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Programma Scheendijk/Kievitsbuurten en 

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
 

Gemeente Stichtse Vecht is in 2017 samen met 21 partners het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 

aangegaan. Dit gebiedsakkoord beoogt de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de 

recreatiesector te moderniseren. Het doel is een aantrekkelijk en toegankelijk landschap te creëren waar natuur en 

recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Jaarlijks wordt een 

voortgangsrapportage opgesteld en de rapportage over 2021 is recent verschenen. Bekijk de 

voortgangsrapportage Aanpak Oostelijke Vechtplassen 2021. Een mooie gelegenheid om u een korte update te 

geven van de projecten waar Stichtse Vecht de trekker van is, of die Stichtse Vecht direct raken. 

 

Naast de projecten vanuit het gebiedsakkoord voert de gemeente ook eigenstandig projecten uit. Deze worden ook 

meegenomen in deze update. Alle projecten vallen binnen de gemeente onder het programma genaamd 

Scheendijk/Kievitsbuurten.  

 

Project: Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten 

Als onderdeel van het ontwikkelen van het vrijetijdslandschap van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen voeren we 

pilots uit om te onderzoeken welk type natuurvriendelijke oever het beste werkt om de natuur te stimuleren en 

tegelijkertijd de legakkers te beschermen. Die werkzaamheden zijn nu (bijna) klaar. We gaan nu twee 

broedseizoenen de pilots monitoren. Daarbij kijken we vooral naar de rietontwikkeling, de inklinking van de 

ingebrachte bagger en de stabiliteit van de nieuwe beschoeiingen. Bij drie pilots monitoren we ook continu de 

zuurstofconcentratie in het water. De monitoring is naar verwachting klaar in oktober 2024. Als de uitkomsten 

positief zijn, wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de beste technieken. Eigenaren van een legakker kunnen die 

gebruiken om ook hun legakker te beschermen met een natuurvriendelijke oever.  

 

Project: Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

Als onderdeel van het project ‘Van dorpslint naar recreatieboulevard’ uit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen is 

onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebied. In Stichtse Vecht is dit belangrijk 
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voor de Scheendijk. Er is inmiddels een algemeen plan gemaakt met uitgangspunten voor het gebied. Dit is 

vervolgens specifiek voor de Scheendijk vertaald naar een schetsontwerp. Uitgangspunt hierin is de Toekomstvisie 

Scheendijk geweest. Een klankbordgroep met betrokken bewoners en ondernemers aan de Scheendijk denkt 

hierover met ons mee. Het plan is gereed en dient als input voor het project herinrichting Scheendijk. 

 

Project: Herinrichting Scheendijk 

De komende jaren is planmatig onderhoud nodig aan de Scheendijk. We gebruiken dit moment om een 

kwaliteitsimpuls te geven. Op de Scheendijk zal een herinrichting van de openbare ruimte plaatsvinden. De 

middelen hiervoor zijn reeds gereserveerd en het is de bedoeling dat de definitieve herinrichting in 2024 wordt 

uitgevoerd. Op korte termijn wordt in ieder geval opnieuw regulier onderhoud uitgevoerd om actuele problemen 

aan te pakken met het wegdek en het groenonderhoud.  

 

Project: Handhaving en legalisatie Scheendijk 

Als onderdeel van de Toekomstvisie Scheendijk wordt ook een inventarisatie uitgevoerd van de huidige bebouwing 

en het gebruik ervan op de Scheendijk. Vandaaruit kan een programma worden opgezet voor de handhaving van 

overtredingen. Ook volgen hier mogelijk aanpassingen van de planregels of het legaliseren van de overtreding 

(aanvraag omgevingsvergunning) wanneer de geconstateerde overtredingen geen gevolgen hebben voor de 

veiligheid en niet strijdig zijn met het ontwikkelbeeld voor de Scheendijk. 

 

Het veldwerk voor deze inventarisatie is inmiddels afgerond. Deze informatie wordt toegevoegd aan de informatie 

die bij de gemeente al beschikbaar is. Op basis van deze gegevens maken we een advies, en dat leggen we te 

zijner tijd voor aan de raad.  De resultaten van de inventarisatie zijn in Q3 2022 beschikbaar. Voor de legakkers die 

mogelijk geschikt zijn voor legalisatie van overtredingen gaat de gemeente kijken wat er in het beleid en de kaders 

daarvoor aangepast moet worden. Dit kan alleen als ook de provincie Utrecht toestemming geeft.  

 

Project: Pilot vitale vakantieparken 

Gemeente Stichtse Vecht doet ook mee aan een pilot Vitale Vakantieparken van de provincie Utrecht. In deze pilot 

zijn de mogelijkheden verkend om vakantieparken in de provincie Utrecht toekomstbestendig te maken door te 

(re)vitaliseren, transformeren en excelleren. Op de Scheendijk doen drie vakantieparken mee. Het rapport komt 

binnenkort beschikbaar. Er is onderzocht hoe te komen tot een toekomstperspectief voor ieder park. Met als doel 

een kwaliteitsimpuls te geven aan de verblijfsrecreatie in de provincie Utrecht. In dit advies zijn de opbrengsten van 

deze verkenning uitgewerkt.  

 

Stichtse Vecht neemt de resultaten mee in het vormgeven van het nieuwe ruimtelijke kader. Tevens is gebleken 

dat de samenwerking tussen de provincie en gemeente essentieel is om hier stappen in te kunnen zetten. Deze zal 

ook naar de toekomst worden voortgezet.  

 

Project: Haalbaarheidsstudie naar LegakkerFortenpad 

Een wandelpad van Fort Tienhoven naar Fort Spion, en onderweg genieten van het unieke cultuurhistorische 

legakkerlandschap van de Kievitsbuurten en de natuur in Polder Mijnden: de Aanpak Oostelijke Vechtplassen gaat 

onderzoeken of zo’n Legakker Forten pad financieel en technisch haalbaar is, en of er voldoende draagvlak is bij 

de stakeholders in het gebied. Verwachte datum dat het haalbaarheidsonderzoek gereed is, is Q1 2023. 

 

Project: Baggeren 

In november 2022 begint vanuit de Aanpak Oostelijke Vechtplassen het baggeren van de Loosdrechtse Plassen. 

Overtollig slib wordt verwijderd zodat de plassen beter bevaarbaar worden, de waterkwaliteit verbetert en de natuur 

de kans krijgt zich te ontwikkelen. Gemeente Stichtse Vecht heeft het mogelijk gemaakt dat de bagger van fase 1 

(dat is herbruikbare bagger uit de 1e tot en met de 5e plas) wordt opgeslagen in de polder Mijnden Zuidwest. Dit is 

nadrukkelijk geen bagger van de jachthavens (fase 2). Niet alleen met de eigenaar van de grond zijn afspraken 



 

 

 

 

 

 
3 RaadsInformatieBrief  |  9 september 2022 

 

  

1 juni 2012 

gemaakt over het baggerdepot, ook met de omwonenden van het depot zijn gesprekken gevoerd en daar waar 

nodig afspraken gemaakt. 

 

Het baggeren van fase 1 duurt naar verwachting tot medio 2024. In totaal wordt er ongeveer 115.000 m3 

gebaggerd. De bagger wordt eerst te drogen gelegd op het aangrenzende perceel, de polder Mijnden Zuidwest. 

Eenmaal droog - naar verwachting eind 2025 - wordt de uitgedroogde bagger verspreid over het perceel.  

 

Informatiemarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen 

Op dinsdag 11 oktober vindt tussen 17.30 en 20.30 uur de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen plaats in een 

voormalig kerkgebouw aan de Oud Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht. U kunt binnenlopen wanneer het u schikt. 

U bent van harte welkom. Klik voor de uitnodiging voor de Informatiemarkt op Meer weten over de Aanpak 

Oostelijke Vechtplassen? Dit is uw kans! 

 

Op de informatiemarkt komen onder andere projecten Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de 

Kievitsbuurten en Ontsluiting en toegankelijkheid aan bod. Bij beide projecten vervult de gemeente Stichtse Vecht 

een trekkersrol. In een aparte tent direct naast de kerk wordt een ruimte ingericht voor meer informatie over de 

baggerprojecten. Het baggeren van de 1e tot en met de 5e Loosdrechtse Plas gaat eind dit jaar van start.  

 

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