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Thea Dijk, gewichtsconsulente 
bij Finesse Bodyline Clinic, is er 
erg enthousiast over. Het verou-
deringsproces is natuurlijk niet 

“we kijken
naar het hele
leefpatroon

van mensen”

Acht jaar geleden begon Cor Kok in zijn eentje met één 
UltraShape, inmiddels is hij naar een ruim pand aan de 
Pompmolenlaan in Woerden verhuisd. 
Met een team van vier verpleegkundigen, een arts en een 
gewichtsconsulente en inmiddels meerdere behandel-
apparaten en een  tnessruimte. 
De essentie van zijn kliniek? 
Dat mensen zich letterlijk en  guurlijk weer lekker in hun 
vel voelen.

Liposuctie zonder operatie
“De belangstelling is groot,” 
vertelt Cor. “Mensen die hier 
komen, overwegen vaak al lipo-
suctie, maar zien op tegen het 
snijden en de narcose. De mees-
ten hebben alle diëten al gepro-
beerd. 
Of men is afgevallen, maar het 
vet blijft op bepaalde plaatsen 
hardnekkig zitten.

De Ultrashape is de enige de  ni-
tieve oplossing voor het plaatse-
lijk verwijderen van vet, zonder 
snijden en narcose. 
De UltraShape gebruikt geluids-
golven om vetcellen te vergrui-
zen. Dat is veilig en het resultaat 
is blijvend. 

Het lichaam voert daarna de ver-
gruisde vetcellen via natuurlijke 
weg af. 

te stoppen en ik vind dat je ge-
zicht bij je leeftijd moet passen, 
maar ik wil wel charmant oud 
worden. Dat kan met de Ulthera-
pie.”

Gewichtsbeheersing
Bij een intakegesprek vooraf-
gaand aan behandeling blijkt 
soms dat tevens een gewichts-
behandeling nodig is. 
We willen niet alleen charmant, 
maar ook actief en vitaal oud 
worden. Daarbij spelen conditie 
en gewicht een grote rol.” 
Thea Dijk: “we kijken naar het 
hele leefpatroon van mensen. 
Voeding moet verantwoord zijn, 
maar zeker ook passen bij je 
leefstijl. Daarnaast kijken wij 
naar tekorten, bijvoorbeeld van 
vitamine D, die we eventueel met 
supplementen kunnen aanvul-
len.”
Overgewicht ontstaat meestal 
heel geleidelijk. Een snel afval-
traject lijkt ideaal, maar is niet 
gezond en geeft een tijdelijk re-
sultaat.
Finesse Bodyline Clinic pakt 
overgewicht op een verantwoor-
de manier aan. 
Doel is een blijvend gezond ge-
wicht.

Cryolipolyse ADVANCED
Cryolipolyse (in de volksmond: 
bevriezen van vetcellen) is een 
ware hype. Diverse landen als 
China, Japan en Italië verkopen 
goedkope apparaten. Finesse 
Bodyline Clinic werkt uitsluitend 
met professionele medische ap-
paratuur.

Na de behandeling van drie of 
vijf uur herstelt het lichaam op 
een natuurlijke manier, dus er 
is geen herstelperiode nodig. 
Na twee weken is het resultaat 
zichtbaar. 
Wij zijn de enige in Nederland, 
met de nieuwste apparaten en de 
nieuwste generatie puls, waar-
mee je de diepere vetlaag ver-
gruist.”

Facelift zonder operatie
“Ook de Ultherapie, waamee we 
facelifts uitvoeren, werkt met 
geluidsgolven,” vervolgt Cor. 
“De huid zet het oude collageen 
om in nieuw collageen. Hierdoor 
verbetert de elasticiteit van je 
huid, wordt hij gladder en stevi-
ger.”

  UNIEK  IN 
 NEDERLAND

Mooi
 zonder
  snijden

De KryoKontur is de verbeterde 
versie van de huidige apparaten. 
Deze is medisch verantwoord en 
geheel veilig. Cryolipolyse is een 
pijnvrije methode om lokale vet-
cellen te laten verdwijnen.
Het werkt door middel van het 
koelen van ongewenste vetcel-
len, bijvoorbeeld op de buik. 
Gelijkmatige koeling geeft een 
optimaal vetreducerend resul-
taat zonder huidbeschadigingen. 
De behandeling duurt 70 minu-
ten. Hierna  komt het proces op 
gang. Het optimale eindresultaat 
is zichtbaar na 2-3 maanden. 

Lekker in je vel
“Welke behandeling je bij ons 
ook volgt, wij nemen de tijd voor 
een uitgebreid intakegesprek, 
we meten alles. We geven per-
soonlijk aandacht en begeleiden 
intensief. 

Ons uiteindelijke doel is, dat ie-
dereen zich na behandeling let-
terlijk en  guurlijk lekker in zijn 
of haar vel voelt. 

Een intakegesprek is gratis en 
vrijblijvend”, besluit Cor Kok en-
thousiast.

Voor meer informatie:
Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19-A
3447 GK Woerden

0348-409199
info@  nessebodylineclinic.nl
www.  nessebodylineclinic.nl

VEILIG • BLIJVEND • VERJONGEND

tekst | Waldien Burger
fotogra  e | Aschwin Snel /
Harald Lakerveld

“Na behandeling
    weer lekker
     in je vel”

 • geen operatie
 • geen littekens
 • geen injecties
 • geen herstelperiode 
 • mooi resultaat
 • veilig en blijvend
 

  Voorgoed van uw 
       vetrolletjes  
     af!
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Het kan bijna geen toeval zijn. Op verschillende plaatsen in onze regio 
zijn werkzaamheden afgerond die met het water hebben te maken. 
Met als doel, schoner water of betere voorzieningen voor de water-
sporter.  Wat het eerste betreft is het uitbaggeren van de Vecht een 
gigantische klus geweest die zich uitstrekte van Muiden tot Maarssen. 
Het water is schoner geworden en het is een nog groter plezier om er 
te varen. Opletten op de vaarsnelheid en rotzooi aan boord gewoon 
mee naar huis nemen. Bewust genieten. 
De oevers zijn extra beschermd waardoor waterplanten er kunnen 
groeien en vissoorten terugkeren. Deze natuurvriendelijke oevers zijn 
overigens ook aangelegd op de Loosdrechtse Plassen, bijvoorbeeld 
rond de eilandjes Hoek, Robinson Crusoë, Marcus Pos, Geitekaai en de 
Meent. 

Er is meer gebeurd. In Almere bijvoorbeeld hebben gemeente, 
provincie en de Europese Unie het mogelijk gemaakt dat twee sluizen 

werden verbeterd. De Beatrixsluis ziet eruit als nieuw. De Kromme 
Weteringsluis is ook grondig aangepakt en onlangs geopend voor de 
watersport. Daarmee is de Blauwe As die door Almere loopt prima te 
bevaren. Van Markermeer naar Gooimeer en andersom. Een schitte-
rende vaarroute dwars door de prachtige natuur, over mooie plassen 
en door de stad. Een bijzondere combinatie. Voor deze editie van In de 
boot gingen we daar kijken en lieten ons verrassen. 

Dat gebeurde ook op de Loosdrechtse Plassen, van oudsher een van 
de bekendste watersportcentra van Nederland. Daar zochten we naar 
de mogelijkheden van wonen aan de plas. Want het mooie is dat de 
charme van het water verder gaat op de wal. Op een aantal prachti-
ge fi ets- en wandelroutes kunt u daar van genieten. Want dat is het 
belangrijkste. Genieten van al het moois dat zomaar in onze omgeving 
ligt. 
Daar moeten we zuinig op zijn! 
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Bestuurder Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht 

Ariane Hoog: ,,Bewust 

genieten op het water.”

Verrassend Almere: 

Broedende vogels, varen 

door de stad en bbq aan 

de plas.
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LIEFDE VOOR WATER

De temperatuur stijgt een beetje, je ruikt het voorjaar. 
We willen naar buiten, en als het even meezit het 
water op. 

Nederland en water horen bij elkaar. In een haat-liefde 
verhouding weliswaar. We strijden er mee, we vechten er 
tegen en we houden ervan. Maken plezier op de plas, de 
rivier, het kanaal. We vinden al varend ontspanning. Weg van 
de dagelijkse zorgen, een welkome afl eiding na de examens 
bijvoorbeeld.  

We laten ons ook inspireren door het water. Schrijvers van 
toneelstukken, van boeken, van liedjes. Zij hebben water 
regelmatig als onderwerp gebruikt. Ook in andere 
kunstvormen zoals fotografi e en schilderkunst is het een 
terugkerend thema. 

We hebben water nodig als essentieel onderdeel van ons 
levensonderhoud. We drinken het, we maken er mee schoon. 
Zonder kunnen we niet. 

De grote foto toont aan waar Nederland ook nog eens sterk 
in is. Watersport. Varen in een sloep is razend populair. Met 
zeilen zijn we groot geworden. Eeuwen geleden natuurlijk al, 
gekoppeld aan onze handelsgeest als zeevarend volk. 
Tegenwoordig in grote en kleine boten. Al dan niet in een 
wedstrijd. Spelend met de elementen. 

Als ontspannen tijdverdrijf. 

In de eigen wereld van de boot. 



OP HET WATER

Foto: Studio Kastermans 
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Het is Voorjaar!

Voor de complete stoffering van uw huis, caravan 
of boot, en levering van schapenvachten

Stofferen van klassiek tot design - gespecialiseerd in topmerken
nieuwe binnenvullingen - boot- en loungekussens

collectie 3000 stoffen, leer en kunstleer - 
ook zon- en regenbestendige buitenstoffen!

Oud-Loosdrechtsedijk 61a | 1231 LP Loosdrecht | 035-5255416
info@beekesstoffeeratelier.nl | www.beekesstoffeeratelier.nl

Bezoek nu ook onze SUP-winkel
voor alles wat te maken heeft met 

SUP Boards van de A-merken RED, 
Starboard en Fanatic en SUP-accessoires 

van O'Neill, Jobe en Ion

Oud Loosdrechtsedijk 191 • 1231 LW Loosdrecht
www.iksup.nl • tel. 06 81 467 367

Hét centrum voor Stand Up Paddling
SUP-lessen, Natuur-tochten, Yoga-SUP, Honden-SUP,

Kinderfeestjes, Bedrijfs- en Vrijgezellenfeesten

ikSUP Loosdrecht
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OP HET WATER

Foto’s: Studio Kastermans  

SLOEPENNETWERK GOOI EN VECHT   

WATERSPORTER OP 
ZIJN WENKEN BEDIEND

Schippers van sloepen kunnen deze zomer gemakkelijk hun weg 
vinden in het waterrijke gebied van Gooi en Vechtstreek en de 
Loosdrechtse Plassen. Door gebruik te maken van het nieuwe sloe-

pennetwerk worden zij op hun wenken bediend. De mooiste vaarroutes 
kunnen ontdekt worden aan de hand van bordjes die de zogenaamde 
knooppunten markeren. Het is een netwerk van genummerde route-
borden en informatiepanelen. Bovendien is er een nieuwe site en een 
handige app.  
Dit nieuwe netwerk is het eerste deel in de provincie Noord-Holland. 
Het loopt onder meer over de prachtige Vecht van Utrecht naar Muiden 
en sluit aan op het vorig jaar aangelegde deel in het Veenweidegebied 
van Utrecht. In totaal is daarmee een extra netwerk van 280 km route 
aangelegd. Het is nu, samen met het bestaande netwerk in de provin-
cie Zuid-Holland, het grootste aaneengesloten sloepennetwerk van 
Nederland.
Het principe van het netwerk voor 
sloepen werkt hetzelfde als het 
bekende knooppuntennetwerk voor 
fi etsen, maar dan op het water. Nu 
het netwerk in delen van het Groene Hart succesvol is, is regionaal 
voorgesteld hier aansluiting bij te zoeken. Doelstelling is uiteindelijk een 
dekkend knooppuntennetwerk binnen de driehoek Leiden – Utrecht – 
Amsterdam.
Verbetering van de toeristische informatievoorziening vanaf het 
water en de realisatie van een aantal openbare aanlegvoorzieningen 
zijn belangrijke onderdelen van de plannen geweest. De betrokken 
gemeenten zijn Wijdemeren, Stichtse Vecht, Hilversum, Weesp, Naarden 
en Muiden. 
Andere partijen die meewerken zijn onder andere de provincies 
Noord-Holland en Utrecht, het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & 
Vecht, Recreatie Midden-Nederland, Plassenschap Loosdrecht, Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht, de ANWB, de HISWA, Natuurmonumenten, 

het watersportverbond en het Platform Recreatie & Toerisme Wijdeme-
ren. Vanaf nu is sloepvaren in de regio Gooi en Vecht nog eenvoudiger 
met 22 knooppunten. De route loopt via genummerde knooppuntbor-
den, routeborden en informatiepanelen.
De nieuwe aanpak is bedoeld om zowel huurders van sloepen als eige-
naren ervan zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in hun keuze 
van de te varen routes. Door het netwerk en de site (www.vareningooi-
vecht.nl) die erbij hoort kan iedereen zich van te voren al goed infor-
meren over het gebied en de mogelijkheden. Zo kan een route worden 
uitgestippeld en kan die vervolgens gemakkelijk worden gevaren, met 
de bijbehorende achtergrondinformatie. Op de borden staan niet alleen 
de routes vermeld, maar bijvoorbeeld ook waar een sloep gehuurd kan 
worden. 
Tevens wordt een combinatie gemaakt van de ervaringen op het water 

en die op het land. Zo wordt informatie ver-
schaft over horeca, attracties en winkelgebie-
den in de buurt en verhuur van fi etsen. 
Volgens de betrokken partijen leent het gebied 
van Gooi en Vechtstreek zich uitstekend voor 

het netwerk. Het waterrijke gebied kent een groot aantal vaarwegen. 
Enkele kanalen maar natuurlijk ook de  aantrekkelijke plassen en meren. 
Talloze plekken langs het water nodigen uit om even af te meren. Of om 
er aan boord een aantal uren ontspannen door te brengen of om even 
van boord te gaan en mooie locaties te bezoeken. 
Bovendien is het landschap zeer gevarieerd en zijn er veel verhalen te 
vertellen over de geschiedenis en bijzondere bewoners. Daarbij wordt 
niet alleen gekeken naar watersporters van uit de regio maar ook 
nationale en internationale toeristen die de streek vanaf het water willen 
ontdekken. 
In Gooi en Vechtstreek zijn vijf prachtige historische sloepentochten 
ontwikkeld. Ze voeren door een van de mooiste watergebieden van 
Nederland: de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. 

ONDERDEEL 
VAN GROTER GEHEEL

In dit gebied zijn vijf prachtige historische sloe-
pentochten ontwikkeld. Ze voeren door een van de 
mooiste watergebieden van Nederland: de Vecht en 
de Loosdrechtse Plassen. Het gebied wordt ook wel 
aangeduid als de Watertuin van Nederland. Elke sloe-
penroute is in een dag af te leggen. Er zijn vijf gratis 
audiotours die beluisterd kunnen worden tijdens de 
sloepenroutes in de regio Gooi en Vecht. Alle sloepen-
tours zijn te vinden in de gratis Multimedia Tour app 
voor smartphones. 
Binnen het sloepennetwerk Gooi en Vecht zijn de vijf 
sloepenroutes: Vecht Zuid en Loosdrechtse Plassen (ca. 
19 km), Vecht Zuid en Wijde Blik (ca. 20 km), Loos-
drechtse Plassen, Vecht Zuid en rondje Vuntus (ca. 21 
km), Vecht Zuid naar Noord (ca. 37 km) en Vecht Noord 
en Naarden (ca. 30-46 km)

VIJF ROUTES



Genieten op de 
Loosdrechtse Plassen

 Zeilen
Sloepvaren

Eten en drinken
Bedrijfsevenementen

De Loosdrechtse Plassen, een uniek stukje natuur midden 
in de Randstad, bieden veel watersportmogelijkheden en 
zijn bijzonder geschikt voor een heerlijk dagje uit.

De Otter is direct gelegen aan de plas en verhuurt goed uitgeruste 
zeilboten en luxe Motorsloepen compleet met vaarroutes. Na een 
actieve dag kunt u zich op het gezellige terras van ons café-restaurant 
laten verrassen met heerlijke drankjes en gerechten.

Ook als u zakelijk of privé iets te vieren heeft bent u bij ons aan het 
goede adres.

Kijk voor meer informatie op www.restaurantdeotter.nl

Graag tot ziens bij de Otter!

Voor informatie en reserveringen:

www.deotterloosdrecht.nl
info@deotterloosdrecht.nl

035 - 54 470 73 Jachthaven & Cafe-restaurant ``De Otter``
Oud-Loosdrechtsedijk 131 | Loosdrecht

• Zomer- en winterstalling
•  Verhuur van sloepen en Polyvalken
• Ook voor uw (bedrijfs)feesten en 

evenementen
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WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT LAAT ZICH ZIEN   

BEWUST GENIETEN VAN 
SCHONE RIVIER EN PLAS

Bewust worden van het belang van het water, en het verhogen 
van de waterkwaliteit. Dat zijn de speerpunten in het beleid van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Binnen het bestuur is Ariane 

Hoog onder meer verantwoordelijk voor het beleid voor recreatie en 
waterkwaliteit. ,,Waar het waterschap voor staat, wordt duidelijk met 
een project als het uitbaggeren van de Vecht. Dat het waterschap de 
koers uitzet en Waternet dat op deskundige wijze uitvoert. Dit unieke 
project oversteeg bovendien de grenzen van gemeenten en provin-
cies.”
Ariane Hoog, na de laatste verkiezingen gekozen als bestuurder van 
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, praat gepassioneerd 
over haar nieuwe taak. ,,Water en het beheren ervan. Daar draait het 
om. Vanuit het bestuur, maar ook vanuit de mensen die bijvoorbeeld 
aan het water wonen, en de bedrijven die er baat bij hebben dat de 
waterhuishouding in orde is. Het is heel 
belangrijk dat er een goede balans is 
tussen werken, wonen en recreëren ”
De waterschappen en hun werk zijn 
voor  veel mensen onbekend. Ariane 
Hoog heeft daar wel een verklaring 
voor. ,,Alles wat met water te maken 
heeft, wordt als vanzelfsprekend ervaren. Maar er komt veel bij kijken. 
Alleen al het op peil houden van de waterstand vereist veel beleid en 
techniek. Er mag niet te veel water zijn in de gebieden, maar ook niet 
te weinig, Het feit dat we voor een groot deel onder zeeniveau leven is 
daarin een belangrijke factor. In het buitenland wordt goed gekeken 
naar hoe wij met water omgaan. De nieuwe ontwikkelingen kunnen 
ook daar worden gebruikt.”
Wat dat betreft heeft het schoonmaken van de Vecht een belangrijke 
rol gespeeld. ,,We hebben kunnen laten zien dat een groot meerjarig 
project ook binnen de gestelde tijd en binnen het budget uitgevoerd 
kan worden. Ik denk dat dat al een prestatie is.”

,,Bovendien tonen we met zo’n 
project aan wat we werkelijk kunnen 
doen. Dat we het belangrijk vinden 
dat we schoon water hebben waar 
we allemaal plezier aan beleven. En 
de directe gevolgen zijn bijvoorbeeld dat de stand van de waterplan-
ten wordt verbeterd en dat er vissoorten terugkeren.”
Dat is niet alleen het gevolg van het uitbaggeren maar bijvoorbeeld 
ook van de natuurvriendelijke oevers die langs bepaalde trajecten 
van de Vecht zijn aangelegd. ,,Die zorgen er ook voor dat de golfslag 
van boten niet de waterkant kan aantasten. Zij werken als golfbrekers, 
en daarachter ontstaan omstandigheden waarin fl ora en fauna zich 
goed kan ontwikkelen. Overigens maken we die oevers ook op andere 
locaties zoals de Loosdrechtse Plassen.”

De omvang van het project is niet eerder 
voorgekomen in het gebied van Amstel, 
Gooi en Vecht.. Maar ook de wijze waarop 
het tot stand kwam is bijzonder. ,,De 
verschillende gemeenten hebben er aan 
meegewerkt en daarmee is het contact 
sterk verbeterd. Bovendien hebben de 

ondernemers die aan het traject hun bedrijf hebben zich zeer positief 
opgesteld. Daarbij hebben we veel energie gestoken in het op de 
hoogte houden van de inwoners aan de Vecht. Die duidelijkheid heeft 
gewerkt. Van alle kanten hebben we steun gekregen. Begrip ook op de 
momenten dat de baggerboten hun werk moesten doen.”
,,Bewustwording van het belang van het water, en het verhogen van 
de waterkwaliteit. Aan ons natuurlijk de taak om het belang duidelijk te 
maken. Dat het belangrijk is dat het water schoon is. Vanzelfsprekend 
beter voor iedereen. We zijn daarbij gehouden aan landelijke normen. 
Het bewust omgaan met water heeft bijvoorbeeld ook betrekking 
op het weggooien van afval. Je zou denken dat een klokhuis geen 

kwaad kan. Maar denk je eens in als alle 
watersporters dat zouden doen. Dan heb 
je toch een probleem. Neem je spullen 
gewoon mee en gooi ze thuis weg.”
De historische waarde van het water is 

ook duidelijk geworden met het uitbaggeren van de Vecht. ,,Voor-
werpen uit zelfs de Romeinse tijd onderstrepen dat in de loop van de 
eeuwen de rivieren van groot belang zijn geweest.”
De eff ecten van schoon water reiken verder dan alleen het dagelijks 
gebruik door bijvoorbeeld de pleziervaart. Economisch gezien een 
belangrijke factor trouwens want een gebied met helder water trekt 
juist de belangstelling waar jachthavens en aanliggende horeca van 
kunnen profi teren. ,,Op mooie dagen trekken veel mensen erop uit 
en gaan naar die plekjes toe. Maar ga er eens heen op een iets minder 
mooie dag. Dan heb je de extra rust ook nog eens als voordeel.”
Het schonere water, bijvoorbeeld in de Vecht, kan ook fi nancieel 
voordelig zijn. Zo hoeven de waterzuiveringsinstallaties minder hard 
te werken. Bovendien worden de plassen waar de Vecht zijn water aan 
‘levert’ schoner. Daarbij komt dat de natuurvriendelijke oevers door 
de afscherming minder onderhoud vragen wat weer kostenbesparend 
werkt.  Een schone rivier is niet alleen een genot voor de watersporter. 
Duidelijk is dat wandelaars en fi etsers er graag aan vertoeven. Daarom 
worden ook speciale routes uitgezet om daar optimaal gebruik van te 
maken.
Ariane Hoog is enthousiast over het Gooi en de Vechtstreek ,,Met de 
Vecht en de plassen heeft het gebied heel wat te bieden aan buiten-
landse toeristen. Hierin kan economisch worden meegelift op het 
programma ’Amsterdam bezoeken, Nederland zien’. Er is zoveel te zien 
en te ontdekken. Bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie. De forten en 
vestingsteden zijn prachtig gewoon. Een uniek deel van de Nederland-
se historie.”

,,BALANS TUSSEN WERKEN, 
WONEN EN RECREËREN”

,,NEEM JE SPULLEN GEWOON 
MEE EN GOOI ZE THUIS WEG”

INTERVIEW

Foto: Studio Kastermans



VAREN DWARS 

Wie van het Gooimeer naar het Markermeer vaart, passeert vier 
sluizen. Twee daarvan zijn schitterend opgeknapt door de gemeente 
Almere, de provincie Flevoland en een bijdrage uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.  De Beatrixsluis is 
als nieuw en biedt toegang tot de Noorderplassen. De Kromme Wete-
ringsluis is nu ook geopend. 
Deze intensieve projecten werden fi nancieel ondersteund door de Eu-
ropese Unie. Een essentieel onderdeel van de totale fi nanciering. En ga 
maar na wat er alleen al voor de 33 meter lange Kromme Weteringsluis 
is gebruikt aan materiaal:  66.000 kilo beton, 18.000 kilo staal, 102 kub 
per wand beton en  470 kub onderwaterbeton. 
De werkzaamheden zijn groots aangepakt met als doel de twee sluizen 
weer optimaal te laten functioneren. Dat is goed voor de waterhuis-
houding van het gebied, en natuurlijk aantrekkelijk voor het water-
toerisme. Er zijn minder storingen en de sluizen zijn gemakkelijk te 
bedienen door de passanten. 
Langs de route heeft de natuur zich in de loop van de jaren prachtig 
ontwikkeld. Het varen gaat dan ook door zeer gevarieerd gebied. Het 
blijft bijzonder dat je eigenlijk over de bodem vaart van de oorspron-
kelijke Zuiderzee. De vaarroutes zijn daarin uitgegraven en het verschil 
met de waterspiegel in de Randmeren is zo’n vijf meter. 

‘EUROPESE’ SLUIZEN

CULTUUR AAN HET WATER
Almere is een inspiratiebron voor 
velen. Architecten kunnen zich 
uitleven samen met de ideeën 
van de nieuwe inwoners. Er 
wordt ook verder aan cultuur 
gedacht. Zo is er regelmatig een 
writer in residence. 
Het boek ‘Weerwater’ van Renate 
Dorrestein was daar onlangs het 
resultaat van. Zij heeft zich laten 
inspireren door de jeugdigheid 
van Almere. In de zin dat de stad 
geen balast van het verleden met 
zich meedraagt. Bovendien een 
stad die geheel zelfvoorzienend 
kan zijn als de wereld vergaat. 
Zij schreef dit na haar writers 

block en werd weer enthousiast in de 
jongste stad van Nederland. ‘Almere redde mijn leven als 

schrijfster’, vertelde ze in een interview. 
De nieuwe writer in residence is dit jaar Redmond O’Hanlon, de wereld-
beroemde Britse auteur die de meesten waarschijnlijk kennen van zijn 
verhalen over de reis van het zeilschip de Beagle.
Er is meer cultuur in Almere, nog afgezien van de schouwburg en de 
megabioscoop met acht zalen. Zo is er inmiddels traditioneel in het 
eerste weekend van september het Almere Haven Festival in de kom 
van Almere Haven. Drie dagen muziek, bootjes, lekker eten en kunst 
en antiek. 
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Op nog geen tien minuten varen zit je in een prachtig natuurgebied. Eilandjes, rietkragen, beschut-
te plekjes waar bevers schuilen, lepelaars broeden, net als futen en zwanen. Ongerepte natuur 
ergens in het plassengebeid van de Randstad of Friesland? Nee, we zijn in Almere.

De eerste bewoners trokken nu bijna veertig jaar geleden naar de polder. Weg uit Amsterdam om voor 
hetzelfde geld ruimer te wonen of vanwege stadsvernieuwing. Dat beeld is een beetje aan Almere blijven 
kleven. Maar Almere heeft echt veel meer dan de meesten denken. Het imago loopt ver achter bij de 
werkelijkheid.
Het lijkt alsof alles kon en kan in Almere. Wonen middenin de natuur maar ook in een stadse omgeving en 
uiteraard aan het water. Als het enigszins binnen de kaders van het Almeerse bouwbesluit past, kan hier 
van alles worden gebouwd. Bijvoorbeeld een huis met een tuinhuis voor de kinderen, als dat een wens 
is van nieuwe bewoners. Wie zijn fantasie de vrije loop laat, kan veel voor elkaar krijgen. Zo is er een huis 
zonder ramen. Wel met een geheel glazen dak voor het licht maar de muren zijn dicht. En natuurlijk zijn er 
heel veel huizen met tuinen en aanlegsteigers aan het water.
Zowel het Markermeer als het Gooimeer zijn bereikbaar via de zogenaamde Blauwe As. De doorgaande 
vaarroute die niet alleen leidt langs een aantal leuke havens maar ook door het centrum van Almere.
Omdat Almere wel vijf meter onder zeeniveau ligt, passeer je tijdens de route een aantal sluizen. Maar die 



DOOR DE STAD EN DE NATUUR

ALLES KAN 
IN ALMERE

OP HET WATER

Foto’s: Maarten Feenstra
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zijn gemakkelijk te bedienen en hebben mede door het beperkte 
verval vlotte schuttijden. Bovendien zijn, nu het watersportseizoen 
begint, een aantal sluizen geheel vernieuwd door de gemeente 
Almere en de provincie Flevoland met fi nanciële steun van de 
Europese Unie. De Beatrixsluis bijvoorbeeld die toegang geeft tot de 
Noorderplassen is als nieuw. 
De Kromme Weteringsluis is dankzij die steun ook geheel ge-
renoveerd. Intensieve projecten maar het resultaat mag er zijn. 
Snellere doorvaarten en minder storingen zijn het directe gevolg 
van de vernieuwingen en verbeteringen. 
Eigenlijk is Almere verwend. Met vijf stranden en een ‘kustlijn’ van 
maar liefst 42 kilometer is er altijd wel een plek aan het water. 
Ook voor de hondenliefhebbers is er voldoende ruimte, met twee 
hondenstranden. Een surfstrand biedt - als er voldoende wind staat 
- spectaculaire taferelen. Voor het pure recreëren is er natuurlijk het 
Almeerder Strand. 

Net buiten de Noorderplassen zijn er talrijke passanteneilandjes. 
Daar mogen boten drie keer 24 uur aangemeerd blijven liggen. Op 
sommige grote zijn er barbecueplekken waar soms hele families 
verzamelen voor een vrolijke middag of avond. 
De variatie is groot in de route die we varen. Op het ene moment 
vaar je dwars door de natuur met hoge rietkragen en romantische 
inhammetjes. Vervolgens is de kaarsrechte Hoge Vaart onze vaar-
weg. Het brede kanaal met de hoge bruggen is ook geschikt voor de 
binnenvaart. Een van de aftakkingen is de Lange Wetering die weer 
aansluit op de Blauwe As. 
Even later varen we door de woonwijken via de stadsgracht van 
Almere Stad en de bocht om naar het prachtige Beatrix Park met zijn 
mooi aangelegde skeelerparcours. 
De Noorderplassen bieden voldoende ruimte om te varen in een 
sloep, te fl yboarden en te zeilen. Kanovaren kan natuurlijk ook. 
Daarvoor zijn er in de omgeving kanoroutes uitgezet en op diverse 

plekken zijn verhuurmogelijkheden. Almere is plezier maken en 
sportief bezig zijn. In de sportwereld is de triathlon inmiddels be-
roemd en een van de oudste van de wereld. 
Bij Almere Stad is de inmiddels bekende wakeboardschool Cable 
Park Almere gevestigd. Niet alleen fascinerend om te zien maar het 
is een kweekvijver geworden van talent dat is doorgedrongen tot de 
wereldtop. 
Het beeld van Almere vanaf het water en dan vooral Almere Stad 
is typerend. Varend over het Weerwater zie je aan de ene kant het 
strand liggen, vervolgens de schouwburg en de fl ats die ernaast 
staan en weer even later het watersportcentrum van Cable Park. 
Onderweg vaar je langs diverse restaurants en gezellige terrasjes. 
Ook vind je de jachthaven van Haddock Watersport. 
Alles bij de hand. Bijzonder wonen, recreëren en sporten. 
Het kan in Almere. 
Info: www.vareninalmere.nl 
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ALMERE HOUDT 
VAN SPETTERS

Ontdek Almere vanaf het water en 
vaar over de ‘Blauwe As’ dwars door 
Almere. Begin in de havenkom, de 
culinaire hotspot van Almere Haven, en 
vaar richting het centrum. Hier ligt het 
Weerwater, met jachthaven, camping, 
horeca, strand én waterskibaan. 
Leg aan in de stad om te shoppen 
of bezoek schouwburg, museum 
of bioscoop. Voorbij het centrum 
vaar je via het  Beatrixpark naar 
de Noorderplassen, met prachtige 
eilandjes, vogelkijkhutten, stranden, 
restaurants met aanlegplaatsen en 
passantenplekken. Tot slot vaar je via 
de sluis zo door naar het Markermeer.
 
Kijk voor meer informatie en leuke tips 
op vareninalmere.nl

Hier is geïnvesteerd in uw toekomst. Het project Blauwe As is 
mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

De modernste sluizen

Culinair genieten

Lekker bakkie doen

Sensatie op het water

Winkelen met je sloepje

Even pootje baden

Prachtige natuur
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OP HET WATER

EVEN IETS ANDERS…

Elly Spruijt is geen onbekende in Loos-
drecht. Als juf op de lagere school en 
als eigenaar van een kledingzaak is zij 
een bekende verschijning. Ineens was 
daar de mogelijkheid om een eigen 
bedrijf te beginnen in watersport. Niet 
in Loosdrecht maar in het Amsterdam-
se Bos. ,,Het is dichterbij dan je denkt”, 
zegt zij. 
Met de verhuur van kano’s maar ook 
electroboten en waterfi etsen, is zij de 
hele zomer druk. ,,Vooral in de zomer-
maanden zitten we hier en zijn we 

elke dag open. De hele zomer, van half 
maart tot half oktober. Het is hier een 
schitterende combinatie van water en 
bos. Natuurlijk leuk voor de mensen 
uit de stad, maar ook bedrijfsuitjes 
worden hier vaak gehouden. Een uur 
kanoën of een uurtje met de waterfi ets 
en daarna lekker met z’n allen barbe-
cueën. Een heerlijke middag of avond.”
Elly heeft wel gemerkt dat het voorjaar 
minder mooi is dan gehoopt. Zodra 
de zon schijnt en het ietsjes warmer is 
dan gaat de telefoon voortdurend bij 

haar Kanoverhuur Amsterdam. . ,,Op 
zondagmiddag tussen twee en vier 
uur ligt de piek.”
Varen, zwemmen, een groot grasveld 
om te spelen en speeleilanden. Het 
Amsterdamse Bos biedt veel voor 
onbezorgd plezier. 
,,Rust verzekerd”, garandeert Elly. ,,Je 
kan vlakbij parkeren en het laatste 
stukje moet je even lopen om hier 
te komen. Dus het relaxen begint al 
voordat je op het water bent.”

Natuurlijk is een zeilboot of sloep schitterend om in te 
varen. Maar net zoals in andere watersportplaatsen is 
plezier maken een belangrijk onderdeel van de beleving. 
Op de een of andere manier hoort lekker eten en drinken 
bij watersport. Bij Ottenhome in Kortenhoef hebben ze 

daar speciaal het vlot voor liggen. Een buitenboordmotor 
zorgt voor de aandrijving waarmee je in elk geval vooruit 
komt. Maar verder is het echt een vlot. Lekker borrelen 
met hapjes, beetje varen en zwemmen zijn de belangrijk-
ste bezigheden.  

Stand Up Paddling, oftewel SUP, is de 
laatste jaren enorm in populariteit toege-
nomen. Dat merkt ook Ingrid Kroon van 
‘ikSup’ in Loosdrecht. Vorig jaar nog gaf 
ze uitsluitend cursussen en verhuurde ze 
de planken vanaf jachthaven De Uitkijk. 
Nu heeft ze zelf een winkel geopend 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk waar ze de 
verschillende planken verkoopt. 
Met de tochten die ze organiseert gaan 
de deelnemers het natuurgebied nabij 

de Vuntusplas in. Daar wordt niet alleen 
genoten van de stilte en de schoonheid 
van de polder, maar worden er ook cur-
sussen gegeven. Yoga, bootcamp, pilates 
om er een paar te noemen. Steeds met 
een eigen instructeur erbij.  
Ook voor kinderen zijn er tochten. 
Gewoon terug naar de basis. Simpel 
met een touw en een bal, plezier maken 
zonder gadgets of mobiele telefoons.

FUN
Dat er veel kan in Almere wordt al snel 
duidelijk. Natuurlijk heeft de waterrijke 
gemeente veel mogelijkheden voor wa-
tersport. Om te varen met je eigen boot, 
ook om te huren.  Sloepen en kano’s zijn 
in de loop van de tijd de populairste 
vaartuigen gebleken. Natuurlijk wordt 
er veel gezeild, maar daarvan zijn de 
schippers vaak ook de eigenaar. 
Bij Boei2, naast de Boat House aan de 
Noorderplassen. staat plezier, fun, op het 
programma. 
Met de funboaten en de donut barbecue 
op het water is de pret wel duidelijk. Bo-
vendien ben je ook een opvallende ver-

schijning. Loungen en gezellig eten en 
drinken in een ronde donut met parasol 
en uitgevoerd met buitenboordmotor. 
Voor een paar uur plezier met elkaar. 
In de BBQ- en FunDonut kunnen maxi-
maal 10 personen. Bij de reservering kan 
er worden gekozen voor een gasbar-
becue of een loungebar. Je kan het zelf 
doen of helemaal laten verzorgen. De ca-
tering en de drankjes kunnen natuurlijk 
ook zelf worden geregeld. Dat noemen 
ze bij Boei2 een Donut-Yourself. 
Wie iets van de stad of de omgeving wil 
zien kan er ook een Segway huren om 
snel en gemakkelijk veel te bekijken. 

OP ’T VLOT

Het is een opmerking die vaker wordt gemaakt. Het huren van een zeilboot liep tot vorig jaar terug. Hoewel de eerste mooie dagen van dit jaar 
weer een groeiend aantal zeilboten op het water bracht, wordt er ook gezocht naar alternatieven. Plezier en ontspannen op de plas, zijn daarbij 
het belangrijkste. Met een aantal creatieve alternatieven is er veel te kiezen. 

IN HET BOS

SUP

Eigen foto’s 
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WONEN AAN HET WATER

Foto’s: Margot Brakel 

De Loosdrechtse makelaar Len Veerman kijkt met een tevreden blik over de Loosdrechtse Plassen. ,,Een van de grootste aaneengesloten watergebie-
den van Nederland, centraal gelegen, vlakbij Schiphol en gezegend met schitterende huizen aan de rand van het water. Een toplocatie.” De specialist 
in wonen aan de Loosdrechtse Plassen lacht er tevreden bij. Hij merkt dat zijn aanbod steeds meer in trek is. 

FRAAI WONEN BIJ DE 
LOOSDRECHTSE PLASSEN

AAN HET WATER

Borrelen aan de plas. Een feest of receptie, of gewoon lekker 
eten. Met een mooie zomer is het een ideale plek. Ook daar-
voor leent Loosdrecht zich uitstekend. Een van de locaties 
waar hard wordt gewerkt om een nieuwe hot spot te worden, 
is De Bolder aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het restaurant 
ligt pal aan het water en met zijn strakke design en inrichting 
zou het zo de Côte d’Azur kunnen zijn. 
Het was onze uitvalsbasis voor deze reportage. Het varen ging 
met The Barfl y, inmiddels omgetoverd tot een prachtige party- 
en loungesloep die al een feestlocatie op zich is. Voldoende 
plek voor veertig passagiers. Van alle gemakken voorzien om 
een aantal uren zeer relaxed door te brengen op het water. 
Info: 
www.debolderbootverhuur.nl
www.thebarfl y.nl
 

VANAF DE BOLDER 
OP THE BARFLY 

RUST, RUIMTE EN 
SCHITTEREND UITZICHT 

We varen een rondje over de plassen. Wonen aan het water 
spreekt nog steeds tot de verbeelding en lijkt uitsluitend 
weggelegd voor de happy few. De miljonairs van ons land 

die het niet uitmaakt dat een voor miljoenen euro’s aangekocht pand 
meteen wordt afgebroken zodat er een nieuw landhuis kan verrijzen. 
Veerman relativeert dat beeld meteen. ,,Je kan hier ook prima wonen 
in een huis van zeven ton. En als je een woonark koopt, zit je zelfs voor 
minder dan de helft daarvan al op een schitterende locatie.”
Op deze prachtige dag zien de plassen er betoverend uit. Een briesje 
van misschien windkracht vier, zon erbij en rust op het water. Loos-
drecht heeft altijd aantrekkingskracht gehad, zeker op de Bekende 
Nederlander. Vanwege de schoonheid en door de activiteiten in het 
dorp. Natuurlijk mag Veerman niet zeggen wie waar woont. Het zijn 
degenen die het zakelijk gezien goed hebben gedaan en sommigen 
zijn bekende namen uit de tv-wereld en het entertainment. Een beetje 
navragen in de buurt en zoeken op Google leert ons dat we het heb-
ben over namen als Ron Brandsteder, 
Jeroen Pauw, Loretta Schrijver, Willem 
van Kooten.
Iedereen is op zijn privacy gesteld. 
Uitzicht op de plas, steiger aan de 
rand van een imposante tuin. Het zijn 
droomhuizen. 
De plekken waar we langs varen 
hebben allemaal hun eigen naam en 
historie. Het Witte Huis, De Goudkust, en havens die naam hebben 
gemaakt in Loosdrecht. WestEnd, De Veilige Haven, De Vrijbuiter, De 
Uitkijk, Piet Hein. 
Van oudsher kenmerken de villa’s aan de plas zich door de rieten 
daken, ramen met spijltjes en als het even kan rood-witte luiken. 
Veel nieuwbouw van de afgelopen jaren heeft zich daaraan aangepast. 
En past mooi in het beeld. Op een of andere manier zijn er ook hyper-
moderne architectonische vondsten doorheen geglipt bij de aanvraag 
van de vergunningen. Strakke bouw, futuristische bogen, veel glas. 

Prachtig in zijn soort maar soms contrasterend met de rest. 
Ook op het water zie je dat. Traditioneel wordt er nog steeds veel 
gezeild, en dat blijft een mooi gezicht. Sloepen en motorboten komen 
er in alle soorten en maten voor. Van klein naar groot, van mooi naar 
lelijk, hoewel over het laatste natuurlijk getwist kan worden. 
Voor Veerman is het juist die variatie die wonen aan de plas zo interes-
sant maakt. ,,Voor iedere smaak is er wel wat te vinden, en het aanbod 
is nog steeds redelijk. We merken wel dat er meer wordt verkocht. De 
afgelopen vijf jaar was de markt wat stroperig, maar je ziet dat het 
herstel nu doorzet. En vergeet niet, Nederland heeft nog steeds wel 
wat geld achter de hand. De spaartegoeden zijn hoger dan ooit. Door 
de crisis waren we echter veel voorzichtiger om het uit te geven. Nu 
merk je bij het lichte herstel dat dat anders wordt.” 
Veerman vat de elementen van de aantrekkingskracht van het 
plassengebied kort samen. ,,De huizen zelf zijn van bijzondere klasse. 
Bovendien zijn er weinig plekken in Nederland waar je aan zo’n groot 

wateroppervlak kan wonen. Het gebied 
is centraal gelegen en hier kan je wonen 
en recreëren combineren. Voor sommi-
gen is het interessant dat Loosdrecht 
maar een half uurtje rijden bij Schiphol 
vandaan is.”
,,Natuurlijk praat ik veel met belangstel-
lenden en die noemen vaak het feit dat 
het dicht bij de familie is als belangrijk 

punt. Met een tweede huis in Spanje komt die toch minder snel langs.”
Andersom gaat ook op. ,,Onlangs verkocht ik een huis aan een echt-
paar dat in Londen woont en hier graag een tweede huis wil hebben. 
Juist om dichter bij de kinderen te wonen.”
Uiteraard is er veel bestaande bouw te koop, maar er zijn ook nieuwe 
projecten in aantocht. ,,De verbouwing van WestEnd”, noemt Veerman 
als voorbeeld. ,,Daar komen nieuwe appartementen. En natuurlijk het 
dorpscentrum aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Er zit nu eindelijk schot 
in, na jaren van stilstand. Binnen een jaar is daar zeker iets van te zien. ”  



Lindelaan 104, 1231 CN Loosdrecht - Telefoon: 035-5825333
Boegspriet 9, 1231 HC Loosdrecht - 035-5825333 (op afspraak)
info@veermanmakelaars.nl - www.veermanmakelaars.nl

BEZOEK ONS NIEUWE KANTOOR
Veerman Makelaars nieuw geopende kantoorvestiging direct 
gelegen aan de Eerste Plas in Loosdrecht, is gespecialiseerd in 
nieuwbouw(projecten), plassenvilla’s en wonen aan het water.
Deze vestiging is geopend op afspraak en tevens te bezoeken vanaf 
het water per boot!

De meest recent aangekochte, verkocht onder voorbehoud en ver-
kochte villa’s, direct gelegen aan het water.

VEERMAN MAKELAARS
VOOR WONEN AAN HET WATER

Veendijk 11, Loosdrecht

AANGEKOCHT

TE KOOP

Moleneind 61, Kortenhoef

VERKOCHT 

onder voorbehoud

Nieuw Loosdrechtsedijk 252, Loosdrecht

VERKOCHT

Oud-Loosdrechtsedijk 285, Loosdrecht

VERKOCHT

Oud-Loosdrechtsedijk 281, Loosdrecht

VERKOCHT 

onder voorbehoud

Souterrain: Op deze royale multifunctionele verdieping vindt 
u o.a. een entertainment ruimte met thuisbioscoop. Verder: 
sauna, inloopdouche en  gym, bar, wijnkelder, was/droog-
ruimte en een grote diepe kastenwand. 

Begane grond: Entree met dubbele deuren, een royale hal, 
garderobe, fonteintje en toiletruimte. 
De sfeervolle living (gasgestookte open haard), biedt door-
gang naar de in kersenhout opgetrokken bibliotheek (tweede 
open haard). 
De luxe open keuken is voorzien van alle denkbare in-
bouwapparatuur van het topmerk Gaggenau. De aangren-
zende eetkamer beschikt over dubbele openslaande deuren 
naar het royale terras met uitzicht op de tuin, de haven en de 
Loosdrechtse Plassen. 
Aan de zuidkant van de villa treft u een royale zonnige en 
lichte serre, met toegang tot de tuin en het terras via twee 
paar dubbele deuren. De serre is uitgerust met elektrisch 
bedienbare ramen. 

Eerste Verdieping: De speciaal voor deze villa ontworpen 
spiltrap zorgt voor een uiterst fraaie verbinding tussen het 
souterrain, de begane grond en de eerste verdieping. 
De master bedroom is te bereiken middels openslaande deu-
ren en beschikt over een garderobekamer en een moderne 
badkamer met ligbad, inloopdouche, toilet, bidet, en was-
tafelmeubel. Via de dubbele openslaande deuren van deze 

master bedroom, stapt u een zonnig en royaal dakterras op 
en biedt een spectaculair 180 graden uitzicht over de Loos-
drechtse Plassen. Met een lift bereikt u het beneden terras.
 
Een royale tweede slaapkamer met walk-in closet en een 
schitterend uitzicht, is gelegen aan de voorzijde van de villa. 
Een derde slaapkamer op het zuiden gelegen is v.v. maatwerk 
garderobe kasten. De tweede badkamer met inloopdouche, 
wastafelmeubel, toilet, bidet en designradiator complemen-
teert deze verdieping. 

Tweede verdieping: Via een elektrische vlizotrap bereikt u 
de voorzolder met cv-opstelling en toegang tot de technische 
ruimte. Op deze verdieping vindt u tevens een royale zolder-
kamer met dakraam, wastafelmeubel en verwarming. 

De villa wordt omzoomd door een prachtige besloten tuin 
met een enorm gevoel van privacy. De tuin beschikt over 
meerdere zonnige terrassen, een indrukwekkende serie bo-
gen begroeid met blauwe regen en komt uit bij de golfslag-
vrije privé haven v.v. meerdere aanlegsteigers. Vanuit de tuin 
heeft u ook toegang tot de twee bijhorende botenhuizen. In 
de avond is de tuin romantisch verlicht, waardoor een warme 
gloed de villa lijkt te omarmen. 

De villa is gelegen op ca. 10 minuten afstand van Hilversum, 
Utrecht en nabij uitvalswegen naar de Randstad. 

Bijzonderheden: 
• De villa is grotendeels voorzien van Maple vloeren, m.u.v. 

de hal, gym, keuken, serre en badkamer welke voorzien 
zijn van een marmeren vloer met vloerverwarming. 

• Personenlift van souterrain naar begane grond en verdie-
ping. 

• Aan weerszijden van de villa treft u een brede oprit, elk 
met elektrisch bedienbare royale dubbele smeedijzeren 
hekken. 

• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 
• Gehele villa is voorzien van dimmers. 
• Beveiliging Triple-A klasse 
• Gesplitst beregeningssysteem in de tuin. 
• De villa is recent (oktober 2014) gerenoveerd. 
• Nieuw smeedijzeren hek met stalen platen geplaatst. 

(2014) 
• Scheidingsmuur aan de zuidzijde is ter hoogte van het 

eerste botenhuis versterkt door plaatsing van (onderwa-
ter) buispalen, nieuwe betonconstructie , ankers geplaatst 
en enkele betonreparaties uitgevoerd. (2014) 

• Nieuwe binnenhaven aangelegd. (2014) 
• Nieuwe natuurstenen vloeren in fi tness, pantry, wijnkelder 

en was/droog ruimte. (2014) 
• Nieuwe Maple vloeren in entertainment gedeelte. (2014) 
• Nieuwe vloerverwarming. (2014) 
• Nieuw opgetrokken wanden. (2014) 

De ‘Plashoeve’ is een charmante onder architectuur gebouwde 
vrijstaande villa met eigen haven, adembenemend vrij uitzicht over 
de Loosdrechtse Plassen en een heerlijke besloten tuin. Deze direct 
aan het water gelegen, perfect onderhouden villa is met recht een 
woondroom voor liefhebbers van luxe, comfort, privacy en werkelijk 
schitterende vergezichten. 

UNIEKE VILLA AAN DE LOOSDRECHTSE PLASSEN
Herenweg 69, Breukelenveen 
Vraagprijs € 2.350.000,-
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MILLIANO DAMO ZIET VERKOOP WEER STIJGEN 

AANDACHT 
VOOR IEDEREEN

Een opvallende verschijning in de voortuin van Milliano Damo aan 
het Moleneind in Kortenhoef. Een glimmende speedboot, van 
Turkse makelij maar met de uitstraling van een volbloed Italiaan. 

Damo wijst er naar. ,,Een prachtboot, echt een topper. Ja, ook daarvoor 
kun je hier terecht.” 
Na een aantal moeilijke jaren was er een ommekeer. ,,De verkopen 
gingen begin van het jaar ineens hard omhoog. Mensen willen weer 
kunnen genieten van hun geld. Een lekkere sloep waarmee je heerlijk 
kan varen op een mooie plas. Dat is dan binnen handbereik.”
De sloepen tot 10.000 euro zijn meteen weer in trek. ,,We kunnen ze le-
veren en hier kan er een ligplaats worden gereserveerd. Maar eigenlijk 
bieden we het hele pakket aan. Zowel het onderhoud als de stalling 
in de winter. Als we het zelf niet kunnen, werken we nauw samen met 
specialisten waar we bijvoorbeeld een gescheurd dekzeil kunnen 
brengen. Snel repareren en weer terug naar de boot. Ons streven is 
altijd binnen 24 uur.”
De vaardigheden zijn in het bedrijf van Damo aanwezig. Kennis van 
motoren, reparatie voor het houtwerk, veel kan worden gedaan in de 
werkplaats in Kortenhoef. Daar is voor de winter een stalling mogelijk 
van zo’n dertig boten. Door de locatie is er niet veel meer ruimte. Daar-
om heeft Damo ook in Tienhoven en Abcoude stalling. Een kleinere 
mogelijkheid van zo’n 25 boten is er nog in Amsterdam. 

Alleen in Kortenhoef is er de verkoop. En het onderhoud gebeurt er 
ook voor de boten die er liggen. Damo is dealer van het Poolse merk 
Topcraft en ziet dat daar grote belangstelling voor is. ,,Natuurlijk zijn 
de Italiaanse botenbouwers de top. Maar daar betaal je ook voor de 
naam. Ook in andere landen worden prachtige boten gemaakt. Wat 
Topcraft betreft koop je kwaliteit en sloepen met een mooie afwerking. 
Doe maar eens het ankerluik open, dan zie je dat ook de delen die 
niet in het oog springen met zorg zijn 
behandeld.”
Van vier meter tot 6,50 meter zijn de 
zeer gangbare lengtes. ,,Ik bied ver-
schillende types aan. Diverse formaten 
maar ook is er de keuze tussen inboard 
en buitenboord motoren. Hoewel veel 
mensen het gevoel hebben dat een 
inboard beter is, gaat dat niet altijd op. Stiller misschien, maar tegen-
woordig zijn de motoren dusdanig opgehangen in een bun dat  het 
geluid ook een stuk minder is. Bij een inboard motor heb je altijd een 
voorziening middenin je sloep. Daardoor verlies je ruimte.”
Het aanbod is zeer gevarieerd. Zowel in nieuwe als gebruikte boten. 
,,Van 5000 euro tot een paar ton”, geeft Damo de reikwijdte aan. ,,Maar 
voorop staat altijd dat een klant klant is. Niet omdat iemand een groter 

bedrag bij ons besteedt dat hij dan meer aandacht of service krijgt. 
Ook degene met een tweedehands kleine sloep krijgt alle ondersteu-
ning.”
Van Nederlandse makelij is de Vreelandse sloep en daarvan verkoopt 
hij ook de nieuwe modellen. ,,Vanaf de haven kunnen we binnen een 
kwartier op de plas zijn. Het enige is dat je even de brug onderdoor 
moet. Met een maximale hoogte van 1.10 meter is dat prima te doen.  

Grote schepen moeten getransporteerd 
worden naar een andere haven of bij de 
koper thuis. Uiteraard verzorgen wij dan 
ook het transport.”
Dit jaar ziet Damo met een gerust hart 
tegemoet. Hij ziet dat verkopen van 
zowel nieuwe als tweedehands boten 
groeit. Bovendien merkt hij dat het 

beleid dat hij erop na houdt goed werkt. ,,Mensen die een boot bij mij 
hebben liggen, vertellen over ons bedrijf. Ik heb wel vrienden van hen 
hier gehad die van ons hadden gehoord. Op een verjaardag, ja zo kan 
dat gaan. Mensen praten, en dan moet je goed je best doen. Die naam 
wil ik graag behouden. We hebben niet de meeste ligplaatsen van de 
omgeving, maar willen de 45 boten en hun eigenaren altijd zo goed 
mogelijk van dienst zijn.”

OP HET WATER

Foto: Studio Kastermans  

,,MENSEN PRATEN, 
DAN MOET JE GOED 

JE BEST DOEN”



EVERY FRIDAY

STEAKNIGHT
YOUR FAVORITE STEAK

WITH FRIES & COLESLAW

10 EURO

  R&ZVNAARDEN
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VAREN MAAKT 
HONGERIG

Bij het Naarderbos was Havencafé Gooimeer gevestigd. Een bekende 
naam, maar de ontwikkelingen in het gebied hebben ertoe geleid dat 
er een nieuw restaurant komt. 

In Loosdrecht is het aanbod aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
groter. Een kleine zoektocht leert ons dat bijvoorbeeld Bonnema 
botenverhuur aan de dijk een ideale combinatie biedt met 
brasserie De Daemes. Daar wordt hard gewerkt aan de kaart. 
Momenteel is het foodsharing zeer populair. Plankjes met lek-
kere gerechten in alle variaties werkt goed. De prijs is gebaseerd 
op een persoon, maar het eten is onbeperkt. Er wordt zelfs 
gewerkt aan een abonnement waarbij per maand een bedrag 
wordt betaald.    

Bij de haven van De Otter ligt het prachtige terras van het ge-
lijknamige restaurant. Een paar jaar geleden opnieuw ingericht. 
Uitkijkend over de steigers is het goed toeven. De spareribs zijn 
beroemd in de wijde omtrek van Loosdrecht. 

Bij Jachthaven Wetterwille is De Watertuin gevestigd. Eerlijk 
eten met prima wijn is de kracht van deze zaak.  

Echt in de haven ligt restaurant De Sloep aan het Moleneind 
in Kortenhoef. Brasserie-keuken met uitzicht op Jachthaven 
Kortenhoef. Ook vanaf de weg bereikbaar hoewel de ingang 
gemakkelijk voorbij wordt gereden. Naast de slagboom van de 
haven ligt het pad naar het restaurant. 

In Almere is aan de Noorderplassen in de Boathouse een slag 
gemaakt in de aanpak van de menukaart. We waren er op een 
doordeweekse dag en de zaak zat redelijk vol voor de lunch. Was 
het niet alleen om het eten dan wel om het schitterende uitzicht 
vanuit het restaurant. En bij mooi weer natuurlijk op het terras.  

Van een andere (hogere) orde maar niet aan de haven zijn de 
restaurants het Veerhuys en Bakboord in Almere. Weliswaar bij 
het water, maar zonder echte eigen haven. 

Constante kwaliteit en een goede prijs-kwaliteit verhouding. Dat 
is wat opvalt bij Eemlust aan de Eem in Baarn. Het etablisse-
ment is zeer gunstig gelegen nabij het bedrijventerrein van de 
Vijf Eiken en de oprit naar de A1 waardoor het restaurant bij 
de (zaken) lunch goed gevuld is. ’s Zomers gaat de luifel open 
en is er schitterend uitzicht over de rivier en de achtergelegen 
weilanden. 

Eigenlijk heeft Muiden geen centrum luidt de kritiek op het 
stadje. Maar restaurant-eigenaar Reinier Verwey van De Doelen 
roept het gebied rondom de sluis uit tot de plek waar veel 
gebeurt. Hij streeft al ruim 35 jaar naar hoge kwaliteit en zal niet 
stunten met zijn prijs. ,,Je ziet dat kwaliteit weer wordt gewaar-
deerd en dat mensen daar ook iets voor over hebben. Maar dan 
moet je het wel leveren natuurlijk.” In de zomer biedt zijn terras 
uitzicht op de sluizen en dat geeft niet alleen veel dynamiek 
maar ook vermakelijke momenten.
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Varen en een dagje op het water maken hongerig. Iedere schipper weet dat en wil natuurlijk op 
tijd in de haven zijn om de innerlijke mens te versterken. Aanleggen en even de stad of het dorp 
inlopen is altijd een welkome afwisseling na een dag aan boord. Restaurants in de haven zijn nog 
gemakkelijker. Een kleine greep uit het aanbod van zaken die het goed doen.  

5
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RESTAURANTS IN DE HAVEN  

OP HET WATER

Foto’s: Maarten Feenstra, 
Studio Kastermans 
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Volvo, watersport 
en teamwork
Sinds 2001 is Volvo eigenaar van de prestigieuze Volvo Ocean Race die tweejaarlijks wordt gezeild. De Volvo 
Ocean Race zal dit jaar ook Nederland aandoen. Op 18, 19 en 20 juni meren de schepen voor een pitstop in 
Scheveningen aan. 

De watersport en het 
merk Volvo hebben een 
innige, sportieve relatie

advertorial

De offi ciële opening van de nieuwe werkplaats zal plaatsvinden gelijk met de introductie van de 
nieuwe Volvo XC90 op 13 en 14 juni a.s. Naast de nieuwe XC90 en al het andere modeljaarnieuws 

zullen wij u dan graag rondleiden door onze nieuwe werkplaats. 
Aanmelden kan via: www.buitenweg.nl/xc90.

Ter ere van de Volvo Ocean Race heeft Volvo 
gedurende de race enkele speciale Volvo Ocean 
Race-modellen van de V40, V40 Cross Country, 
V60 en XC60 in het programma opgenomen. Deze 
sportieve modellen staan bij Volvo Buitenweg in 
Hilversum, Naarden en Baarn in de showroom. 
Buitenweg nodigt u graag uit deze te komen bekij-
ken of er een proefrit mee te maken. 

Dan kunt u meteen de nieuwe werkplaats bewon-
deren. Deze is compleet verbouwd en voldoet aan 
de nieuwste eisen. Ook hier is een mooie link met 
de Ocean Race. De teams op de zeilschepen zijn 
zeer effi ciënt en heel goed op elkaar ingespeeld. 
Er wordt via vaste procedures en routines gewerkt 
om in alle situaties een topprestatie te leveren en 
fouten te voorkomen. 

Ook in onze nieuwe werkplaats is alles daarop 
ingericht. Alle hulpmiddelen en vloeistoffen direct 
onder handbereik, alle gereedschappen op gelijke 
wijze, bij iedere brug overzichtelijk opgeborgen 

en er wordt in teams gewerkt. Twee technici wer-
ken tegelijk aan een auto volgens vaste procedures 
en werkwijze.

Het voordeel daarvan is dat technici heel goed 
op elkaar zijn ingespeeld en daardoor effi ciënt 
kunnen werken. Het voordeel voor de klant is dat 
de onderhoudswerkzaamheden in 80% van de 
gevallen in ruim een uur kunnen plaatsvinden. U 
kunt er dus gewoon op wachten, onder het genot 
van een kop koffi e, werkend via gratis Wifi  in onze 
loungeruimte. Geen vervangende auto, maar 1 
keer naar ons bedrijf rijden, kosten- en tijdbespa-
rend!

Buitenweg heeft in Hilversum als een van de 
eerste Volvo-vestigingen in Nederland dit concept 

omarmd. Gedurende een intensieve trainingsperi-
ode van 8 maanden zullen onze technici verande-
ren naar Volvo Personal Service Technici. Waarbij 
in de laatste fase ook direct contact ontstaat tussen 
klant en de autotechneut die de onderhoudswerk-
zaamheden voor u uitvoert. 



in de boot  |  21

OP HET WATER

Foto’s: Studio Kastermans, 
Landschap Erfgoed Utrecht

DE VECHT
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
organiseert samen met rederij Wolfrat 
uit Loosdrecht, dit jaar opnieuw 
Expeditie Vecht. Tijdens de boottocht 
vertelt Juliëtte Jonker-Duynstee, dé 
gidsexpert in de Vechtstreek, alles over 
de rivier van vroeger en nu en over 
de strijd tegen het water. U komt alles 
te weten over hoe de Vechtstreek er 
vroeger uit zag, en hoe de Loosdrecht-

se Plassen zijn ontstaan.  Tijdens de 
boottocht geeft Juliëtte een kijkje ach-
ter de schermen, waar hard gewerkt 
wordt om het water schoon en op peil 
te houden. Als er niets gebeurt, loopt 
een groot deel van het gebied onder 
water. Het ligt immers grotendeels 
onder zeeniveau. Juliëtte vertelt over 
de ontwatering, sluizen, molens en 
gemalen. En over buitenplaatsen, 

historische dorpen, weidse plassen en 
kastelen.
Op een sfeervol schip vaart u vanaf 
Loosdrecht over de Loosdrechtse Plas-
sen en de Vecht richting Breukelen en 
terug. Het aantal tochten is beperkt en 
het aantal plaatsen ook. Er wordt nog 
gevaren op zaterdag 30 mei, zaterdag 
20 juni en zondag 12 juli 2015.

Het waterschap zal komend vaarseizoen weer intensief handhaven op 
de maximale vaarsnelheid. In het noordelijke deel van de Vecht is dat 
9 kilometer per uur. In het zuidelijke deel, vanaf Nederhorst den Berg 
wordt de vaarweg smaller en is de maximum snelheid 6 kilometer per 
uur. 
Dit is niet alleen nodig voor de veiligheid op het water, het beschermt 

ook de waterkant tegen golfslag. Bovendien hebben omwonenden 
minder hinder van langsvarende boten.
Daarnaast zullen de medewerkers die de regels handhaven recreanten 
indien nodig aanspreken op naleving van de vaarregels. Zo wordt er 
gecontroleerd of de schipper een vaarbewijs heeft als de snelheid van 
de boot dat vereist. Tevens wordt er gekeken naar brandblussers en 

zwemvesten aan boord. Ook zijn er regels voor het afmeren (te zien 
op informatieborden) en alcoholgebruik. Wat dat laatste betreft is  0,5 
promille alcohol in het bloed de grens. 
Overigens zijn de regels niet alleen geldig op de Vecht. Waternet ziet 
ook toe dat alles naar behoren verloopt op bijvoorbeeld de Wijde Blik 
bij Kortenhoef en de Spiegelplas bij Nederhorst den Berg.

Varen op de Vecht spreekt iedereen tot 
de verbeelding. De rivier heeft in de 
loop van de honderden jaren altijd een 
belangrijke plaats ingenomen in het ge-
bied dat daarom ook wordt aangeduid 
als de Vechtstreek. Varen spreekt voor 
zich, maar ook fi etsend en wandelend is 
er veel te ontdekken. De historie van de 
streek, de achtergronden van de schit-

terende panden langs het water, met 
prachtige tuinen en kleine parken. Wie 
er geen genoeg van kan krijgen, brengt 
gemakkelijk een paar dagen door in het 
unieke gebied.  Op de handige website 
www.zichtopdevechtstreek.nl staat heel 
veel informatie over routes, bezienswaar-
digheden, overnachtingen en veel meer.

Op een mooie zomerse dag is even zwemmen natuurlijk 
heerlijk. Omdat de Vecht nu helemaal uitgebaggerd is en 
de bodem behoorlijk schoon is, kan er ook daar een frisse 
duik worden genomen. Zwemmen in open water is altijd op 
eigen risico, en zomaar van de boot springen is af te raden. 
Bij bruggen, sluizen of een stuw mag nooit gezwommen 
worden. Dezelfde waarschuwing geldt voor havens en 
havenmonden of plekken waar kan worden afgemeerd. Er 
zijn trouwens voldoende offi  ciële zwemgelegenheden, die 
duidelijk worden aangegeven. Op 1 mei begon het zwem-
seizoen. Via de gratis Zwemwater app van de waterschap-
pen kunnen zwemmers elk moment checken welke van 

de aangewezen  zwemlocaties veilig zijn. Waterschappen 
en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle 
zwemwaterlocaties in open water. Samen met de omge-
vingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig 
is. Bij warm weer neemt de kans op bijvoorbeeld blauwalg 
of botulisme toe en dat kan zwemmers gezondheidsklach-
ten opleveren.
De Zwemwater app geeft ook informatie over onder meer 
de aanwezigheid van parkeerplekken, horecagelegenheden 
en over hoe de locatie het beste te bereiken is. De gegevens 
komen van de website www.zwemwater.nl, waar altijd de 
actuele informatie beschikbaar is.

EXPOSITIE
Tijdens de vier jaar durende schoon-
maak van de Vecht zijn er heel wat 
voorwerpen opgevist. Romeinse 
beelden, middeleeuwse zwaarden, 
oude strijkijzers, fl essen, schaatsen, 
vuurwapens, aardewerk en nog veel 
meer. Samen vertellen ze het verhaal 
van het leven in de Vechtregio in goede 
en slechte tijden. De meest opvallende 
of kenmerkende bodemschatten zijn 
samengebracht in een tentoonstelling. 
Die reist nog de komende maanden 
door de regio onder meer in Vreeland, 
Loenen en Muiden.  

VEILIGHEID

VECHTSTREEK

EXPEDITIE

ZWEMMEN
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KUNST ALS
DANK

      GESTALTEN 
In Maarssen staan de ‘Gestalten’ aan de Binnenweg in een klein park. 
Mooi in de ruimte lijken de vier elementen met elkaar in gesprek te 
zijn. Volgens de makers Lolke van der Bij en Marianne van Dedem 
Henstra staan de gestalten voor de samenleving waarin de Vecht 
stroomt. Ze zijn tevens de wachters, uitkijkend over het water. Niet zo-
maar op de grond maar op een gestileerd waterlelieblad, dat weer de 
schone Vecht symboliseert. Er omheen ligt materiaal dat uit de Vecht 
afkomstig is. Dat zijn de herinneringen van de vervuilde toestand van 
de rivier. Nu staan ze voor het gevoel van verantwoordelijkheid om 
de Vecht schoon te houden er daar langs samen te wonen, werken en 
recreëren. 

      SPIEGELVIS
Lolke van der Bij en Marianne van Dedem Henstra maakten niet alleen 
de twee meter hoge ‘Gestalten’, maar zijn ook de creatieve geesten van 
‘Spiegelvis’ in Loenen. De vis staat natuurlijk voor helder water.  Schoon 
water ook. Schoon en gezond is nu ook de Vecht geworden en het 
kunstwerk kijkt uit over het water aan de Dorpsstraat vlakbij de molen. 
De stroming van de Vecht komt terug in de golven in het werk staand 
tussen het materiaal uit de rivier en ingegoten in transparant epoxy. 

      POSTHOORNSLAK
Water heeft in het werk van Ron Moret altijd een grote rol gespeeld. 
Hij woont in Schoorl, aan de Noordzeekust, en daardoor heeft hij zich 
meestal georiënteerd op zout water. Het werk voor aan de Vecht was 
voor hem een uitdaging en tegelijkertijd inspiratiebron. Want door het 
uitbaggeren kwam hij op een thema waar hij zelf niet aan was toege-
komen: dieren in schoon zoet water. 
Dat hij de grote posthoornslak als model nam voor het kunstwerk komt 
voort uit het feit dat deze slak kan leven in stilstaand water en in lang-
zaam stromende rivieren. Maar alleen in een platenrijke omgeving. Hij 
voedt zich met algen en rottend organisch materiaal dat op de bodem 
ligt.  De ‘nieuwe’ Vecht is daarmee een ideale leefomgeving geworden. 
Moret twijfelde over het materiaal. Uiteindelijk koos hij voor gietijzer. 
Het liefst werkt hij met brons maar hij besefte dat dat wel erg gevoelig 
is voor diefstal, ondanks de betonnen sokkel. Wie goed kijkt ziet nog 
materiaal dat uit de rivier is gebaggerd. 
De locatie zal nog veranderen in de loop van de zomer. Voorlopig staat 
het bij het viaduct van de A1.  

      RIVER TREASURES
Eric Blom woont al jaren op de Vecht in een woonark. Iedere dag kijkt 

hij uit over het water, iedere dag is het anders. Vooral de weerspiege-
lingen  zijn vaak van een grote schoonheid. De bodem van de rivier 
bleek vol te liggen met vuil en half vergane objecten. Tijdens de actie 
Schone Vecht,  klom hij op een trekschuit die tegenover zijn ark lag, vol 
met schroot. 
Daaruit viste hij een 2 meter lange verroeste scheepsketting die hij in 
zijn tuin bewaarde. Elke dag keek hij naar de ketting en vroeg zich af 
welk schip daar aan vast gezeten had, wat dat schip op de Vecht deed 
en wanneer. Hij dacht aan de manschappen die met de ketting moes-
ten werken op het water en waarom de ketting in de vervuilde bodem 
terecht kwam. 
Nu wordt de roestige ketting gecombineerd met een roestvrijstalen 
boog van 5,5 meter. 
De inspiratiebron is dat het oude, de vervuiling, verwerkt wordt in iets 
nieuws zodat het, voor altijd, mee kan in de toekomst. Het verleden 
verbonden met de toekomst dat zal de passant telkens weer helpen 
fantaseren en laten mijmeren over verleden, heden en toekomst van 
deze prachtige rivier. Het werk kan op alle mogelijke plekken staan en 
doordat het beeld smal is en vooral de lucht in gaat zal het de zichtlij-
nen van de Vecht niet verstoren. 

LANGS HET WATER

Foto’s: Waterschap Amstel, 
Gooie en Vecht, BM Foto
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Het schoonmaken van de Vecht was een megaproject voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Uitgevoerd door Waternet werden er miljoenen kubieke meters slib uit de rivier gehaald. De sa-
menwerking tussen de uitvoerders, bedrijven langs de route en bewoners was volgens het water-
schap een voorbeeld van hoe alle betrokkenen aan een doel kunnen werken. Als dank daarvoor 
heeft het waterschap vier kunstwerken geschonken die aan het water staan. 
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AGENDA

MEI
Zaterdag 30 mei
EXPEDITIE VECHT
Ontdekt het heden en verleden van de Vecht en de Loosdrechtse 
Plassen.  De data dat de tocht wordt gehouden zijn: zaterdag 30 
mei, zaterdag 20 juni en zondag 12 juli 2015.
Info: www.agv.nl/expeditie-vecht

JUNI
Tot 21 juni
WATER, WATER! 
Is het thema van het FotoFestival Naarden, dat nog tot 21 juni 
loopt.  Door de eeuwen heen is water onlosmakelijk verbonden 
met de historie van Nederland en het leven van haar inwoners. 
Voor het koningshuis, politici, wetenschappers, handelaren, reizi-
gers, sporters, kunstenaars, zangers, dichters en fotografen is water 
altijd een inspiratiebron geweest.
Info: fotofestivalnaarden.nl

Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni
PAMPUS GAAT DE LUCHT IN! 
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni wordt het vliegerfestival Pampus 
voor de Wind! gehouden. Met onder meer demonstraties van bij-
zondere vliegers en je eigen vliegers knutselen. Het bezoeken van 
het vliegerfestival is bij de reguliere toegangsprijs inbegrepen. 
Info: www.pampus.nl

Zaterdag 6 juni en zondag 7 juni
HUIZEN-BEACH 
is een multi beachsport evenement. Sporten en met de hele familie 
een dag gezellig genieten aan het Gooimeer. Met ruime, gratis 
parkeermogelijkheden, een kleine boulevard, gezellig terras en 
uiteraard veel fun en entertainment. Vier jaar geleden gestart als 
beachvolleybal evenement. Maar nu ook sporten als footvolley, 
speedbadminton, beachsoccer. Het evenement kent dit jaar twee 
weekeinden en is er ook op 15 en 16 augustus. 

Zondag 7 juni
DUIN TRIATHLON ALMERE
De wedstrijd vindt plaats in de Marina Haven bij Almere-Poort. Er 
wordt gezwommen in het IJmeer, gefi etst op de dijk en de Polder 
en gelopen rondom Duin.
Er kan worden gestart op de verschillende afstanden, uiteraard de 
Olympische.  
Deze wedstrijd vindt plaats op een typisch Nederlands parcours. 
Op de volledig afgesloten dijk langs het IJmeer, op een vlak par-
cours.

Zondag 14 juni
ALMERE CITY RUN
Nog maar een week na de triathlon, de Almere City Run 
over diverse afstanden waaronder 14 en 21 kilometer. Werkzaam-
heden vormen geen belemmering, de bouwplaatsen die in het 
parcours liggen gaan open voor de lopers. 

Zondag 14 juni
TRIATHLON VAN HUIZEN 
Ook werkzaamheden bij het parcours van de Triathlon van Huizen. 
Vanwege de werkzaamheden op het gebruikelijke fi etsparcours 
zijn de Schillinkweg en de Winkelweg afgesloten tijdens de Tria-
thlon. In samenwerking met Nuon is voor de Olympische en kwart 
afstand een uniek parcours gerealiseerd over een van de windmo-
lenpaden. Deze mooie geasfalteerde weg is normaal gesproken 
afgesloten met hekken en zal alleen tijdens de de Triathlon Huizen 
geopend zijn voor de deelnemers.

Zondag 21 juni
MIDZOMERAVOND PICKNICK 
Vanaf 18.00 uur gaan de poorten van Kasteel Muiderslot open. 
Bezoekers worden uitgenodigd om met hun eigen goedgevulde 
picknickmand de langste dag van het jaar te komen vieren bij het 
kasteel. Iedereen mag gratis naar binnen voor een picknick op de 
vestingwallen of in de pruimenboomgaard. Voorwaarde is wel dat 
je een (leuke) hoed draagt.
Het kasteel zelf is gesloten. Info: www.muiderslot.nl

Zaterdag 27 juni 
GASTVRIJ WEESP
Winkels, horeca, kunstenaars en theaters laten zien wat ze in huis 
hebben. Een culinair, creatief en cultureel avontuur. 

OP, ROND EN BIJ HET WATER
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AGENDA
Hele maand juni
Tot 2016 kunt u de archeologische vondsten bekijken op de reizen-
de tentoonstelling ‘Vondsten uit de Vecht’. Op deze locaties is de 
tentoonstelling dit jaar nog te zien: hele maand juni in Vreeland, van 
juli tot half augustus bij Waternet in Amsterdam, van half augustus 
tot half september in Loenen en van half september tot half oktober 
in Muiden. 
Info: www.agv.nl

 JULI
Woensdag 8 juli
FIETSTOCHT 
door de Vechtstreek langs karakteristieke buitenplaatsen. Start is op 
de Kerkbrink in Hilversum om 10.00 uur. Ook op 13 september. 
Info: www.fi etsgilde.nl  

Vrijdag 24 – zondag 26 juli
WONDERFEEL 
is een nieuw festival voor klassieke muziek in het natuurgebied 
Schaep en Burgh in ’s-Graveland. Drie dagen lang en twaalf uur per 
dag: meer dan 100 concerten, lezingen, kinderactiviteiten, muziek-
documentaires en rollende keukens.
De zeven Wonderfeelpodia hebben thema’s als Fusion of Arts, Wees-
huis van de Hits, Kwartettentent en Nooit van Gehoord en bieden 
een breed programma uit ruim zes eeuwen muziek. Met o.a. Marco 
Beasley, Remy van Kesteren, Fuse, Laia Falcón, Nederlands Kamer-
koor, Hannes Minnaar, Hauschka, Isabelle van Keulen, Reinbert de 
Leeuw, Erik Bosgraaf, Dudok Kwartet, Berlage Saxophone Quartet, 
Christianne Stotijn, en vele anderen. 

 AUGUSTUS
Zaterdag 15 en zondag 16 augustus 
CITY BEACH TOUR, 
met in dit weekend de beachcompetitie van de Nevobo met 1e, 2e 
en 3e divisie beachvolleybal. Zie voor verdere informatie 6 en 7 juni 
in deze agenda. 

Zaterdag 22 augustus
HET FILMTHEATER HILVERSUM 
Elk jaar draait Het Filmtheater Hilversum een fi lm in de openlucht. 
Vergeet niet je eigen stoel mee te nemen en muggenmelk kan ook 
geen kwaad. Aanvang: 20.30 uur. 

Donderdag 27 - zaterdag 29 augustus 
DRIE DAGEN SLUIS-EN-BRUGGENFEEST 
in het centrum van Weesp. Met onder andere een grote braderie, 
verenigingenmarkt, live muziek en (water)activiteiten voor jong en 
oud.

 SEPTEMBER
Vrijdag 4 september
DE 30E MUIDERSLOTLOOP 
in Muiden is een prestatieloop over 10 kilometer en is een jaarlijks 
terugkerend evenement. Traditioneel wordt de Muiderslotloop de 
eerste vrijdag(avond) in september gelopen. Inschrijven is op de 
binnenplaats binnen de muren van het kasteel. De start en fi nish zijn 
op het terrein, voor de muren van het Muiderslot. 
Info: www.muiderijsclub.com

Vrijdag 4 – zondag 6 september
DRIE DAGEN FEEST IN DE HAVENKOM 
VAN ALMERE HAVEN
Met het gratis toegankelijke klassieke Havenkomconcert op zater-
dagavond, de brocante- en antiekmarkt op zondag en jong talent op 
vrijdagavond. Het hele weekend smullen van de heerlijke gerechten 
op de Havenkom Proeverij, bootjes kijken in de haven en straatthea-
ter in het centrum. Het festival is vrij toegankelijk en ook parkeren in 
Almere Haven is gratis. Mooie afsluiting van de zomer met muziek, 
theater, markten en lekker eten.

Zaterdag 5 september
HET NEDERLANDS 
KAMPIOENSCHAP 
PALINGROKEN 
wordt jaarlijks gehouden in het oude dorp Kortenhoef in de 
gemeente Wijdemeren. Vanwege de fraaie ligging midden in het 
plassengebied is het dorp vermaard bij schilders, schrijvers en 
schaatsers. De organisatie verwelkomt ieder jaar ruim honderd deel-
nemers. Zij komen uit alle windstreken van Nederland. 
Info: www.nkpalingroken.nl

Zondag 6 september 
FIETSTOCHT 
langs het wereldbekende raadhuis van Hilversum, maar ook langs 
vele andere plekken in Hilversum waar zelfs Hilversummers nog 
nooit zijn geweest.
Vertrek: 13.30 uur.

Zondag 6 september 
DE TRIATHLON VAN WEESP 
trekt jaarlijks zo’n 400 atleten en die storten zich op zwemmen, fi et-
sen en hardlopen, grotendeels dwars door de oude binnenstad.

Zondag 13 september
DE VECHT 
is terecht beroemd om z’n prachtige buitenplaatsen. Vele zijn er ver-
dwenen maar gelukkig zijn er nog veel behouden. In deze fi etstocht 
vertelt de gids u over het ontstaan en de geschiedenis van deze 
buitenplaatsen tussen Vreeland en Breukelen. 
Info: www.fi etsgilde.nl

Zondag 13 september 
Het thema van de 
OPEN MONUMENTENDAG 2015
is Kunst en Ambacht. In Engeland ontstond in de negentiende eeuw 
als reactie op de industriële revolutie, waarin de arbeiders ver-
vreemd waren geraakt van de producten van hun arbeid, The Arts 
and Crafts Movement, waarin getracht werd kunst en ambacht met 
elkaar te verbinden. Deze beweging heeft grote invloed gehad op 
de architectuur, ook in Nederland. Ook in de Hilversumse architec-
tuur rond 1900 heeft deze stroming zijn sporen achtergelaten. In het 
kader van het thema van deze Open Monumentendag leiden Henk 
Dirkx en Kees Haafkens u langs uitingen van Arts en Crafts in Hilver-
sum.  Verzamelen om 14.00 uur met fi ets op de Kerkbrink.

Zaterdag  19 september
Jaarlijks is op de derde zaterdag van september het 
OLDTIMER FESTIVAL HUIZEN. 
Op een mooie locatie rond het Nautisch Kwartier in de gemeente 
Huizen. Onze opzet is om een zo breed mogelijk scala aan voertui-
gen (auto’s en historische tweewielers) bijeen te brengen zodat het 
publiek, maar zeker de deelnemers, kunnen genieten van mooie 
voertuigen van tenminste 25 jaar oud. Het festival vindt plaats op de 
parkeerterreinen van het Nautisch Kwartier bij de oude Haven aan 
de IJsselmeerstraat en Havenstraat in Huizen. 
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Foto: Studio Kastermans

SCHOON SCHIP MET VERPAUPERDE HAVEN   

TOEGANGSPOORT 
TOT HET WATER
Bart Reijn heeft de stoute schoenen aangetrokken en opent bin-

nen twee weken  een nieuw watersportcentrum in Huizen. Aan 
de Ambachtsweg 59, pal tegenover het Nautisch Kwartier uit-

kijkend op de botterwerf. Reijn’s Boten zal er worden gehuisvest en er 
komt een grote watersportwinkel, met daarbij veel service en stalling.
Uiteraard ziet de ondernemer kansen. Maar het bijkomende voordeel, 
vindt hij, is dat de rotte plek in het 
havendeel van Huizen weg is. Daar 
waar hij nu begint was de oude Marina, 
in de laatste jaren verworden tot een 
lelijke locatie. ,,We zijn drie maanden 
bezig geweest om deze haven weer op  
te knappen. Rotzooi weg, alles schoon. 
Er lagen lege benzinetanks, overal 
pallets, half gezonken boten. Er stonden campers en caravans waarvan 
de eigenaar van een aantal zelfs onbekend was. Dit hoort niet op een 
jachthaven thuis, boten willen we zien. We zijn er nog niet maar het 
ziet er al wel een heel stuk beter uit.” 
Een groot strak hek, een overzichtelijke tuin voor de deur. De aanblik 
is netjes nu de metershoge struiken zijn verdwenen. Bart heeft het 
samen met collega Maarten van den Born, veel vrienden, familie en 
kennissen aangepakt. Hij wil dat het gevoel anders wordt dan wat 
soms gebruikelijk is in een haven. 
,,Ik wil de sfeer creëren dat we het hier met z’n allen netjes houden. 
Het oude watersportgevoel in een sfeervolle haven. Genieten op en 
aan het water, gezelligheid in de haven. Op elkaars spullen letten, een 
handje helpen als het nodig is om elkaar goed het water op te krijgen. 
Wat vroeger heel normaal was. Wat je nog wel ziet in Loosdrecht. 

Gezien de ligging denk ik dat het hier ook mogelijk is.” 
Dat idee wordt versterkt doordat de ligplaatsen worden verhuurd en 
dat er eigenlijk geen passanten kunnen verblijven. ,,Met zestig plaatsen 
aan de steigers is dat ook heel moeilijk. Daarvoor is meer gelegenheid 
bij de Gemeentelijke Haven en de Stichting Jachthaven. Daar zijn over 
de duizend plekken. Plaats genoeg zou je zeggen.” 

Natuurlijk zal hij de dagjesmensen niet we-
ren van het terrein. Informatie is er altijd te 
halen over waar goed gegeten kan worden 
of eventueel een overnachting mogelijk is. 
Boten huren in de haven kan ook nog 
steeds. Achter het Nautisch Kwartier had 
Bart ook al die mogelijkheid, maar op zijn 
nieuwe locatie voelt hij dat het misschien 

nog wel beter kan. ,,Het klinkt idealistisch. Maar als je hier met je boot 
ligt of je wil er een huren is de volgende stap dat je lekker gaat varen. 
We liggen dicht aan de weg en meteen aan het water. We willen de 
toegangspoort tot het water zijn.”
Niet alleen omdat het een nieuw initiatief is, ook omdat het havenge-
bied een positieve impuls krijgt, voelt Bart dat zijn aanpak hem wordt 
gegund. Hij krijgt tips en steun waar het moet. ,,Ik merk nu al dat 
als het bij de stichting vol is, wij aanvragen krijgen voor ligplaatsen. 
Mensen worden dus doorgestuurd. Vind ik een mooi gebaar.”  ‘s Zomers 
zal het een bedrijvigheid zijn in en om de haven. ’s Winters is de stalling 
de plek waar alles gebeurt. Zeker de binnenstalling. Daar zal Bart het 
stapelsysteem gaan gebruiken om sloepen op te slaan. ,,We vragen 
van tevoren of mensen aan hun boot gaan werken in de winter. Als dat 
beperkt blijft tot een beetje poetsen voordat het seizoen weer begint 

kan er worden gestapeld. Anderen die kleinschalig werkzaamheden 
willen uitvoeren krijgen ruimte in het werkgedeelte.” 
Acht jaar geleden begon hij zijn watersportbedrijf en na vier jaar kwam 
er een goede vriend bij, Maarten van den Born. ,,Hij is een vakman en 
heeft hart voor de zaak”, zegt Bart. ,,Van oorsprong is Maarten scheep-
stimmerman en hij betekent veel als het gaat om reparatie en onder-
houd. Samen zijn we een team en in deze haven komen alle facetten 
van watersport overzichtelijk bij elkaar in één centrum.”
Met trots laat Bart de grote ruimte zien waar winkel, havenkantoor 
en showroom komen. ,,Kijk, een mooie sloep daar voor het raam, hier 
kan je gewoon even koffi  e drinken en bij de balie is alle informatie. Zo 
wil ik de verschillende onderdelen bij elkaar hebben en hier gaan we 
vaarbewijs cursussen geven. Watersport en alles wat erbij hoort in een 
oogopslag.”

HUIZER BART REIJN: 
,,IK WIL DE OUDE SFEER 

WEER TERUG”

VOLVO PENTA IN LOOSDRECHT
Een full-service centrum voor de Volvo Penta motoren aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Dat is sinds het begin van 
dit jaar overgenomen door Marieke de Wit en Olaf Böhm. Zij 
leveren ook aan acht andere service dealers in de wijde omtrek 
en zijn een spin het web. Vaste klanten worden snel geholpen 
door de monteurs met de mobiele werkplaats. Ook passanten 
met een dergelijke motor die hulp nodig hebben, worden zo 
snel mogelijk geholpen.    





UniqLocatie’s 
voor zorgeloos investeren 

in genot en rendement

Hameau des Claudins  |  Frankrijk

Golf- en VillaResort Harderwold   |  Nederland

TradeWinds Homosassa Marina Resort  |  Florida, USA StrandResort Schier  |  Nederland

www.uniqresort.com
T 0620798738  |  E sales@uniqresort.com

Nieuw in de verkoop 
“Villa Zand” naar het ontwerp van Monique des Bouvrie

5% huurgarantie mogelijk op onderstaande projekten


