
 

De vereniging heeft ten doel het beschermen van natuur (zowel flora als fauna) op de Loenderveensche 
Plas en aangrenzende gebieden in Oud-Loosdrecht. 

 
 

 
Overzicht belangen bewoners rond Loenderveense Plas (VBLP)  
De vereniging heeft ten doel het beschermen van natuur (zowel flora als fauna) op de Loenderveense 
Plas en aangrenzende gebieden in Oud-Loosdrecht.  
Dit doet zij in het belang van aanwonenden en recreanten zoals fietsers en wandelaars die dagelijks 
genieten van dit gebied.  
1. Behoud, en zo mogelijk herstel, van unieke natuurwaarde van de Loenderveense Plas a. De 
Loenderveense Plas herbergt zeldzame en beschermde soorten zoals de Grote Karekiet, de Smient, 
Kranswieren, Ringslangen, etc.;  

b. Het is een uniek rustgebied voor grote aantallen watervogels;  

c. De natuur heeft het moeilijk in Nederland en dient beschermd te worden tegen lichtzinnig 
ingrijpen van de overheid;  
 
2. Behoud stiltegebieden  
3. Behoud en zo mogelijk herstel van waterkwaliteit a. De waterkwaliteit van de Loenderveense Plas 
is niet onder controle en voldoet niet aan de doelstellingen van de KRW;  

b. Nieuwe ontwikkelingen kunnen de waterkwaliteit nog eens negatief beïnvloeden;  
 
4. Behoud van unieke uitzicht over de Plas a. Weidse uitzicht over water is uniek aan het worden in 
Loosdrecht en omgeving (zie bv: Porseleinhaven);  

b. Niet alleen aanwonenden maar ook vele recreanten (wandelaars, fietsers) genieten dagelijks van 
dit uitzicht;  

c. Het plaatsen van een lelijke damwand doet voor altijd afbreuk aan het schitterende zicht;  

d. Het maken van een talud of dijk in de plas zal leiden tot groei van riet, wilgen en essen; Het is niet 
te verwachten dat deze begroeiing voldoende zal worden onderhouden door overheden;  
 
5. Behoud van uniek cultuurlandschap a. Het landschap rond de Loenderveense Plas is gevormd in de 
late middeleeuwen; Het is een uniek document van het menselijk ingrijpen in een moerasgebied;  

b. Dit document dient voor het nageslacht bewaard te blijven.  
 
 


