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1 INLEIDING 

1.1 Proces tot nu toe 

Voor het plassengebied de Vinkeveense Plassen bereidt de gemeente De Ronde Venen een 

bestemmingsplan voor. Middels het bieden van extra planologische ruimte voor (nieuwe) economische 

dragers wordt een positieve impuls beoogd voor de recreatieve waarden van het gebied en daarmee de 

lokale economie. Dit met behoud en versterking van de kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur en 

water. 

In het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is een milieueffectrapportage-traject doorlopen. 

Hiermee kan een zorgvuldige, onderbouwde afweging gemaakt worden tussen bijvoorbeeld belangen van 

omwonenden, natuurbelangen en belangen van recreatieondernemingen. In het milieueffectrapport (MER) is 

een uitgebreide beschrijving opgenomen van de ontstaansgeschiedenis, de gebiedskarakteristieken, de in 

het gebied spelende problematiek en de beoordeling van milieueffecten.  

Sinds 2015 is een consultatietraject gaande. Dit traject kenmerkt zich door een intensieve betrokkenheid van 

stakeholders en bestuurders, waarbij naar gezamenlijke oplossingen wordt gezocht. Deze aanpak wordt 

voortgezet bij de komende stappen naar een nieuw bestemmingsplan. 

De volgende stap in het planproces vormt de keuze voor een voorkeursalternatief (VKA) dat het 

uitgangspunt kan zijn voor het nieuwe bestemmingsplan. In voorliggend document wordt een basis voor 

gelegd voor dit VKA. In de volgende paragraaf gaan we in op wat het MER betekent voor de keuzes die we 

kunnen maken (paragraaf 1.2). In hoofdstuk 2 schetsen we vervolgens de hoofdlijnen van een mogelijk 

voorkeursalternatief. In de hoofdstukken daarna wordt dat voor de legakkers (hoofdstuk 3), zandeilanden 

(hoofdstuk 4) en mitigerende maatregelen (hoofdstuk 5) verder uitgewerkt. 

 

1.2 Highlights MER, mitigerende maatregelen 

Het MER is opgesteld als voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense plassen. In 

het MER wordt de aanleiding en achtergrond van dit plan uitgebreid toegelicht. Het volgende uitgangspunt 

geldt voor het nieuwe plan: 

Een nieuw, door alle betrokken partijen gedragen en onderbouwd bestemmingsplan voor de Vinkeveense 

Plassen, waarbij betaalbaarheid van beheer, onderhoud en exploitatie van legakkers en zandeilanden op 

langere termijn geborgd wordt, door het bieden van planologische ruimte als extra economische drager voor 

recreatieve kwaliteit en lokale economie, met behoud van kwaliteit van landschap, natuur en water. 

In het MER is vervolgens onderzocht hoe het bieden van planologische ruimte zich verhoudt tot diverse 

andere omgevingsaspecten. Dit is gedaan door voor verschillende deelgebieden op basis van een minimale 

en een maximale variant voor bebouwing en gebruik de effecten te beschrijven: 

• Deelgebied A: Legakkers waar rioleringsvoorzieningen aanwezig zijn en waar voor een belangrijk deel al 

(toegestane) verblijfsrecreatie aanwezig is.  

• Deelgebied B: Legakkers waar geen rioleringsvoorzieningen aanwezig zijn en die niet direct over land 

bereikbaar zijn.  

• Deelgebied C: Legakkers in of nabij rustiger gelegen zones in de Noordplas. 

• Deelgebied D: De zandeilanden. 

Uit het MER komt een diffuus beeld naar voren van optredende effecten van deze minimale en maximale 

varianten. Kijkend naar de effectbeoordeling in het MER zou de gemeente meer bebouwing op de legakkers 

en meer voorzieningen met bijbehorende activiteiten op de zandeilanden kunnen toestaan. Echter, 

daarnaast valt een aantal negatieve beoordelingen op die om aanvullende maatregelen vragen. Duidelijk is 

ook geworden dat niet alleen volstaan kan worden met bestemmingen en bepalingen in een nieuw 

bestemmingsplan, maar dat aanvullende, flankerende maatregelen en beleid nodig zijn. 

De keuze voor de indeling in deelgebieden (A, B, C) voor de gebieden met legakkers in het MER was 

ingegeven door de gedachte dat effecten van ontwikkelingen op natuurwaarden en waterkwaliteit in relatief 

rustige gebieden en voor deelgebied C bijvoorbeeld op Natura 2000-gebied Botshol groter zouden kunnen 

zijn dan elders. Deze aanname wordt door het MER niet bevestigd. Het werken met deelgebieden op basis 

van kwetsbaarheid van natuurwaarden en waterkwaliteit in het plangebied is dus vanuit het MER niet vereist. 
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Richting de discussie en keuze van het voorkeursalternatief (VKA), dat in het nieuwe bestemmingsplan 

Plassengebied gaat ‘landen’, is in het MER aan de gemeente aangegeven dat met een aantal zaken 

rekening gehouden dient te worden. Deze zijn hieronder in deze onderbouwing voor het VKA opgenomen.  

Een belangrijk onderwerp en politiek beslispunt richting een nieuw bestemmingsplan is hoe om te gaan met de illegale 

bebouwing op de legakkers, die buiten de regels van het geldende bestemmingsplan om zijn gebouwd in de afgelopen 

jaren. Het gaat om circa 1500 bebouwingen met een totale oppervlakte van 2 hectare. In het MER is een inschatting 

gedaan hoe het plangebied eruit zou hebben gezien zonder deze illegale bebouwing. De verwachting is dat de legakkers 

dan minder goed onderhouden zouden zijn geweest voor menselijk gebruik (minder beschoeiing, meer verruiging). De 

natuurwaarden in de vorm van gradiënten tussen water en land en in de vorm van rustige natuurlijke zones zouden dan 

hoger kunnen zijn dan ze nu werkelijk zijn. De keerzijde is dat op termijn de legakkers verder afkalven en verdwijnen, 

waardoor op termijn een eenvormiger natuurkwaliteit ontstaat en de afleesbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van 

de legakkers wordt ondermijnd. 

 
Tabel 1 - Overzicht aanbevelingen vanuit het MER en wijze van verwerking 

Advies vanuit het MER Wijze van verwerking 

De ecologische toestand van het oppervlaktewatersysteem 

vraagt vanwege de Kaderrichtlijn Water en Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) om mitigerende maatregelen. Deze zijn 

gericht op het zo veel mogelijk laten ontstaan of behouden 

van natuurvriendelijke overgangen tussen water en land, 

en zo op het creëren van onder meer paaiplaatsen voor 

vissen. Aanknopingspunten liggen in meerdere vormen 

van natuurvriendelijke inrichting en bevordering van 

submerse vegetatie (planten die onder water groeien) door 

wegnemen van beschaduwing door bomen, en gericht 

steigerbeleid. 

Mitigerende maatregelen:  

• Natuurvriendelijke inrichting van delen van oevers van 

zandeilanden.  

• Te verwerken in bestemmingsplan en/of flankerend 

beleid: 

• Toegestane typen beplanting en eisen t.a.v. 

beheer van beplanting op legakkers; 

• Groenbeheerplan voor de zandeilanden; 

• Beeldkwaliteitsplan ter borging van ruimtelijke en 

beeldkwaliteit. 

• Daarnaast aanvullende mitigerende maatregelen ten 

aanzien van beplanting en oeverzones legakkers 

koppelen aan voorwaarden bij bebouwing/gebruik 

van legakkers. 

Maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit worden 

hieronder genoemd. Aangezien de belangrijkste 

natuurwaarden van de plassen zich op en in het water 

bevinden, hebben maatregelen voor waterkwaliteit ook een 

positief effect op natuurwaarden. 

Zie verder hoofdstuk 5. 

Lozingen op de plassen moeten zoveel mogelijk worden 

voorkomen om de KRW-doelstelling voor fosfaatbelasting 

te kunnen behalen. Het voorkómen van nutriënten in het 

water kan onder meer door aansluiting van bebouwing op 

de riolering of verwerking van afvalwater. Eisen aan 

bouwmaterialen voor bebouwing en steigers kan het risico 

op chemische belasting verminderen. Daarnaast kunnen 

voorlichting, beschikbaar stellen van biologisch 

afbreekbare middelen en gecoördineerde afvalinzameling 

bijdragen aan een betere waterkwaliteit. 

Het tegengaan van lozingen van afvalwater door 

gebruikers van legakkers en zandeilanden kan worden 

bereikt door:  

• Waar technisch mogelijk en kosteneffectief aansluiting 

op riolering te eisen op legakkers. Er zijn echter veel 

situaties waar aansluiting op riolering technisch of 

financieel niet haalbaar wordt geacht.  

• Verkenning van inzameling van afvalwater op 

perceelsniveau (legakkers) en inzameling en afvoer 

door een ophaaldienst (‘vuilwaterboot’). 

• Uitbreiding van capaciteit riolering op de zandeilanden 

waar toename van activiteiten mogelijk wordt gemaakt. 

Alternatief is om ook hiervoor te voorzien in inzameling 

en afvoer met een ophaaldienst. 

• Toezicht en handhaving, in overleg met betrokken 

stakeholders, dienen te worden uitgewerkt als 

onderdeel van een integraal plan. 

Zie verder hoofdstuk 5. 

 

 

Voor natuur kan, naast het verbeteren van meer 

geleidelijke overgangen van water naar land, ook gedacht 

 

 

Voorziene mitigerende en natuurversterkende maatregelen 

zijn:  
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worden aan het creëren van rustige (broed)gebieden, het 

maken van stapstenen in de natuurlijke structuur en het 

behouden van wegzinkende legakkers voor 

onderwatervegetatie (dus niet weghalen, wat wel eens 

eerder geopperd is). Op het Natura 2000-gebied Botshol 

treden bij de maximale varianten geen significante effecten 

op. Het voorkomen van ongewenst geluid en verlichting 

van dit gebied, om de meervleermuis te ontzien, is wel een 

mogelijke mitigatiemaatregel die de gemeente kan 

toepassen.  

• Er wordt deels afgezien van het actief verwijderen 

(wegbaggeren) van afkalvende of reeds onder water 

verdwenen legakkers in de Zuidplas. Deze 

‘onderwater-legakkers’ hebben namelijk een 

ecologische waarde voor onder meer vissen, vogels en 

zoogdieren. De onder water liggende legakkers 

worden deels behouden en gemarkeerd om 

aanvaringen tegen te gaan. Enkele verzonken 

legakkers worden hersteld, gericht op versterking van 

natuurwaarden. Dit kan met bijvoorbeeld snoeihout 

van legakkers en zandeilanden, dat gecoördineerd 

wordt ingezameld. Zie verder hoofdstuk 5. 

• Natuurvriendelijke inrichting van delen van oevers van 

zandeilanden. In groter verband wordt bijgedragen aan 

een functionele ecologische verbinding tussen de 

Loosdrechtse plassen in het oosten, Groot Wilnis-

Vinkeveen in het zuiden en Botshol/Waver in het 

noorden. In de Zuidplas ontstaan door herstel van 

publieke legakkers stepping stones voor natuur. De 

zandeilanden 3, 9, 10 en 11 en een gedeelte van 

zandeiland 2 in de Noordplas worden extensief benut 

en natuurlijk ingericht. Deze sluiten aan op de 

natuurlijke legakkers in de oksel van Vinkenkade en 

Baambrugse Zuwe (oostelijk van zandeiland 3) en op 

de legakkers direct ten oosten van Botshol. 

• Te verwerken in bestemmingsplan en/of flankerend 

beleid: 

• Toegestane typen beplanting en eisen t.a.v. 

beheer van beplanting op legakkers 

• Groenbeheerplan zandeilanden 

• Bepalingen ten aanzien van (afscherming van) 

licht en geluidsuitstoot bij bebouwing/gebruik van 

legakkers. 

• Afgestemd op het bovenstaande: 

beeldkwaliteitsplan 

Zie verder hoofdstukken 3 en 5. 

Een belangrijke factor bij de beleving van de legakkers 

bestaat uit de beeldkwaliteit van de bebouwing en 

beplanting en het tegengaan van verrommeling. Daarmee 

verbetert ook de beleefbaarheid van het landschap. 

Daarom is de aanbeveling om bij het beeldkwaliteitsplan 

dat bij het bestemmingsplan komt de stakeholders te 

betrekken. Doel is een breed gedragen beeldkwaliteitsplan 

met ook een breed gedragen verantwoordelijkheid. 

Uitwerken beeldkwaliteitsplan, voortbordurend op het 

handboek beeldkwaliteit en afgestemd op bepalingen in 

bestemmingsplan en flankerend beleid. 

De gemeente geeft aan dat parkeren een groot probleem 

is. Een parkeerstrategie bestaande uit onder meer extra 

parkeervoorzieningen, effectief gebruik van bestaande 

voorzieningen (denk ook aan de carpoolplaats langs de A2 

en parkeerplaatsen bij bedrijven in de weekenden) en een 

parkeerverwijssysteem kunnen hierbij helpen. Op 

piekdagen kan de gemeente verkeersregelaars en 

handhavingsmedewerkers inzetten. 

De exacte maatregelen zijn nog niet uitgwererkt. Daarvoor 

is een gerichte inventarisatie gedurende het zomerseizoen 

noodzakelijk, evenals overleg met ondernemers die 

mogelijk gebruik willen maken van de ontwikkelruimte op 

de zandeilanden. Daarmee ontstaat meer inzicht in de 

beschikbare capaciteit en de momenten en locaties 

waarop zich knelpunten voordoen. Een dergelijke 

inventarisatie is voor 2018 voorzien. 

Voor de omgeving (woongenot) is zeer belangrijk hoe de 

gemeente ontwikkelingen als verblijfsrecreatie, 

horecavoorzieningen en/of evenementen op de 

zandeilanden wil sturen.  

De oplossingsrichting hiervoor ligt met name in zonering 

en het bewust creëeren van gebieden die rustiger blijven.   

De gemeente ontwikkelt een aanpak gericht op 

bewustwording en gedragsverandering onder gebruikers 

Hiervoor loopt een flankerend traject, waarbij als 

uitgangspunt wordt gehanteerd dat de bestaande situatie 
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op de plassen. Handhaving is het sluitstuk van deze 

aanpak. 

binnen de planperiode in overeenstemming met het 

bestemmingsplan wordt gebracht. 
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2 HET VOORKEURSALTERNATIEF IN GROTE LIJNEN 

De volgende hoofdstukken geven aan hoe het VKA is uitgewerkt voor de verschillende gebiedsdelen en 

verschillende thema’s. Hieronder is het voorkeursalternatief in zeven concrete onderdelen, met kansrijke, 

ondersteunende maatregelen uiteengezet. 

 

1. Op legakkers kan onder voorwaarden worden gebouwd (hoofdstuk 3). 

Om de legakkers in stand te houden en hiervoor private inzet te organiseren, biedt de gemeente overal 

(alle legakkers) mogelijkheden voor bebouwing. Hierbij geldt wel een zonering. De gemeente stelt 

tegenprestaties van de eigenaren tegenover de mogelijkheden voor bebouwing, onder meer: 

a. Voorwaarden ten aanzien van het in stand houden van de legakker door het treffen en in stand 

houden van oeverbeschermende voorzieningen; 

b. Voor elke vorm van bebouwing geldt als voorwaarde dat maatregelen zijn genomen om lozing van 

afvalwater te voorkomen; 

c. Voor bebouwing groter dan 25 m² wordt extra compensatie gevraagd voor natuur en ecologische 

waterkwaliteit; 

d. Voorwaarden rond inrichting, beplanting en beeldkwaliteit van legakkers/percelen. 

 

2. Ontwikkelingsmogelijkheden op de zandeilanden worden mogelijk gemaakt door middel van een 

bewuste zonering (hoofdstuk 4). 

Op de zandeilanden zoekt de gemeente ruimte voor ondernemerschap, openbare dagrecreatie én 

natuur. Dit kan door een zonering toe te passen die aansluit bij de kansen voor deze verschillende 

functies. Locaties op de eiland 1 en 2 en eiland 4 en 5 blijken bij ondernemers het meest in trek voor 

initiatieven, vooral vanwege ontsluiting vanaf het vasteland. Zonering is juist ook op deze eilanden nodig, 

omdat ze ook een functie hebben voor de dagrecreatie en (potentieel) voor natuur. In deze notitie wordt 

een voorstel voor zonering gedaan. 

 

3. De landschappelijke en recreatieve diversiteit wordt beschermd (hoofdstuk 3 en 4). 

In het MER wordt geconstateerd dat zowel landschappelijk als recreatief afwisseling tussen meer 

intensief gebruikte en meer rustige gebieden wenselijk zou zijn. Dit is de aanleiding om zowel voor 

zandeilanden als voor legakkers met een zonering te werken; deze wijkt om praktische redenen en 

actuele inzichten af van de zonering (in deelgebieden A, B, C en D) uit het MER. 

a. De landschappelijke diversiteit wordt versterkt zonder de cultuurhistorische waarden te 

beïnvloeden. Dit gebeurt door in te zetten op behoud van legakkers en verschillen in 

gebruiksmogelijkheden te accentueren tussen de verschillende zandeilanden. 

b. Door zonering aan te brengen komen er accentverschillen tussen legakkers met stedelijke 

uitstraling en drukte, en legakkers met een meer groene uitstraling in een rustigere omgeving. 

Dit wordt bereikt door te variëren in bebouwingspercentage en randvoorwaarden qua 

beeldkwaliteit. 

 

4. De beeldkwaliteit van de plas wordt versterkt (hoofdstuk 5). 

De impact van bebouwing op het landschap wordt in heel belangrijke mate bepaald door de vormgeving, 

het kleurgebruik en de verdere inrichting van het perceel. In het kader van het MER is al een 

landschappelijke analyse gemaakt, waarbij ook een doorkijkje is gemaakt naar wenselijke bebouwing en 

inrichtingsmaatregelen. Dit ‘Handboek beeldkwaliteit’ is de basis waarop een Beeldkwaliteitsplan wordt 

uitgewerkt, dat richtlijnen geeft voor de gewenste bebouwing en inrichting. Het is daarbij de bedoeling 

dat de landschappelijke diversiteit daarmee ook geborgd wordt; geen ‘eenheidsworst’, maar praktische 

kwaliteitsrichtlijnen. Het Beeldkwaliteitsplan wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan. 

 

5. De verbindingsfunctie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt versterkt (hoofdstuk 5). 

De mogelijkheden voor bebouwing op legakkers en ontwikkeling op de zandeilanden hebben effecten op 

de natuur in het gebied, zo blijkt uit het MER. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) laat nieuwe 

ontwikkelingen in de NNN niet toe, zonder dat daar ook een ‘plus’ voor de natuur tegenover wordt gezet. 
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Er liggen goede kansen om dit te doen door de verbindingsfunctie van de plassen in de NNN te 

versterken. Vanuit de Botshol kan via stapstenen op de zandeilanden en dijksterreinen en verzonken 

akkers in de zuidplas een verbinding richting het ecoduct onder de A2 (richting Vechtplassen) en Groot 

Wilnis Vinkeveen worden gecreëerd. 

De precieze invulling hiervan vraagt nog nader onderzoek, zodat goed kan worden aangesloten bij de 

soorten waar het om gaat en de omstandigheden waar deze om vragen.  

 

6. De omstandigheden voor onderwatervegetatie worden verbeterd en natuurlijke oevers mogelijk gemaakt 

(hoofdstuk 5). 

De Vinkeveense plassen hebben een functie in de verbinding van natuurgebieden. De lokale aanwezige 

natuurwaarden blijken moeilijker in beeld te brengen, al zijn de populaties van Kwabaal en Krooneend 

wel kenmerkende ‘pareltjes’ van het plassengebied.  

De natuurkwaliteit van de Vinkeenseplassen zit voor een belangrijk deel in en om het water. Het 

stimuleren van onderwatervegetatie en natuurlijke overgangen tussen water en land kan hier nog een 

verdere bijdrage aanleveren. Onderwatervegatie biedt beschutting en paaiplaatsen voor vissen en ander 

waterleven. Dit is van belang voor de ecologische waterkwaliteit, maar ook voor de visserij die op de 

plassen plaatsvindt. Overgangen zijn daarnaast ook belangrijk voor vogels en reptielen. Bij de 

zandeilanden zijn er kansen om natuurlijke oevers aan te leggen. Bij legakkers zijn maatregelen meer op 

particulier niveau mogelijk. 

 

7. Extra lozingen van afvalwater op de Vinkeveense plassen worden voorkomen (hoofdstuk 5). 

Zoals de PRV bepaalt dat er per saldo geen sprake mag zijn van een negatief effect op natuur, zo 

bepaalt de Kaderrichtlijn Water (KRW) dat er geen sprake mag zijn van extra lozingen op de plas als 

gevolg van nieuwe ontwikkelmogelijkheden. De kwetsbare balans als het gaat om de hoeveelheid 

fosfaat in het water wordt eenvoudig verstoord. Zuiveringsoplossingen ter plekke lijken niet goede 

mogelijk te zijn, maar aanleg riolering (op enkele plaatsen) en een ophaalvoorziening lijken kansrijke 

methodes, die nader uitgewerkt moeten worden. 

 

In de hiernavolgende hoofdstukken worden alle onderdelen nader toegelicht. Wanneer ‘de grote lijnen’ 

akkoord zijn bevonden, kan verdere uitwerking plaatsvinden in het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan. Aandachtspunten bij deze verdere uitwerkingen zijn: 

• De afstemming met de Aanpak bestaande bebouwing 

• De juridische verankering van de diverse maatregelen 

• Kosten voor de gemeente en andere betrokkenen voor het realiseren van de benodigde maatregelen 

• De nodige aanvullende onderzoeken en uitwerkingen: natuurmaatregelen, ophaalvoorziening afvalwater, 

parkeren, behoefteonderzoek zandeilanden, etc.  
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3 LEGAKKERS 

3.1 Drie zones 

Het voorstel is om drie zones op te nemen in het bestemmingsplan, waarmee landschappelijke en 

recreatieve diversiteit wordt bereikt. Een logische zonering daarbij gaat uit van meer drukte en een meer 

intensieve inrichting in de nabijheid van de Herenweg en Achterbos. Des te verder men de plas op komt, des 

te rustiger en extensiever het gebruik en de inrichting wordt. De drie zones zijn weergegeven in 

onderstaande figuur (voor groter formaat zie Bijlage A). 

 

 

Figuur 1. Voorgestelde zonering voor gebruik van en bebouwing op legakkers in het plangebied. 

 

• Zone I: Hier is op basis van het huidige bestemmingsplan al verblijfsrecreatie toegestaan. Hier wordt 

overwegend het huidige bestemmingsplanregime voortgezet.  

• Zone II: Dit betreft alle andere legakkers, die niet tot zone I of zone III behoren. Er komt een ‘basisniveau’ 

voor bebouwing, met maximale bouwmaat op de legakkerspercelen. Daarnaast biedt de gemeente de 

mogelijkheid om middels ontheffing een beperkt grotere bebouwing te bouwen, waaraan de gemeente 

een aantal voorwaarden koppelt (zie 1.3 en hoofdstuk 4). 

• Zone III: Deze zone komt globaal overeen met de zone 1 uit de Toekomstvisie Legakkers, kaart 3. Dit 

betreft samengevat legakkers ten noordoosten van zandeiland 3 en legakkers in de Zuidplas en Kleine 

plas. Er komt een maximale bouwmaat op de legakkerspercelen, maar de bebouwingsdichtheid is lager 

dan in zone II. Daarnaast biedt de gemeente de mogelijkheid om middels ontheffing een beperkt grotere 

bebouwing te bouwen, waaraan de gemeente een aantal voorwaarden koppelt en waaraan 

handhavingsbeleid wordt gekoppeld. 
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In tabel 2 zijn de kenmerken en doelen samengevat benoemd voor deze drie zones. In de paragrafen 2.2-

2.4 wordt hier nader op ingegaan. 

 
Tabel 2 - Kenmerken van legakkerzones 

Thema Zone I Zone II Zone III 

Water Reeds gerioleerd. 

Lozingen voorkomen door 

riolering of gezamenlijke 

ophaalboot (nader uit te 

werken). 

Lozingen voorkomen door 

gezamenlijke ophaalboot (nader 

uit te werken). 

Natuur  
Geen extra belasting van 

natuurwaarden. 

Extra druk op natuurwaarden 

mitigeren met algemene 

maatregelen. Bij ontheffing voor 

grotere bouw, eist gemeente 

natuurinrichting op eigen 

perceel (borging nader uit te 

werken). 

Extra druk op natuurwaarden 

mitigeren, met algemene 

maatregelen én met maat-

regelen op eigen perceel. Bij 

ontheffing voor grotere bouw, 

eist gemeente extra natuur-

inrichting op eigen perceel 

(borging nader uit te werken). 

Landschap Geen extra inbreuk. 

Instandhouding van legakker-

structuur en eisen aan 

beplanting en beeldkwaliteit. 

Diversiteit aanbrengen met 

groene koppen (borging nader 

uit te werken). 

Instandhouding van de 

bestaande (referentie vigerend 

bestemmingsplan) beeld-

kwaliteit. Diversiteit en groene 

uitstraling (borging nader uit te 

werken). 

Gebruik  
Beperkte extra mogelijkheden: 

omzetten caravan naar huisje. 

Recreatief gebruik van 

legakkers in een intensievere 

setting. 

Recreatief gebruik in een 

groene setting. 

Parkeren / 

verkeer 
Geen toevoeging. 

Beperkte toevoeging. 

Onderzoek nodig. 

Beperkte toevoeging. 

Onderzoek nodig. 

Economie / 

verdienmodel 
n.v.t. 

Waardevermeerdering akkers 

door uitbreiding 

gebruiksmogelijkheden. 

Investering in onderhoud door 

legakkereigenaren (borging 

nader uit te werken). 

Waardevermeerdering akkers 

door uitbreiding 

gebruiksmogelijkheden. 

Investering in onderhoud door 

legakkereigenaren (borging 

nader uit te werken). 

 

3.2 Bepalingen t.a.v. zone I 

Zone I betreft gebied waar in de huidige situatie al verblijfsrecreatie mogelijk is op basis van het vigerende 

bestemmingsplan. Hier wordt op aangesloten: 

• Bij recht geldt alles dat nu ook mag op basis van het bestemmingsplan (resp. 200-250 m3 

recreatiewoning, caravanpark, recreatiearken). Maximale goothoogte 5,50 meter en 7 meter nokhoogte. 

• Opschaling van caravans naar chalets wordt mogelijk gemaakt. Het maximale percentage bebouwing per 

legakker bedraagt 25% van het perceel. Er gelden voorwaarden voor een groene inrichting. 

• Steigers boven water niet mogelijk (uitfaseren) omwille van de ontwikkeling van submerse vegetatie en 

landschappelijke overwegingen. Het open houden van zichtlijnen over de petgaten vanaf 

Achterbos/Herenweg is hierbij een belangrijk uitgangspunt (zie ook Toekomstvisie legakkers). 

• Koppen van de legakkers onbebouwd laten, groene, gebiedseigen inrichting aanbrengen, voorkomen van 

bomengroei (snoei en onderhoud). 

• Verplichting voor eigenaren van legakkers/percelen om vorm en ligging van legakker én voorzieningen 

voor afvalwater en natuur in stand te houden door (onder andere) oeverbescherming die voldoet aan 

nader uit te werken beeldkwaliteits- en materiaaleisen. 
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• Kamperen is niet toegestaan. 

 

3.3 Bepalingen t.a.v. zone II 

Dit is de ‘tussenzone’ tussen verstedelijkt verblijfsrecreatiegebied en meer extensief groen gebied. Er gelden 

de volgende basisbepalingen: 

• Bij recht 25 m2 bebouwing (incl. veranda), mits afvoer van afvalwater is geregeld en voorkómen van 

lozingen op grond- of oppervlaktewater is gegarandeerd. 

• Maximaal 25% van het perceel mag worden bebouwd.1 

• Hoogte ten opzichte van maaiveld: 3 meter goothoogte, 5 meter nokhoogte (één bouwlaag). 

• Steigers boven water niet mogelijk omwille van de ontwikkeling van submerse vegetatie en 

landschappelijke overwegingen. 

• Groene koppen op de legakkers van 5 meter. 

• Verplichting voor eigenaren van legakkers/percelen om de vorm en ligging van legakker én voorzieningen 

voor afvalwater en natuur in stand te houden door (onder andere) oeverbescherming die voldoet aan 

nader uit te werken beeldkwaliteits- en materiaaleisen. 

• Kamperen is toegestaan, met als voorwaarde borging van de bovengenoemde omgang met afvalwater. 

 

Met ontheffing onder voorwaarden is het volgende mogelijk: 

• Tot 40 m2 bebouwing (incl. veranda); 

• Maximaal 25% van het perceel mag worden bebouwd2; 

• De eigenaar dient bij het ontheffingsverzoek een inrichtingsplan voor zijn/haar perceel in met daarin de 

volgende elementen: 

• struweelinrichting van een deel van het perceel (voor iedere 5 m2 bebouwing extra t.o.v. 

basisbepalingen minimaal 20 m2), of 

• oplossing voor een natuurvriendelijke oever: minimaal 5 meter lengte. 

 

3.4 Bepalingen t.a.v. zone III 

Dit is de groen-natuurlijke zone. Er gelden de volgende basisbepalingen: 

• Bij recht 25 m2 bebouwing (incl. veranda), mits afvoer van afvalwater is geregeld en voorkómen van 

lozingen op grond- of oppervlaktewater is gegarandeerd. 

• Maximaal 15% van het perceel mag worden bebouwd.3 

• Hoogte ten opzichte van maaiveld: 3 meter hoogte goot, 5 meter hoogte nok (één bouwlaag). 

• 10% van het perceel wordt ingericht met struweel. 

• Bepalingen ten aanzien van het voorkómen van negatieve effecten van licht en geluid op de beschermde 

Meervleermuis, zoals: 

• Pas vleermuisvriendelijke verlichting toe en richt of scherm verlichting van bebouwing en gebruik in 

deelgebied C dusdanig af dat de verlichting op het open water van Botshol niet toeneemt4;  

• Geen verlichting in en aan de rand van het Natura 2000-gebied. Licht aan de rand van het Natura 

2000-gebied mag enkel op locaties waar in de huidige situatie (referentiesituatie) al een vorm van 

verlichting aanwezig is. Voor deze verlichting gelden verder de regels als aangegeven in de vorige 

punten; 

• Stiltebepalingen (geen geluid en muziek) tussen 23.00 en 7:00 uur in de maanden april-september om 

verstoring van in de nacht foeragerende diersoorten als de Meervleermuis te voorkomen. 

• Steigers boven water niet mogelijk omwille van de ontwikkeling van submerse vegetatie en 

landschappelijke overwegingen. 

• Groene koppen op de legakkers van 10 meter. 

                                                      

1 Bijvoorbeeld: bij een bebouwing van 25 m2 dient het perceel minimaal 100 m2 in oppervlak te zijn. 
2 Bijvoorbeeld: bij een bebouwing van 40 m2 dient het perceel minimaal 160 m2 in oppervlak te zijn. 
3 Bijvoorbeeld: bij een bebouwing van 25 m2 dient het perceel minimaal 170 m2 in oppervlak te zijn. 
4 Zie bijvoorbeeld 

http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Herman%20Limpens%20vleermuisvriendelijke
%20verlichting%20Zoogdierdag%2020%2004%202013%20HL%20Zoogdiervereniging.pdf 
en https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/ 

http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Herman%20Limpens%20vleermuisvriendelijke%20verlichting%20Zoogdierdag%2020%2004%202013%20HL%20Zoogdiervereniging.pdf
http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Herman%20Limpens%20vleermuisvriendelijke%20verlichting%20Zoogdierdag%2020%2004%202013%20HL%20Zoogdiervereniging.pdf
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/natuur-en-milieu/verbinden-natuurgebieden/vleermuisvriendelijke-verlichting/
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• Verplichting voor eigenaren van legakkers/percelen om vorm en ligging van legakker én voorzieningen 

voor afvalwater en natuur in stand te houden door (onder andere) oeverbescherming die voldoet aan 

nader uit te werken beeldkwaliteits- en materiaaleisen. 

• Kamperen is toegestaan, met als voorwaarde borging van de bovengenoemde omgang met afvalwater. 

 

Met ontheffing onder voorwaarden is het volgende mogelijk: 

• Tot 40 m2 bebouwing (incl. veranda). 

• Maximaal 15% van het perceel mag worden bebouwd5: 

• De eigenaar dient bij het ontheffingsverzoek een inrichtingsplan in met daarin de volgende elementen: 

• struweelinrichting van een deel van het perceel (voor iedere 5 m2 bebouwing extra t.o.v. 

basisbepalingen minimaal 20 m2 struweel), of; 

• oplossing voor een natuurvriendelijke oeverinrichting (minimaal 10 m2 voor iedere 5 m2 bebouwing 

extra). 

 

 

                                                      

5 Bijvoorbeeld: bij een huisje van 40 m2 dient het perceel minimaal 270 m2 in oppervlak te zijn. 
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4 ZANDEILANDEN 

4.1 Doorontwikkelen van karakteristieken 

De ring van zandeilanden bestaat uit 12 zeer verschillende eilanden. Er zijn ook diverse wensen vanuit 

omwonenden, natuurbelangen en ondernemersbelangen. Ondernemersbelangen zijn indirect tevens 

belangen van vele recreanten, de klanten. Het voorstel is om de diverse accentuering door te zetten. Dit 

houdt in dat ieder zandeiland een eigen, kenmerkende kleuring krijgt, die de bestaande karakteristieken 

verbetert en de diverse wensen ten aanzien van gebruiks- en verblijfsmogelijkheden invult. Daarmee wordt 

tegemoet gekomen aan de gewenste landschappelijke en recreatieve diversiteit, maar kan ook een kans 

worden benut om natuurlijke stapstenen te realiseren binnen het NNN. Door aanleg van natuurlijkere 

oeverzones is een extra synergievoordeel te behalen in het beperken van de weerkaatsing van golven. Dit 

heeft positieve effecten op de golfslag op de Noordplas en komt de veiligheid ten goede. 

In tabel 3 zijn de kenmerken en doelen vertaald naar principes voor de zandeilanden. 

 

Tabel 3 - Doorvertaling kenmerken en doelen naar inrichtingsprincipes voor alle zandeilanden 

Thema Principes 

Algemeen 

Openbare dagrecreatie blijft een primaire functie van de zandeilanden. Er komt een ‘mix’ 

van enerzijds vergroening (op land, met name aan de randen en met natuurvriendelijke 

oevers) en anderzijds intensivering van recreatie. 

Water 

Alle voorzieningen worden aangesloten op het riool, op een te verbeteren bestaande 

rioolvoorziening, óf dienen een andere oplossing voor omgang met afvalwater te hebben. 

Meer mogelijkheden voor recreatieve vaart om afvalwater kwijt te kunnen op centrale 

inzamellocaties. 

Natuur 

Een logische zonering aanbrengen, waarmee in het complex van zandeilanden rustige, 

natuurlijke plekken komen, die kunnen functioneren als natuur-stapstenen. Daarmee 

kunnen de zandeilanden een belangrijke rol spelen in de ecologische verbindingsfunctie 

van de Vinkeveense plassen tussen de oostelijke Vechtplassen en Botshol (en verder). 

(zie ook hoofdstuk 5) 

Landschap Landschap is niet expliciet kwetsbaar. Met name aandacht aan beeldkwaliteit. 

Gebruik Recreatie kan zich ontwikkelen. Door zonering aan te brengen is overlast te voorkomen. 

Parkeren 
Onderzoek nodig. Voldoende parkeergelegenheid voor de gemiddelde bezetting is een 

randvoorwaarde voor de ontwikkeling. 

Economie 

Recreatieve uitbreiding levert bescheiden extra inkomsten op. Een marktverkenning onder 

ondernemers laat zien dat er belangstelling is voor ontwikkelmogelijkheden, waarbij de 

voorwaarden (bereikbaarheid, infrastructuur nutsvoorzieningen) wel bepalend zijn voor de 

exploitatiekansen. De economische uitvoerbaarheid wordt nog nader onderbouwd met een 

gericht behoefteonderzoek (op basis van het voorontwerp bestemingsplan). 

 

4.2 Ontwikkelingen en uitgangspunten zandeilanden 

Afvalwater 

Voor de zandeilanden geldt voor omgang met afvalwater hetzelfde als voor verblijf op en gebruik van 

legakkers: afvoer van afvalwater moet geregeld zijn en lozingen op grond- of oppervlaktewater moeten 

voorkomen worden, inclusief borging en handhaving hiervan. 

Momenteel is op alle zandeilanden riolering aanwezig. De capaciteit hiervan is echter onvoldoende om 

uitbreiding van (verblijfs)recreatie op te vangen. Bovendien kent het onderhoud van de bestaande riolering 

de nodige beperkingen en aandachtspunten, veroorzaakt door temporeel piek- en zeer beperkt gebruik. 

Voor omgang met afvalwater bij de voorziene ontwikkelingsruimte moet daarom een aanvullende oplossing 
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gevonden worden. Deze bestaat uit opslag en centrale inzameling, maar ook uit aanvullende inzamellocaties 

voor boten. 

 

Natuurvriendelijke inrichting 

Onderdeel van het bieden van meer ruimte voor ontwikkelingen op de zandeilanden is ook het mitigeren van 

mogelijk negatieve effecten op natuurwaarden, bijvoorbeeld voor de krooneend. Daartoe is de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers voorzien, evenals gedeeltelijke inrichting van de zandeilanden met ruige grasland- 

en struweelvegetaties. Hiermee kan tegelijkertijd invulling worden gegeven aan een verbindingsfunctie voor 

natuur, tussen de Zuidplas/Demmerik en Botshol. Een soort als de Otter kan hiervan in de toekomst gebruik 

maken. Zie verder hoofdstuk 5. 

 

Recreatieve zonering 

De zandeilanden kennen allemaal hun eigen gebruik en recreatieve ‘kleur’. Op basis van onder meer de 

marktverkenning die hiervoor is gehouden en rekeninghoudend met de omgeving en gewenste 

landschappelijke en recreatieve diversiteit, wordt de volgende zonering voorgesteld: 

Op Zandeiland 1 worden twee blokken toegekend: 

• Gearceerd op de kaart: Ontwikkelgebied, uitbreidingslocatie inclusief mogelijkheid voor een 

restaurant/hotel met jaarrond gebruik: max. 25% bebouwd oppervlakte in maximaal twee bouwlagen. 

• Overige gebieden: Openbare dagrecreatie jaarrond mogelijk: mogelijkheden voor kleinschalige 

voorzieningen (geen horeca) ten behoeve van dagrecreatie, maximaal 100 m2 in één bouwlaag, 

maximaal 5% bebouwd. 

Op Zandeiland 2 worden drie blokken toegekend: 

• Gearceerd op de kaart: ontwikkelgebied, actieve dagrecreatie en buitensportactiviteiten, verzamelgebouw 

met horecapunt, maximaal 25% bebouwd, maximaal twee bouwlagen. 

• Overige gebieden: openbare dagrecreatie: mogelijkheden voor kleinschalige voorzieningen (geen horeca) 

ten behoeve van dagrecreatie, maximaal 50 m2 in één bouwlaag, maximaal 5% bebouwd. 

• Achterzijde: aanlegplaatsen voor meerdaags gebruik, watercamping. 

Zandeiland 3 krijgt geen nieuwe recreatieve ontwikkeling, natuurlijke inrichting langs enkele randen, 

openbare dagrecreatie (extensief).  

Op Zandeiland 4 worden twee blokken toegekend: 

• Gearceerd op de kaart: gemengd gebied met relatief intensieve bebouwing, multifunctioneel: sauna, 

hotel, duikershotel, watersportwinkel, restaurant, etc., maximaal 50% bebouwd, maximaal drie 

bouwlagen. 

• Overige gebieden: openbare dagrecreatie: mogelijkheden voor kleinschalige voorzieningen (geen horeca) 

ten behoeve van dagrecreatie, maximaal 50 m2 in één bouwlaag, maximaal 5% bebouwd. 

Voor Zandeiland 5 is (gearceerd) kleinschalige verblijfsrecreatie voorzien, zoals een klein hotel, B&B, 

jeugdherberg, kampeerboerderij. Maximaal 25% bebouwd, maximaal twee bouwlagen, behoud van het 

openbare zwemstrand.  

Voor zandeilanden 6 en 7 is beperkte bebouwing voorzien voor exclusieve horeca (kleine gezelschappen in 

bijzondere setting) en verblijfsfuncties (bijvoorbeeld gekoppeld aan een lokale horecaondernemer): 

maximaal 10% bebouwd, maximaal één bouwlaag. 

Zandeiland 8 wordt gericht op openbare dagrecreatie: mogelijkheden voor kleinschalige voorzieningen ten 

behoeve van dagrecreatie, maximaal 100 m2 in één bouwlaag, maximaal 5% bebouwd. Nader uit te werken 

is nog een mogelijke zone met extra aanlegfaciliteiten en kleinschalig verblijf, zoals tiny houses, drijvend 

verblijf, watercamping. 

Voor Zandeiland 9 worden mogelijkheden geboden voor verblijf in verschillende vormen: kamperen, huisjes, 

waterlodges en met bijbehorende voorzieningen. Het zandeiland blijft geheel openbaar toegankelijk. In de 

noordelijke helft wordt ingezet op kamperen en natuurlijke inrichting op land en langs het water. Op de 

zuidelijke helft is ontwikkelruimte voorzien voor bij voorbeeld (orde van grootte) 15 huisjes en 15 

waterlodges. 
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De zandeilanden 10 en 11 worden ingezet voor groen en natuur, gecombineerd met seizoensgebruik als 

aanlegplaats en kleinschalige verblijfsrecreatie in tenten. Geen bebouwing. 

Voor Zandeiland 12 wordt ingezet op groene inrichting, met daarbinnen kleinschalige verblijfsrecreatie: tiny 

houses, waterlodges, max. ca. 5 stuks. Dit eiland blijft openbaar toegankelijk. 
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5 MITIGERENDE EN FLANKERENDE MAATREGELEN 

Uit het MER volgt dat het bieden van planologische ontwikkelruimte op de legakkers en zandeilanden niet 

mogelijk is zonder effecten op waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en natuur (Natuurnetwerk Nederland) te 

mitigeren of compenseren. Daarvoor worden diverse maatregelen voorzien en worden voorwaarden 

verbonden aan ontwikkelingsruimte op en gebruik van legakkers en zandeilanden. Op de in de hoofdstukken 

3 en 4 voorgestelde wijze wordt getracht bij te dragen aan het behalen van KRW- en NNN-doelstellingen. 

Los daarvan dragen dergelijke maatregelen bij aan behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische 

waarden, en daarmee ook van de recreatieve en belevingswaarden van het plassengebied. 

In overleg met diverse stakeholders zijn maatregelen nader verkend en is de haalbaarheid hiervan op 

hoofdlijnen bepaald. Hieronder wordt ingegaan op de maatregelen die de gemeente, samen met andere 

overheden en particulieren, voor ogen heeft als mitigerende maatregelen voor het ‘basisniveau’ en het 

‘plusniveau voor bebouwing van legakkers (paragraaf 5.1-5.3) in het VKA (en bestemmingsplan). 

Maatregelen op het ‘basisniveau dienen ter mitigatie van de generieke bouwmogelijkheden die in het 

bestemmingsplan worden opgenomen: De 25 m² die mag worden gebouwd als aan de voorwaarden wordt 

voldaan. Het ‘plusniveau’ gaat om maatregelen voor particulieren die meer dan 25 m² willen bouwen en 

bereid zijn daarvoor extra te invensteren in maatregelen gericht op natuur en waterkwaliteit. 

Naast de noodzakelijke maatregelen voor natuur en water, zijn er ook op andere aspecten effecten die om 

aanvullend, flankerend beleid of maatregelen willen verzachten of opvangen, behorende bij het 

‘basisniveau’. Ook deze maatregelen worden in dit hoofdstuk benoemd (paragraaf 5.4 en verder). 

 

5.1 Uitwerking mitigerende maatregelen - ‘basisniveau’ 

5.1.1 Versterking NNN 

De zandeilanden kunnen een functie vervullen in een ecologische verbinding tussen het Vechtplassengebied 

(via de Geuzensloot) en Botshol; een belangrijke verbinding in het NatuurNetwerk Nederland (NNN); zie 

figuur 2. Door oeverzones natuurvriendelijker in te richten wordt bovendien bijgedragen aan KRW-

doelstellingen ten aanzien van de ecologische waterkwaliteit. In combinatie met een strook begeleidende 

(struweel)beplanting kunnen dergelijke oeverzones een ‘stapsteenfunctie’ vervullen in de genoemde 

ecologische verbinding (zie ook 5.1.2.). 

Waar op de noordplas met name de zandeilanden als verbindende elementen kunnen fungeren in de NNN, 

zijn er in de zuidplas twee structuren die hierin een rol kunnen spelen. Enerzijds de bestaande dijksterreinen 

parallel aan de Vinkenkade. Hierop is (ook nu al) weinig bebouwing toegestaan en hier zijn geen 

ontwikkelingen voorzien. Anderzijds kan gebruik gemaakt worden van de verzonken legakkers die 

westelijker op de zuidplas aanwezig zijn. Deze zijn ook gunstig gelegen ten opzichte van de ecopassages 

onder de N201. 
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Figuur 2. Indicatieve aanduiding van versterking van de verbindingsfunctie van het plassengebied ten behoeve van het 
NatuurNetwerk Nederand (NNN). 

 

5.1.2 Inrichting zandeilanden 

Bij de uitwerking van deze maatregelen is op vrijwillige basis meegedacht door Bastiaan Les, specialist op 

gebied van hydraulica en golfbelasting van oevers. De harde beschoeiingen, in combinatie met de grote 

waterdiepte, zorgt voor een sterke golfbelasting op de oevers en weerkaatsing van golven, terug de plas op. 

Hierdoor ontstaat het fenomeen van een ‘klotsbak’. Door uitgekiend ontwerp van oeverzones kan werk met 

werk worden gemaakt: meer structuur en vegetatie én beperking van de weerkaatsing van golven doordat 

de golfenergie wordt gedempt. Op termijn leidt dit naar verwachting bovendien tot lagere onderhoudskosten, 

aangezien beschoeiingen niet onderhouden of vervangen hoeven te worden. In figuur 3 is indicatief 

aangegeven waar aanleg van dergelijke oevers kan plaatsvinden. 
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Figuur 3. Indicatieve aanduiding van ligging van ontwikkelingsmogelijkheden en natuurvriendelijke oevers bij 
zandeilanden. 

 

In (wind)luwe delen langs zandeilanden is in de oeverzone de mogelijkheid om oevertaluds (verder) te 

verflauwen, om daarmee meer mogelijkheden te geven voor vegetatieontwikkeling. Daardoor ontstaan 

zones met meer water- en moerasvegetatie. In de huidige situatie is een dergelijke ontwikkeling al zichtbaar 

bij zandeilanden 8 en 9. De maatregel behelst: 

• Het verwijderen van de bestaande beschoeiing; 
• Het verflauwen van oeverzones door vergraving en verondieping met zand; 
• Het aanplanten van gebiedseigen moeras-/oeverplanten en wellicht ook drijfbladplanten (gele plomp) om 

de ontwikkeling van vegetatie te bevorderen; 
• Aanleg en/of aangepast beheer van oever- en struweelbeplanting met een breedte van 10 meter. 
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Voor de westelijke oevers van zandeilanden die meer in de overheersende windrichting liggen (bijvoorbeeld 

eilanden 1, 2 en 3) is een ander oeverontwerp nodig om afkalving of wegspoeling na aanleg te voorkomen. 

Hier is een (tijdelijke) beschoeiing nodig. De maatregel behelst: 

• Het verwijderen van de bestaande beschoeiing; 
• Het verflauwen van oeverzones door vergraving en verondieping met zand;  
• Het aanbrengen van een grindbed rond de waterlijn ten behoeve van demping van golfenergie; 
• Het aanbrengen van een beschoeiing of dam (zand met steen)  
• Het aanplanten van gebiedseigen moeras-/oeverplanten en wellicht ook drijfbladplanten (gele plomp) om 

de ontwikkeling van vegetatie te bevorderen; 
• Aanleg en/of aangepast beheer van oever- en struweelbeplanting met een breedte van 10 meter. 

 

Aandachtspunten: 

• Financiering van maatregelen – waarbij bestaande reserveringen voor bij voorbeeld verzonken akkers en 
onderhoud en beheer van zandeilanden worden betrokken.  

• Detaillering van omvang en precieze locaties van maatregelen zijn nog nader te bepalen. Locatiespecifiek 
maatwerk zal uiteraard aan de orde zijn voor verdere uitwerking. 

• Afstemming van de inrichtingsmaatregelen en beplanting op ecologische verbindingsfunctie, op basis van 
nader te bepalen doelsoorten. 

 

5.1.3 Behoud en herstel van publieke legakkers 

Vanuit het Recreatieschap is tot medio 2017 ingezet op het verwijderen van de onder water nog aanwezige 

delen van verzonken, publieke legakkers. Deze liggen aan de zuidzijde van de Zuidplas. Het Recreatieschap 

heeft hiervoor een budget van € 330.000 gereserveerd. Inmiddels is het inzicht ontstaan dat deze verzonken 

legakkers voor de ecologische waterkwaliteit en natuurwaarden van dusdanig belang zijn dat verwijderen 

niet gewenst is, maar juist herstel. 
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De maatregel behelst: 

 Het plaatsen van palen rond de contour van enkele (deels) verzonken legakkers in de Zuidplas (zie 
onderstaande kaart – figuur 4). Niet alle verzonken legakkers zullen worden hersteld. Onderzocht wordt 
nog voor welke legakkers dut het meest kansrijk en uitvoerbaar is. 

 Het opvullen van de ruimte tussen deze palen met snoeihout/wiepen, afkomstig van beheer van 
zandeilanden (recreatieschap) en legakkers (particulieren), en wellicht andere gebieden in de omgeving; 

 Het organiseren van inzameling en transport van snoeihout van zandeilanden en legakkers naar de 
betreffende locaties, en borging daarvan over meerdere jaren. 

 

Deze maatregel resulteert in een structuurrijke habitat, zowel onder als boven het wateroppervlak. Hiervan 

zullen onder meer de visstand (waaronder kwabaal) en watervogels als de krooneend profiteren. 

Tegelijkertijd worden met deze maatregel in de Zuidplas, nabij de ecopassages onder de N201 en de 

faunapassage bij de Geuzensloot onder de A2, stapstenen gecreëerd voor bijvoorbeeld de otter. Ook voor 

de zwarte stern, die foerageert op (onder andere) de Zuidplas, wordt met deze maatregel een waardevol 

rustgebied gerealiseerd.  

Bijkomend voordeel is dat met gedeeltelijk herstel van de legakkerstructuur de strijklengte voor wind wordt 

beperkt, en daarmee ook de golfslag op de plassen.  

Er wordt werk met werk gemaakt doordat snoeihout niet afgevoerd hoeft te worden naar externe locaties, 

maar in het gebied wordt verwerkt. Bovendien zijn legakkers zo weer goed zichtbaar voor bestuurders van 

boten, wat de veiligheid bevordert. En niet in de laatste plaats wordt bijgedragen aan cultuurhistorische 

waarden door herstel en behoud van de legakkerstructuur. 
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Figuur 4. Kaart met beeld van publieke legakkers in de Zuidplas die hersteld kunnen worden ten behoeve van natuur en 
waterkwaliteit (visstand). Dit betreft de blauw aangegeven legakkers in de Noord- en Zuidplas. Bron: Toekomstvisie 
Legakkers. 
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Aandachtspunten: 

• Nader te onderzoeken: voorkomen wegzakken van snoeimateriaal door aanleg van wiepenmatten op de 
waterbodem (voorbeeld Loosdrechtse Plassen). 

• Beheer en onderhoud als gevolg van wegslaan door golfslag en stroming. Jaarlijkse opvulling met 
snoeimateriaal zal noodzakelijk zijn om de gewenste structuur in stand te houden. Dit vraagt om 
(meerjarige) organisatie en eventuele financiering van inzameling en transport van snoeiafval – 
samenwerking tussen gemeente, recreatieschap en particulieren. Hierbij is wellicht koppeling met een 
vuilwaterboot te leggen (zie hieronder). 

• Deze maatregel kan ook voor particulieren van belang zijn in beheer en onderhoud van legakkers – zeker 
in de oeverzone, als onderdeel of vervanging van harde beschoeiing (zie ter illustratie onderstaande 
foto).  

 

5.1.4 Voorkomen lozingen afvalwater – inzameling en transport  

Uit gesprekken met Waternet en stakeholders die betrokken zijn bij het plangebied is gebleken dat 

decentrale verwerking en zuivering van afvalwater niet of nauwelijks kansrijk is. In overleg met alle 

betrokkenen is daarom besloten nader onderzoek te doen naar kosten voor gemeente en particulieren van: 

1. aanleg, uitbreiding en beheer (gekoppeld aan verwachte, technische levensduur) van riolering op 
legakkers; 

2. inzameling en opslag van afvalwater door particulieren op eigen percelen, in combinatie met aanschaf en 
exploitatie van een vuilwaterboot die afvalwater van particulieren ophaalt en transporteert naar een nader 
te bepalen lozingspunt op bestaande riolering. 

 

5.1.4.1 Aanleg riolering 

De mogelijkheden voor aanleg van riolering zijn verkend, gericht op inzicht in te verwachten investerings- en 

onderhoudskosten. De maatregel behelst: 

• Het aanleggen van stroomvoorziening ten behoeve van pompen. Lozing onder vrij verval is niet mogelijk, 

waardoor de riolering zal moeten bestaan uit een persleiding met pompen. In de huidige situatie zijn in de 

niet gerioleerde delen van het plangebied geen nutsvoorzieningen aanwezig voor drinkwater, gas, 

elektriciteit en telecom.  

• Het aanleggen van aansluitingen op legakkers, al dan niet per perceel/gebruiker 

• Het aanleggen van pers-/zuigleidingen tussen legakkers 

• Het aanleggen van pers-/zuigleidingen tussen legakkers en bestaande riolering 

• Het aanleggen van vacuümstations tussen zuig-/persleidingen en bestaande riolering 

• Het aanleggen van vacuümstations tussen zuig-/persleidingen (aansluiting verschillende legakkers) 

• Mogelijke uitbreiding van capaciteit van bestaande riolering. Concreet betekent dit het vervangen van 

bestaande riolering door nieuwe riolering met een grotere diameter. 

 
Indicatief zijn aanlegkosten voor dergelijke maatregelen: 

• Per vacuümstation op land: circa € 50.000,- (meerdere installaties nodig) 

• Zuigleiding per strekkende meter: circa € 125,- 

• Aansluiting per legakker: circa € 15.000,- 

Hiernaast dienen zakelijke rechten gevestigd te worden voor legakkers/percelen én dient een 
stroomvoorziening naar legakkers gerealiseerd te worden.  
 
Voor het realiseren van riolering op alle legakkers bedragen de aanlegkosten voor het gehele plangebied 
hierdoor naar verwachting 2-5 miljoen euro. 
 

Jaarlijkse kosten voor onderhoud worden geschat op circa € 500 per jaar, per aansluiting. Deze relatief hoge 

kosten hangen samen met doorspoelen van zuigleidingen als gevolg van verstoppingen die te verwachten 

zijn door beperkt gebruik in grote delen van het jaar. Daarnaast zullen afsluiters en pompen regelmatig 

onderhoud nodig hebben, los van oplossen van storingen. De kosteninschatting voor onderhoud kent dan 

ook de nodige onzekerheden. Dit wordt versterkt door risico’s ten aan zien van: 

• De grondslag (veen) en de ligging van zuigleidingen. Door verzakking kan schade ontstaan aan leidingen 

en kunnen leidingbreuken ontstaan. Herstel daarvan is niet eenvoudig en kosten  
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• Verstopping van zuigleidingen die niet verholpen kunnen worden door doorspuiten. Door de complexe 

constructie met veel bochten is dit een risico, zeker in combinatie met extensief gebruik buiten het 

recreatieseizoen. 

Gezien de hoge kosten van aanleg en onderhoud van riolering, én de risico’s hiervan, wordt deze maatregel 

niet op grote schaal haalbaar geacht.  

 

5.1.4.2 Inzameling, opslag en transport per vuilwaterboot 

In overleg met stakeholders is de combinatie van 1) inzameling en tijdelijke opslag van afvalwater op 

legakkers (door individuen of collectieven) en 2) inzamelen en transport van afvalwater door een 

vuilwaterboot onderzocht. Een dergelijke vuilwaterboot loost het ingezamelde afvalwater vervolgens op een 

bestaande riolering, bijvoorbeeld bij een jachthaven. 

De maatregel behelst: 

• Aanschaf en aanleg van een opslagtank (met eventuele leidingen) door particulieren – individueel of 
collectief. De benodigde capaciteit van deze opslagtank is afhankelijk van aantal personen en intensiteit 
van verblijf op percelen. Aanlegkosten voor particulieren en bedrijven voor transport en opslag op eigen 
terrein, uitgaande van maximaal vier personen bedragen circa € 500-1500. Uiteraard is dit sterk 
afhankelijk van schaalniveau (individueel of collectief). 

• Aanschaf van een geschikt schip voor inzameling en transport van afvalwater, inclusief daarvoor 
benodigde apparatuur en opslagtanks. 

• Organiseren en borgen van financiering en exploitatie van de vuilwaterboot6. 

 

Aandachtspunten: 

• Draagvlak en commitment omzetten in concrete afspraken over organisatie, financiering en borging 

daarvan voor minimaal de looptijd van het nieuwe bestemmingsplan (2018-2027) – randvoorwaarde: 

iedereen doet mee.  

• Bepalen aanbod in overleg met onder andere BVVL en ondernemers zandeilanden: aantal 

legakkereigenaren, inschatting afvalwatervolume en ophaalfrequentie. 

                                                      

6 Zie voor een voorbeeld: http://www.friesemeren.nl/nl/natuur-en-economie/vuilwaterinzameling/vuilwaterboot 
 

http://www.friesemeren.nl/nl/natuur-en-economie/vuilwaterinzameling/vuilwaterboot
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• Handhaving van inzameling en opslag door particuliere eigenaren van legakkers of percelen op 

legakkers. Uit te werken in handhavingsbeleid door de gemeente. 

 

5.2 Mogelijke mitigerende maatregelen ‘plus-niveau’ 

In de huidige situatie zijn vrijwel alle legakkers voorzien van een harde beschoeiing. Hierdoor ontbreekt een 

geleidelijke overgang van water naar land en ontbreekt structuur in de vorm van bijvoorbeeld vegetatie. 

Onder andere voor de visstand zijn meer onderwaterstructuur en geleidelijke land-waterovergangen 

gewenst. Ook de krooneend, die hinder ondervindt van de bestaande, harde en hoge beschoeiingen, heeft 

baat bij deze maatregel. Met name jonge watervogels kunnen hierdoor makkelijker de oever betreden. Dit 

geldt uiteraard ook voor andere watervogels en zoogdieren. 

Maatregelen gericht op het verhogen van de waarde van oeverzones voor (water)natuur zullen aanvullend 

bijdragen aan KRW- en NNN-doelstellingen. Hieronder worden voorbeelden nader beschreven. 

 

5.2.1 Vissenbossen en afgezonken bomen 

Vergelijkbaar met het herstel van verzonken legakkers is de aanleg van ‘vissenbossen’ of andere wijzen van 

gebruik van snoeiafval, zoals gericht laten afzinken van bomen. Dergelijke maatregelen zijn met name 

gericht op het bieden van structuren onder water, die bewezen effectief zijn voor met name vissen en kleine 

waterdieren (macrofauna). Afhankelijk van de ligging kunnen dergelijke constructies ook dienen als rust- en 

broedgebied voor watervogels. Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen. 

 

Project Vuilwaterboot 

In 2014 is in Friesland voor de duur van drie jaar gestart met het pilotproject Vuilwaterboot. De 

Vuilwaterboot vaart in de maanden juni tot en met september op de Friese wateren. Deze campagneboot 

heeft een installatie aan boord waarmee vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeggezogen kunnen 

worden. Daarnaast vervult de boot een informatieve functie over het belang van schoon vaar- en 

zwemwater. Deze service wordt gratis aangeboden door het recreatieschap Marrekrite.  

Op 24 mei 2016 is een aanvraag voor verlening en aanpassing van het project door Provincie Fryslân 

goedgekeurd. Het project zal met twee jaar worden verlengd, waarbij er wordt geëxperimenteerd met een 

drijvend inleverstation in het buitengebied.  

 

 

 

De boekwaarde van de vuilwaterboot in Friesland bedroeg bijna € 110.000 (bron: Jaarrekening 2016, 

Recreatieschap Marrekrite). De exploitatiekosten van de vuilwaterboot bedroegen €40.000,-- per seizoen, 

op basis van een vierdaagse werkweek en twee man personeel. 
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Dergelijke maatregelen kunnen worden toegepast op kopse kanten van legakkers of in de lengterichting van 

legakkers. Bijkomend voordeel van deze maatregel is de golfdempende werking. 

Aanlegkosten zijn relatief beperkt door gebruik te maken van palen en snoeiafval, uiteraard afhankelijk van 

de omvang van de maatregel. Voordeel is besparing op kosten die gemaakt moeten worden voor afvoer van 

snoeiafval.  

De ervaring leert dat onderhoud door aanvulling van takken/snoeiafval regelmatig nodig is, variërend van 

jaarlijks tot vijfjaarlijks, afhankelijk van ligging, golfbelasting. Door gebruik te maken van gebiedseigen 

materiaal zijn de kosten hiervan beperkt. Onderhoud kan door legakkereigenaren/gebruikers zelf uitgevoerd 

worden. 

 

5.2.2 Drijvende oevers 

Een andere maatregel waarmee win-win situaties gerealiseerd kunnen worden is de aanleg van drijvende 

oevers met vegetatie, ook wel floatlands genoemd. Dit betreft een drijvende constructie waarop planten 

kunnen groeien. De constructie wordt bevestigd aan palen of aan een beschoeiing. Voorzien is aanleg langs 

de oevers van bestaande legakkers. Hieronder zijn voorbeelden van drijvende oevers weergegeven. 

   

De planten die op de constructie groeien vormen leef- en schuilgebied voor diverse diersoorten. Onder water 

onstaat door de wortels van planten een structuur die schuilgelegenheid biedt voor vissen. 

Bijkomend voordeel van dergelijkse voorzieningen is de golfdempende werking, waardoor de achterliggende 

legakker beschermd wordt tegen afslag. Dit sluit aan bij de wens om de structuur van legakkers in de 

Vinkeveense plassen te behouden.  

De lokatiespecifieke golfbelasting is bepalend voor de geschiktheid van locaties voor deze maatregel en 

bepaalt ook de dimensies en constructie van drijvende oevers. Daarmee is een eenduidige kostenraming 

moeilijk te geven. Indicatief wordt uitgegaan van € 150-250 per m2. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfxsKVsInYAhVNCewKHZotAq8QjRwIBw&url=http://vissenbos.nl/referenties/&psig=AOvVaw1GxKok535Xd0PxX_bXWXpq&ust=1513336409835054
http://vissenbos.nl/wp-content/uploads/P10100681.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_ZKGp53YAhWGKewKHevEBNwQjRwIBw&url=http://helkantplant.nl/projecten/&psig=AOvVaw3mUU_G-R8WsNysktoND2l8&ust=1514021281422915
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX_KSbp53YAhXCy6QKHbtPBXIQjRwIBw&url=http://www.focus-wtv.be/nieuws/waterplanten-zuiveren-water-ieper&psig=AOvVaw3mUU_G-R8WsNysktoND2l8&ust=1514021281422915
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Aandachtspunt is dat onderhoud aan deze voorzieningen nodig is om afzinken te voorkomen en de 

gewenste ontwikkeling van oeverplanten te borgen. De levensduur van deze voorziening wordt geschat op 

circa 10 jaar, mede bepaald door dit onderhoud. 

 

5.2.3 Plasbermen  

Aanleg van natuurvriendelijke oevers in de vorm van plasbermen is een mogelijkheid bij relatief brede 

legakkers, waar een deel van de legakker kan worden benut, én bij legakkers waar een relatief ondiepe zone 

langs de legakker aanwezig is.  

Gezien de overwegend grote diepte van plassen zal deze maatregel niet overal haalbaar zijn. 

Deze maatregel heeft vooral meerwaarde voor flora en fauna die gebruik maken van ‘amfibische’ gebieden, 

zoals kikkers, vlinders, diverse (water)vogelsoorten. Voor de visstand en ander onderwaterleven is de 

meerwaarde in het algemeen beperkter.  

Hieronder zijn enkele impressies opgenomen.  

 

   

 

Deze maatregel is en wordt in Nederland veel toegepast in ondiepe veenplassen, zoals de Reeuwijkse 

plassen. Voor de relatief diepe Vinkeveense Plassen is de maatregel moeilijker toepasbaar, vanwege 

stabiliteit van de constructie, wegspoeling van grond en dergelijke. Kosten voor aanleg van geschikte 

constructie worden geschat op € 30-40 per m2, uitgaande van gebruik van een bestaande legakker.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP-5uysYnYAhVEtBQKHRl8BtkQjRwIBw&url=https://www.multituin.nl/portfolio/herstel-daghaven-twaalfmorgen/&psig=AOvVaw2shCX1nxtyJw6L7uVHqnAx&ust=1513336858554944
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0wbfxsYnYAhXGxRQKHcMyC2QQjRwIBw&url=http://www.rtvbodegraven.nl/node/15619&psig=AOvVaw2shCX1nxtyJw6L7uVHqnAx&ust=1513336858554944
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Ervaringen in andere gebieden geven aan dat regelmatig onderhoud en herstel van de constructie 

noodzakelijk is, mede afhankelijk van de golfbelasting en de lokale grondslag. Zoals aangegeven wordt 

verwacht dat dit door de waterdiepte in de Vinkeveense plassen intensiever zal moeten plaatsvinden dan in 

andere gebieden.  

Aandachtspunt is verder het beperken van vraat aan vegetatie door ganzen. Hiervoor kunnen aanvullende, 

afschermende maatregelen nodig zijn.  

 

5.2.4 Natuurvriendelijke oever door verondieping 

Een verdergaande maatregel is de aanleg van ondiepe zones tussen legakkers. Hiermee worden 

geleidelijker gradiënten gerealiseerd tussen ondiep en dieper water, gericht op ontwikkeling van water- en 

oeverplanten. De structuur die deze vegetatie biedt, is van meerwaarde voor alle watergebonden fauna, en 

zeker ook voor de visstand. In onderstaande schetsen zijn hiervoor impressies opgenomen. 

Aandachtspunt is dat hierdoor mogelijk risico’s ontstaan voor bevaarbaarheid van het water tussen de 

legakkers. Dit is uiteraard afhankelijk van de invulling van de maatregel, met consequenties voor 

waterdiepte, beplanting en nautische maatregelen.  

Gezien de aard en impact van deze maatregel zal inzet hiervan naar verwachting alleen haalbaar zijn in 

rustigere gebieden met beperkte vaarbewegingen, die bovendien relatief ondiep zijn. Samenwerking tussen 

eigenaren van legakkers is hierbij noodzakelijk. 

Met deze maatregel zijn, afhankelijk van de precieze afmetingen, constructie en vormgeving, hoge kosten 

gemoeid, onder meer vanwege benodigde aanvoer van grond.  
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5.3 Overige maatregelen 

5.3.1 Gewenste beeldkwaliteit 

Beeldkwaliteit is een belangrijk element voor het behoud of herstel van landschappelijke kwaliteit. Het 

richting geven aan de beeldkwaliteit van huidige en toekomstige ontwikkelingen op de Vinkeveense Plassen 

spitst zich vooral toe op de mogelijkheden die geboden worden op de legakkers en op de zandeilanden. Dit 

wordt onder meer bepaald door de omvang, dimensies, vormgeving en plaatsing van bouwwerken op 

legakkers (zie hoofdstuk 2). In het bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan wordt hier nadere 

duiding aan gegeven, gericht op: 

• Kleurstelling van bouwwerken op legakkers 

• Vorm en materialen van beschoeiingen 

• Typen en maximale afmetingen (met name hoogte) van beplanting op legakkers 

• Plaatsing van bouwwerken op legakkers 

 

In overleg met stakeholders zijn hiervoor eerder mogelijkheden verkend en opgenomen in een Handboek 

Beeldkwaliteit. Hieronder wordt ter illustratie ingegaan op enkele elementen uit dit Handboek. Zoals 

aangegeven wordt dit in een Beeldkwaliteitsplan bij het bestemmingsplan nader uitgewerkt. Nadere 

bepalingen (afmetingen, materialen, kleurgebruik etcetera) worden mede hiervan afgeleid en opgenomen in 

het bestemmingsplan. 

Hieronder zijn enkele voorbeelden uit het Handboek Beeldkwaliteit opgenomen. Dit Handboek omvat de 

landschappelijke anlayse van het gebied en bouwstenen voor een beeldkwaliteitsplan. 
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5.3.2 Aanpak bestaande bebouwing 

Zoals eerder al aangegeven is er sprake van veel illegale bebouwing op de plassen. De gemeente is nu 

voornemens om onder voorwaarden de mogelijkheid te bieden om bebouwing te legaliseren. Daarvoor werkt 

de gemeente een ‘Aanpak bestaande bebouwing’ uit, met als uitgangspunt dat de situatie gedurende de 

planperiode in overeenstemming wordt gebracht met het bestemmingsplan. 

Het uitgangspunt van de aanpak is om er samen met de gebruikers goed uit te komen, zodat aanpassingen 

op een zowel voor de gemeente als de recreanten acceptabele manier kunnen worden uitgevoerd. Een fase 

waarin op inidividuele aanpak afspraken worden gemaakt is onderdeel van de aanpak. Handhaving blijft wel 

de sluitpost van het traject. 

 

5.3.3 Parkeren 

Zowel bij het creëren van mogelijkheden voor verblijf op de legakkers als bij extra ontwikkelmogelijkheden 

op de zandeilanden ontstaat naar verwachting extra parkeerbehoefte. Een eenduidig beeld over de huidige 

beschikbare capaciteit en wanneer, hoe en door wie deze wordt gebruikt is echter niet voorhanden. Om 

maatregelen op het gebied van parkeren hier goed op te kunnen afstemmen is een meer gedetailleerde 

inventarisatie van de beschikbare parkeercapaciteit en de verwachte gebruikers noodzakelijk. 

Voor de gebruikers van de legakkers speelt mee dat deze deels (gelet op het huidige gebruik) al in hun 

parkeerbehoefte worden voorzien. Hoe groote een mogelijk tekort voor deze gebruikers is en waar de 

behoefte dan zit, moet worden bekeken. Dit hangt samen met de ontsluiting over land en water van deze 

eilandjes. 

Voor de zandeilanden gaat het in belangrijke mate om de parkeerbehoefte van nieuwe functies, in hoeverre 

ook sprake is van verdringing van functies en of herinrichting, betere geleiding en andere maatregelen tot 

een structurele oplossing kunnen leiden. 
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BIJLAGE A KAART ZONERING LEGAKKERS EN 
ONTWIKKELINGSGEBIEDEN ZANDEILANDEN 
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