
 

In het kort: 

Wat is de reden geweest om de bewonersvereniging WeSP op te richten ? 

Op woensdag 6 december 2017 werd (met handtekeningen van 21 deelnemende organisaties) een start gemaakt om 

de Oostelijke Vechtplassen klaar te maken voor de toekomst. Dit zogeheten “Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen” omvat verschillende plannen om het gebied verder te ontwikkelen tot “een aantrekkelijk en 

toegankelijk gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren.” 

Vooruitlopend op het tekenen van dit Gebiedsakkoord werd op maandag 13 november 2017 een integratiesessie 

gehouden door de Provincie Noord Holland met als onderwerp:  

“Aanleg nieuwe Rietlanden in de Stille of Breukeleveense Plas”. 

Hiervoor waren veel belanghebbende partijen uitgenodigd.  

Echter, geen uitnodiging voor de particuliere bewoners van de Westzijde Stille Plas.  

Door louter toeval kwamen de bewoners erachter dat de “Nieuwe Rietlanden” in de Stille Plas gewoon 

baggerbakken waren. Aan te leggen om 840.000 kubieke meter (vervuilde) bagger uit de overige Loosdrechtse 

plassen in te storten. Een constructie van 12 km stalen damwand en met een oppervlakte van in totaal 20 ha ( is 40 

voetbalvelden). Deze bakken wilden de partners uit het Gebiedsakkoord pal achter en gedeeltelijk op de 

eigendommen van de bewoners van de Westzijde van de Plas plaatsen en gedurende de werkzaamheden van 

tenminste 10 jaar zouden uitvaarten van de bewoners naar de plas worden afgesloten. 

Wat was de reactie van de bewoners ? 

In allerijl werd een bijeenkomst belegd door een aantal zeer bezorgde bewoners en was de Bewonersvereniging 

Westzijde Stille Plas ( WeSP) op 6 januari 2018 een feit. Later meldden zich nog veel meer bewoners. 

Wat heeft WeSP bereikt tot op heden ? 

WeSP heeft twee jaar lang door veel te overleggen met alle partijen, de Provincie weten te overtuigen dat het 

aanleggen van dergelijke grote bakken buitenproportioneel is. Mede door onze inbreng, is dit project momenteel 

van tafel. Ook hebben we het gedeeltelijk baggeren van de Stille Plas en het afwerken van de bestaande baggerbak 

op de agenda gekregen. 

Wat zijn de verdere doelstellingen en werkgebied van WeSP ? 

• Wij willen blijven meedenken en indien nodig ook strijden voor het behouden van het unieke karakter van 

de Breukeleveense of Stille Plas en de nabije omgeving daarvan, evenals het bijdragen aan de ontwikkeling 

van het Oostelijk Vechtplassengebied. 

• Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen heeft WeSP nu een notarieel vastgelegde status als 

“Bewonersvereniging WeSP “. Bovendien heeft WeSP zich aangesloten bij de “Bewonersfederatie Oostelijke 

Vechtplassen” Deze Federatie geeft WeSP de mogelijkheid om als een soort waakhond te fungeren. Wij 

worden nu namelijk vroegtijdig op de hoogte gebracht van alle projecten van de overheid in ons mooie 

gebied. 

 


