
Varen over de De 's-Gravelandsevaart, het moet heel 
gewoon worden. Kost ettelijke miljoenen, maar dan 
heb je ook wat, als onderdeel van het plan om de 
recreatie in het Vechtplassengebied een impuls te 
geven. Maar veel om- en aanwonenden gruwen van 
de plannen, omdat ze vrezen voor hun rust en 
privacy En ook voor de funderingen van hun huizen. 
De scepsis en argwaan zijn groot. Plannenmakers 
wijzen echter op het grotere belang. 
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's-Graveland *  Het werd nog net 
geen volksopstand, deze week. De 
drie informatiebijeenkomsten in 
een bomvol De Drie Dorpen. Maar 
het signaal was duidelijk. „Jullie 
krijgen hier een zware dobber aan", 
klonk het al dreigend uit de zaal. 
Terwijl het plan om de 's-Grave-
landsevaart beter bevaarbaar te 
maken op zich vol goede intenties 
zit. De watersportondernemers 
willen meer variatie, zodat de klant 
die een boot huurt nog eens terug-
komt. Het is een onderdeel van een 
veel groter plan, waarin onder 
meer ook een nieuwe vaarroute 
tussen het Hilversums Kanaal en 
de Loosdrechtse Plassen zit. Maar 
ook dat stuit op verzet, onder meer 
van mensen langs de Loenderveen-
se Plas, waar die nieuwe route 
langs kan komen. 

Verzet 
En nu dus ook verzet rond de 
's-Gravelandsevaart, waar het idee 
om varen mogelijk te maken in 
zoil al eens onderzocht is. Conclu-
sie destijds van Bureau Witteveen 
en Bos: Kost te veel, de weerstand 
is te groot. „Maar nu gaan jullie 
het dus weer bij ons inmasseren. Al 
dan niet happy end", roept een 
vrouw uit de zaal, wanneer project-
manager Frank van Vliet de plan-
nen uit de doeken doet. Makkelijk 
heeft hij het niet. De ene na de 

andere sneer komt uit de zaal. 
„Jullie zoeken een manier om dit 
door te drukken, terwijl die rap-
porten er nog altijd liggen." 
Maar de tijden zijn anders, betoogt 
Van Vliet. Alleen al omdat er nu 
zo'n zeven miljoen ligt voor dit 
deel van het Gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen. Geld dat hard 
nodig zal zijn voor het aanpassen 
van de twee sluizen, de een bij het 
Noordereinde vlakbij het Zwaan-
tje, de ander vlakbij de Vreelandse-
weg. Voor de vijf kilometer be-
schoeiing. En voor het verstevigen 
van de soms belabberde funderin-
gen van heel wat oudere huizen 
langs de vaart. Meer varen zorgen 
voor verplaatsen van modder on-
deraan de woningen. 

Bezwaren 
Van Vliet komt op de informatie-
bijeenkomsten amper toe aan zijn 
uitleg, het regent bezwaren en 
kritiek. 'Waar blijven onze rust en 
privacy?'.'We gaan dit toch niet 
opofferen aan recreanten?' Het 
wordt een grote dronken zootje dat 
hier voorbij komt varen, dan zit je 
de hele dag te zwaaien'. 'De reden 
om hier te wonen verdwijnt, want 
alleen aan het water hebben we 
hier nog stilte. En helder water en 
ijsvogels'. Er wordt zelfs geopperd 
om de hele bijeenkomst maar snel 
af te blazen. „Want hier is toch 
niemand die dit plan ziet zitten", 
aldus een vrouw achterin de zaal. 
Een ander kondigt alvast aan de de 
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buurt zich zal verenigen. „De 
Belangenvereniging 's-Graveland-
sevaart. Net als de belangenvereni-
ging Eerste Loosdrechtse Plas, die 
heel andere belangen heeft." 
Na de presentatie van de plannen 
hoopt Van Vliet dat mensen uit de 
zaal zich willen opgeven om rond 
de tafel te gaan met andersdenken-
den. Ondanks de argwaan die om 
tal van redenen meteen uit de zaal 
klinkt. D66-raadslid Mario Wou-
ters, ook in de zaal, werpt zich op 
als pleitbezorger van een minnelijk 
traject. Maar ook al benadrukt hij 
dat de gemeenteraad in ook deze 

kwestie het laatste woord heeft, 
haalt hij het wantrouwen bij lang 
niet iedereen weg. Want wie weet 
worden de belangen van aanwo-
nenden hier wel geofferd voor het 
grotere goed, zo is de vrees. 
Na afloop blijkt lang niet iedereen 
zo stellig. Een man zegt dat hij 
maar niets gezegd heeft, uit vrees 
weggehoond te worden. Een on-
dernemer uit de buurt denkt dat 
het met die drukte allemaal wel zal 
meevallen. „Alleen op warme da-
gen krijg je bootjes. En zoveel 
kunnen die sluizen er niet doorla-
ten. Enkele tientallen per dag." 
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De route langs Noordereinde vanaf de Loodijk (N236) en Zuidereinde (Hilversums Kanaal, Vreelandseweg, N2o.1). 



 

Meer recreatie 
maar ook 
meer natuur 
Meer recreatie, maar gek 
genoeg ook meer natuur. je 
zou zeggen, het een sluit het 
ander uit, maar in het Ge-
biedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen (OVP) moet het 
kunnen. Sterker nog, het is de 
inzet van het monsterverbond 
van zi organisaties en overhe-
den. En er is ook nog eens 
flink wat geld voor. In totaal 
77 miljoen, allemaal bedoeld 
voor nieuwe plannen en ini-
tiatieven in het gebied ten 
westen van Hilversum. 
Het moet onder meer leiden 
tot een tientallen miljoenen 
kostende 'schoonmaak' van de 
troebele Loosdrechtse Plassen 
en soms ook herstel van ka-
rakteristieke legakkers, tot 
meer ruimte voor kwetsbare 
natuur, maar ook tot meer 
ruimt voor de (water)recreant, 
en dus meer routes via het 
water. 
„Voor het eerst hebben we 
alle belangen verenigd, om 
samen iets te doen voor dit 
gebied", stelt Gerlinde van der 
Meer, die vanuit de gemeente 
Wijdemeren samen met Frank 
van Vliet de kar van de OVP 
trekt. Overleggen en elkaar 
iets gunnen is volgens haar 
het uitgangspunt. 
Dat leidt tot lastige combina-
ties als het zorgen voor einde-
lijk weer eens meer omzet 
voor de flink tanende recrea-
tiesector, terwijl ook in aantal 
hard afgenomen vogelsoorten 
als karekiet en snor weer meer 
leefgebied moeten krijgen. 
Dus meer mogelijkheden om - 
met steeds vaker bootjes in de 
verhuur - te varen in het wa-
terrijke gebied, een fijnmazi-
ger netwerk zeg maar. Maar 
ook bekijken hoe het onder 
druk staande Nationaal Na-
tuur Netwerk (NNN) tussen 
Hilversum en Weesp versterkt 
kan worden. Om te voorko-
men dat bijvoorbeeld vogels 
hier uitsterven. 
Het beter bevaarbaar maken 
van de kilometerslange, eeu-
wenoude 's-Gravelandsevaart 
behoort ook tot de plannen. 
Al zitten er ook bijvoorbeeld 
ijsvogeltjes, weet de buurt. 


