
Verzet roert zich 
in Wiidemeren 
Hans van Keken 

Loosdrecht  R  Het protest van om-
wonenden van de Horndijk tegen 
plannen voor een vaarverbinding 
komt morgenavond aan bod bij 
BNN/Vara op NPOz. 

De omroep besteedt in de serie Op-
standelingen vanaf half negen aan-
dacht aan het verzet van de buurt te-
gen een mogelijke nieuwe route 
voor recreatiebootjes langs de dijk. 
Het is slechts een van de zeven op-
ties, maar reden genoeg om al dik 
een jaar publiciteit en aandacht te 
zoeken. Onder meer met protestbor-
den langs de dijk. Deze werden eind 
vorig jaar opgemerkt door redactie-
leden die er in hun vrije tijd wandel-
den. 

Het zijn overigens niet alleen 
mensen die langs de Horndijk wo-
nen zoals Saskia Vreeman die in het 
programma aan bod komen. Ook 
voorstanders van meer mogelijkhe-
den voor recreatie via onder meer 
deze route komen voorbij. Een er-
van is watersportondernemer Tim 
Emmelot. Hij hoopt dat de nieuwe 
vaarverbinding voor meer toeristen 
en recreanten zorgt. Terwijl de 
buurt erop wijst dat een nieuwe 
vaarroute langs de Horndijk leidt 
tot het aantasten van een beschermd 
natuurgebied. In de buurt van de 
Horndijk - langs de Loenderveense 
Plas, aan de rand van Loosdrecht - zit 

Vaarverbindingen 
op tv, én ook een 
nieuwe stichting 

het vol zeldzame broed- en trekvo-
gels zoals de karekiet. 

Toerisme 
De route langs de Horndijk is een 
optie in het gebiedsakkoord Ooste-
lijke Vechtplassen, bedacht vanuit 
de provincie Noord-Holland om het 
toerisme een oppepper te geven. 
Daarin nemen in totaal 21. partijen 
deel, waaronder gemeente Wijde-
meren, twee provincies, Waternet, 
ANWB en Natuurmonumenten. 
Het budget is 77 miljoen euro. 

Niet alleen langs de Horndijk is er 
scepsis richting de overheid. Dat is 
ook het geval bij mensen die langs 
de 's-Gravelandse Vaart wonen. Zij 
hoorden recent ook van de plannen 
om de vaart toegankelijk te maken 
voor bootjes. Dat leverde op infor-
matiebijeenkomsten al flink wat bo-
ze burgers op. Vorige week heeft een 
aantal van hen de Stichting Behoud 
Erfgoed 's-Gravelandse Vaart opge-
richt. Rechtszaken voeren worden 
bij voorbaat al niet uitgesloten, 
meldt de nieuwe stichting. 


