3: Vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen - Hilversums Kanaal (zie kader 2.1).
Kader 2.1 | Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen
Project 1.3: Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal
Provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren hebben het voornemen om een nieuwe vaarverbinding aan te leggen
tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik. Deze vaarverbinding dient geschikt te zijn voor
de sloepenvaart waarbij de ambitie is om de vaart uitsluitend open te stellen voor elektrisch varen en ongemotoriseerd
vaarverkeer. Daarmee dient de nieuwe vaarverbindingen drie doelen:
• Inspelen op de trend van toenemende sloepenvaart door het bieden van mogelijkheden om meer en kortere rondjes te
kunnen varen.
• Bevorderen van de energietransitie/terugdringen gebruik fossiele brandstoffen doordat een stimulans ontstaat bij de
waterrecreatiesector om hun vloot (deels) te transformeren naar elektrisch varen.
• Het stimuleren van ‘stille’ sloepenvaart die goed past bij de beleving van natuur en landschap.
Alternatieven
De vaarverbinding kan op meerdere manieren worden aangelegd. Twee alternatieven zijn door partijen voorgedragen om
nader uit te werken: (1) een vaarverbinding via een nieuw te realiseren kanaal in de Loenderveense Plas (scheiding via
damwand of dijk), (2) een vaarverbinding via een doorsteek door De Vuntus (zie bijlage 1c in het Uitvoeringsprogramma
Oostelijke Vechtplassen).2)
MER traject
De Wijde Blik, Vuntus, ’t Hol en de Loenderveense Plas zijn als N2000 gebied aangewezen. Hoewel verschillende
compenserende en mitigerende maatregelen voor de natuur zijn te benoemen, kunnen per saldo nadelige effecten van de
nieuwe vaarverbinding op natuur, landschap, beleving en water niet worden uitgesloten. Ook kunnen deze effecten per
alternatief sterk verschillen. Om in het besluitvormingstraject te komen tot zorgvuldige afwegingen over de vaarverbinding,
zal een milieu effect rapportage (MER) worden uitgevoerd en aan de commissie MER een onafhankelijk advies worden
gevraagd. In de MER zullen per alternatief, in ieder geval, de kosten en de effecten op economie, ecologie, klimaat, landschap
en leefomgeving in beeld worden gebracht.
Voortraject
Voordat overgegaan wordt op het uitvoeren van de MER, zal aan de commissie MER advies worden gevraagd omtrent de te
onderzoeken alternatieven, de onderzoeksvragen en de gehanteerde indicatoren. Daarnaast zal in het voortraject getoetst
worden of de aanleg van de nieuwe vaarverbinding significante negatieve effecten heeft op de natuur. Voor een goede
vergelijking is het gewenst om ook de effecten in beeld te brengen van (1) de autonome ontwikkeling zonder vaarverbinding
en (2) een vaarverbinding die geschikt is voor grotere boten (DM categorie BRTN) en waarbij geen ‘electric-only’ vaarregime
geldt. Uitgangspunt voor partijen is dat een onafhankelijke commissie MER wordt ingesteld die adviseert over de inhoud en
kwaliteit van het milieueffectrapport. Er zal een begeleidingsgroep worden ingesteld waarin belanghebbenden
(watersportsector, bewoners, natuurorganisaties, betrokken overheden) zitting nemen.

2) Elk van de alternatieven kan nog een aantal varianten bevatten, bijv. in de manier waarop de waterscheiding in de Loenderveense Plas Oost wordt
vormgegeven (dijk of damwand) of waar de doorsteek door de Veendijk-Horndijk-Moleneind wordt gesitueerd.
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Besluitvorming
De resultaten van de MER worden aan de stuurgroep voorgelegd. Op basis van onder meer deze resultaten zal de stuurgroep
een advies opstellen voor het bevoegd gezag over het al dan niet tot stand brengen van de vaarverbinding en de wijze waarop
dit eventueel dient te gebeuren (keuze voorkeursvariant, financieringsvoorstel, vervolgtraject). Het bevoegd gezag neemt op
basis van dit advies een besluit waarna - bij een positief besluit - het voorkeursalternatief de basis vormt voor de
bestemmingsplanwijziging. Voor partijen geldt dat zij in haar afweging gebruik zal maken van de resultaten MER, maar
daarnaast ook andere aspecten zal betrekken om een keuze te maken.

Gebiedsvisie Recreatie en Toerisme Loosdrechtse plassengebied
In de Gebiedsvisie Recreatie en Toerisme Loosdrechtse plassengebied (januari 2016) wordt de sloepvaart genoemd als
watersportdeelsector met de beste groeikansen. Sloepvaren is de enige grotere watersport-deelsector met groeipotentieel en
daarmee de meest vitale deelsector. De Oostelijke Vechtplassen vormen voor dit type boot het ideale gebied.
Investeren in de natte bedrijfsomgeving is daarvoor gewenst. De kernkwaliteiten van het waterlandschap en de buitenplaatsen
moeten door een vaarnetwerk voor short-stay gasten en dag-bezoekers bereikbaar zijn. Daarvoor is versterking gewenst van het
vaarnetwerk met rondjes en bestemmingen voor de groeimarkt (verhuur)sloepen. De Gebiedsvisie Recreatie en Toerisme zet in
op twee doelstellingen voor versterking van het vaarnetwerk:
•

Korte vaarrondjes: het Loosdrechts Plassengebied wordt daarmee echt één gebied met verschillende plassen met ieder een
eigen karakter, waar korte rondjes varen mogelijk zijn met een combinatie van plassen en vaarten, gericht op de
sloepen(verhuur)sector (zie ook figuur 2.2 en kader 2.2);

•

Vaarbestemmingen: sluit aan op (potentiële) bestemmingen (Vesting Naarden, Hilversum, Fort Spion, opengestelde
buitenplaatsen) en maak deze bereikbaar voor sloepen als gevarieerde vaarbestemming.

Figuur 2.2 | Visie op de vaarverbindingen in de Loosdrechtse
Plassen (Bron: Gebiedsvisie recreatie en toerisme
Loosdrechtse Plassen)
De nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse plassen en de Wijde Blik is de schakel om het routenetwerk met gevarieerde,
korte vaarrondjes te realiseren. Daarmee ontstaat de keuze om een kleine westelijke lus te varen (over de Vecht) of een kleine
oostelijke lus. Dit heeft een direct positief effect op de aantrekkelijkheid voor boten op de Wijde Blik, de Loosdrechtse Plassen
maar ook op de Vecht en in de Noordelijke Kievitsbuurt.
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Kader 2.2 | Sloepen
√ In gebruik/huur van sloepen zit groei. De sloep is momenteel al de meest gehuurde boot; veel door gezinnen.
√ Er is meer behoefte ontstaan aan korte verhuur van sloepen (bijvoorbeeld na het werk, of dagdelen verhuur) en daaraan
gekoppeld kortere vaarroutes (maar voor de afwisseling wel meerdere). Volle (gezins)agenda’s met daardoor beperkte vrije
tijdslots zijn daarin mede bepalend.
√ De gemiddelde vaartijd per dag is drie uur. De huidige grote vaarronde vanaf de Loosdrechtse plassen (via het Hilversums
Kanaal en de Vecht) duurt 4 tot 6 uur. Een fijnmaziger netwerk biedt vanzelfsprekend meer variatie. Neveneffecten zijn:
minder vaaruren per tocht, meer gebruik horeca (want meer tijd tijdens een vaartocht), minder druk bij bestaande sluizen
op de nu vaak gevaren route(s) in het gebied (Raaisluis, Hemeltje, Mijndense sluis, Weersluis, Kraaienestersluis).

Overige beleidskaders
Het voornemen om een nieuwe vaarverbinding te realiseren moet ook passen binnen de (inter)nationale wet- en regelgeving en
het van toepassing zijnde beleid. Voorgaand is beschreven hoe de vaarverbinding binnen het provinciale beleid past. In het
MER zal ook worden ingegaan op de manier waarop het voornemen aansluit op overig beleid en wet- en regelgeving.

2.3 Kosten en baten
De Oostelijke Vechtplassen hebben de laatste jaren te kampen met een kwalitatieve en kwantitatieve achteruitgang. De sector
recreatie en toerisme, en in het bijzonder de waterrecreatie, sluit niet meer goed aan bij de marktvraag van nu en de sector en
recreatieve infrastructuur is toe aan verbetering en vernieuwing. Dit vraagt om een aanpak op meerdere fronten. Ondernemers
moeten hun aanbod vernieuwen en meer richten op de markten van straks. Er wordt gevraagd om betere accommodaties, meer
horeca aan het water en een hogere kwaliteit. De verhuurmarkt en short stay vraagt om een ander en meer gevarieerd product.
Naast een kwaliteitsimpuls binnen de bedrijven is een versterking van de bereikbaarheid, openbare ruimte en de route
structuren nodig. De sector heeft in haar gebiedsvisie de verbinding tussen de Wijde Blik en het Loosdrechts Plassengebied
aangewezen als de belangrijkste ingreep in het netwerk, door de grotere variatie in vaarmogelijkheden die daardoor ontstaat.
Het effect daarvan wordt op verschillende schaalniveaus verwacht. Er wordt meer gevaren en er worden meer kleine rondjes
gevaren door eigenaren en huurders van boten. Dat levert bestedingen op. Op iets grotere schaal worden de twee primaire
vaargebieden die aan elkaar geknoopt worden aantrekkelijker voor ligplaatshouders en recreanten. De mogelijkheid om ook
kleine rondjes te varen heeft aantrekkingskracht op gasten die daardoor willen komen of langer willen blijven. Maar ook op
gebiedsniveau Oostelijke Vechtplassen worden effecten verwacht. Uitvoering van de strategische ingreep in het vaarnetwerk
zorgt voor een aantrekkelijker totaalgebied en draagt zo bij aan de totale toeristische bestedingen in het gebied.
De maatregel brengt echter ook kosten met zich mee. Dit zijn kosten om de fysieke bevaarbaarheid mogelijk te maken (sluizen,
bruggen etc.), maar ook kosten die nodig zijn om eventuele nadelige effecten van gebruik van de nieuwe vaarverbinding te
mitigeren. Daarnaast zal ook beheer en onderhoud kosten met zich meebrengen.

3
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BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE
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3.1 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied beslaat verschillende plassen met ieder een eigen functie, landschap en natuurkwaliteit. Ook recreatief hebben
de plassen verschillende karakters. In dit hoofdstuk wordt de bestaande situatie per plas besproken en wordt de reeds
beschikbare informatie die relevant is voor het MER benoemd.
De plassen staan deels direct met elkaar in verbinding waardoor er rondjes gevaren kunnen worden. De ronde die nu de Wijde
Blik / Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen met elkaar verbindt loopt vanaf De Wijde Blik via sluis het Hemeltje naar
de Vecht, die zuidwaarts wordt gevolgd tot Loenen, waar middels de Mijndense Sluis de Loosdrechtse Plassen bereikt worden.
Het oversteken van de Loosdrechtse Plassen geeft via de Drecht en de ’s-Gravelandse Vaart zuid weer toegang tot het Hilversums
Kanaal (via Raaisluis) waarna in westelijke richting de Wijde Blik weer bereikt kan worden. Deze ronde kan momenteel groter
(via Weersluis of Kraaienestersluis), maar niet kleiner worden uitgevoerd. De ronde is ca 21 km lang.

Figuur 3.1 | Eenvoudige weergave van de bestaande
vaarrondes die mogelijk zijn, waarbij meerdere plassen
gecombineerd worden. In alle gevallen gaan de routes via
de Raaisluis en het Hilversums Kanaal naar de Vecht,
waar op drie plaatsen met een sluis de Loosdrechtse
Plassen weer bereikt kunnen worden.
Vaarroutes en vaarbewegingen
Bij het maken van vaarrondes worden verschillende sluizen gepasseerd. Deze sluizen zijn deels op afstand bediend en deels
door de passerende boten zelf bediend. De sluispassages worden deels geteld en deels geschat. Er is sprake van invloed van de
verschillende seizoenen en omstandigheden, waardoor er verschillen per jaar optreden. In onderstaand schema zijn in geel
weergeven welke gegevens (tot nu toe) bekend zijn. De oranje cijfers zijn schattingen op basis van cijfers bij sluizen die
gedurende meerdere jaren geteld zijn.
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Van twee sluizen is een totaaloverzicht over meerderde jaren beschikbaar van de sluispassages. Onderstaand grafiek geeft de
trends weer.
Grafiek 3.1 | Sluispassages Mijnden en Muiden ontwikkelingen

Op basis van deze gegevens komt het beeld naar voren van een langjarig stabiele situatie. De lagere aantallen op de Mijndense
Sluis is 2017 zijn vooralsnog niet te verklaren. Het gebruik van de sluizen is dus door de jaren heen stabiel. Het sterk gegroeide
aantal huurboten (met een hogere frequentie van gebruik) zorgt daarin voor een stijging, terwijl het aantal vaarbewegingen
van boten met een vaste ligplaats afneemt.
Op basis van deze schattingen is een kaart gemaakt van intensief en minder intensief bevaren routes.
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Wijde Blik
Huidige recreatie
De Wijde Blik is het meest noordelijke compartiment, dat aansluit op het Hilversums Kanaal. Al de alternatieven voor de
nieuwe vaarverbinding gaan via de Wijde Blik. De Wijde Blik wordt momenteel al grotendeels recreatief bevaren. De plas is
opengesteld voor gemotoriseerde recreatievaart via een doorgang naar het Hilversums kanaal met een doorvaarthoogte van
2,90 meter (geschikt voor alle sloepen en een belangrijk deel van de motorjachten. De Wijde Blik staat in open verbinding met
het Hilversums kanaal en heeft daarom ook het zelfde waterpeil (NAP -1,22 m). Er liggen vijf jachthavens met ca. 450
ligplaatsen in totaal. Twee grote verhuurbedrijven liggen aan de Wijde Blik, die samen meer dan 160 boten in de verhuur
hebben.
Bij verschillende recreatie-eilanden kan worden aangemeerd. Daarnaast is er aan de oostzijde een klein recreatiestrand met
parkeerplaatsen. Vanuit de Wijde Blik is momenteel alleen een verbinding aanwezig richting het Moleneind, via de
Bruggevaart/Kortenhoef. Vandaaruit kan richting Kortenhoef worden gevaren. De doorgang is via een lage beweegbare brug.
De Wijde Blik is een relatief rustig gebied, zeker in vergelijking met de Loosdrechtse Plassen- en is door de provincie aangeduid
als Stiltegebied (provinciale milieuverordening).
Huidige natuurwaarden
Vegetatie in en rond de plas bestaat onder andere uit watervegetaties van de meren met kranswieren en de meren met
krabbescheer en fonteinkruiden en moerasbos en galigaanmoeras. De Wijde Blik vormt een belangrijk deelgebied voor het
habitattype kranswierwateren. In het deelgebied is ca. 50% van de totale omvang van het habitattype in de Oostelijke
Vechtplassen aanwezig. De kwaliteit van de habitattypen is in het algemeen redelijk tot goed ontwikkeld, met name in de
oeverzones. Door de diepte van de plas is verlanding onmogelijk, met uitzondering van enkele ondiepere oeverzones. Water
riet komt beperkt voor in het gebied en is met name langs de oostoever aanwezig. Het open water overheerst, omzoomd door
moerasbos. In het westelijk deel komen enkele hoogveenbosjes voor. De plassen hebben een belangrijke pleisterfunctie voor
een aantal eendensoorten in de winter (Factsheets NV, 2012) en hebben potentie om broedgebied voor grote karekiet te
herstellen. Tevens komt de rietzanger als broedvogel voor en vormt het gebied geschikt foerageergebied voor de meervleermuis.
Loenderveense Plassen
Huidige recreatie

De Loenderveense Plassen liggen ten zuiden van de Wijde Blik. Het bestaat uit drie compartimenten: Loenderveense Plas Oost,

Waterleidingplas en Terra Nova. De drie compartimenten staan in de huidige situatie niet open voor recreatievaart. De Loender
veense Plas Oost en Waterleidingplas zijn waterwingebied die in belangrijke mate bijdragen aan de zuivering van het drinkwater
voor het verzorgingsgebied van Waternet. Kwelwater uit de Bethunepolder wordt via het Waterleidingkanaal naar het westelijk
deel van de Loenderveense plassen – de Waterleidingplas – gebracht. Er vindt een voorzuivering plaats voordat het in de
Waterleidingplas komt, namelijk coagulatie middels ijzerchloride. In de Waterleidingplas wordt het water op een natuurlijke
manier gezuiverd. Na 100 dagen wordt het water, na een extra zuivering via een snelle zandinfiltratie, naar Weesperkarspel
gepompt, waar er drinkwater van wordt gemaakt. Ongeveer 1/3 van het drinkwater van Amsterdam komt uit de Bethunepolder
en passeert de Waterleidingplas. Momenteel wordt daarvoor de Waterleidingplas ingezet. De Loenderveense Plas Oost is bestemd
om in de toekomst ook ingezet te kunnen worden als strategische voorraad/bekken. Naast waterwingebied is de oostelijke
Loenderveense Plas Oost door de provincie ook aangeduid als Stiltegebied (provinciale milieuverordening).
Terra Nova is een 50 ha groot landgoed in Loenen aan de Vecht. Het omvat een statig huis, een park en een stuk plassengebied.
Met de naam “Terra Nova” wordt ook wel het noordwestelijke deel van de Loenderveense Plassen aangeduid. Het plassengebied
bij het landgoed is een natuurgebied en een van de weinige plaatsen van de Loosdrechtse Plassen waar het oude patroon van de
vervening met trekgaten en legakkers nog goed zichtbaar is gebleven.
De Loenderveensche Plassen hebben ten opzichte van de omliggende compartimenten een afwijkend waterpeil. De Loender
veense Plas Oost heeft een waterpeil van NAP -1,30 tot -1,00 m, Terra Nova heeft een waterpeil van NAP -1,30 tot -1,20 m. De
Waterleidingplas heeft een waterpeil van NAP -1,40 tot -1,00 m.
Huidige natuurwaarden
In de Loenderveense Plas Oost zijn kranswieren in de afgelopen jaren toegenomen, met name in het westelijk en midden
deel van de plas. In het oostelijk deel van de plas, dat wat dieper is, komen nauwelijks kranswieren voor maar wel fontein
kruiden. De Loenderveense Plas Oost is afgesloten voor recreatie; er is geen vaarrecreatie toegestaan (vanwege de drink
waterwinning). Daardoor is dit de rustigste grote plas van de Oostelijke Vechtplassen. Hierdoor zijn de dichtheden aan
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kwalificerende niet-broedvogels (verschillende soorten eenden en ganzen) bijzonder hoog op deze plas. In de rietzones
langs de west- en oostzijde van de plas komen kwalificerende broedvogels zoals snor, rietzanger en grote karekiet voor en/
of liggen goede mogelijkheden voor herstelopgaven voor deze soorten.
Vuntus
Huidige recreatie
De Vuntus is een relatief kleine plas ten noorden van Oud-Loosdrecht. De plas is via twee smalle vaarwegen (éénrichtings
verkeer) verbonden met de Eerste Plas / Loosdrechtse Plassen. De doorvaarthoogte van 1,70 en de breedte van 2,60 meter beperkt
de doorvaart tot sloepen, veelal zelfs wat kleinere sloepen. De vroegere doorvaart via de Raaisloot naar het oosten en de
Raaisluis is afgesloten voor de gemotoriseerde vaart. Het waterpeil in de Vuntus is gelijk aan die in de Loosdrechtse Plassen
(NAP -1,20 tot -1,05 m).
In het westen en zuidwesten van de Vuntus, langs de Oud-Loosdrechtsedijk en de Horndijk, vinden veel recreatieve activiteiten
plaats. Er bevinden zich vijf jachthavens, een zeilschool, aanlegplaatsen voor boten (ca 380), parkeerplaatsen, een
zwemlocatie, een aantal hotels en restaurants. Er zijn twee grotere bootverhuurders gevestigd met ca 130 boten in de verhuur.
De intensiteit van recreatie is niet zo hoog als in de Loosdrechtse Plassen.
De waterrecreatie in de Vuntus heeft een natuurgericht karakter. Het westelijk deel van de Vuntus is toegankelijk voor alle
vormen van waterrecreatie, met een snelheidbepaling tot 12 km per uur. Het oostelijk deel is veel rustiger. Dit deel is alleen
toegankelijk voor kano’s en roeiboten. Door het westelijke en centrale deel van de Vuntus loopt een kanoroute. Langs de
noordgrens van dit deelgebied loopt het wandelpad de Kromme Rade. In de winter wordt in de Vuntus geschaatst. Het
eigendom van de Vuntus berust voor het grootste deel bij Natuurmonumenten. Hierbij gaat het niet alleen om het
petgatengebied maar ook om de plas. Veel kavels langs de Oud-Loosdrechtsedijk en de Horndijk zijn in particulier bezit.
Huidige natuurwaarden
Landschappelijk gezien maakt de Vuntus deel uit van het Loosdrechtse Plassengebied. Het deelgebied is gelegen in de
noordoosthoek van het Loosdrechtse Plassengebied.
De landschappelijke opbouw van het deelgebied wordt bepaald door de overgang van veen in het westen naar zand in het
oosten. In het westen van het deelgebied wordt het karakter bepaald door een veenplas. Deze gaat naar het oosten toe
geleidelijk aan over in zogenaamde zodden: verlandende petgaten. In het oostelijk deel van het deelgebied liggen er her en der
graslandcomplexen tussen de zodden op dekzandruggen. Waterhuishoudkundig behoort het gebied bij de Loosdrechtse Plassen
als onderdeel van het peilgebied Polder Muyeveld. De Vuntus staat met de Eerste Loosdrechtse Plas in open verbinding via de
smalle Heulsloot en het Horregat.
In de Vuntus is veel open water aanwezig: een plas en verschillende petgaten waarin nog veel open water resteert. Verder naar
het oosten toe zijn de meeste petgaten verder verland en verbost. In de petgaten bevinden zich uitgestrekte watervegetaties van
fonteinkruiden en soms ook krabbenscheer. Qua soortenrijkdom zijn ze echter matig ontwikkeld. In het oosten van de Vuntus
komen nog trilvenen voor. Deze zijn echter wel fragmentarisch ontwikkeld. Veel wijder verbreid zijn de veenmosrietlanden. In
de Vuntus komen er kleine oppervlaktes met waterriet en overjarig riet voor. Deze vegetaties zijn vooral verspreid aanwezig als
rietzomen. De plukken galigaanvegetaties die in de westkant van de Vuntus voorkomen, zijn van belang voor typische
moerasvogels, zoals de snor. Ook komen in het gebied kwalificerende niet-broedvogels voor, zij het in lagere aantallen dan op
de Loenderveense Plassen. Het gebied fungeert tevens als foerageergebied voor de meervleermuis.
In de Vuntus is recent een grootschalig herstelproject uitgevoerd voor veenmosrietlanden, trilvenen, blauwgraslanden en
moerasvogels.
Langs de noordzijde van de Vuntus loopt de Raaisloot. In de raaisloot komt het habitattype meren met krabbenscheer en fontein
kruiden voor. Langs de oevers van de Raaisloot is recent een grootschalig herstelproject uitgevoerd voor veenmosrietlanden,
trilvenen en moerasvogels. In de rietzones langs de Raaisloot komen kwalificerende broedvogels voor zoals de rietzanger.
’t Hol
Huidige recreatie
‘t Hol ligt centraal in het Oostelijke Vechtplassengebied. Binnen het deelgebied ‘t Hol liggen twee bestaande natuurgebieden:
het Hol (west) en de Suikerpot (oost), die bestaan uit twee gescheiden watersystemen met elk hun eigen waterpeil. De Suikerpot
ligt buiten het plangebied. Het waterpeil van ’t Hol sluit aan op dat van de Wijde Blik (NAP -1,22 m). ‘t Hol is een stil gebied. Het
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accent ligt op natuurgerichte recreatie. Er kan gewandeld worden over het wandelpad Kromme Rade. In de winter kan er
geschaatst worden in ‘t Hol. Verder is ‘t Hol afgesloten voor recreatie. Er is geen varende recreatie mogelijk. ’t Hol is door de
provincie aangeduid als Stiltegebied (provinciale milieuverordening).
Huidige natuurwaarden
In het deelgebied ‘t Hol komen vrijwel alle verlandingsstadia nog voor. Ze liggen verspreid door het deelgebied heen. De
kwaliteit van de verlandingsvegetaties is heel verschillend. Er komen echter nog goed ontwikkelde vegetaties voor van
krabbenscheer, fonteinkruiden, blauwgrasland, trilveen en veenmosrietland. Bijzonder is dat er nog een relatief groot
oppervlakte met vegetatievormende galigaanmoerassen aanwezig is. Ook hoogveenbos komt hier nog in verschillende
vormen voor. Van oudsher komen in dit deelgebied vegetaties van hoge kwaliteit voor en het deelgebied vormt een
brongebied voor het gehele N2000 gebied. Ook hier is de laatste decennia een afname van de kwaliteit geconstateerd.
Sinds 1993 is het aantal soorten van voedselarme omstandigheden sterk afgenomen. Ook daalt het aantal soorten dat
voorkomt in open water. Er komen dan ook geen kranswierwateren meer voor in het deelgebied. De afname van het aantal
soorten, dat voorkomt in open water met voedselarme omstandigheden, heeft te maken met verslechtering van de
waterkwaliteit.
Het habitattype ‘meren met krabbenscheer en fonteinkruiden’ komt op veel plekken voor in ‘t Hol, maar is merendeels matig
ontwikkeld. Verspreid door het gebied is nog een groot oppervlak veenmosrietland aanwezig. Door verzuring is de kwaliteit
echter matig. Doordat er weinig houtopslag is, kan de vestiging van hoogveenmossen doorgaan. Hierdoor zijn enkele percelen
in feite hoogvenen geworden. Van de Oostelijke Vechtplassen is ’t Hol het belangrijkste gebied voor galigaan. Hier ligt circa 3 ha
van de in totaal 4,5 ha die in de Oostelijke Vechtplassen voorkomen. De oppervlakte met galigaanvegetaties neemt echter af. In
‘t Hol komt vochtige heide op drie locaties goed ontwikkeld voor, alhoewel het in totaal wel om een beperkte oppervlakte gaat.
Daarnaast komt er nog vochtige heide voor in mozaïek met trilveen en verzuurd schraalland. De vochtige heiden komen voor op
overgangen naar blauwgrasland, overgangsveen of verzuurd trilveen. De meest bijzondere vochtige heiden komen voor op
overgangen naar blauwgrasland, trilveen en veenmosrietland. Op deze overgangen komen zeldzame soorten van de genoemde
vegetatietypen naast elkaar voor, zoals Groenknolorchis, Welriekende nachtorchis, Draadzegge, Spaanse ruiter, Blauwe knoop
en Moeraskartelblad. (LESA)
Loosdrechtse Plassen
Huidige recreatie
De Loosdrechtse Plassen, met de Eerste tot en met de Vijfde Plas, vormen de kern van het recreatiegebied. Met name aan de
Eerste Plas ligt een grote concentratie jachthavens (15 jachthavens), met een totaal aantal ligplaatsen van ca 2.700. Er zijn op
minimaal 8 plaatsen boten te huur. De Oud Loosdrechtse Dijk vormt de recreatieve kern van het gebied, maar ook de
Veendijk aan de westzijde van de Eerste Plas kent drie jachthavens en verschillende ligplaatsen bij woningen en
appartementengebouwen. De Loosdrechtse Plassen zijn uitgestrekt, kennen zes openbaar toegankelijke recreatie eilanden
en rietkragen en geven toegang naar de Vecht, naar de Stille Plas, de Noordelijke Kievietbuurt en via de Drecht naar het
Hilversums Kanaal. Diverse watersportverenigingen kennen een actieve zeilwedstrijdcultuur waardoor er vaak
wedstrijdvelden worden uitgezet en er veel drukte is op de plas. Direct grenzend aan de plassen zijn juist rustige
natuurvaarroutes te vinden waar de landschapsstructuur zich optimaal laat beleven. Het waterpeil in de Loosdrechtse
Plassen ligt tussen de NAP -1,20 en -1,05 m.
Huidige natuurwaarden
De Loosdrechtse Plassen vormen het centrale deel van de Oostelijke Vechtplassen. De biologische toestand in de
Loosdrechtse plassen is echter matig tot slecht. De externe belasting met fosfaat is groter dan de draagkracht van het
systeem en het lichtklimaat vormt een knelpunt voor verder herstel, omdat er veel organische deeltjes worden
opgewerveld. De soortensamenstelling van vegetatie duidt op een voedselrijke bodem. De overige waterflora (bedekking
met ondergedoken vegetatie en soortensamenstelling) en vis ontwikkelen zich onvoldoende. De grote wateroppervlakten
herbergen slechts zeer beperkte oppervlakten met waterplantenvegetaties (habitattypen H3140 en H3150). Langs de
westoever van de Loosdrechtse plassen bestaan nog wel vitale rietgordels, onder invloed van golfslag. In deze rietzones
komen kwalificerende broedvogels zoals grote karekiet en rietzanger voor. Maar hier ontbreken dan wel de latere
successiestadia zoals veenmosrietland en trilveen. Plaatselijk komen enkele kleine en geïsoleerde oppervlakten met
veenmosrijk berkenbroek voor (H91D0 Hoogveenbos).
Waterpeilen
De verschillende compartimenten hebben verschillende en (deels) variabele waterpeilen. In het Peilbesluit Zuidelijke
Vechtplassen (2008) zijn de volgende peilen vastgelegd:
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Compartiment

Peil (meter t.o.v. NAP)

Wijde Blik

-1,22

Loenderveense Plas Oost 67-3 Fp

-1,30 tot -1,00

Terra Nova 67-2 Fp

-1,30 tot -1,20

Waterleidingplas 67-4 Fp

-1,40 tot -1,00

Loosdrechtse Plassen 60-1 Fp

-1,20 tot -1,05

Vuntus

-1,20 tot -1,05

‘t Hol

-1,22

(Fp = Flexibel peil)

3.2 Autonome ontwikkelingen
De effecten van de realisatie van een nieuwe vaarverbinding worden niet alleen afgezet tegen de huidige situatie zoals
beschreven in paragraaf 3.1, maar ook tegen de ontwikkelingen die de komende jaren met enige mate van zekerheid
plaatsvinden. Dit noemt men de autonome ontwikkelingen. De huidige situatie gecombineerd net de autonome ontwikkelingen vormen de referentiesituatie voor de beoordeling in het MER. In het gebied worden de volgende autonome
ontwikkelingen meegenomen in de referentiesituatie:
•

Natuurontwikkeling in ’t Hol;

•

In gebruik name Loenderveense Plas Oost als waterwingebied;

•

Nieuwe vaarverbinding tussen Gooimeer en Naardertrekvaart.

Natuurontwikkeling in ’t Hol
In ’t Hol is momenteel nog agrarische grond aanwezig. In het kader van de realisatie van de NNN wordt ingezet op het
beschikbaar krijgen van deze grond ten behoeve van natuurontwikkeling. Uiterlijk juli 2024 dient die slag gemaakt te zijn;
daarop volgend zullen de gronden ingericht worden als natuur.
In gebruik name Loenderveense Plas Oost bij de drinkwaterproductie
De Loenderveense Plassen bestaan uit de volgende wateren: de Waterleidingplas, Terra Nova en de Loenderveense Plas Oost. De
Waterleidingplas en de Loenderveense Plas Oost hebben de provinciale beschermingsstatus van waterwingebied. Op dit
moment wordt alleen de Waterleidingplas ingezet bij het drinkwaterproces (natuurlijk reinigingsproces) en dient de
Loenderveense Plas Oost, evenals Terra Nova, als een buffer ter bescherming van de Waterleidingplas. De Loenderveense Plas
Oost kan echter ook, indien dit nodig mocht blijken, worden ingezet voor de productie van drinkwater. Voor de toekomst
(2040/2050) wordt voorzien dat er landelijk een tekort zal zijn aan drinkwater indien drinkwaterbedrijven alleen de huidige
bronnen zullen hanteren. Landelijk wordt nagegaan hoe aan de toekomstige drinkwaterbehoefte kan worden voldaan. Hiertoe
worden strategische voorraden aangewezen om uiteindelijk ingezet te kunnen worden als reserve. Voor de regio van de
Loosdrechtse Plassen wordt ook een tekort verwacht en kan de Loenderveense Plas Oost worden ingezet om aan de regionale
drinkwaterbehoefte te kunnen voldoen.
Vaarverbinding Gooimeer-Naarder Trekvaart
Ter versterking van de recreatievaart in het noordelijk deel van de Oostelijke Vechtplassen wordt een nieuwe verbinding
gemaakt tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer (status: plan). Hiermee wordt de stadshaven van Naarden ontsloten,
maar hiermee worden ook de vaarmogelijkheden verruimt. Voor de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal is
het effect beperkt, omdat de vaarverbinding via de Karnemelksloot niet wordt opengesteld. Met die opening zou de sloepen
vaart in het totale gebied verder kunnen groeien, door extra rondes en aantrekkelijke vaarbestemmingen (Hilversum,
Naarden).
Verandering in soort gebruik
De watersportsector verandert snel. Er is een verschuiving van bezit van boten naar het huren van boten. De verhuurvloot
groeit in Nederland en het aantal boten in eigendom op vaste ligplaatsen daalt landelijk. Daarbij speelt het gemak voor de
consument een rol. In een versnipperde vrije tijd wordt de boot één van de recreatie-activiteiten voor korte uitstapjes.
Gemaksboten, zoals sloepen, hebben daarom nog een groeipotentieel. Ook het zeilen neemt af ten gunste van open motorboten
en sloepen. De autonome ontwikkeling is landelijk, maar is rond het Loosdrechts Plassengebied door het karakter van het
gebied en de ligging nabij stedelijke concentraties nog wat sterker.
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WELKE ALTERNATIEVEN WORDEN IN HET
MILIEUEFFECTRAPPORT ONDERZOCHT?
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4.1 Inleiding: alternatievenafweging in NRD en MER
Ten behoeve van het Gebiedsakkoord en het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen zijn een stuurgroep en een
regiegroep samengesteld. Daarin zijn vele organisaties opgenomen die een rol hebben in het gebied. Ter voorbereiding op de
m.e.r.-procedure zijn integratiesessies georganiseerd met vertegenwoordigers van de relevante partijen uit het Gebiedsakkoord
aangevuld met bewoners. Daarin zijn veel mogelijke alternatieven voor de vaarverbinding op tafel gekomen. Het is de
bedoeling dat in het MER alleen wordt ingegaan op realistische alternatieven. Daarom is in het kader van deze NRD reeds een
eerste afweging gemaakt in de haalbaarheid van deze alternatieven. In paragraaf 4.2 worden de alternatieven die zijn
afgewogen beschreven. In paragraaf 4.3 is beschreven welke thema’s een rol hebben gespeeld bij de eerste afweging of een
alternatief realistisch/haalbaar is. Daarbij komen de thema’s natuur, drinkwaterkwaliteit, investeringskosten, doelbereik en
beleving voor omwonenden aan bod. Op basis van deze thema’s zijn de alternatieven vervolgens in paragraaf 4.4 beoordeeld. In
paragraaf 4.5 wordt vervolgens beschreven welke alternatieven uiteindelijk in het MER nader zullen worden onderzocht.
Voor dit project wordt onderscheid gemaakt tussen locatiealternatieven (waar komt de vaarverbinding te liggen) en
gebruiksmogelijkheden (wat voor type boten gaan gebruik maken van de nieuwe verbinding, wanneer mag er worden gevaren
en welke vrijheid wordt gegeven). De gebruiksmogelijkheden worden beschreven in paragraaf 4.5 als onderdeel van de te
onderzoeken alternatieven/varianten in het MER.

4.2 Mogelijke locatiealternatieven voor de nieuwe vaarverbinding
Vanuit de genoemde integratiesessies zijn veel mogelijke alternatieven voor de vaarverbinding op tafel gekomen. Daarbij is
onderscheid te maken tussen locatiealternatieven en gebruiksmogelijkheden. Op hoofdlijnen zijn er vier locatiealternatieven
onderscheiden (zie figuur 4.1):
•

Door Loenderveense Plas Oost;

•

Door Vuntus;

•

Via de Vecht;

•

Via ’s Gravenlandse Vaart.

Figuur 4.1 | De locatiealternatieven op hoofdlijnen
In meer detail zijn de mogelijke locatiealternatieven opgenomen in figuur 4.2. Door de Loenderveense plas zijn drie alter
natieven onderscheiden. De verschillen in deze alternatieven zitten in de manier waarop de Loenderveense Plas Oost wordt
doorkruist. De opties hiervoor zijn een vaste route aan de westkant (langs de Waterleidingplas) of aan de oostkant (langs de
Horndijk/Veendijk) of het vrij bevaren van de plas (middendoor). Ook voor de Vuntus zijn drie alternatieven onderscheiden. De
verschillen tussen de alternatieven zitten in de manier waarop de Vuntus wordt bereikt. Eén alternatief gaat via het landbouw-/
natuurgebied ’t Hol, één alternatief gaat vanuit de Wijde Blik rechtstreeks naar de Vuntus via de Kromme Rade/Moleneind en
het laatste alternatief gaat eerst een kort stuk door de Loenderveeznse plas en bereikt de Vuntus via de Horndijk. Voor zowel de

Figuur 4.2 | De locatiealternatieven die o.a. vanuit integratiesessie naar voren zijn gebracht
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alternatieven door de Loenderveense Plas Oost als door de Vuntus zijn nog varianten mogelijk in verband met de locatie van
doorsteken van kades. Voor de Vecht en de ’s Gravenlandse Vaart is ieder 1 alternatief benoemd. In totaal zijn daarmee acht
(locatie)alternatieven (met dus nog enkele varianten daarop) onderscheiden:
1

2

Door Loenderveense Plas Oost
•

langs de kade van de Waterleidingplas (LV1)

•

middendoor/vrij (LV2)

•

langs de Horndijk/Veendijk (LV3)

Door Vuntus
•

via ’t Hol (VT3+HL2+WB1)

•

via Kromme Rade/Moleneind (VT1+WB)

•

via Loenderveense Plas Oost (VT2+deel LV3)

3

Via de Vecht (VE1/2)

4

Via Raaisloot (GV1)

In de volgende subparagrafen wordt een korte toelichting gegeven op de locatie-alternatieven.
Doorsteken
In veel alternatieven zijn doorsteken nodig. De ligging hiervan is indicatief aangegeven. Er is op dit moment nog niet exact naar de
grondposities gekeken. Dat zal wel gaan gebeuren in het verdere proces, als duidelijk blijkt welke alternatieven (en bijbehorende
doorsteken) kansrijk worden. In de NRD is met name gekeken naar kansrijke doorsteken. Over de vorm van de constructie die
daarvoor nodig is (o.a. sluis, overlaat, brug) is nog geen keuze gemaakt. Hieraan wordt in het MER invulling gegeven.

4.2.1 Door Loenderveense Plas Oost
In dit alternatief wordt de Loosdrechtse Plassen via de Wijde Blik en de Loenderveense Plas verbonden met het Hilversums
Kanaal. Vanuit het Hilversums Kanaal wordt de Wijde Blik bereikt via de reeds bestaande verbinding vlakbij Fort Kijkuit. Via
de Wijde Blik varen de boten naar de Dirck A. Lambertsz kade. Hier zijn twee mogelijke verbindingslocaties (sluis of brug)
tussen de Wijde Blik en de Loenderveense Plas bedacht: in het midden van de kade, ter hoogte van de kade langs de
Waterleidingplas of aan de oostkant van de kade ter hoogte van het Moleneind.
In het eerste geval ligt de vaarverbinding door de Loenderveense Plas Oost vlak langs de bestaande kade van de Waterleiding
plas. De verbinding door de Dirck A. Lambertszkade kan met inzet van een sluis. Door middel van een damwand/dijk wordt de
vaarroute vervolgens afgezonderd van de Loenderveense plas. Er ontstaat in dat geval een aparte vaargeul (zie paragraaf 4.3.2
voor de reden hiervoor). Aan de zuidkant van de Loenderveense Plas Oost komt dan een nieuwe verbinding door de Bloklaan.
Vervolgens varen de boten naar de oostkant van de Loenderveense Plassen en kruisen het Trekpad ter hoogte van de bestaande
opening aan de oostzijde van Eiland Bijltje.
Wanneer de Dirck A. Lambertsz kade door middel van een nieuwe sluis meer oostelijk wordt gekruist, ontstaan er twee opties
om de Loenderveense Plas Oost over te varen: middendoor/vrij of langs de Horndijk/Veendijk. In het geval van een vaarroute
middendoor de plas is bij de Dirck A. Lambertsz een sluis nodig en sluit de vaarroute aan de zuidzijde aan op de bestaande
opening ten oosten van Eiland Bijltje. Daarvoor wordt aan de oostzijde van de Bloklaan een nieuwe verbinding gemaakt in de
vorm van een sluis.
Tot slot is er de mogelijkheid om de Loenderveense Plas Oost over te steken langs de Horndijk/Veendijk. In dit geval wordt net
als bij de middendoor/vrij variant aan de oostzijde van de Dirck A. Lambertsz kade een nieuwe sluis aangelegd. De boten varen
nu echter meest oostelijk langs de Horndijk/Veendijk. In deze variant wordt de vaarroute door middel van een damwand/dijk
afgesloten van de rest van de Loenderveense Plas Oost. Er ontstaat in dat geval een aparte vaargeul (zie paragraaf 4.3.2 voor de
reden hiervoor). De aansluiting van deze nieuwe vaargeul op de Loosdrechtse Plassen vindt in alle gevallen plaats via de
Veendijk.3) Er zijn daarbij nog een aantal locaties waar deze verbinding kan plaatsvinden.
In deze drie geschetste alternatieven worden twee middellange routes gecreëerd:
•

Loosdrechtse Plas Oost – Drecht Oost – ’s Gravelandsche vaart – Hilversums Kanaal – Wijde Blik – Loenderveense Plas Oost –
Loosdrechtse Plassen (ca 13 km),

•

Loosdrechtse Plas Oost – Drecht West – Vecht – Hilversums Kanaal – Wijde Blik – Loenderveense plassen – Loosdrechtse
Plassen (ca 14 km).

3) Ook bij de Horndijk kan een doorsteek gemaakt worden; deze alternatieven zijn onder de Vuntus-alternatieven geplaatst (par. 4.2.2).
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4.2.2 Door de Vuntus
Net als in de alternatieven door de Loenderveense Plas Oost varen de boten vanuit het Hilversums Kanaal via de bestaande
verbinding vlakbij Fort Kijkuit naar de Wijde Blik. De boten vervolgen hun route vervolgens oostwaarts, richting het
Moleneind. Er zijn vervolgens drie mogelijke verbindingsroutes richting de Vuntus: via het landbouw-/natuurgebied ’t Hol,
‘rechtstreeks’ – via de Molenkade – op de Vuntus of via de Loenderveense Plas Oost en de Horndijk.
Wanneer de verbinding wordt gezocht via ’t Hol varen de boten in de Wijde Blik parallel aan het Hilversums Kanaal richting de
Bruggevaart. Via de Bruggevaart passeren de boten het Moleneind via de bestaande brug (beperkte doorvaart, mogelijk aan
passen). Vervolgens gaat de vaarverbinding door het landbouw-/natuurgebied via een nieuw aan te leggen watergang. Deze
nieuwe watergang loopt een kleine kilometer in zuidoostelijke richting en gaat vervolgens naar het zuiden richting de Vuntus.
Aan de zuidkant van de Vuntus kan gebruik worden gemaakt van de bestaande verbindingen met de Loosdrechtse Plassen. In
verband met peilverschillen, is een sluis of overhaal/overtoom4) tussen de Vuntus en ’t Hol nodig.
Tussen de Vuntus en de Eerste Plas bestaan twee smalle en lage doorgangen voor de pleziervaart (éénrichtingsverkeer). Zonder
aanpassing van deze vaarroutes legt deze variant beperkingen op aan de grootte van de boten die de route kunnen gebruiken.
Deze beperkingen betreffen zowel hoogte als breedte. De bestaande hoogte is overigens voor de sloepenvaart voldoende.
In het geval van een rechtstreekse aansluiting op de Vuntus varen de boten diagonaal over de Wijde Blik richting de kruising
van het Moleneind/Dirck A. Lambertsz kade/Kromme Rade. Hier wordt aan de noordzijde van de Dirck A. Lambertsz kade/
Kromme Rade een nieuwe verbinding gemaakt door het Moleneind richting de Vuntus. In dit alternatief wordt een middel
lange route gecreëerd van circa 13 – 14,5 kilometer (Loosdrechtse Plassen – Drecht – ’s Gravelansche vaart – Hilversums Kanaal
– Wijde Blik – Vuntus – Loosdrechtse Plassen). Daarnaast ontstaat er de mogelijkheid voor een kort rondje van circa 9 kilometer
(Loosdrechtse Plassen – Vuntus – Wijde Blik visa versa).
Tot slot wordt een route via de Loenderveense Plas Oost onderscheiden. In dat geval verloopt de vaarroute vanaf het Hilversums
Kanaal over de Wijde Blik richting de oostelijke zijde van de Dirck A. Lambertsz. Vervolgens wordt binnen 1 kilometer de
Horndijk gekruist richting de Vuntus, waarbij wederom een sluis nodig is. De vaarroute door de Loenderveense Plas Oost wordt
door middel van een dijk/kade afgeschermd van de rest van de Loenderveense Plas. Er ontstaat in dat geval een aparte vaargeul
(zie paragraaf 4.3.2 voor de reden hiervoor). Voor het kruisen van de Horndijk zijn nog enkele varianten mogelijk.

4.2.3 Via Vecht
In dit alternatief verloopt de verbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen via de Vecht. In de Wijde Blik
varen de boten in dit alternatief in zuidwestelijke richting naar de meest westelijke kant van de Dirck A. Lambertsz kade. Daar
wordt een nieuwe verbinding gemaakt door de kade, waarna door de Oud Over wordt aangesloten op de Vecht. De Vecht wordt
een kleine 2 kilometer gevolgd, waarna de Oud Over ter hoogte van de Loenderveense Molen met een nieuw aan te leggen sluis
wordt gekruist. Hier wordt, deels gebruik makend van bestaande watergangen, een watergang aangelegd die verder naar het
zuiden ter hoogte van Fort Spion aansluit op de Loosdrechtse Plassen. Met dit alternatief wordt een rondje gecreëerd van circa
17,5 kilometer (Loosdrechtse Plassen – Drecht – ’s Gravelansche vaart – Hilversums Kanaal – Wijde Blik – Vecht – Loosdrechtse
Plassen). Daarnaast ontstaat er de mogelijkheid voor een korter rondje van circa 14 kilometer (Loosdrechtse Plassen – Vecht –
Wijde Blik visa versa).
Het alternatief via de Vecht zou ook kunnen bestaan uit het opwaarderen van de huidige sluizen/verbindingen.

4.2.4 Via Raaisloot
In dit alternatief wordt gebruik gemaakt van de bestaande watergang Raaisloot. Deze takt ter hoogte van Hilversum aan op het
Hilversums Kanaal. Via de Raaisloot komt de vaarroute uit op de Vuntus, waarna men via de bestaande aansluitingen uitkomt
op de Loosdrechtse Plassen. Met dit alternatief wordt een kort rondje gecreëerd van circa 8 kilometer (Loosdrechtse Plassen –
Drecht oost – ’s Gravelandsche vaart – Raaisloot – Loosdrechtse Plassen). De aansluiting naar het Hilversums Kanaal is dezelfde
als in de bestaande situatie, waardoor de grote ronde met verschillende sferen niet verkleind wordt. De route wordt niet (direct)
bereikbaar vanuit de Wijde Blik. Er bestaan geen peilverschillen in deze ronde, en daarmee is een sluis dus ook niet nodig. De
verwachting is dat de drukte ter hoogte van de bestaande sluis naar het Hilversums Kanaal sterk kan toenemen. Deze sluis zal
hierdoor mogelijk opgewaardeerd moeten worden.

4) Een overhaal of overtoom was vroeger vrij algemeen. Via een hellingbaan werd een schip met touwen via kaapstanders over de dijk getrokken. Later
ontstonden mechanische versies waarbij de boot op een geleide kar over de kering werd gehaald. In Broekerhaven is een soort kraanconstructie die een
boot op een zeef uit het water tilt en naar het andere niveau tilt. Dergelijke constructies zouden in het vechtplassengebied ook mogelijk zijn op kades
waar weinig verkeer plaatsvindt.
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Tabel | Kenmerken locatiealternatieven
Constructies*

Toelichting

• L
 angs de kade van de

• Bijvoorbeeld sluis met heul op de
Bloklaan
• Damwand/afschotting ‘vaarkanaal’
• Brug/heul in de Dirck A. Lambertszkade

In het MER wordt onderzocht wordt of brug en sluis kunnen worden
omgedraaid. Aandachtspunt hierbij is de betere waterkwaliteit in de
Wijde Blik en de peilverschillen.

• Midden/vrij

• Sluis met heul in de Bloklaan
• Sluis in de Dirck A. Lambertszkade

Omdat hier sprake is van ‘vrij’ varen (geen kanaal) en er 3 verschillende
peilen gelden voor Wijde Blik, Loenderveense plas en Loosdrechtse
plassen zijn 2 sluizen noodzakelijk.

• Langs de Horndijk/Veendijk

• Sluis met heul op de Bloklaan/Veendijk
• Damwand/afschotting ‘vaarkanaal’
(lengte verschilt afhankelijk van plek van
doorsteek dijk)
• Brug/heul in de Dirck A. Lambertszkade

Onderzocht wordt of brug en sluis kunnen worden omgedraaid.
Aandachtspunt hierbij is de betere waterkwaliteit in de Wijde Blik.

Door de Vuntus

Voor de verbindingen door de Vuntus geldt
dat de aantakking naar de Loosdrechtse
plassen via twee heulsloten (Heulsloot en
Horregat) verloopt.

Deze kent beperking qua breedte/ diepgang.Horregat is in 2015
nieuw gegraven, de Heulsloot heeft achterstallig onderhoud. Een
stoplicht zou ook een optie kunnen zijn.

• Via ’t Hol

• S luis of overtoom ter hoogte van

Door de Loenderveense plas
Waterleidingplas

Kromme Rade (NO hoek Vuntus)
• D
 eels graven en deels verbreden
bestaande watergangen

• V
 ia Kromme Rade/
Moleneind

• S
 luis of overtoom ter hoogte van
Kromme Rade (NW hoek Vuntus)
• O
 p Moleneind aanpassen heul(en)
(afhankelijk van waar de doorsteek naar
de Wijde Blik wordt gemaakt)

• Via Loenderveense Plas

• Sluis met heul op de Bloklaan of Horndijk
• Damwand/afschotting ‘vaarkanaal’
(lengte verschilt afhankelijk van plek van
doorsteek dijk)
• Brug/heul in de Dirck A. Lambertszkade

Onderzocht wordt of brug en sluis kunnen worden omgedraaid.
Aandachtspunt hierbij is de betere waterkwaliteit in de Wijde Blik.

Via de Vecht

• Drie sluizen: twee bij de Vecht en één bij
Wijde Blik - Terra Nova
• D
 eels graven, deels verbreden bestaande
watergangen
• Kruisen waterleidingkanaal (sifon?)

Onderzocht moet worden of een constructie nodig is:
• in Terra Nova om de invloed op de waterkwaliteit te beperken.
• in verband met de defosfatering in de Nieuwpolderplas.

Via de Raaisloot

Geen constructies nodig: wel zorgen voor
afscherming richting zijtakken.

* Hier is een principe-keuze gemaakt op basis van meest voor de hand liggende constructies, zodat op basis daarvan in paragraaf 4.4 de kosten geraamd kunnen
worden. De uiteindelijke constructie wordt bepaald op basis van het onderzoek voor het MER en kan daardoor anders zijn dan in deze tabel opgenomen.

4.3 Specifieke thema’s in het plangebied
Bij de afweging of alternatieven reëel/haalbaar zijn, is gekeken naar de volgende thema’s:
•

Natuur

•

Drinkwaterkwaliteit

•

Kosten

•

Doelbereik/baten

•

Beleving voor omwonenden

Hieronder wordt per thema kort beschreven wat de aandachtspunten zijn in het plangebied. In de volgende paragraaf worden
de alternatieven op basis van deze thema’s tegen elkaar afgewogen. Daaruit volgt een selectie van reële alternatieven/
varianten die in het MER worden onderzocht.

4.3.1 Natuur
Het gehele plangebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dat betekent dat in alle alternatieven
rekening moet worden gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en
niet-broedvogels. Voor de afweging van de alternatieven in deze NRD zijn de volgende waarden relevant:
Broedvogels
In het plangebied zijn verschillende territoria van kwalificerende broedvogelsoorten aanwezig. Het betreft territoria van grote
karekiet, snor en rietzanger. Territoria van deze soorten bevinden zich met name langs de oevers van de Loenderveense Plas
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Oost, langs de zuid- en oostoever van de Wijde Blik en langs de oever van de Vuntus, langs de Kromme Rade en in ‘t Hol.
Betreffende broedvogels zijn niet heel gevoelig voor verstoring vanuit waterrecreatie, met name het aanleggen van boten in
rietzones waarin wordt gebroed kan leiden tot aantasting/verstoring van broedgebied. Dit kan ook aan de orde zijn bij de aanleg
van sluizen/hevels langs rietoevers.
Niet-broedvogels
Binnen het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen zijn de Wijde Blik en Loenderveense Plas Oost van groot belang voor enkele
niet-broedvogels. Voorbeelden van soorten die hier in meer of mindere mate voorkomen zijn tafeleend, smient en slobeend.
Genoemde soorten zijn gevoelig voor verstoring vanuit waterrecreatie. Met name de Loenderveense Plas Oost vormt momenteel
een onverstoorde rustplaats aangezien hier momenteel een vaarverbod geldt. Niet-broedvogels zijn gedurende een groot deel
van het seizoen in het gebied aanwezig. Alleen in de maanden juni-juli ontbreken de meeste kwalificerende niet-broedvogels in
het plangebied.
Habitattype Overgangs- en trilvenen en veenmosrietlanden
In ‘’t Hol en in de Vuntus komen op verschillende plekken de habitattypen trilveen en veenmosrietlanden voor. In de Vuntus
en langs de Raaisloot zijn recent herstelmaatregelen uitgevoerd ten aanzien van deze habitattypen. Deze habitattypen liggen
zodanig verspreid door dat gebied, dat zowel de variant Vuntus – ’t Hol als de variant Vuntus – Kromme Rade/Moleneind door of
vlak langs deze habitattypen lopen. Beide habitats zijn gevoelig voor verandering van waterstanden, waterkwaliteit,
overspoeling door golfslag en betreding door recreanten.
Habitattype Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Op verschillende plekken komt de habitattype ‘meren met krabbenscheer en fonteinkruiden voor. Vaarbewegingen door
ondiepe wateren met krabbenscheer en fonteinkruiden kunnen leiden tot een aantasting van de kwaliteit van dit habitattype.
Kranswieren
Kranswieren komen langs de noordelijke, oostelijke en een groot deel van de zuidelijke rand van de Wijde Blik voor. Mogelijk
bevinden zich ook in de Loenderveense Plas Oost kranswiervegetaties. Vaarbewegingen door kranswiervegetaties kunnen
leiden tot een aantasting van de kwaliteit van dit habitattype.
Naast het aspect Natura 2000 zijn uiteindelijk voor de beoordeling van het aspect ecologie in de m.e.r. ook beschermde soorten
(Wet natuurbescherming) relevant en natuurwaarden in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Kader
richtlijn Water (KRW). Het aspect KRW zal in het MER bij het thema water(kwaliteit) worden behandeld. Bij de beoordeling
van de verschillende alternatieven/varianten op het aspect ecologie in het MER worden mogelijke (negatieve, maar ook
positieve) effecten op beschermde soorten en op NNN meegewogen.

4.3.2 Drinkwaterkwaliteit
De Waterleidingplas en Loenderveense Plas Oost zijn waterwingebied die in belangrijke mate bijdragen aan de zuivering van
het drinkwater voor het verzorgingsgebied van Waternet (zie ook paragraaf 3.1 beschrijving huidige situatie).
In de Loenderveense Plas Oost gelden strenge regels om de kwaliteit van het water zo hoog mogelijk te houden. Voor de plassen
gelden de volgende regimes die zijn gekoppeld aan de drinkwaterfunctie:
•

Waterwingebied: In waterwingebieden is in principe niets toegestaan. Enkele uitzonderingen zijn opgenomen in de
Provinciale Milieuverordening, deze hebben betrekking op activiteiten van het drinkwaterbedrijf en
onderhoudswerkzaamheden.

•

Bestemming Natuur – Waterwingebied: In het vigerende bestemmingsplan (Plassengebied Loosdrecht 2013) zijn de Loenderveense
Plassen bestemd voor natuur en waterwinning. Als gebruik in strijd met deze bestemming wordt in het bestemmingsplan
in ieder geval het gebruik van de plassen voor o.a. pleziervaart genoemd.

Verder is relevant dat de dijk tussen de Waterleidingplas en de oostelijke Loenderveense Plas waterdoorlatend is. De oostelijke
Loenderveense Plas geldt daarom als bufferzone voor microbiologische en toxische veiligheid voor Waterleidingplas. Een
verontreiniging van de oostelijke plas kan door de waterdoorlatendheid van de tussenliggende dijk leiden tot verontreiniging
van de Waterleidingplas. Dit betekent voor de Loenderveense Plas het volgende ten aanzien van de waterkwaliteit:
•

Dit betekent voor stoffen, zoals minerale olie (waar onder diesel en benzine), dat de maximale inname concentratie slechts
1 µg/l mag zijn;

•

Dit betekent voor biociden, zoals die voorkomen in anti-fouling middelen, dat de maximale inname concentratie slechts
0,1 µg/l mag zijn.
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•

Ten aanzien van ziekteverwekkende micro-organismen, zoals virussen, bacteriën en protozoa dient wettelijk aan de eis van
het aantoonbare infectierisico < 10-4 per persoon per jaar te worden voldaan.

Momenteel voldoet de waterkwaliteit aan de gestelde eisen. Momenteel wordt voldaan aan de eisen uit de Drinkwaterwet. In
verband met deze waterkwaliteit staan de Waterleidingplas en de oostelijke Loenderveense Plas bij voorkeur zo min mogelijk in
verbinding met omliggende plassen. De oostelijke Loenderveense Plas staat via een duiker in verbinding met de Loosdrechtse
Plassen. Bij een te laag peil in de Loenderveense Plas kan water vanuit de Loosdrechtse Plassen worden ingelaten. Dit gebeurt
echter zo min mogelijk. Verder staat de oostelijke Loenderveense Plas via een sluis in verbinding met Terra Nova.
Waterrecreatie kan extra verontreiniging teweeg brengen door het gebruik van motoren, afspoeling van anti-foulingmiddelen
en het lozen van fecaal materiaal. Dit kan onwenselijke concentraties van minerale olie, anti-foulingmiddelen en ziekte
verwekkende micro-organismen tot gevolg hebben. Om waterrecreatie samen te laten gaan met drinkwaterproductie, zouden
extra zuiveringstappen geïntroduceerd kunnen worden. Dit zou echter niet stroken met Europese wetgeving (KRW) die beoogt
om de zuiveringsinspanning te verminderen. Een andere mogelijkheid is om de vaarverbinding af te schermen van het
drinkwaterwingebied door middel van een ondoorlatende wand.

4.3.3 Investeringskosten
De kosten voor de aanleg van de nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal zijn tot op
heden geraamd op een bedrag van tussen de 4 en 5,7 miljoen euro. Hierbij zijn op hoofdlijnen Bij alternatievenafweging wordt
bekeken of de alternatieven hier ver van afwijken of niet. Hierbij zijn de volgende kostenposten bepalend:
•

Aantal sluizen/heulen die moeten worden aangelegd

•

Aanleg van dijk/damwanden

•

Natuurmitigatie/-compensatie

•

Graaf-/baggerwerkzaamheden

Naast de realisatiekosten moet ook rekening worden gehouden met kosten voor beheer en onderhoud en indirecte kosten voor
bijvoorbeeld mitigatie van negatieve effecten. In de beoordeling van de alternatieven in dit hoofdstuk is alleen gekeken naar de
realisatiekosten. In het MER zal voor de daarin te onderzoeken alternatieven en varianten ook gekeken worden naar de kosten
voor beheer en onderhoud en de indirecte kosten.

4.3.4 Doelbereik/baten
Doelbereik
Doelstelling van het project is het verbeteren van de recreatieve routestructuur door het realiseren van een vaarverbinding
tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal, via de Wijde Blik. Bij het bepalen van het doelbereik wordt
onderscheid gemaakt tussen de ontsluiting van de verschillende deelgebieden voor boten enerzijds en tussen de soorten boten
die over de vaarverbinding kunnen varen anderzijds. Daarnaast ontsluit de nieuwe vaarverbinding primair de in de alter
natieven beschreven compartimenten, maar zorgt deze verbinding ook voor aansluiting van het overige Loosdrechtse Plassen
gebied (secundair). Daarnaast maken we onderscheid tussen de (groeiende) verhuurvloot en de eigen boten. Verhuurboten
worden intensiever gebruikt per boot dan eigen boten. Op die wijze krijgen we inzicht in het mogelijk aantal vaarbewegingen.
De alternatieven verschillen van elkaar qua doelbereik. Het primaire vaargebied dat bediend wordt, het aantal boten dat
gebruik kan maken van de verbinding, de intensiteit van gebruik en ook de aanvullende belemmering ‘op de rest van de route’
zijn bepalend voor het doelbereik. Daarmee verschillende de alternatieven onderling in de meerwaarde die zij brengen voor het
gebied en de watersport.
Baten
De nieuwe vaarroute moet een impuls geven aan de recreatiesector. Daarbij worden drie schaalniveaus onderscheiden:
•

Microniveau: vaartochten hebben economisch effect op bestedingen in horeca, boothuur, brandstof etc.;

•

Mesoniveau: economisch effect voor jachthavens en bootverhuurders in de direct aangelegen wateren. Deze locaties worden
aantrekkelijker door een grotere vaarvariatie en zullen daardoor een beter resultaat krijgen;

•

Macroniveau: economische impact op R&T in brede zin. In de gebiedsvisie Recreatie en Toerisme is een inschatting
gemaakt van de totale economische impact van de sector en de potentiële ontwikkeling daarin. De vaarverbinding is
aangeduid als strategische maatregel daarin.

Op basis van de gekozen alternatieven kan op basis van data een beeld worden gevormd over het bestaande vaargedrag, de omvang
van de vloot, de maatvoering van de vloot, de verhoudingen tussen verhuur en eigendom en de ontwikkeling daarin. Op basis van
het doelbereik kan per alternatief met deze gegevens worden berekend wat de baten zijn op micro-, meso- en macroniveau.
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4.3.5 Beleving voor omwonenden
Op een aantal plekken langs de routes van de locatiealternatieven staat woonbebouwing. Een toename aan vaarverkeer voor de
woningen kan leiden tot hinder/overlast. Ook de aanleg van nieuwe sluizen en bruggen kan voor hinder zorgen door het
doorbreken of verhogen van een weg. Het kan gaan om hinder door verstoring van rust door geluid en bewegingen, golfslag
tegen kades van tuinen en verandering van het landschap en wachttijden bij bruggen. Bevaarbaarheid kan ook nieuwe
mogelijkheden bieden, door realisatie van ligplaatsen aan de woning en levendigheid op het water. Er zijn vijf relevante linten
van bebouwing langs de verschillende locatiealternatieven (van noord naar zuid):
1

Bebouwing langs het Moleneind in Kortenhoef

2

Bebouwing Moleneind/Horndijk in Kortenhoef / Loosdrecht

3

Bebouwing Horndijk/Veendijk in Loosdrecht

4

Bebouwing Oud Loosdrechtsedijk in Loosdrecht

5

Bebouwing Oud Over / Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht

6

Bebouwing aan de Kromme Rade

4.4 Beoordeling alternatieven
In deze paragraaf worden de alternatieven beoordeeld op basis van de vijf thema’s zoals beschreven in paragraaf 3.2.
De effectbeoordeling is weergegeven door middel van kleuren:
Positief
Neutraal
Negatief
Bij de beoordeling is gekeken naar de thema’s natuur, drinkwaterkwaliteit, kosten, boelbereik/baten en beleving voor
omwonenden. In deze analyse zijn de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen niet meegenomen. Ondanks dat ook in deze
compartimenten sprake kan zijn van effecten, zijn deze voor de alternatievenafweging op dit niveau niet onderscheidend. In
het MER zullen de effecten in beide compartimenten uiteraard wel nader worden onderzocht en beoordeeld. Ten aanzien van
het thema kosten is gekeken naar de realisatiekosten. Kosten voor beheer en onderhoud en indirecte kosten voor bijvoorbeeld
mitigerende maatregelen zijn in deze analyse niet meegenomen. Hiervoor geldt dat deze in het kader van de besluitvorming
meegenomen worden.

4.4.1 Loenderveense plassen – langs de kade van de Waterleidingplas (LV1)
Thema
Natuur

Beoordeling

Toelichting
Een vaarverbinding langs de Waterleidingplas kan leiden tot verstoring van kwalificerende (niet-)broedvogels en aantasting van
aanwezige habitattypen. In de rietzones langs de kade tussen de Loenderveense Plas en de Waterleidingplas komen kwalificerende
broedvogels voor. Verder liggen hier kansen voor de herstelopgaven voor kwalificerende broedvogels zoals de purperreiger.
De Loenderveense Plas is binnen het Oostelijke Vechtplassengebied het belangrijkste rust- en foerageergebied voor verschillende
kwalificerende niet-broedvogels.
In het westelijke deel van de Loenderveense plassen is het Habitattype H3140lv Kranswierwateren aanwezig en aan de oostzijde
(diepere deel) het habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden.

Drinkwaterkwaliteit

Dit alternatief bestaat uit een van de Loenderveense Plas Oost afgezonderde vaarverbinding aan de westzijde van deze plas. Bij
dit alternatief wordt aan beide zijden een fysieke waterkerende afscheiding (bijvoorbeeld een damwand) aangelegd tussen de
vaart en de Loenderveense Plas Oost (de dijk tussen Waterleidingplas en Loenderveense Plas is permeabel, en volstaat niet als
waterkerende afscheiding).
De drinkwaterfunctie is vanwege de afgelegen ligging van deze verbinding slecht beschermd.
Bij eventuele toekomstige inzet van de Loenderveense Plas voor de drinkwaterproductie zullen in dit alternatief
onderdoorgangen nodig zijn onder de vaarverbinding door.

Kosten

Voor dit alternatief zijn nodig:
• 1 sluis en een heul;
• Oversteken van 1 doorgaande weg;
• Een separate vaargeul langs de Loenderveense Plas die garandeert dat de functie van de Waterleidingplas en de
drinkwaterfunctie van de Loenderveense Plas niet beperkt wordt;
• Kruisingen onder de vaarweg door voor verbinding Loenderveense Plas Oost met Waterleidingplas.
De geraamde kosten komen uit op € 11,8 miljoen.

Doelbereik

Met dit alternatief wordt de Wijde Blik gekoppeld aan een relatief rustig deel van de Loosdrechtse Plassen ter plaatse van de
derde plas. De directe koppeling van toeristische kerngebieden is beperkt. De verbinding via deze route naar de Vecht wordt
logischer en een ronde over de Vecht kleiner. Deze route is, afhankelijk van de aan te leggen kunstwerken, niet op voorhand
beperkt qua hoogte en breedte, waardoor een groot deel van de vloot in potentie gebruik kan maken van de route.

Beleving
voor
omwonenden

In dit alternatief varen de boten op ruime afstand van de bebouwingslinten. De vaargeul wordt afgeschermd door een aan
te leggen damwand/kade. Deze ligt op zodanige afstand van de bebouwing, dat dit niet als relevante beperking in de
beleving wordt beschouwd. Bij de kruising van de Dirck A. Lambertszkade komen de boten tot circa 550 meter vanaf de
bebouwing aan het Moleneind/Horndijk. Hier komt in dit alternatief een doorgang met een heul. In de Loenderveense Plas
oost varen de boten op circa 1 kilometer van de bebouwing.

Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal | Provincie Noord-Holland | 29

4.4.2 Loenderveense plassen – middendoor/vrij (LV2)
Thema

Beoordeling

Natuur

Toelichting
Een vaarverbinding langs de Waterleidingplas kan leiden tot verstoring van kwalificerende (niet-)broedvogels en
aantasting van aanwezige habitattypen. In de rietzones langs zowel de westzijde als de oostzijde van de Loenderveense
Plas komen kwalificerende broedvogels voor.
De Loenderveense Plas is binnen het Oostelijke Vechtplassengebied het belangrijkste rust- en foerageergebied voor
verschillende kwalificerende niet-broedvogels.
In het westelijke en het middendeel van de Loenderveense plassen is het Habitattype H3140lv Kranswierwateren
aanwezig en aan de oostzijde (diepere deel) het habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden.

Drinkwaterkwaliteit

Een vaart door deze plas zou betekenen dat de provincie en Waternet geen beheerste bescherming kan bieden voor dit
strategische bekken. Het gewenste beschermingseffect van de natuurlijke en geografische buffer Loenderveense Plas
Oost vervalt wat zeer onwenselijk is.
Daarnaast is de plas een strategisch bekken dat op termijn ingezet kan gaan worden. Verontreinigingen in de
Loenderveense Plas Oost kunnen ook leiden tot verontreinigingen in de Waterleidingplas aangezien de dijk tussen de
beide plassen water doorlaten o.a. via kwelstromen. Voor de Waterleidingplas geldt nu dat het drinkwaterbedrijf alleen
water mag innemen ten bate van de drinkwatervoorziening indien dit water voldoet aan de kwaliteitseisen voor
oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater, zoals opgemaakt in Bijlage 5 van de Drinkwaterregeling.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• 2 sluizen;
• Oversteken van 1 doorgaande weg.
De geraamde kosten komen uit op € 2,6 miljoen

Doelbereik

Met deze variant wordt de Wijde Blik gekoppeld aan een relatief rustig deel van de Loosdrechtse Plassen ter plaatse van
de derde plas. De directe koppeling van toeristische kerngebieden is beperkt. De verbinding via deze route naar de Vecht
wordt logischer en een ronde over de Vecht kleiner. De route midden over de Loenderveense plas geeft meer vrijheid en
daarmee meer kwaliteit. Deze route is, afhankelijk van de aan te leggen kunstwerken, niet op voorhand beperkt qua
hoogte en breedte, waardoor een groot deel van de vloot in potentie gebruik kan maken van de route.

Beleving
voor
omwonenden

In dit alternatief komt er op ruim 100 meter van de woningen aan het Moleneind/Horndijk een sluis in de Dirck A.
Lambertszkade. Vervolgens varen de boten vrij over de Loenderveense Plas. Dit betekent dat ze zowel op ruime afstand
als dichtbij de bebouwingslint van de Horndijk/Veendijk kunnen varen. In de referentiesituatie varen hier geen boten. Dit
betekent dat de beleving vanaf de Horndijk/Veendijk verandert op het moment dat er boten langs varen.

4.4.3 Loenderveense plassen – langs de Horndijk /Veendijk (LV3)
Thema
Natuur

Beoordeling

Toelichting
Een vaarverbinding langs de Waterleidingplas kan leiden tot verstoring van kwalificerende (niet-)broedvogels en
aantasting van aanwezige habitattypen. In de rietzones langs zowel de Horndijk, de Veendijk en de Bloklaan komen
kwalificerende broedvogels voor. Verder liggen hier kansen voor de herstelopgaven voor kwalificerende broedvogels
zoals de grote karekiet.
De Loenderveense Plas is binnen het Oostelijke Vechtplassengebied het belangrijkste rust- en foerageergebied voor
verschillende kwalificerende niet-broedvogels, hoewel dit oostelijke deel van deze plas hierin mogelijk minder van belang
is.
Mogelijk is hier het Habitattype H3140lv Kranswierwateren aanwezig, dit moet nog nader worden onderzocht. Aan de
oostzijde (diepere deel) is het habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden aanwezig.

Drinkwaterkwaliteit

Waternet ziet kansen voor dit alternatief mits er mitigerende maatregelen worden genomen m.b.t. de waterkwaliteit en
bescherming (Drinkwaterwet, Drinkwaterregeling, Kaderrichtlijn Water, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
2009). Dit alternatief kan beheerst en goed worden beschermd ten opzichte van de andere alternatieven. Er zal bij dit
alternatief in ieder geval een fysieke waterkerende afscheiding moeten komen tussen de vaart en de Loenderveense Plas
Oost. Op die manier wordt de plas weliswaar kleiner, maar berekeningen hebben aangetoond dat kwantitatief gezien er
dan nog voldoende water over blijft in deze plas om uiteindelijk ingezet te kunnen worden voor de
drinkwatervoorziening.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• 1 sluis en een heul;
• Oversteken van 1 doorgaande weg;
• Een separate vaargeul langs de Horndijk / Veendijk die garandeert dat de functie van de Waterleidingplas en de
drinkwaterfunctie van de Loenderveense Plas niet beperkt wordt.
De geraamde kosten komen uit op € 4,2 – 6 miljoen, afhankelijk van de gekozen locatie voor de doorsteek in de Veendijk.

Doelbereik

Met deze variant wordt de Wijde Blik gekoppeld aan de Veendijk. Afhankelijk van de locatie van de doorsteek gerealiseerd
wordt, ontstaat een ronde naar de drukke kern van het Loosdrechts Plassengebied en daar vandaan kunnen kortere of
langere routes worden gemaakt.. Deze route is, afhankelijk van de aan te leggen kunstwerken, niet op voorhand beperkt
qua hoogte en breedte, waardoor een groot deel van de vloot in potentie gebruik kan maken van de route.

Beleving
voor
omwonenden

In dit alternatief komt er op ruim 100 meter van de woningen aan het Moleneind/Horndijk een doorgang met heul in de
Dirck A. Lambertszkade. Vervolgens varen de boten op circa 20 meter vanaf de bebouwingslint van de Horndijk/Veendijk.
Afhankelijk van de locatie waar een doorsteek wordt gecreëerd richting Loosdrechtsche Plassen, zullen tussen de 40 en
70 woningen te maken krijgen met boten die vlak voor de dijk langs varen. In de referentiesituatie varen hier geen boten.
In dit alternatief wordt de vaarroute in de Loenderveense Plas als vaargeul aangelegd door middel van een damwand/
kade. Dit betekent dat bewoners permanent uitkijken op deze scheiding, waar nu nog over een afstand van ruim een
kilometer over open water wordt uitgekeken.
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4.4.4 Vuntus – ’t Hol (VT3+HL2+WB1)
Thema
Natuur

Beoordeling

Toelichting
Een vaarverbinding door de Vuntus en ‘t Hol kan leiden tot verstoring van kwalificerende (niet)broedvogels (snor, rietzanger) en aanwezige habitattypen. H3150 meren met Krabbenscheer
bevindt zich in ‘t Hol en Vuntus op of nabij de beoogde vaarroute. Ook de habitattypen H7140B
veenmosrietland en H4010 vochtige heide bevinden zich in ‘t Hol in de nabijheid van de mogelijke
route. Verder liggen hier kansen voor herstelopgave voor H3150 meren met krabbenscheer, H4010
vochtige heide, H7140A trilveen, H7140B veenmosrietland en H6410 blauwgrasland. Deze
herstelopgave wordt in ieder geval beperkt door de aanleg van de beoogde route. Daarnaast
doorsnijdt de beoogde vaarroute locaties waar in het kader van LIFE H6410 blauwgrasland is
hersteld en waar maatregelen voor de verbetering van de waterhuishouding zijn aangelegd
(kwelsloot parallel aan raaisloot).
Recent heeft in het oostelijk deel van de Vuntus, aangrenzend aan de Raaisloot, natuurherstel
(LIFE project) plaatsgevonden. Dit heeft tot herstel geleid van diverse leefgebieden van
kwalificerende soorten en kwalificerende habitattypen zoals trilvenen en veenmosrietlanden. De
vaarroute komt hier niet doorheen, maar de druk van gemotoriseerde vaart op deze kwetsbare
typen kan toenemen door een toename van het aantal vaarbewegingen op de plas.
In ’t Hol, bij de verbinding Moleneind, is de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt
(kwelstromen voor schoon water in relatie tot minder schoon inlaatwater).

Drinkwaterkwaliteit

Beïnvloed de Loenderveense Plassen en daarmee het drinkwaterwingebied niet.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• 1 sluis of overtoom door een wandelpad / dijk;
• Graven van een vaarstrook (incl. afscheidingen) door landbouwgebied ‘t Hol;
• Aanpassen brug Moleneind?
• Compenserende of beschermende maatregelen naar ’t Hol;
• Opknappen van 1 doorvaart door de Oud-Loosdrechtsedijk.
De geraamde kosten komen uit op € 2,3 miljoen.

P.s.: hierin zijn eventueel noodzakelijke maatregelen om waterhuishouding van elkaar
te scheiden nog niet meegenomen.

Doelbereik

In dit alternatief wordt de Wijde Blik aan de Vuntus gekoppeld via een nog te ontwikkelen route
door te ontwikkelen topnatuur. Daarmee wordt de route niet alleen functioneel qua verbinding,
maar ook van meerwaarde als extra beleving. De route is redelijk direct en verkleind de vaarrondes
aanzienlijk. De Vuntus krijgt als gevolg van deze variant ook een impuls. De Vuntus kent op dit
moment een beperkte bootmaat die naar de Loosdrechtse Plassen kan. Handhaven van deze
beperking (breedte en hoogte) zou het doelbereik in negatieve zin beïnvloeden. Wanneer wordt
onderzocht of een grotere bootmaat mogelijk gemaakt kan worden door aanpassing van de
doorgang richting/van de Loosdrechtse Plas, dan moet daarin ook de diepgang in de Vuntus als
aandachtspunt meegenomen worden. Mogelijk dat deze voor een grotere bootmaat een
beperking kan opleveren.

Beleving voor omwonenden

De boten varen vanaf het Hilversums Kanaal via de Bruggevaart richting de bebouwing van
Kortenhoef. Hier varen in de referentiesituatie ook boten. Een vervolgroute door ’t Hol zal vooral
afbreuk doen aan het bestaande oude landschap. Er bevindt zich hier geen bebouwing. Bij Vuntus
komen de boten in een gebied waar nu ook wordt gevaren. Op piekmomenten wordt het hier
drukker.
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4.4.5 Vuntus – Kromme Rade/Moleneind (VT1+WB)
Thema
Natuur

Beoordeling

Toelichting
Een vaarverbinding door de Vuntus kan leiden tot verstoring van kwalificerende (niet) broedvogels
in de Vuntus en ‘t Hol (rietzanger) en kan leiden tot aantasting van kwalificerende habitats. In het
oostelijk deel van Wijde Blik is ter hoogte van tracés WB1, 2 en 3 het habitattype H3140lv
Kranswieren en H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden aanwezig, of deze ook in
Vuntus aanwezig is moet nog worden onderzocht.
In de nabijheid van de vaarroute komt in ’t Hol de habitattypen H7140A Trilvenen en H7140B
Veenmosrietlanden voor, in de nabijheid van de Wijde Blik komt habitattype H7210
Galigaanmoerassen voor.
Recent heeft in het oostelijk deel van de Vuntus, aangrenzend aan de Raaisloot, natuurherstel
(LIFE project) plaatsgevonden. Dit heeft tot herstel geleid van diverse leefgebieden van
kwalificerende soorten en kwalificerende habitattypen zoals trilvenen en veenmosrietlanden. De
vaarroute komt hier niet doorheen, maar de druk van gemotoriseerde vaart op deze kwetsbare
typen kan toenemen door een toename van het aantal vaarbewegingen op de plas.
.
In ’t Hol is de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt (kwelstromen voor schoon water in
relatie tot minder schoon inlaatwater).

Drinkwaterkwaliteit

Beïnvloed de Loenderveense Plassen en daarmee het drinkwaterwingebied niet.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• 1 sluis of overtoom door een wandelpad / dijk;
• Geheel bevaarbaar maken Moleneind;
• Aanpassen brug Moleneind of maken van een nieuwe doorsteek Moleneind;
• Opknappen van 1 doorvaart door de Oud-Loosdrechtsedijk.
Lastig doorgang te zoeken i.v.m. beschikbare percelen en beperkte ruimte langs bestaande huizen.
Is een geschikte doorgang te vinden en is aankoop van de benodigde grond mogelijk/haalbaar?
Geraamde kosten komen uit op € 2,3 – 3,6 miljoen, afhankelijk van de gekozen locatie voor de
doorsteek door het Moleneind en het aantal bruggen dat daarbij moet worden aangepast.

Doelbereik

In dit alternatief wordt de Wijde Blik aan de Vuntus gekoppeld via een korte route. De route is
redelijk direct en verkleind de vaarrondes aanzienlijk. De Vuntus krijgt als gevolg van deze variant
ook een impuls. De mogelijkheid bestaat om, afhankelijk van de locatiekeuze voor de verbinding
naar de Molendijk, de havens aan het Moleneind een kwalitatieve impuls te geven. De Vuntus kent
op dit moment een beperkte bootmaat die naar de Loosdrechtse Plassen kan. Handhaven van deze
beperking (breedte en hoogte) zou het doelbereik in negatieve zin beïnvloeden. Wanneer wordt
onderzocht of een grotere bootmaat mogelijk gemaakt kan worden door aanpassing van de
doorgang richting/van de Loosdrechtse Plas, dan moet daarin ook de diepgang in de Vuntus als
aandachtspunt meegenomen worden. Mogelijk dat deze voor een grotere bootmaat een
beperking kan opleveren.

Beleving voor omwonenden

Boten varen vanaf het Hilversums Kanaal richting de kruising van het Moleneind/ Kromme Rade/
Horndijk. Hier komt een heul door het Moleneind. Afhankelijk van de locatie van de doorsteek
varen boten een stuk langs het Moleneind. Een doorgang door het Moleneind betekent overlast ter
plaatse van woningen hier direct omheen. In de referentiesituatie is varen hier grotendeels al
mogelijk, behoudens de plaatsen waar de doorgang komt. De Kromme Rade is een oude
landschapsstructuur en een veel gebruikte wandelroute. Mogelijke doorsteek (met sluis of
overtoom) vraagt om aandacht voor landschappelijke/ recreatieve inpassing. Bij Vuntus komen de
boten in een gebied waar nu ook wordt gevaren. Op piekmomenten wordt het hier drukker.
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4.4.6 Vuntus – Loenderveense Plas (VT2+deel LV3)
Thema
Natuur

Beoordeling

Toelichting
In de Vuntus komen in de rietzones kwalificerende broedvogels voor. Tevens liggen hier
mogelijkheden voor herstelopgaven van verschillende kwalificerende broedvogels zoals grote
karekiet.
Tevens komen er kwalificerende niet-broedvogels voor in Loenderveense plassen, waarbij dit
noordoostelijke deel van de plas mogelijk minder van belang is dan het midden- en westelijk deel.
In de Loenderveense Plas Oost is ter hoogte van de vaarroute het habitattype H3140lv
Kranswierwateren (laagveengebieden) aanwezig, of deze ook in Vuntus aanwezig is moet nog
worden onderzocht. Aan de oostzijde (diepere deel) van de Loenderveense Plas Oost is het
habitattype H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden aanwezig.

Drinkwaterkwaliteit

Waternet ziet kansen voor dit alternatief mits er mitigerende maatregelen worden genomen
m.b.t. de waterkwaliteit en bescherming (Drinkwaterwet, Drinkwaterregeling, Kaderrichtlijn
Water, Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009). Dit alternatief kan beheerst en goed
worden beschermd ten opzichte van de andere alternatieven. Er zal bij dit alternatief in ieder geval
een fysieke waterkerende afscheiding moeten komen tussen de vaart en de Loenderveense Plas
Oost. Op die manier wordt de plas weliswaar kleiner, maar berekeningen hebben aangetoond dat
kwantitatief gezien er dan nog voldoende water over blijft in deze plas om uiteindelijk ingezet te
kunnen worden voor de drinkwatervoorziening.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• 1 sluis en een heul;
• Oversteken van 1 doorgaande weg;
• Een separate vaargeul langs de Horndijk die garandeert dat de functie van de Waterleidingplas
en de drinkwaterfunctie van de Loenderveense Plas niet beperkt wordt;
• Opknappen van 1 doorvaart door de Oud-Loosdrechtsedijk.
Geraamde kosten komen uit op € 4,6 – 4,9 miljoen, afhankelijk van de gekozen locatie voor de
doorsteek door de Horndijk.

Doelbereik

In dit alternatief wordt de Wijde Blik via de kortst mogelijke route gekoppeld aan de Vuntus en via
de Vuntus aan de Loosdrechtse Plassen (Eerste Plas). De route is direct en verkleind de vaarrondes
aanzienlijk. De Vuntus krijgt als gevolg van deze variant ook een impuls. De Vuntus kent op dit
moment een beperkte bootmaat die naar de Loosdrechtse Plassen kan. Handhaven van deze
beperking (breedte en hoogte) zou het doelbereik in negatieve zin beïnvloeden. Wanneer wordt
onderzocht of een grotere bootmaat mogelijk gemaakt kan worden door aanpassing van de
doorgang richting/van de Loosdrechtse Plas, dan moet daarin ook de diepgang in de Vuntus als
aandachtspunt meegenomen worden. Mogelijk dat deze voor een grotere bootmaat een
beperking kan opleveren.

Beleving voor omwonenden

In dit alternatief varen de boten vanuit de Wijde Blik richting Moleneind/Horndijk. Hier komt op
ruim 100 meter van de woningen een doorgang met heul in de Dirck A. Lambertszkade. Vervolgens
varen de boten op circa 20 meter vanaf de bebouwingslint van de Horndijk. Vervolgens wordt na
400 – 600 meter een doorsteek gemaakt richting Vuntus. Over deze lengte zullen enkele tientallen
woningen hinder ondervinden van de langsvarende boten én de dam(wand). Bij Vuntus komen de
boten in een gebied waar nu ook wordt gevaren. Op piekmomenten wordt het hier drukker.
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4.4.7 Via Vecht (VE1/2)
Thema
Natuur

Beoordeling

Toelichting
In het westelijk deel van Wijde Blik en ten zuiden van Fort Spion zijn kwalificerende broedvogels
aanwezig. Tevens komen er kwalificerende niet-broedvogels voor in het oostelijk deel van de Wijde
Blik. Dit compartiment is hierin echter waarschijnlijk minder belangrijk dan de Loenderveense
plassen.
Rondom het tracé van VE1 zijn habitattypen H3140lv Kranswierwateren en H91D0 Hoogveenbos
aanwezig.

Drinkwaterkwaliteit

Beïnvloed de Loenderveense Plassen en daarmee het drinkwaterwingebied niet.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• 3 sluizen/overlaten;
• Oversteken van 1 doorgaande weg;
• Vervangen van 3 lage landbouwbruggen;
• Aanbrengen 1 landbouwbrug;
• Verdiepen verbreden bestaand water;
• Graven van een vaarstrook (incl. afscheiding).
Geraamde kosten komen uit op € 7,2 miljoen.

Doelbereik

Deze variant heeft maar een beperkt doelbereik. In feite wordt alleen de grote vaarronde verkort
en de vaarafstand iets verkleind. De verbindingen blijven hetzelfde, Wijde Blik en Loosdrechtse
Plassen blijven via de Vecht of Raaisloot aan elkaar verbonden. Door de aanwezigheid van (nieuwe)
sluizen en beweegbare bruggen wordt de vaartijd nauwelijks beïnvloed.

Beleving voor omwonenden

Afwijkend ten opzichte van de route in de referentiesituatie varen boten hier door het
landbouwgebied ten oosten van Loenen aan de Vecht. Dit betekent dat bij Oud Over een nieuwe
doorsteek moet worden gecreëerd. Bebouwing staat op dit stuk vrij dicht bij elkaar. De woningen
direct om deze nieuwe doorsteek heen zullen hier overlast van ondervinden. Over de Vecht mag in
de referentiesituatie ook worden gevaren; op piekmomenten zal het nog iets drukker worden. Ter
hoogte van Terra Nova moet ook een doorsteek worden gecreëerd door de Oud Over. Hier staat
bebouwing iets verder uit elkaar; woningen in de directe omgeving zullen hinder ondervinden.
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4.4.8 Via Raaisloot (GV1)
Thema

Beoordeling

Natuur

Toelichting
Langs de Raaisloot en in het oostelijk deel van Vuntus zijn in de rietzones kwalificerende
broedvogels aanwezig. Tevens liggen hier mogelijkheden voor herstelopgaven van verschillende
kwalificerende broedvogels.
Tevens komen er kwalificerende niet-broedvogels voor in Vuntus. Dit compartiment is hierin
echter waarschijnlijk minder belangrijk dan de Loenderveense plassen.
In de Raaisloot is het habitattype H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
aanwezig.
Recent heeft natuurherstel plaatsgevonden in het oostelijk deel van de Vuntus, aangrenzend aan
de Raaisloot (LIFE project). Dit heeft geleid tot herstel van diverse leefgebieden van kwalificerende
soorten en kwalificerende habitattypen zoals trilvenen en veenmosrietlanden.

Drinkwaterkwaliteit

Beïnvloed de Loenderveense Plassen en daarmee het drinkwaterwingebied niet.

Kosten

Voor deze variant zijn nodig:
• Opknappen van 1 doorvaart door de Oud-Loosdrechtsedijk.
• Bestaand vaarwater aanpassen.
• Veel mitigerende/compenserende en/of beschermende maatregelen voor natuur om te
voorkomen dat naar het oostelijk deel van de Vuntus wordt gevaren.
Geraamde kosten komen uit op € 1,4 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele
kosten voor een opwaardering van de sluis naar het Hilversums Kanaal en voor diverse
mitigerende/compenserende maatregelen die mogelijk nodig zijn voor natuur (om te voorkomen
dat naar het oostelijk deel van de Vuntus wordt gevaren).

Doelbereik

Met dit alternatief wordt Vuntus (opnieuw) gekoppeld aan de Raaisloot waardoor er een
verbinding ontstaat naar het Hilversums Kanaal. De kleinere vaarrondes worden alleen mogelijk
voor boten op de Vuntus, voor boten in de rest van de Oostelijke Vechtplassen blijven de
vaarroutes gelijk en is dit alleen een alternatieve route. De Vuntus kent op dit moment een
beperkte bootmaat die naar de Loosdrechtse Plassen kan. Handhaven van deze beperking
(breedte en hoogte) zou het doelbereik in negatieve zin beïnvloeden.

Beleving voor omwonenden

Langs de Raaisloot staan enkele woningen. Varen kan hier in de referentiesituatie ook (alleen door
aanwonenden); het zal in dit alternatief echter drukker worden. Meer bebouwing staat er rondom
Vuntus. Hier mag in de referentiesituatie ook worden gevaren, op piekmomenten wordt het hier
drukker.

4.5 Te onderzoeken alternatieven/varianten in het MER
4.5.1 Locatiealternatieven
In tabel 4.5 (zie volgende pagina) zijn de resultaten van de beoordeling van de alternatieven en varianten samengevat
weergegeven. Hieronder wordt ingegaan op de conclusies die op basis van deze beoordeling zijn getrokken. Eerst worden de
alternatieven/varianten besproken waarvan wordt geconcludeerd dat deze niet reëel/haalbaar zijn en daardoor niet als
volwaardig alternatief kunnen worden beschouwd voor het MER. Vervolgens worden de wel te onderzoeken alternatieven
samengevat weergegeven.

Tabel 4.5

DOOR DE LOENDERVEENSE PLASSEN
Alternatieven→ Langs de kade
Middendoor/vrij
Langs
Thema’s
waterleidingplas
(LV2)
Horndijk/Veendijk
↓
(LV1)
(LV3)
Beïnvloeding leefgebied
Beïnvloeding leefgebied
Beïnvloeding leefgebied
Natuur

Via ’t Hol
(VT3+HL2+WB1)

DOOR VUNTUS
Via Kromme
Rade/Moleneind
(VT1+WB)

Via Horndijk
(VT2+deel LV3)

VIA VECHT
VE1+VE2

VIA RAAISLOOT
VT3+GV1

Beïnvloeding van
habitattypen en
kwalificerende soorten is
mogelijk met
optimalisatie/mitigerende
maatregelen te beperken.

Potentiele effecten op
habitattypen en
kwalificerende soorten
zijn mogelijk met
optimalisatie
ontwerp/mitigerende
maatregelen te beperken.

Potentiele effecten op
habitattypen en
kwalificerende soorten zijn
mogelijk met optimalisatie
ontwerp/ mitigerende
maatregelen te beperken.

Beïnvloeding meerdere
habitattypen en
leefgebieden van
kwalificerende vogels in en
langs de Raaisloot.

kwalificerende vogels (broeden niet-broedvogels). Tevens
beïnvloeding habitattypen.

kwalificerende vogels
(broed- en nietbroedvogels). Tevens
potentiele aantasting
habitattypen.

kwalificerende vogels
(broed- en nietbroedvogels), met name in
het zuidelijk deel langs de
Veendijk. Tevens
beïnvloeding habitattypen.

Beïnvloeding van
habitattypen en
kwalificerende soorten is
mogelijk met
optimalisatie/mitigerende
maatregelen te beperken.
Herstelopgave (N2000doel) wordt bemoeilijkt.

Bij eventuele toekomstige
inzet van de Loenderveense
Plas voor de
drinkwaterproductie zullen in
dit alternatief
onderdoorgangen nodig zijn
onder de vaarverbinding
door.
Slechte bescherming
drinkwaterbron i.v.m.
afgelegen ligging.
De geraamde kosten komen
uit op € 7,8 miljoen.

Een vaart door deze plas zou
betekenen dat de provincie
en Waternet geen beheerste
bescherming kan bieden
voor dit strategische bekken.
Het gewenste
beschermingseffect van de
natuurlijke en geografische
buffer Loenderveense Plas
Oost vervalt wat zeer
onwenselijk is.
De geraamde kosten komen
uit op € 2,6 miljoen

In dit alternatief kan de
drinkwaterbron goed
worden beheerst en goed
worden beschermd.

Beïnvloed de
Loenderveense Plassen en
daarmee het
drinkwaterwingebied niet.

Beïnvloed de
Loenderveense Plassen en
daarmee het
drinkwaterwingebied niet.

In dit alternatief kan de
drinkwaterbron goed
worden beheerst en goed
worden beschermd.

Beïnvloed de
Loenderveense Plassen en
daarmee het
drinkwaterwingebied niet.

Beïnvloed de Loenderveense
Plassen en daarmee het
drinkwaterwingebied niet.

De geraamde kosten komen
uit op € 6,2 – 7 miljoen,
afhankelijk van de gekozen
locatie voor de doorsteek in
de Veendijk.

De geraamde kosten
komen uit op € 2,3
miljoen.*

Geraamde kosten komen
uit op € 4,6 – 4,9 miljoen,
afhankelijk van de gekozen
locatie voor de doorsteek
door de Horndijk.*

Geraamde kosten komen
uit op € 7,2 miljoen.

Geraamde kosten komen uit
op € 1,4 miljoen (geen
rekening is gehouden met
opwaardering raaisluis)

Doelbereik/baten

Biedt een kortere route,
waarbij, afhankelijk van de
aan te leggen kunstwerken,
hoogte en breedte niet op
voorhand beperkend zijn.

Biedt een kortere route,
waarbij, afhankelijk van de
aan te leggen kunstwerken,
hoogte en breedte niet op
voorhand beperkend zijn.

Biedt een kortere route,
waarbij, afhankelijk van de
aan te leggen kunstwerken,
hoogte en breedte niet op
voorhand beperkend zijn.

Biedt een kortere route.
De Vuntus krijgt een
impuls, maar kent op dit
moment een beperkte
bootmaat die naar de
Loosdrechtse Plassen kan

Deze variant heeft maar
een beperkt doelbereik.

Deze variant heeft maar een
beperkt doelbereik.

Beleving voor
omwonenden

In dit alternatief varen de
boten op ruime afstand van
de bebouwingslinten.

In dit alternatief komt er op
ruim 100 meter van de
woningen aan de
Moleneind/Horndijk een
sluis in de Dirck A.
Lambertszkade. Vervolgens
varen de boten vrij over de
Loenderveense Plas en
daarmee mogelijk op korte
van de bebouwingslint van
de Horndijk/Veendijk.

In dit alternatief komt er op
ruim 100 meter van de
woningen aan de
Moleneind/Horndijk een
doorgang met heul in de
Dirck A. Lambertszkade.
Vervolgens varen de boten
op circa 20 meter vanaf de
bebouwingslint van de
Horndijk/Veendijk.

Biedt een kortere route
met meerwaarde door
natuurlijke omgeving. De
Vuntus krijgt een impuls,
maar kent op dit moment
een beperkte bootmaat
die naar de Loosdrechtse
Plassen kan.
De boten varen vanaf het
Hilversums Kanaal via de
Bruggevaart richting de
bebouwing van
Kortenhoef. Hier varen in
de referentiesituatie ook
boten. Bij Vuntus komen
de boten in een gebied
waar nu ook wordt
gevaren

Geraamde kosten komen
uit op € 1,4 – 3,6 miljoen,
afhankelijk van de gekozen
locatie voor de doorsteek
door de Moleneind en het
aantal bruggen dat daarbij
moet worden aangepast. *
Biedt een kortere route.
De Vuntus krijgt een
impuls, maar kent op dit
moment een beperkte
bootmaat die naar de
Loosdrechtse Plassen kan.
Een doorgang door de
Moleneind betekent
overlast ter plaatse van
woningen hier direct
omheen. Mogelijke
doorsteek (met sluis of
overtoom) vraagt om
aandacht voor
landschappelijke/
recreatieve inpassing.

In dit alternatief varen de
boten vanuit de Wijde Blik
richting
Moleneind/Horndijk. Hier
komt op ruim 100 meter
van de woningen een
doorgang. Vervolgens
varen de boten op circa 20
meter vanaf de
bebouwingslint van de
Horndijk. Daar zullen
enkele tientallen woningen
hinder ondervinden van de
langsvarende boten én de
dam(wand).

Bij Oud Over moet een
nieuwe doorsteek worden
gecreëerd. Bebouwing
staat op dit stuk vrij dicht
bij elkaar. Ter hoogte van
Terra Nova moet ook een
doorsteek worden
gecreëerd door de Oud
Over. Woningen in de
directe omgeving zullen
hinder ondervinden.

Langs de Raaisloot staan
enkele woningen. Het zal in
dit alternatief drukker
worden.

Drinkwaterfunctie

Investeringskosten

*Hierbij zijn geen kosten opgenomen voor opwaardering van de bestaande heulsloten tussen Loosdrechts plassen en Vuntus en ook geen kosten voor baggeren/verdiepen van de Vuntus.
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Afgevallen alternatieven/varianten
Bij de beoordeling van de alternatieven/varianten blijkt dat vooral de aspecten natuur en drinkwaterkwaliteit vanuit weten regelgeving er voor zorgen dat enkele alternatieven/varianten op voorhand als niet haalbaar worden ingeschat. niet
haalbaar zijn. Op basis van de Wet natuurbescherming (aspect Natura 2000) is blijkt een aantal alternatieven op voorhand
als niet haalbaar ingeschat vanwege de grote kans op significante gevolgen die ook niet door optimalisatie van het
ontwerp en/of mitigerende maatregelen zijn te voorkomen. . Het gaat om het alternatief via de Raaisloot (VT3+GV1) en de
varianten door de Loenderveense plassen. Het realiseren van een vaarverbinding via de Raaisloot leidt tot een directe
aantasting van het habitattype meren met krabbenscheer en fonteinkruiden en mogelijk andere habitattypen langs de
oeverzones omdat de Raaisloot op breedte en diepte gebracht moet worden waarbij de betreffende verlandingsvegetaties en
broedlocaties van kwalificerende broedvogels zullen verdwijnen. Op voorhand is duidelijk dat deze effecten niet te
mitigeren zijn, waardoor het niet reëel wordt geacht dat een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming
verleend zal kunnen worden.
Ook de varianten van het alternatief door de Loenderveensche plassen (zowel LV1 als LV2 en LV3) zijn op basis van de Wet
natuurbescherming (aspect Natura 2000) als niet haalbaar ingeschat, vanwege verstoring/verlies aan leefgebied van
kwalificerende vogels. Daarbij gaat het met name om niet-broedvogels, waarvoor de Loenderveense Plas Oost een
belangrijk onderdeel vormt van het leefgebied binnen de Oostelijke Vechtplassen. Bij de drie lange alternatieven (LV1, LV2
en LV3) is het verlies aan leefgebied dermate groot, dat daardoor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in
gevaar komt. Elders in het Natura 2000-gebied kan het verlies aan draagkracht naar verwachting niet worden
opgevangen. Bij het alternatief langs de oostzijde (LV3) geldt dat langs het zuidelijk deel van de oeverzone (Veendijk) tevens
broedlocaties van de grote karekiet aanwezig zijn die door een afgesloten vaarverbinding zullen worden aangetast.
Tijdelijke openstelling van LV2 – gedurende circa 46 weken in de zomerperiode – zou mogelijk nog wel kunnen omdat
daarmee verstoring van kwalificerende niet-broedvogels beperkt is. Deze variant is echter niet haalbaar in verband met de
risico’s voor de drinkwaterkwaliteit/-functie en de drinkwaterregelgeving die daarvoor bestaat. Er is in deze variant
namelijk geen beheerste bescherming van de drinkwaterkwaliteit mogelijk.
Voor de overige aspecten geldt dat wet- en regelgeving niet direct zorgt voor het afvallen van alternatieven/varianten. Ondanks
dat het alternatief Vecht niet bijdraagt aan het doelbereik, is besloten dat deze wel in het MER onderzocht gaat worden. Daarbij
wordt ook de mogelijkheid meegenomen dat de bestaande Mijndense sluis wordt aangepast, in plaats van een nieuwe
watergang te realiseren ten oosten van Loenen aan de Vecht.
In het MER te onderzoeken alternatieven/varianten
De overgebleven alternatieven/varianten die in het MER nader onderzocht worden zijn:
•

Referentiesituatie

•

Vuntus
> via ’t Hol (VT3+HL2+WB1)
> via Loenderveensche plas (VT2+deel LV3; doorsteek is ook op meerdere plaatsen mogelijk)
> via Kromme Rade/Moleneind (VT1+WB; doorsteek op meerdere plaatsen mogelijk)

•

Vecht
> met nieuwe watergang ten oosten van Loenen aan de Vecht of
met aanpassing van de Mijndense sluis (zodat een nieuwe watergang ten oosten van Loenen aan de Vecht niet nodig is).

Ten aanzien van de alternatieven door de Vuntus geldt dat deze niet op voorhand als niet haalbaar worden ingeschat,
waardoor nadere toetsing in het kader van het MER zinvol is. De Vuntus en ’t Hol zijn welswaar belangrijke deelgebieden
voor het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen waarin diverse kwetsbare habitattypen en/of leefgebieden van
kwalificerende soorten aanwezig zijn, maar vooralsnog lijkt nadere toetsing in het MER nodig/zinvol om te kunnen bepalen
in hoeverre significante effecten daadwerkelijk kunnen optreden.
Bij de alternatieven door de Vuntus geldt dat met name de aanwezigheid van trilvenen ter plaatse van de doorsteek naar
het Moleneind ervoor zorgt dat er weinig speelruimte is voor een vaarverbinding zonder dat daarbij aantasting van het
trilveen optreedt. Dit is een belangrijk aandachtspunt, maar indien er mogelijkheden zijn om het trilveen te ontzien zijn
significante gevolgen waarschijnlijk uit te sluiten. Dit zal nader onderzocht worden in de m.e.r.
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Bij het alternatief via het noordoostelijk deel van de Loenderveensche Plas Oost en de Vuntus is de grote karekiet een
belangrijk aandachtspunt. Momenteel lijkt de noordoostelijke oeverzone (Horndijk) echter van minder groot belang voor de
grote karekiet dan het zuidoostelijke deel (Veendijk). Indien huidige broedlocaties kunnen worden ontzien en er ondanks de
vaarroute nog voldoende herstelmogelijkheden voor de soort zijn, zijn significante gevolgen mogelijk uit te sluiten. Dit zal
nader onderzocht worden in de m.e.r. Ten aanzien van niet-broedvogels geldt dat beïnvloeding van het leefgebied beperkt
kan worden door een afgesloten kanaal te maken. De draagkracht van het resterende (onverstoorde) deel van de
Loenderveense plas is bij een dergelijke korte route dan waarschijnlijk nog voldoende voor het kunnen behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen voor kwalificerende niet-broedvogels, dit in tegenstelling tot bij de lange alternatieven (LV1,
LV2 en LV3). Dit zal nader onderzocht worden in de m.e.r.
Bij het alternatief door ’t Hol geldt eveneens dat kwalificerende habitattypen zullen moeten worden ontzien om uit de ADCtoets te kunnen blijven. Dit lijkt echter mogelijk wanneer een route wordt gekozen door percelen waarop geen kwalificerende
habitattypen aanwezig zijn en die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn voor het realiseren van herstelopgaven. Dit zal nader
onderzocht worden in de m.e.r. Verder is de waterkwaliteit in ’t Hol een belangrijk aandachtspunt. Uit hydrologische studies
voor het inrichtingsplan voor ’t Hol blijkt dat invloed van kwel vanaf de heuvelrug richting ’t Hol momenteel beperkt is. Een
geïsoleerde vaarverbinding door ’t Hol die niet te diep is waardoor geen kwel wordt aangezogen lijkt dan op voorhand ook
geen wezenlijke invloed te hoeven hebben op de kwelstromen richting ’t Hol. Door middel van maatregelen zoals de afvoer
van het water uit de vaarroute naar gebieden buiten ’t Hol kunnen effecten op de waterkwaliteit in ’t Hol derhalve mogelijk
voorkomen worden. Dit zal in de m.e.r. nader onderzocht worden.
Overigens bestaat de kans dat ten aanzien van bovengenoemde alternatieven op basis van nadere toetsing in het kader van de
m.e.r. alsnog blijkt dat significante gevolgen niet kunnen worden uitgesloten. Het meenemen van de betreffende alternatieven
in de m.e.r. betekent dus niet per definitie dat significante gevolgen op voorhand uitgesloten worden.
Daarnaast vraagt bij deze varianten het effect op de beleving van omwonenden aandacht.
Welke effecten in het MER onderzocht worden om te beoordelen of de alternatieven die over zijn gebleven daadwerkelijk
haalbaar zijn, is in hoofdstuk 5 opgenomen.

4.5.2 Gebruiksmogelijkheden
Naast de locatiealternatieven zijn er ook gebruiksmogelijkheden die als variabele meegenomen worden bij de effectstudie.
Hierbij gaat het er om wat de specificaties moeten zijn van de boten die van de nieuwe vaarverbinding gebruik gaan maken.
In het gebiedsakkoord is aangegeven dat er wordt gericht op sloepenvaart met ambitie uitsluitend openstellen voor elektrisch
varen. Tevens is in het gebiedsakkoord opgenomen dat er voor een goede vergelijking een referentie alternatief wordt
opgenomen waarbij de vaarverbinding geschikt is voor grotere boten (DM categorie BRTN) zonder de beperking van
elektrisch varen. De volgende variabelen zullen daarom bij de effectvergelijking worden betrokken:
•

Doorvaarthoogte van de boten. Er zijn in de bestaande vaarrondes en in de te onderzoeken alternatieven bestaande en nieuwe
beperkingen voor de doorvaarthoogte (voor sloepen of (ook) voor kleine motorjachten. Op basis van steekproefonderzoek
onder havens wordt een schatting gemaakt van het aantal boten dat voldoet aan een specifieke maatvoering om op die wijze
het aantal boten te kunnen schatten dat van een nieuwe vaarverbinding gebruik kan maken.

•

Doorvaartbreedte van de boten. Er zijn in de bestaande vaarrondes en in de te onderzoeken alternatieven bestaande beperkingen
voor de doorvaartbreedte (doorgang van Vuntus naar Loosdrechtse Plassen). Op basis van steekproefonderzoek onder havens
wordt een schatting gemaakt van het aantal boten dat voldoet aan een specifieke maatvoering om op die wijze het aantal
boten te kunnen schatten dat van een nieuwe vaarverbinding gebruik kan maken (Doelbereik).

•

Diepgang van de boten: Wanneer onderzocht wordt welke bootmaten op de nieuwe vaarroute toegelaten kunnen worden (zie
bovenstaande twee gebruiksmogelijkheden), moet ook aandacht worden besteed aan de diepgang in de compartimenten.
Onder andere van Vuntus is onvoldoende bekend wat de waterdiepte is. Wanneer hier het bevaren door grotere boten wordt
mogelijk gemaakt, moet de diepgang in de analyse worden meegenomen.

•

Aandrijving van boten. Uitgangspunt van de provincie is dat de vaarverbinding voor elektrische boten wordt opengesteld. We
maken op basis van steekproefonderzoek onder havens een schatting van het aantal boten dat daar nu aan voldoet en de
verwachting voor (snelheid van) verandering daarin. Op basis daarvan maken we een schatting van het aantal boten dat
gebruik kan maken van de nieuwe vaarroute (doelbereik). We bekijken in het MER of (een gefaseerde invoer van) een
beperkend regime mogelijk en haalbaar is.
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•

Periode waarin gevaren mag worden. We hebben inzicht in de sluispassages van enkele sluizen per maand. We maken op basis
hiervan een schatting van de effecten van het niet bevaarbaar maken van de nieuwe route in specifieke perioden op het
verwacht gebruik (doelbereik).

•

Routemogelijkheden tussen kunstwerken. We verkennen de mogelijkheden en effecten van eventueel beperken van de vrije vaart
tussen twee kunstwerken door het aanduiden van een specifieke vaargeul (bijvoorbeeld door de Vuntus). Vanuit natuur
bescherming of beleving van bewoners kan dit een voordeel zijn. We schatten de effecten daarvan op doelbereik in.

5
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WELKE EFFECTEN WORDEN IN HET
MILIEUEFFECTRAPPORT ONDERZOCHT?
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5.1 Beoordelingskader
Om de alternatieven voor de vaarverbinding te kunnen beoordelen worden de effecten vergeleken met de referentiesituatie. Dit
gebeurt aan de hand van een beoordelingskader (zie tabel 5.1). In de tabel is aangegeven op welke wijze de beoordeling
plaatsvindt.
Tabel 5.1 | Beoordelingskader MER Vaarverbi nding Loosdrechtse Plassen
Beoordelingscriteria

Voorgestelde beoordelingswijze

Legenda:

• zeker relevant
• mogelijk relevant

Natuur

Beïnvloeding Natura 2000

• habitattypen
• habitatsoorten
• broedvogels
• niet-broedvogels
Kwantitatief indien nodig/mogelijk (Ndep, geluid), overig kwalitatief (hele
plangebied is N2000)

Beïnvloeding NNN

Kwantitatief indien nodig/mogelijk (geluid), overig kwalitatief (hele
plangebied is NNN). Alleen aan de orde daar waar sprake is van een
bestemmingswijziging.

Beïnvloeding Ganzenfoerageergebied

Kwalitatief (dichtstbijzijnde gebied ligt 2 km noordelijk)

Beïnvloeding weidvogelgebied

Kwalitatief (dichtstbijzijnde gebied ligt 5,5 km noordelijk)

Beïnvloeding (beschermde) soorten flora en
fauna

• beschermde soorten (waaronder otter)
• niet-beschermde rode lijstsoorten
Kwantitatief waar mogelijk, anders kwalitatief

Beïnvloeding oevers en funderingen

Kwalitatief
(Ontstaat er door nieuwe vaarroutes / toename vaarbeweging effecten op
oevers en funderingen door golfslag?)

Beïnvloeding drinkwatervoorziening

Kwalitatief
(beïnvloed een nieuwe vaarverbinding de (toekomstige)
drinkwatervoorziening (o.a. Drinkwaterregeling Bijlage 5) in de
Waterleidingplas en de Loenderveense Plas)

Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit

• E
 ffecten op waterplantengroei, woelen van waterbodem, milieu

Water

hygiënische kwaliteit van het water door vaart.
• Ter plekke van nieuwe open verbindingen: verbinding van wateren met
verschillende waterkwaliteit.
Kwalitatief en deels kwantitatief (door schatten van invloed extra
schuttingen op de waterbalans)

Bodem

Recreatie

Beïnvloeding grondwaterkwaliteit

kwalitatief

Beïnvloeding grondwaterstand en
oppervlaktewaterstand/peil

Kwalitatief
(grondwaterstroming/-standen en effect op waterstanden/peilen)

Beïnvloeding behalen doelen Kaderrichtlijn
Water

kwalitatief

Beïnvloeding bodemopbouw

Kwantitatief / kwalitatief
(o.a. grondverzet bij graven nieuwe watergang, aanleggen sluizen)

Beïnvloeding bodemkwaliteit

kwalitatief

Beïnvloeding bestaande zwemwaterlocaties

Kwalitatief
(Zijn er door nieuwe vaarroutes of toename vaarverkeer effecten te
verwachten bij zwemwateren. In de watervisie van de provincie zijn in
Loosdrechtse Plassen (zowel noordelijk deel als zuidelijk deel) en Vuntus
locaties aangewezen als zwemwaterlocaties)
Beïnvloeding ter plaatse van visplekken?
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Woon- en leefmilieu

Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

Economie /doelbereik

Beoordelingscriteria

Voorgestelde beoordelingswijze

Beïnvloeding van veilige en vlotte doorvaart

Kwalitatief
(Zorgt de toename/afname van vaarbewegingen voor een verandering van
het aantal ongelukken)

Beïnvloeding andere recreatievormen

Kwalitatief
(Onderlinge beïnvloeding van watersport- of recreatievormen. Bijvoorbeeld
kano’s, wandelen, fietsen, gebruik eilanden e.d.
Verdere aandachtspunten bij recreatie:
• De verspreiding van exoten (waaronder Caromba) heeft effect op
recreatie.
• Meer varen doet ook wat met beleving van waterrecreanten zelf.
• Meer recreatie op de Wijde Blik kan betekenen dat kranswieren
beschermd moeten gaan worden, bijvoorbeeld door afscherming van
gebieden met voorkomen van kranswieren met “ballen-lijnen”. Daarmee
ontstaat minder ruimte om te varen.)

Geluid

Kwantitatief?

Luchtkwaliteit

Kwantitatief?

Gevolgen autoverkeer

Kwantitatief
(wat is de verkeerstoename en mogelijke verschuiving + evt oponthoud van
wegverkeer bij aanleg en in gebruiksfase)

Beïnvloeding belevingswaarde

Kwalitatief, inclusief visualisaties
(Wat is het effect op de belevingswaarde, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen bewoners en recreanten) (nog uitdaging om dat objectief
te maken)

Stiltegebied

Kwantitatief voor geluid, overig kwalitatief
(Deel plangebied is stiltegebied)

Beïnvloeding externe veiligheid

kwalitatief

Niet gesprongen conventionele explosieven

Kwalitatief, ter plekke van nieuwe sluizen

Beïnvloeding bijzondere landschappelijke
gebieden, structuren en elementen

Kwalitatief

Verlies of aantasting cultuurhistorische
gebieden, structuren en elementen

Kwalitatief
(o.a. Nieuwe Hollandse Waterlinie / monumenten waterstaatkundige
werken)

Verlies of aantasting archeologische waarden

Kwalitatief

Kap van houtopstanden

Kwantitatief
(kap van houtopstanden ter plaatse van nieuw aan te leggen sluizen)

Beïnvloeding recreatiesector

Kwantitatief
(maatschappelijke) kosten; baten op 3 niveaus:
• microniveau (vaartochten hebben economisch effect op bestedingen in
horeca, boothuur, brandstof etc.). Er wordt een inschatting gemaakt van
nieuwe vaartochten en verdringing of aanpassing van bestaand
vaargedrag.
• mesoniveau (economisch effect voor jachthavens en bootverhuurders).
• macroniveau (economische impact op R&T in brede zin).
De relatie met handhaving wordt in beeld gebracht voor de verschillende
varianten die onderzocht zijn. Kosten die nodig zijn voor handhaving en
mogelijkheden voor handhaving van gewenst gebruik hebben invloed op
het doelbereik. In het MER zal ook gekeken worden naar de kosten voor
beheer en onderhoud en de overige indirecte kosten.

42 |

5.1.1 Andere onderzoeken die input leveren aan het MER
Parallel aan de m.e.r. lopen momenteel twee onderzoeken bij de provincie Noord-Holland die verband houden met het
realiseren van een nieuwe vaarverbinding: een onderzoek naar de effecten van waterrecreatie op natuur en een onderzoek naar
het huidige recreatieve gebruik. Beide onderzoeken zullen input zijn voor het effectonderzoek van het MER.
Het onderzoek naar de effecten van waterrecreatie op natuur volgt uit hetzelfde Uitvoeringsprogramma Oostelijke
Vechtplassen als de realisatie van de nieuwe vaarverbinding (zie paragraaf 2.2 voor een toelichting op het beleidskader van de
vaarverbinding). Het betreffende onderzoek onderzoekt de effecten van waterrecreatie op natuur en de vraag in hoeverre
verduurzamen van de sector (door bijvoorbeeld het stimuleren van elektrisch varen) bijdraagt aan de natuurkwaliteit. Het
onderzoek dient tevens concrete aanbevelingen te geven over de manier waarop het verduurzamen van de watersportsector de
komende jaren gestimuleerd kan worden zodat maatregelen als de aanleg van ‘electic only’-vaarverbindingen in een breder
perspectief geplaatst worden.
In een ander onderzoek wordt het huidige recreatieve gebruik in kaart gebracht. Het gaat hierbij om aantallen boten, havens,
bezetting van havens, etc. Deze gegevens worden verzameld voor het Loosdrechtse Plassengebied en vormen de basis voor het
MER onderzoek.
Andere relevante onderzoeken die input leveren aan het MER zijn de watergebiedsplannen, de KRW-maatregelen en het
concept Beheerplan Oostelijke Vechtplassen.

6
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PLANNING EN PROCEDURE
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Voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt voor een periode van 6 weken ter inzage. Gedurende deze zes weken
kan een ieder een reactie geven over de manier waarop de effecten van de nieuwe vaarverbinding worden onderzocht en met
welke diepgang dit gebeurt. De Commissie m.e.r. is gevraagd om aan de hand van de NRD een advies uit te brengen over de
reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER.
Na de terinzagelegging wordt gestart met het uitvoeren van de onderzoeken ten behoeve van het MER en de voorbereiding van
het bestemmingsplan. Als het MER en het ontwerp bestemmingsplan zijn opgesteld worden deze gelijktijdig ter inzage gelegd.
Gedurende die periode kan een ieder een zienswijze indienen op het MER en het ontwerp bestemmingsplan. Na beantwoording
en verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden in
beroep bij de Raad van State.
In onderstaande tabel is de planning op hoofdlijnen weergegeven.
Ter inzage legging NRD

Begin juni 2018

Nota van beantwoording inspraakreacties NRD

Juli 2018

Start MER en voorbereiding bestemmingsplan

Augustus/september 2018

Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en MER

Medio mei 2019

Besluitvorming

Zomer 2019

GROEN

HAARLEM, JUNI 2018

VERBINDING

Vaarverbinding
Loosdrechtse Plassen Hilversums Kanaal
Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)
ten behoeve van de milieueffectrapportage
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