
Toekomstvisie 
Scheendijk



Doel van de bijeenkomst: 
1. Kennis maken met het gebied
2. Inzicht geven in de brede belangenafweging die hier gemaakt moet worden

Programma van de bijeenkomst:
1. Korte presentatie toekomstvisie Scheendijk en vervolgproces
2. Pitches van ondernemers, recreanten, bewoners en belangenorganisaties
3. Lunch en informele contacten
4. Rondleiding langs kansrijke locaties of knelpunten voor de raadsleden



- Historisch perspectief

- Versterking Scheendijk, volgend uit de afspraken uit het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen

- Afweging van belangen

- Duidelijkheid en verbetering kwaliteit Scheendijk

- Eerste resultaten



ONTWIKKELEN 
VRIJETIJDSLANDSCHAP

Toekomstvisie Scheendijk

De Scheendijk Noord 
ontwikkelen tot uitnodigend 
overgangsgebied, waarmee 
de beleefbaarheid en 
toegankelijkheid van het 
achterliggende legakker- en 
plassengebied van de 
Scheendijk wordt vergroot en 
de kwaliteit van de 
recreatieve bedrijvigheid aan 
de Scheendijk wordt 
versterkt.
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VRIJETIJDSLANDSCHAP

Toekomstvisie Scheendijk
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VRIJETIJDSLANDSCHAP



Indicatieve 
toekomstbeelden



ONTWIKKELEN 
VRIJETIJDSLANDSCHAP

DOE JE SAMEN! 





Toekomstvisie Scheendijk
Voorstel plannen en ideeën Jachthaven Alexander Scheendijk 16

Tamara Singels-Spronk
Greet Brinkert-Singels
12 oktober 2019

Duurzame Waterwoning

Tiny House



Initiatiefneemsters Tamara en Greet Singels

Tamara
• 37 jaar geboren en getogen op de Scheendijk
• Echtgenote van Patricia Singels-Spronk
• Derde generatie familie Singels, Jachthaven Alexander

Greet
• 45 jaar geboren en getogen op de Scheendijk
• Echtgenote van Henk Brinkert
• Derde generatie familie Singels, Jachthaven Alexander

Missie:
Een duurzame bijdrage leveren aan het 
woon-, leef- en recreatiegenot op de 
Scheendijk, trekgaten en plassengebied



Uitgangspunten voor de toekomst Jachthaven Alexander

A. Omarmen plannen en ontwikkelingen gemeente Stichtse Vecht met de 
Scheendijk-Noord 300 meter strook

B. Plan en intentie van Tamara en Greet Singels is om de jachthaven in 
lijn met de plannen van de gemeente naar de toekomst toe te 
ontwikkelen

C. Vader en moeder Singels ondersteunen de plannen
D. Ideeën:

1. Een invulling te geven in de jachthaven aan duurzame vaste bewoning dmv (water)woningen
2. In de jachthaven duurzame recreatie ontwikkelen met ’Tiny Houses’
3. Het ontwikkelen van duurzame waterlodges voor korte recreatie in de trekgaten in 

samenwerking met het Plassenschap



Drie concepten, vergroening, duurzaamheid en combinatie
recreatie en vaste bewoning als pijlers onder de plannen

1.Waterwoning
Het nieuwe wonen op water

2.Tiny Houses
De ideale vorm van recreatie

3.Water lodges
Binnen een uur in de natuur

• Luxe uitstraling
• Zonnepanelen, 

Warmtepomp
• Open en licht concept
• Eerste idee 4-6 stuks
• Duurzame bouw
• Mix vast voor vast én

recreatie

• Kleine volwaardige
vrijstaande woningen van 
maximaal 50 - 65 m2 (tbd)

• Gestandaardiseerd ontwerp
• Inrichting voor recreatie
• Rust in aangezicht

• Short stay recreatie
• Uitstekend geschikt om te 

genieten van de trekgaten
• Ontwikkeling concept 

samen met Plassenschap



Stappenplan voor de aankomende jaren

1. Vergroening jachthaven (periode 2020/2021)
a) Groene grens jachthaven aan de Scheendijk
b) Gemeente verschaft gescheiden ondergrondse (?) afvalcontainers waardoor het duurzame

groen concept verder toegepast kan worden
c) Aanzicht vergroenen van looppaden en erfafscheidingen

2. Samenvoegen huur- & erfpachtpercelen (rekening houdend met 
eigendomsrechten)

3. Bewoners en recreanten informeren van nieuwe richtlijnen
en concepten. 
Ondersteuning gemeente nodig bij handhaving

4. Omzetten richtlijnen en concepten
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