
 

Nieuwersluis, april 2018 

Geachte leden van de gemeenteraad van Stichtse Vecht 

Vereniging Nieuwersluis Bestaat is de dorpsraad van Nieuwersluis, dat fraaie dorp precies in 
het midden van onze mooie gemeente. Wij zetten ons in voor behoud van al het goede in 
Nieuwersluis en, waar nodig en mogelijk, verbetering van de leef-en woonomstandigheden in 
het dorp. Het zal u niet verbazen dat verkeer een onderwerp van voortdurende aandacht voor 
ons is. Verkeer over de weg en over het water! 

Verkeer over de weg: de Rijksstraatweg N402 die door ons dorp loopt en daar plaatselijk 
zeer smal is, en verkeer over het Zandpad. Die andere route door ons dorp, de Mijndensedijk, 
is na goed overleg door de gemeente fietsstraat gemaakt: auto te gast en dan ook nog alleen 
maar voor bestemmingsverkeer. We gaan er vooralsnog van uit dat dat een verbetering is voor 
aanwonenden en de weg (dijk) zelf.  

De N402  is in de dorpskern 30km-zone, maar er zijn weinig automobilisten (en motorrijders) 
die zich daaraan houden. Vooral ’s avonds en ’s nachts lijkt het af en toe een racebaan, met 
alle gevaar en (geluids)overlast van dien. We pleiten al jaren voor handhaving van de 
snelheidslimiet door middel van metingen en flitspalen, maar dat blijkt moeilijk realiseerbaar. 
We doen nu een dringend beroep op u, nieuwe gemeenteraad, ons te steunen in onze acties. 

In de N402 in Nieuwersluis bevinden zich drie zebrapaden. Het is uitsluitend aan de inwoners 
te danken dat hier nog geen ongelukken zijn gebeurd; die kijken namelijk heel erg goed uit 
voordat ze oversteken. Want ze weten dat auto’s (zelfs van de politie, zonder zwaailicht), 
bussen en andere verkeersdeelnemers niet bepaald genegen zijn te stoppen als men bij de 
zebra ‘aanstalten maakt’ om over te steken. We menen dat knipperlichtjes, zoals aangebracht 
in Loenen en Breukelen, zouden kunnen helpen de zebra’s beter zichtbaar te maken. Maar 
omdat de weg in het dorp van de provincie is, is dat moeilijk realiseerbaar. Help ons!  

Het Zandpad wordt autoluw, maar niet tussen de Proosdijweg en Nieuwersluis. Dat is vooral 
belangrijk in het licht van een andere voorgenomen ontwikkeling in de gemeente, de 
bevordering van het toerisme. Daar komen we op terug. 

Verkeer over het water: de Vecht, die wonderschone rivier die vele kernen van onze 
gemeente verbindt. De gemeente heeft vorig jaar een aanzet gemaakt om te komen tot een 
bestemmingsplan Vecht. Wij hebben dat plan bestudeerd en een uitvoerige zienswijze 
ingediend. We hebben daarna overleg gehad met gemeente en waterschap en gaan binnenkort 
praten met andere dorpsraden aan de Vecht. We zullen de voortgang van het 
bestemmingsplan Vecht nauwlettend blijven volgen; als het moet zelfs ‘hinderlijk’.  

Ten slotte het toerisme. De gemeente is voornemens het toerisme op en rond de Vecht en de 
plassen fors te stimuleren. Toeristen uit binnen- en buitenland zouden de Vecht en de 
Scheendijk moeten bezoeken.  We zouden de achtertuin moeten worden van Amsterdam en 



Utrecht. Als we dat lezen, slaat ons de schrik om het hart. We krijgen Giethoornse visioenen. 
Natuurlijk gunnen we iedereen dat hij/ zij kan genieten van onze prachtige Vechtstreek. Maar 
we willen die prachtige Vechtstreek graag prachtig houden. En we vrezen dat te veel 
bezoekers (in grote boten en bussen, of in heel veel auto’s) het kostbare en kwetsbare 
evenwicht van natuur en cultuur zullen aantasten. Ontwikkeling van toerisme is oke, maar wel 
graag op passende schaal. Die passende schaal is een kleine: kleine boten, kleine 
aanlegmogelijkheden, fietsen. desnoods brommen, maar geen touringscars en Grazina-achtige 
vaartuigen.  

Een van de ideeën is de ontwikkeling van een Boulevard Scheendijk. Daar zouden veel 
toeristen naar toe moeten. En die komen allemaal, voor zover ze per bus uit het noorden/ 
westen  komen, langs Nieuwersluis, over de Vechtbrug aldaar en over het Zandpad. Immers, 
de brug in Breukelen is niet toegankelijk voor zwaar verkeer. Maar aan het Zandpad is in de 
zomermaanden ook het natuurzwembad open, met alle verkeer van dien. En het Zandpad 
wordt bereden door zware landbouwvoertuigen. En kent u het bruggetje bij de 
Kraaienestersluis? Het lijkt ons niet zo’n goed idee de Scheendijk groots te ontwikkelen 
zonder voor adequate aan-en afvoerroutes te zorgen.  

Ook als het om toerisme gaat, zal Nieuwersluis Bestaat de ontwikkelingen  nauwlettend, 
eventueel hinderlijk, volgen.   

We rekenen graag op uw wijsheid. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Nieuwersluis Bestaat 

 


