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1 Inleiding 
 
1.1 Doel van de analyse en visie 
Een dorspontwikkelingsplan (DOP) Loenersloot is een plan dat wat de bewoners van Loenersloot 
belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Een DOP bestaat uit een analyse, een visie op de 
toekomst die 10 tot 15 jaar vooruit kijkt en een uitvoeringsplan gericht op de nabije toekomst. Dit 
document bevat analyse en visie. Het uitvoeringsplan zal een apart document worden wat regelmatig 
geactualiseerd zal worden. Hoofdstuk 2 van dit document betreft de analyse, hoofdstuk 3 en 4 
bevatten de visie van de bewoners op de toekomst van hun dorp. Het is de bedoeling de DOP 
Loenersloot, indien nodig, iedere 5 jaar te herzien. 
 
Een DOP gaat over de leefbaarheid van Loenersloot. Dat is een erg breed begrip, maar belangrijk is 
hier op te merken dat het vooral gaat om de bewoners, en wat voor hen van belang is. Het begrip 
leefbaarheid kent bovendien “harde” en “zachte” componenten. Het behelst zowel zaken als inrichting 
en beheer van openbare ruimte als sociale cohesie: alle aspecten die samen maken dat het goed 
wonen is in Loenersloot. 
 
 
1.2 Schets van het traject 
Het dorpsontwikkelingsplan Loenersloot moet  gedragen worden door de bewoners van het dorp. 
Daarom is het belangrijk dat de bewoners goed betrokken worden bij het opstellen ervan. Het traject 
om te komen tot het plan wordt op maat gemaakt voor Loenersloot.  
 
In de eerste helft van 2013 is de eerste concept analyse gemaakt. De analyse is gebaseerd op 
statistieken  en gesprekken met o.a.  woningcorporatie Vecht en Omstreken, de wijkagent, 
vakambtenaren, Dorpsraad Loenersloot, de jongerenwerker etc..In september 2013 is de analyse 
voorgelegd aan de bewoners. Die bijeenkomst gaf inzicht in de zaken die spelen onder de bewoners 
en inzicht in de problemen of ontwikkelingen die de bewoners voor de toekomst het belangrijkst 
vinden: waar ligt de toekomst van Loenersloot? 
 
Na de bewonersbijeenkomst is de analyse verder afgerond. De prioriteiten voor de toekomst, zoals 
benoemd op de bewonersavond, worden benoemd in de visie. Deze visie werd eerst aan de 
dorpsraad voorgelegd en daarna aan het dorp (via de site van de dorpsraad). De opmerkingen zijn 
verwerkt en de visie is ter vaststelling  aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders 
en de raad. 
 
In 2014 volgt het uitvoeringsplan waarin de visie wordt vertaald in acties voor de komende paar jaar. 
Deze acties worden niet alleen uitgevoerd door de gemeente, maar ook door bijv. bewoners, 
ondernemers, provincie en andere relevante partijen. Ook het uitvoeringsplan zal in samenwerking 
met de dorpsraad en de bewoners worden opgesteld. 
 
 

2 Een portret van Loenersloot 
Dit document bevat een visie op de toekomst van het leven in Loenersloot. Een algemene definitie 
van leefbaarheid luidt als volgt; ‘geschikt om erin of ermee te kunnen leven’ (Van Dale, 1997). 
Leefbaarheid gaat over de relatie tussen de bewoners en hun omgeving. Dat Loenersloot geschikt is 
om erin te leven is duidelijk. De mate waarin wordt bepaald door verschillende aspecten: de 
bereikbaarheid, voorzieningen, de bewoners en hun beleving van het dorp, beheer openbare ruimte, 
woningvoorraad. In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten belicht: het verhaal bij het dorp, 
mede bepalend voor de identiteit ervan (par 2.1), de bereikbaarheid en relatie met de omgeving (par 
2.2), de fysieke leefomgeving en woningvoorraad (par 2.3), de bewoners (par 2.4), de voorzieningen 
(par 2.5) en de beleving van de bewoners (par 2.6). Dit alles samen geeft een goed beeld van het 
dorp, een portret van Loenersloot in al haar aspecten. 
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2.1 Korte geschiedenis 
De oudst bekende vermelding van Loenersloot stamt uit de 11e eeuw. Er wordt dan melding gemaakt 
van  Lonora laca (uit een goederenlijst van de Utrechtse Bisschop), in 1156 van Lonreslothe en in 
1840 van Loendersloot. De naam Loenersloot komt voort uit het grondwoord slote 'sloot' (in 
concurrentie met het Oudnederlandse laca 'waterloop'  en lônara 'van de bewoners van Loenen'.  
In vroegere eeuwen waren veeteelt en zuivelbereiding en in mindere mate landbouw en warmoezerij 
de belangrijkste bronnen van bestaan. Het dorp telde in 1840 slechts 120 inwoners. In 1870 waren dat 
er 137.  

 
 

De geschiedenis van het dorp is het meest voelbaar in het kasteel. Kasteel Loenersloot is een kasteel 
en ridderhofstad in Loenersloot, gelegen aan de linkeroever van de Angstel. Het kasteel wordt in 1258 
voor het eerst genoemd. Het bestond toen waarschijnlijk slechts uit een woontoren. Het bleef in de 
familie Van Loenersloot tot 1516.  Toen werd het verkocht aan de familie Van Amstel van Mijnden. In 
1707 kwam het kasteel in bezit van Diederik Johan baron van Stepraedt, die het in 1766 verkocht aan 
Hendrik Willem van Hoorn. Deze wilde het geheel afbreken, maar ging vier jaar later failliet en 
verkocht het kasteel aan Andries Strick van Linschoten. 

Vanaf de bouw van de toren in ca 1250 is er aangebouwd en weer afgebroken door  verschillende 
eigenaren. Als eerste is in 1350 de grote ridderzaal gebouwd. De laatste grote verbouwing vond 
plaats circa 1773-1780. Toen heeft toenmalige eigenaar Andries Strick van Linschoten een 
lusthof/buitenplaats van gemaakt. De andere delen van het kasteel dateren uit de 18e eeuw. M.F.M. 
baronesse van Nagell was de laatste bewoner. Zij droeg het kasteel in de 20e eeuw over aan de 
Stichting Kasteel Loenersloot. Inmiddels is het kasteel in beheer bij ‘het Utrechts Landschap’ dat het 
heeft gerestaureerd. Het is op afspraak te bezichtigen.  

Het dorp Loenersloot ontstond in de 16e eeuw als een kleine concentratie van bebouwing dat deel uit 
maakte van een agrarisch bebouwingslint. Onder de bebouwing waren een kapel en een rechthuis. 
De kapel werd al voor 1339 door de heren van Loenersloot gesticht. In het midden van de 18e eeuw 
kreeg het rechthuis haar huidige verschijningsvorm. Hierbij werd de kapel gesloopt. De rest van de 
bebouwing bestond in die tijd uit boerderijen. Eén van deze boerderijen stamt uit 1594. Van een echt 
dorp was er in de 18e eeuw nog geen sprake. Het nog bestaande landschapspark ten noorden van 
het kasteel werd omstreeks 1800 aangelegd. In de periode 1850-1940 zijn er weinig veranderingen in 
de bebouwingsstructuur van Loenersloot. Er was in de jaren ‘30 sprake van enige verdichting langs de 
weg naar Loenen. De ontwikkeling is vrij representatief voor de kleinere dorpen langs de Vecht en 
Angstel die niet direct aan de spoorlijn of Merwedekanaal lagen waar voornamelijk sprake was van 
enige verdichting in de bestaande woningbouw.  

In de jaren 1962-1968 verrees oostelijk van de Rijksstraatweg een nieuwe wijk. Deze werd in 1971 
uitgebreid en in 1984 verder uitgebreid. Tot 1964 vormde het dorp een zelfstandige gemeente, daarna 
hoorde het tot 2011 bij de gemeente Loenen. Vanaf 2011 hoort Loenersloot bij de gemeente Stichtse 
Vecht. Op dat moment staan er 210 woningen waarin 505 mensen wonen. (bronnen: Wikipedia, CBS, 
GBA en bestemmingsplan). 
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2.2 Loenersloot in zijn omgeving 
Het kleine dorp Loenersloot vindt zich ingeklemd tussen infrastructuur van bovenprovinciale schaal, 
zoals het Amsterdam Rijnkanaal, de rijksweg A2 en het spoor van Utrecht naar Amsterdam. Vanuit het 
dorp is de grootschalige infrastructuur in de directe omgeving goed merkbaar zowel wat betreft zicht 
als geluid. De N201, die het dorp verbindt met de A2 en Hilversum, snijdt het dorp in twee delen: 
noord en zuid. 
 
Het beeld van Loenersloot wordt gekenmerkt door de openheid van het vlakke polderlandschap in 
contrast met de bebouwing van het dorp Loenersloot en het nabij gelegen slot. De open, laagliggende 
en onbebouwde polders rond het dorp lopen door tot de randen van de bebouwing van Loenersloot. 
Langs het Amsterdam Rijnkanaal, aan de westzijde van het dorp ligt de vier sporen brede spoorlijn 
Amsterdam-Utrecht. Ten noorden van het slot Loenersloot ligt een parkbos behorende bij het 
slotterrein.  

De N201 ontsluit Loenersloot via de Rijksstraatweg 
en de Binnenweg. De planmatige uitbreidingen van 
het dorp zijn via twee zijstraten van de Rijksstraatweg 
te bereiken, de Voorburgstraat en de Slotlaan. De 
Slotlaan verbindt via de ophaalbrug over de Angstel 
de westelijk gelegen boerderijen en het slot 
Loenersloot met de Rijksstraatweg. Voor langzaam 
verkeer is onder de N201 een fietstunnel aangelegd. 
 
Door Loenersloot stroomt de Angstel. De Angstel is 
bevaarbaar voor kleinere schepen waarbij de 
verschillende bruggen met de hand bediend worden. 

De Angstel komt het dorp binnen onder de N201 door. In het dorp maakt de rivier een lichte bocht 
naar het westen waarbij aan de oostzijde de bebouwing van Loenersloot ligt, aan de westzijde ligt het 
slot Loenersloot met de slotgracht die in rechtstreekse verbinding staat met de Angstel 
 
Door de ligging nabij grote uitvalswegen zijn de bewoners van Loenersloot voor veel voorzieningen 
gericht op Amsterdam, Loenen en Abcoude. Vooral voor de auto is Loenersloot zeer goed ontsloten, 
met andere vervoermiddelen zijn de voorzieningen in de omgeving al snel te ver of te onhandig te 
bereiken. De enige OV verbinding is bus 120 die stopt aan de Rijksstraatweg en die 2x per uur naar 
Amsterdam of Utrecht (via Loenen, Breukelen, Maarssendorp) rijdt. In Loenen stopt nog bus 122 naar 
Hilversum. De dichtstbijzijnde treinstations zijn te vinden in Breukelen en Abcoude. 
 
2.3 Hoe ziet het dorp eruit  
Loenersloot is een klein, rustig groen dorpje aan de Angstel in de noordelijke helft van de gemeente 
Stichste Vecht. Loenersloot is met 490 inwoners en 210 woningen duidelijk een van de kleinere 
kernen van de gemeente. Loenersloot wordt door de N201 en groen doorsneden en bestaat uit twee 
delen: een noordelijk deel en een zuidelijk deel die in karakter duidelijk van elkaar verschillen.  

Beeldbepalend voor noordelijk Loenersloot is het 
karakteristieke slot Loenersloot. Dit deel van 
Loenersloot wordt ontsloten door de Rijksstraatweg 
en van daaruit de Slotlaan en de Voorburgstraat. De 
woonbebouwing concentreert zich aan de oostzijde 
van de Rijksstraatweg. Aan de westzijde bevindt zich 
het door groen omsloten slot. Langs de 
Rijksstraatweg bevindt zich veel losstaande 
bebouwing terwijl de bebouwing van de oostelijk 
gelegen straten planmatiger van opzet is. Opvallend 
is dat direct achter de woningen langs de 
Rijksstraatweg de woningdichtheid gering is. Alleen 

langs de verbindingsstraten, de Slotlaan en de Voorburgstraat staan enkele woningen. Vanaf de 
kruising met de P.N. Kruiswijkstraat vindt een verdichting van het stratenpatroon en daarmee het 
aantal woningen plaats. De uitbreidingen zijn herkenbaar aan hun rechte lijnen en bijpassende 
bebouwing in de vorm van twee-onder-een-kap- en rijenwoningen. De woningen bestaan uit 
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bouwblokken van twee bouwlagen en een kap en 
kennen een vaste voorgevelrooilijn. Uitzonderingen 
hierop vormen de woningen aan de P.N. 
Kruiswijkstraat, het Nesciolaantje en de Hollandstraat 
waar vrijstaande woningen staan die een 
verspringende rooilijn kennen. De kleur van de 
kappen varieert per uitbreiding, maar is overwegend 
donker. De situering van de bouwblokken is vrijwel 
overal oost-west georiënteerd. Alleen de woningen 
langs de Stichtstraat zijn noord-zuid georiënteerd. 
 
Loenersloot Zuid is anders van karakter. Dit deel 
wordt ontsloten door de Binnenweg. Het westelijk 
deel is alleen aan één zijde bebouwd, aan de overzijde bevindt zich slechts  een nutsgebouw en 
enkele parkeervakken. Vanaf de verbindingsweg naar de N201 loopt de Binnenweg schuin weg van 
de N201 en ontstaan aan de noordzijde ruimte voor woningen. Vrijstaande, twee-onder-een-kap-
woningen en een enkel rijtje wisselen elkaar af. Er bevindt zich hier een grote bandenhandel. Aan de 
zuidzijde is er tussen de bebouwing een garage en daar waar de Binnenweg overgaat in de 
Polderweg enkele voormalige agrarische gebouwen die nu een bedrijfsbestemming hebben. 
 
De gemiddelde woningwaarde bedroeg in 2012 € 391.000,-. Dat is tamelijk gemiddeld voor de kleine 
kernen in de gemeente Stichtse Vecht maar een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde dat € 
232,000,- bedraagt. 78% van de woningen zijn koopwoningen, dat is veel, in de gemeente Stichtse 
Vecht is gemiddeld 62% koopwoning. De overige betreffen huurwoningen. Slechts 6% van de 
woningen is in handen van een woningcorporatie (Vecht en Omstreken). De rest van de 
huurwoningen wordt verhuurd door particulieren. De corporatiewoningen worden bij leegkomst 
verkocht. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
De openbare ruimte bestaat voornamelijk uit groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en 
verkeersvoorzieningen zoals wegen en parkeerplekken. Het groen is met name aanwezig als 
grasberm en -talud langs watergangen en wegen. De speelplekken bevinden zich tussen de woningen 
van de uitbreiding aan de noordoostzijde van het dorp. Over onderhoud aan wegen, paden en 
openbaar groen is men iets minder tevreden dan gemiddeld voor de Stichtse Vecht.  (bron: 
veiligheidsmonitor 2011). Sinds halverwege 2013 geldt in Loenersloot een ander beheerregime 
(IBOR) en lijkt de waardering voor het onderhoud toe te nemen. 

 

Woningen, Gemiddelde waarde in 2011 

Regio's 
 

Loenersloot 391.000 
Stichtse Vecht 305.000 

Nederland 237.000 

 
euro 

Woningen, Huur en koop in 2011 

Regio's Huur Koop 
Loenersloot 22 78 

Stichtse Vecht 37 62 
Nederland 44 55 

 
% 
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In Loenersloot is het autobezit hoog. Dat is te zien in de straten van het dorp. In de avonden wordt het 
dorp zo vol geparkeerd dat het de toegankelijkheid van straten soms belemmert. De openstelling van 
het slot voor publiek draagt daaraan bij. Weliswaar is er een bezoekersparkeerplek maar voor 
mindervaliden en ouderen is die soms te ver. Die parkeren dan toch in de krappe straten van het dorp 
wat de parkeerdruk nog doet toenemen. Met name bij de Slotlaan levert dit problemen op. 
 

Motorvoertuigen, Personenauto's per huishouden in 2011 (bron: CBS) 
Regio's 

 
Loenersloot 1,4 
Stichtse Vecht 1,1 
Nederland 1,0 

 
aantal 

 
2.4 Wie wonen er 
In Loenersloot wonen ongeveer 505 individuele Loenersloters (bron: GBA 2013). Die verschillen 
uiteraard van elkaar. Toch is er wel iets algemeens te zeggen over de gemeenschap van Loenersloot.  
 
In vergelijking met de rest van de gemeente en met Nederland kent Loenersloot bovengemiddeld veel 
bewoners ouder dan 45 . De groep van 45 tot 64 jaar oud is het meest vertegenwoordigd Dat wil 
zeggen dat in de komende decennia Loenersloot zal vergrijzen. De groepen jonger dan 45 zijn minder 
goed vertegenwoordigd in het dorp. Met name de groep van 15 tot 44 jaar oud is naar verhouding 
klein. Aangezien dit de leeftijdsgroep betreft die doorgaans kinderen krijgt wil dat zeggen dat er weinig 
aanwas verwacht mag worden. Met de huidige verstopte woningmarkt  en lage mobiliteit van 
bewoners is dit een punt om rekening mee te houden. Voorzieningen voor kinderen kunnen hierdoor 
in de toekomst in gevaar komen.  Kanttekening daarbij is dat uit de gemeentelijke administratie blijkt 
dat Loenersloot in de afgelopen 3 jaren (zo jong is onze gemeente) met 9 bewoners is gegroeid. 
 

Bevolking, Leeftijdsopbouw in 2011  
Regio's 0-14 jr 15-24 jr 25-44 jr 45-64 jr >65 jr 

Loenersloot 17 9 18 35 21 
Stichtse Vecht 18 11 25 31 15 
Nederland 17 12 27 28 16 

 
% 

 
 
De groep van 65 jaar en ouder is bovengemiddeld groot. In 2009 gaf 40% van de ouderen in de 
gemeente Loenen aan zich wel eens tot vaak eenzaam te voelen (bron: ‘eenzaamheid herkennen’ 
door GGD midden Nederland, 2009). Hoe dit cijfer zich vertaalt naar nu in Loenersloot is niet bekend. 
In Loenersloot zijn naar verhouding iets meer dan gemiddeld mensen die begeleiding ontvangen 
vanuit de WMO (Impactmonitor begeleiding Stichtse Vecht 2012). Het betreft echter alsnog maar een 
paar mensen, het is immers een klein dorp. 
 
Loenersloot telt 205 huishoudens. 40% van de huishoudens betreffen tweepersoonshuishoudens, er 
zijn  naar verhouding erg weinig eenpersoonshuishoudens. Hoewel het aantal gezinnen iets lager ligt 
dan gemiddeld voor de gemeente telt het gemiddelde huishouden toch 2,4 personen. Dat is aan de 
hoge kant. Dit zou erop kunnen wijzen dat er een aantal grotere gezinnen woont (bron: CBS, 2011). 
 

 

Aantal huishoudens 

Loenersloot 205 

Stichtse Vecht 26.760 

Nederland 7.473.440 

 
aantal 

 

Gemiddelde huishoudengrootte 

Loenersloot 2,4 

Stichtse Vecht 2,3 

Nederland 2,2 

 
aantal 

 

Huishoudens samenstelling 
Regio's 1pers 2pers >2pers 

Loenersloot 25 40 35 
Stichtse Vecht 31 30 39 

Nederland 37 29 34 

 
% 
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In onderstaande tabel is te zien dat men in Loenersloot gemiddeld behoorlijk veel verdient, maar dat 
er een kwart van de huishoudens een laag inkomen heeft. Dat wil zeggen dat de verschillen binnen 
het dorp behoorlijk groot zijn. 
  

Fiscaal maandinkomen per persoon, bron CBS jaargang 2009 

 

Gemiddeld inkomen 
per 
inkomensontvanger  

Huishouden 
met laag 
inkomen 

Huishouden 
met hoog 
inkomen 

Huish. 
onder of 
rond 
sociaal 
minimum 

  1 000 euro % % % 
Breukelen (=Breukelen Midden en Noord) 33,7 40 25 7 
Nijenrode-Noord (= Broeckland) 42,2 17 45 3 
Nieuwer ter Aa 41,5 31 40 2 
Kockengen waaronder Wagendijk 31,2 28 30 3 
Loenen 34,8 37 26 4 
Nieuwersluis 53 20 46 9 
Loenersloot 46,7 26 50 7 
Vreeland 38,4 36 36 5 
Oud-Over 48,7 13 57 0 
Nigtevecht 43,1 25 41 2 
Maarssen 45,3 21 42 4 
Duivenkamp, Pauwenkamp en Spechtenkamp 27,9 36 16 7 
Fazantenkamp, Reigerkamp en Valkenkamp 33,4 19 33 3 
Bloemstede en Boomstede 28,8 28 21 2 
Oud-Zuilen 44,9 16 57 4 
Tienhoven 37,3 36 35 0 

 
 
De hierboven genoemde cijfers gelden voor geheel Loenersloot. Toch zijn er opvallende verschillen 
tussen Loenersloot Noord en Loenersloot Zuid. Dat wordt duidelijk op onderstaande kaartjes waarbij 
de verdeling van de verschillende leeftijdsgroepen in kleur is aangegeven. Loenersloot Noord kent 
een beduidend jongere populatie dan Loenersloot Zuid. Dit inzicht kan helpen bij bijvoorbeeld het 
zoeken naar een goede locatie waar de jongeren van Loenersloot terecht zouden kunnen.  
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Fiscaal maand inkomen per persoon 

 

Uit gesprekken blijkt dat er een cultuurverschil is 
tussen Loenersloot Noord en Loenersloot Zuid. 
De bewoners van Loenersloot Noord zijn, meer 
dan op Zuid, naar het dorp gekomen vanwege 
de rust en de nabijheid van hun werk in, veelal, 
Amsterdam. In Loenersloot Zuid is men vaker 
geboren en getogen Loenersloter. Een 
belangrijk ander cultuurverschil betreft de kleine 
christelijke gemeenschap op Zuid, die zich voor 
kerk en school meer richten op Loenen dan op 
Loenersloot Noord. 
 
Het verschil laat zich ook zien in het gemiddeld 
inkomen in de beide delen. Dat ligt in Noord 
beduidend hoger dan in Zuid, zie de figuur 
hiernaast. 

 
Doordat Loenersloot weinig voorzieningen heeft waar de bewoners elkaar kunnen treffen, zijn er niet 
veel gezamenlijke activiteiten. De jaarlijkse zomer BBQ en de winterborrel zijn daardoor belangrijke 
activiteiten die goed bezocht worden. Ook aan het ‘rondje Loenersloot’, een (gewenst) wandelpad dat 
noord en zuid verbindt zonder dat men grote infrastructuur hoeft over te steken, wordt door de 
bewoners veel waarde gehecht. Het helpt de eenheid te bewaren. 
 
2.5 Wat kun je er doen 
Een belangrijke trekpleister voor Loenersloot is het karakteristieke en beeldbepalende slot dat sinds 
kort voor publiek toegankelijk is. Verder zijn er niet veel voorzieningen voor toeristen. Het 
dichtstbijzijnde café bevindt zich in Baambrugge.  
 
Voor bewoners zijn er niet zo veel voorzieningen, daarvoor is het dorp te klein. Er is wel een 
basisschool. Het betreft een kleine montessorischool die ook leerlingen van buiten Loenersloot 
aantrekt. Ouders/kinderen die zich niet kunnen vinden in deze onderwijsfilosofie gaan veelal naar 
Loenen voor de (o.a. protestant christelijke) basisschool. Voor kinderopvang maakt men veelal gebruik 
van ‘Het woelige nest’ in Baambrugge. Er zijn geen winkels, geen pinautomaat, geen dorpshuis, geen 
sportclub, geen kerk. Voor veel dagelijkse voorzieningen zijn de bewoners gericht op Loenen, waar 
een winkelcentrum is, verschillende kerken, medische voorzieningen en sportvoorzieningen en 
aanbod vanuit welzijnswerk voor ouderen en jongeren. Er zijn weinig verenigingen actief in 
Loenersloot. 

65 plussers 

 
 

Kinderen jonger dan 14 jaar  
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In het dorp zijn opvallend veel speelplekken, die worden dan ook erg gewaardeerd door de bewoners 
(veiligheidsmonitor 2011). Voor jongeren zijn er echter geen voorzieningen. Wel worden er vanuit het 
leefbaarheidsbudget bankjes toegevoegd. 
  
Voor grootstedelijke voorzieningen is men vooral gericht op Amsterdam. Met de auto erheen en dan 
parkeren bij een goede OV voorziening de stad in is een goede manier om snel tot in het centrum van 
de hoofdstad te komen. 
 
De Loenersloter is opvallend ondernemend van aard. Alleen al op de site van de dorpsraad hebben 
zich 30 ondernemers uit Loenersloot aangemeld (plus nog wat van net daarbuiten). Het gaat dan om 
ondernemers van allerlei soort: coaching, catering, ict advies, glazenwasser, hoveniers. Vooral de 
bouw- en techniek is overmatig vertegenwoordigd. Deze laatste bevinden zich aan de Rijksstraatweg 
maar vooral aan de Binnenweg, in Loenersloot Zuid dus. 
 
Als Loenersloters zelf iets willen organiseren voor hun dorp, een bewonersbijeenkomst bijvoorbeeld, 
mogen ze daarvoor veelal gebruik maken van de ruimtes in de basisschool, de gymzaal of het plein. 
Ook is er de jaarlijkse BBQ die wordt gehouden op het Zomerplein aan de Voorburgstraat. Deze wordt 
goed bezocht.  
 
2.6 Hoe is het om in Loenersloot  te wonen  
De bewoners van Loenersloot zijn gehecht aan hun dorp. Volgens de veiligheidsmonitor geeft 82% 
aan zeer gehecht of gehecht te zijn aan het dorp. Dat behoorlijk boven het gemeentelijk gemiddelde 
van 68%.  
 
Uit de veiligheidsmonitor 2011 blijkt dat de Loenersloter de leefbaarheid waardeert met een 
rapportcijfer 7,2. Dat is voldoende, maar minder goed dan gemiddeld voor de gemeente of zelfs voor 
Nederland. Deze lagere waardering lijkt vooral voort te komen uit overlast van verkeer en angst voor 
inbraken. In gesprekken met bewoners blijkt ook angst voor rampen op bijv. het Amsterdam 
Rijnkanaal of het spoor een rol te spelen. 
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Uit de monitor blijkt dat de woonomgeving hoger dan gemiddeld gewaardeerd wordt. Ook de sociale 
cohesie wordt hoger dan gemiddeld gewaardeerd. Sociale overlast, vermogensdelicten (fietsdiefstal, 
diefstal uit auto’s, vernieling, woninginbraak) en bedreiging komen opvallend weinig voor.  

 
 

 
Van de bewoners van Loenersloot verwacht 71% dat het dorp zo leefbaar zal blijven als het is, 20 % 
verwacht dat het achteruit zal gaan en 9% verwacht dat het dorp in de toekomst een fijnere plek is om 
te wonen. 
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3 Goede en slechte kanten, kansen en zorgen 
 
In het vorig hoofdstuk werden de verschillende aspecten beschreven die samen de leefbaarheid van 
Loenersloot bepalen. In dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten worden gewaardeerd en 
onderzocht waar de kansen en zorgen liggen  voor de toekomst. De analyse is gebaseerd op de 
inbreng van bewoners tijdens de goed bezochte visiebijeenkomst van 26 september 2013 en 
gesprekken met verschillende sleutelfiguren zoals de leden van de Dorpsraad Loenersloot, de 
wijkagent, de jongerenwerker, verschillende vakambtenaren, de sociaal cultureel werker en de 
woningcorporatie.  
 

goed slecht 
- Rust, groen en ruimte 
- Sociale cohesie, betrokkenheid 
- Kasteel 
- Mooi dorp 
- De voorzieningen die er wél zijn: School, 

groenteboer, OV verbinding met A’dam, 
Hilversum, Utrecht 

- Groot aantal ondernemers 
- Bereikbaarheid per auto is goed 
- Nabijheid Amsterdam 
- Leuke, ondernemende, aanspreekbare, 

open groep jongeren 
 

- Klein dorp tussen grote infra: risico op 
rampen, geluidshinder en luchtvervuiling 
(fijnstof) van A2 + N201 + spoor   + ARK 

- Weinig  voorzieningen (OV, winkels, sport 
horeca, etc.) 

- Hondenpoep 
- Bereikbaarheid voor noodhulpvoertuigen 

door foutief parkeren slecht 
- Te weinig parkeergelegenheid 
- Verkeersveiligheid: Er wordt veel te hard 

gereden op N201 en Rijksstraatweg 
- Verkeersveiligheid: beter inrichten 

verkeersknooppunt bij Binnenweg 
- Sluipverkeer over Rijksstraatweg. 
- Vrachtverkeer op Polderweg en 

Binnenweg. 
- Onderhoud openbare ruimten door 

gemeente. 
- Lelijke rand ARK en spoor 
- Sociale huurwoningenaanbod verdwijnt 

uit dorp door verkoop 
- Er is weinig voor jongeren. 

 
kans zorg 

- Verkeersveiligheid in dorp verbeteren. 
- Ontmoetingsplek maken, bijv in kasteel, 

op een pleintje, in een te openen café of 
buurtwinkel 

- School meer benutten voor 
dorpsactiviteiten (bijv. cursussen) 

- Goede wandelvoorzieningen en 
fietsroutes in en om dorp. 

- Een goede plek maken in Loenersloot 
waar kinderen en jongeren kunnen zijn en 
spelen, bijv. Ruige speelnatuur. 

- Beter onderhoud door de gemeente 
- Goede hondenuitlaatplekken 
- Betere handhaving 
- Meer kinderen. 
- Door betere gemeentelijke samenwerking 

met Weesp en Wijdemeren komt 
Loenersloot weer centraler te liggen. 

- Vergrijzing 
- Risico door vervoer gevaarlijke stoffen 

over infra rondom dorp (m.n. spoor en 
ARK) 

- Verschuiving geluids- en 
luchtverontreinigingsnormen 

- Geluidsschermen zijn erg lelijk (kans op 
bij te veel klachten over geluidshinder) 

- Vastzittende woningmarkt stokt instroom 
gezinnen 

- Groeiend tekort parkeerplekken door 
toename activiteiten op kasteel 

- Eventuele toekomstige verbreding N201 
en gevreesde verslechtering situatie voor 
fietsers en voetgangers. 

- Op den duur sluiting school bij gebrek 
aan leerlingen?  

- Binding met rest Stichtse Vecht is minder, 
meer gericht op Ronde Venen en A’dam 
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4 Prioriteiten voor de toekomst 
 
Tijdens de goed bezochte bewonersavond over de toekomst van het dorp werd de bewoners 
gevraagd de in het bovenstaande genoemde zaken te prioriteren. Daaruit volgen de prioriteiten voor 
de toekomst van Loenersloot. De tijdens de bijeenkomst genoemde zaken zijn in hoofdgroepen 
verzameld. Uit de precieze tekst op de briefjes volgt wat precies bedoeld wordt. Die uitwerking volgt in 
de volgende paragraaf. De uitwerking in maatregelen vormt geen onderdeel van deze visie, maar zal 
gestalte krijgen in het uitvoeringsplan dat hierna ontwikkeld wordt. 
 
 

 
 
De prioriteiten van Loenersloot liggen bij de volgende thema’s: 
 

1. Wandel- en fietsroutes in de nabije omgeving, 
2. Verkeersdruk, verkeersveiligheid en parkeren, 
3. Milieu (geluid, fijnstof, geur, angst voor calamiteiten) 
4. Behouden rust, groen en historie, 
5. Onderhoud gemeente (o.a. hondenpoep) 
6. Voorzieningen 

 
Toelichting op de 6 prioriteiten: 
 
4.1  Wandel- en fietsroutes in de nabije omgeving, 
 

 
Deze prioriteit staat met stip op 1 met 30% van de stemmen en is dan ook zeer breed gevoeld in het 
dorp. Voor de verbreding van het spoor van 2 naar 4 banen was er aan het einde van de Slotlaan een 
oversteekplek over de sporen door naar de Westkanaaldijk langs het Amsterdam Rijnkanaal. Men kon 
lopen onder de N201 door en via de Binnenweg weer terug het dorp in. Dit rondje wordt zeer gemist. 
Het dorp hecht erg veel waarde aan behouden van de wandel- en fietsroutes die er nu nog over zijn 
en verbeteren waar dat kan. Vooral rondom de N201 en de toekomstige ontwikkelingen daar rond zijn 
er nog zorgen en wensen. Het grote belang dat hieraan wordt gehecht komt vermoedelijk voort uit 
twee zaken: het beleefbaar zijn van het groen om het dorp, een van de sterke kanten, en daarnaast 
de angst steeds meer ingesloten/opgeslokt  te raken door de grote infrastructuur om het kleine dorp 
heen.  
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4.2 Verkeersdruk, verkeersveiligheid en parkeren 
Onder dit kopje vallen een aantal zorgen en verbetersuggesties, 
meestel gekoppeld aan concrete plekken in het dorp. Het gaat over 
gebrek aan parkeerplekken en parkeren op de stoep waardoor 
noodvoertuigen er niet meer langs kunnen, plaatsen van een spiegel  
(hoek P.N. Kruiswijkstraat / Hollandstraat), te hard rijden op de 
Rijksstraatweg, vrachtverkeer dat zich klemrijdt in het dorp en meer. 
Dit alles samen maakt dat verkeersveiligheid en parkeren een 
belangrijke zorg vormt voor de Loenersloters en dat het belangrijk is 
hier voor het verbeteren van de leefbaarheid aandacht aan te 

schenken en, waar mogelijk, concrete oplossingen toe te passen. 
 
4.3 Milieu (geluid, fijnstof, geur, angst voor calamiteiten) 
In 2012 stond er, net ten noorden van Loenersloot, een brandende trein op de rails. Het dorp heeft 
toen van nabij meegemaakt hoe een dergelijke calamiteit wordt opgepakt. Dit heeft niet bij iedereen 
evenveel vertrouwen gewekt. Ook de ramp bij Wetteren 
(België) heeft bijgedragen aan het beeld dat de 
omliggende grotere infrastructuur gevaar kan opleveren.  
Andere zorgen komen voort uit de (niet door iedereen in 
dezelfde mate) ervaren toename van geluid van de A2 
en luchtverontreiniging van het verkeer op het ARK en 
de N201. Een versoepeling van grenswaarden op deze 
gebieden kan achteruitgang van het leefklimaat 
betekenen. Overigens wordt wat betreft de A2 door 
sommigen het geluid heel storend gevonden terwijl 
anderen juist een lelijk geluidsscherm in hun blikveld 
vrezen.  

 
4.4 Behouden rust, groen en historie 
De oorsprong van Loenersloot ligt bij het kasteel Loenersloot. Dat is 
nog steeds een belangrijk element in de identiteit van het dorp.. De 
kracht van het dorp zit hem in de kleine schaal, de ligging in het groen, 
en de voelbare historie. Voor de toekomst van Loenersloot is het 
essentieel dat die waarden behouden blijven. 

 
4.5 Onderhoud gemeente (o.a. hondenpoep) 
In Loenersloot heerst ontevredenheid over de manier waarop de 
gemeente de openbare ruimte beheert. Vooral hondenpoep is de 
bewoners een doorn in het oog, maar ook onderhoud van het 
groen en de watergangen stemt niet tot tevredenheid. De 
rommelige uitstraling wordt versterkt door op de stoep parkeren en 
overhangend groen. Ook over het beheer van de speeltuin nabij 
de school heerst ontevredenheid, hoewel deze nog niet zo oud is 
zijn de houten toestellen niet meer in goede staat, zo is de klacht. 
Voor de toekomst van Loenersloot is het belangrijk dat de 
uitstraling van de openbare ruimte verbetert en er afspraken 
komen over uitlaten van huisdieren. 
 
4.6 Voorzieningen 

Loenersloot heeft niet veel voorzieningen. Van alle voorzieningen wordt 
een ontmoetingsplek het meeste gemist. Een veel genoemde wens is 
een kroeg in het dorp, liefst in het kasteel. Ook het herinrichten van een 
pleintje tot een gezellige plek om te zitten en vaker gebruiken van de 
school voor bijvoorbeeld cursussen zijn wensen voor de toekomst die 
gericht zijn op faciliteren van ontmoeting. Op dit moment worden de 
sociale samenhang en saamhorigheid genoemd als sterke punten van 
het dorp. De jaarlijks georganiseerde BBQ wordt goed bezocht. Voor de 
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leefbaarheid van het dorp is het van belang ontmoeting goed te faciliteren op een manier die past bij 
aard en schaal van Loenersloot. 
 
Hoewel de prioriteiten “onderhoud gemeente” en “Voorzieningen” van de bewoners geen hoge 
prioriteit kregen bij de vraag wat belangrijk is voor de toekomst van het dorp, worden ze wel in deze 
visie meegenomen omdat ze bij het maken van de sterkte/zwakte-analyse vaak genoemd zijn. Vaker 
dan sommige hoger geprioriteerde speerpunten voor de toekomst. 
 
 

5 Conclusies en vervolg 
 
Loenersloot is een klein , groen, historisch dorpje omgeven door grootschalige infrastructuur. Hoe 
behoud je, koester je, maak je ervaarbaar, laat je groeien wat er goed aan is en hoe verhoud je je tot 
de grote infrastructuur er omheen. Daar gaat deze visie over. Daar horen zorgen bij en wensen. Die 
zorgen en wensen leiden tot de prioriteiten die de leidraad zullen vormen voor de 
uitvoeringsafspraken. De prioriteiten zijn: 
 

1. Wandel- en fietsroutes in de nabije omgeving, 
2. Verkeersdruk, verkeersveiligheid en parkeren, 
3. Milieu (geluid, fijnstof, geur, angst voor calamiteiten) 
4. Behouden rust, groen en historie, 
5. Onderhoud gemeente (o.a. hondenpoep) 
6. Voorzieningen 

 
Deze visie zal worden aangeboden aan college van burgemeester en wethouders en de raad. Hen 
wordt gevraagd in te stemmen met de genoemde prioriteiten.  
 
De vastgestelde visie dient als leidraad voor toekomstig beleid van de gemeente. Naar aanleiding van 
de prioriteiten zal onderzocht worden welke maatregelen passen bij de ambities, wensen en zorgen 
van Loenersloot. Dit onderzoek zal niet plaatsvinden binnen de muren van de gemeentelijke kantoren 
maar samen met bewoners, ondernemers en andere relevante partijen uit de omgeving. De toekomst 
van een dorp is immers niet van de gemeente. Samen onderzoeken we welke maatregelen in de 
nabije en verdere toekomst Loenersloot in de goede richting verder kunnen brengen. Deze 
maatregelen zullen een plek krijgen in een uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan zal met enige 
regelmaat worden bijgewerkt. Na een periode van een vijftal jaren zal onderzocht worden of deze visie 
toe is aan actualisatie. 
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