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Persbericht 

 
 
Onduidelijk hoe vaarverbinding Loosdrechtse 
Plassen zonder ontoelaatbare natuurschade  
mogelijk is 
 
Het milieueffectrapport voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse 

Plassen en het Hilversums Kanaal via de Wijde Blik maakt niet duidelijk hoe on-

toelaatbare natuurschade kan worden voorkomen. Dat zegt de Commissie voor 

de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Wijdeme-

ren heeft de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Om de recreatieve vaarroutes in de Oostelijke Vechtplassen te verbeteren, onder-

zoeken de provincie Noord-Holland en de gemeente Wijdemeren de mogelijkheid van 

een nieuwe vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal 

via de Wijde Blik. Voor de vaarverbinding is aanpassing van een of meer bestemmings-

plannen en mogelijk een projectplan Waterwet nodig. Voordat hierover wordt besloten, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Uit het rapport blijkt dat alle routeopties schade aan beschermde natuur veroorzaken. 

Vooral de zeldzame broedvogel grote karekiet, kwetsbare moerastypen en het stikstof-

gevoelige trilveen lopen schade op. Het rapport maakt nu nog niet duidelijk hoe ontoe-

laatbare schade kan worden voorkomen, zegt de Commissie. Ook wijst zij erop dat niet 

inzichtelijk is welke effecten de routeopties hebben op de beleving voor bewoners en 

voor recreanten op het water en vanaf het land. 

 

De Commissie adviseert eerst het rapport aan te passen en dan pas een besluit over 

de vaarverbinding te nemen. Dit helpt de gemeente en het waterschap om goed onder-

bouwde afwegingen over de vaarverbinding te maken. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Wijdemeren en het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht - besluit 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3241
http://www.commissiemer.nl/

