
 

 

 

  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Met deze wekelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken 

omtrent het maaien van de waterplanten in de Randmeren.  

 

 

Maaiseizoen is van start gegaan 

 

 

Het maaiseizoen waterplanten is 3 juni van start gegaan in de snelvaarbaan op het Gooimeer 

en op het Eemmeer. Net als voorgaande jaren worden de maaiwerkzaamheden uitgevoerd 

door de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. 

 

Met een vroege maai-start en voor het eerst met 2x maaien op een aantal locaties op Gooi- 

en Eemmeer en Wolderwijd zet Gastvrije Randmeren in op verlenging van het vaarseizoen. 

Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover. 

 

Op het Gooimeer is de snelle botenbaan gemaaid, inclusief het jetskigebied. Hetzelfde geldt 

voor het water bij de surfschool. Ook is een begin gemaakt 

met het maaien van 80 ha vanaf de vaargeul richting de snelvaarbaan. 

Op dit moment wordt gemaaid in het bottervak bij Huizen.  

 

https://gastvrijerandmeren.us17.list-manage.com/track/click?u=f69d9fe50c3f423b786ad0507&id=729b59195f&e=c4ea711ea8


 

Op het Wolderwijd en Veluwemeer zijn de havens en toegangen van de eilanden Knarland, de 

Kluut, Ral en Pierland aangepakt.  

 

 

Gooimeer West 

 

Op onderstaand kaartje is rood gearceerd aangegeven welk deel op het westelijk deel van 

het Gooimeer de komende weken gemaaid gaat worden. 

De oranje/gele vlakken zijn nu gemaaid.  

 

 

Gooimeer Oost 

 

Op onderstaand kaartje is rood gearceerd aangegeven welk deel op het oostelijke deel van 

het Gooimeer de komende weken gemaaid wordt. 

Het oranje/gele vlak - in het zogenaamde Bottervak bij Huizen - is nu gemaaid.  

https://gastvrijerandmeren.us17.list-manage.com/track/click?u=f69d9fe50c3f423b786ad0507&id=6c8f599b30&e=c4ea711ea8


 

 

 

Eemmeer 

 

Op onderstaand kaartje is rood gearceerd aangegeven waar op het Eemmmeer gemaaid 

wordt de komende weken. De oranje/gele delen zijn de afgelopen periode gemaaid.  

https://gastvrijerandmeren.us17.list-manage.com/track/click?u=f69d9fe50c3f423b786ad0507&id=afbf4c7690&e=c4ea711ea8


 

 

 

Planning komende week 

 

Vanaf maandag 1 juli wordt er ook gemaaid op het Wolderwijd in het rood gearceerde 

gebied.  

https://gastvrijerandmeren.us17.list-manage.com/track/click?u=f69d9fe50c3f423b786ad0507&id=9a0a3c2a04&e=c4ea711ea8


 

 

 

Pilot 2x maaien moet vaarseizoen verlengen 

   

Met een vroege start en twee keer maaien in één seizoen zet Gastvrije Randmeren stevig in 

op verlenging van het vaarseizoen. 

De snelle botenbaan bij Almere was in de zomer van 2018 door nagroei van de waterplanten 

maar één maand goed bruikbaar. En niet, zoals de coöperatie Gastvrije Randmeren 

nastreeft, continu bevaarbaar. Hetzelfde gold voor grote delen van het ondiepe Eemmeer. 

De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren spant zich al jaren maximaal in om met het 

maaien van waterplanten op de Randmeren een zo groot mogelijk  vaargebied open te 

houden voor de recreatievaart. Op het Veluwemeer hoefde vorig jaar maar een kleine 

oppervlakte gemaaid te worden. 

Waar Kranswier groeit, is geen Fonteinkruid 

Het lijkt er op dat op het Veluwemeer de laag groeiende kranswieren het fonteinkruid 

verdringen waardoor dit meer het hele seizoen goed bevaarbaar is. De grootste overlast 

doet zich voor op het Gooi- en Eemmeer en in mindere mate het Wolderwijd. Op het Gooi- 

en Eemmeer neemt het fonteinkruid niet alleen in dichtheid en hoeveelheid toe, door 

nagroei is het vaarseizoen heel kort. Het kranswier is op het Gooimeer sporadisch aanwezig 

maar lijkt op het Eemmeer nog geen 'voet aan de grond' te krijgen. 

https://gastvrijerandmeren.us17.list-manage.com/track/click?u=f69d9fe50c3f423b786ad0507&id=ed10659fd4&e=c4ea711ea8


 

Pilot twee keer maaien 

Om te kijken of twee keer maaien het vaarseizoen kan verlengen, start dit jaar een pilot op 

het Gooi- & Eemmeer en Wolderwijd. 

 

Begin juni is de snelvaarbaan bij Almere voor een eerste keer gemaaid en ook een 

verbreding van de hoofdvaargeul aan de noordkant van het Eemmeer. Later in het seizoen, 

wanneer de planten weer aangegroeid zijn, worden deze locaties een tweede keer gemaaid. 

 

De pilot is mogelijk doordat belanghebbenden zoals provincie Flevoland en gemeenten - 

waaronder Bunschoten en Zeewolde - plus de gemeenten aan het Gooimeer extra budget 

hebben ingelegd om deze grotere inspanning te kunnen leveren. 

 

Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren en opdrachtgever voor het maaien ‘Het is ons 

streven om de vaargebieden open te houden van de lange vrije weekenden in het voorjaar 

tot het late najaar. Met deze pilot gaan we kijken of dit haalbaar is. Deze pilot wordt door 

ons natuurlijk gemonitord. We roepen watersporters op hun ervaringen op deze locaties 

vooral met ons en de regionale vertegenwoordigers van de Stichting Maaien te delen!’ 

 

Gooimeer West - Gerrit Gortzak van Jachthaven Naarden 

Gooimeer Oost – Jaap van Brummelen  van Jachthaven Huizen 

Eemmeer – Henk Steltenpool van WSV de Eendracht 

  

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

https://gastvrijerandmeren.us17.list-manage.com/track/click?u=f69d9fe50c3f423b786ad0507&id=1e088d6bdb&e=c4ea711ea8


 

Gastvrije Randmeren 

| info@gastvrijerandmeren.nl | 0341 741006 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Rita Braam – van Valkengoed 

Directeur Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren 

  

 

 


