
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 
Bestuurlijk Platform  
Gooi, Vecht en 
Diemerscheg 2021 
 
Doorstart van een goede samenwerking 

 



 

 

Het jaar 2021 in vogelvlucht 
 
Het landschap aan de oostkant van Amsterdam kent een bijzondere diversiteit en kwaliteit. Door 
overheden en diverse partijen in het gebied wordt daarom samengewerkt om deze kwaliteiten te 
behouden en te versterken. Sinds 2021 werken de partijen samen in het Bestuurlijk Platform Gooi, 
Vecht en Diemerscheg. Dit is het eerste jaarverslag van dit platform. 
 
 
Doorstart  
Het platform is een doorstart van de stuurgroep Gooi en Vechtstreek. De Regio Gooi en Vechtstreek 
heeft de verantwoordelijkheid voor het secretariaat en voorzitterschap overgenomen van de provincie. 
In de eerste periode van 2021 is daarom hard gewerkt aan de invulling van het Bestuurlijk Platform. 
Waar eerder de nadruk lag op uitvoering van concrete projecten, wil het platform ook strategische 
opgaven aan de orde laten komen. Er komt veel af op het landelijk gebied en daar willen partijen 
gezamenlijk in optrekken.  
 
 
Gebiedsagenda 
Als leidraad voor de inzet van het platform is een gebiedsagenda opgesteld. In de agenda staan de 
onderwerpen en acties waar het platform zich de komende jaren op wil richten. De gebiedsagenda legt 
verbinding tussen de opgaven en de diverse ontwikkelingen in het gebied.  
 
 
Programma Groene Uitweg  
Het platform heeft een eigen gebiedsprogramma: het programma Groene Uitweg. Het platform is 
eindverantwoordelijk, stuurt en geeft de provincie bindend advies over de besteding van beschikbare 
middelen. In 2021 is het programma geactualiseerd naar aanleiding van het vervallen van de 
vaarverbinding Vecht-Gooimeer. Hierbij is het vrijgevallen budget opnieuw gereserveerd voor 25 
nieuwe projecten aan de hand van de speerpunten van de gebiedsagenda. 
 
 
Actieve betrokkenheid  
Er lopen diverse projecten in het gebied die het volgen waard zijn en bijdragen aan de doelen van het 
platform: van de ontwikkeling van de Diemerscheg tot de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland 
en het uitvoeren van Gebiedsakkoorden voor De Kampen en de Oostelijke Vechtplassen.  
Het Bestuurlijk Platform volgt deze ontwikkelingen en ondersteunt die waar nodig.  
 
 
Website 
De ontwikkelingen binnen het platform zijn te volgen op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/11/gebiedsagenda-landschap-Gooi-Vecht-Diemerscheg-def.pdf
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/landschap/platform-gooi-vecht-en-diemerscheg/
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Het Platform in 2021 
 

             
Bart Heller, voorzitter              Esther Rommel                   Jan-Jaap de Kloet             Jorrit Eijbersen                         Gerard Knoop 
Gemeente Hilversum                      Provincie Noord-Holland             Gemeente Wijdemeren                  Gemeente Gooise Meren              Gemeente Blaricum 

 

             
Dirk de Jager                    Matthijs Sikkes-Van den Berg Peter Smit             Bob Demoet                 Riena Tienkamp 
Gemeente Amsterdam                    Gemeente Diemen  Waterschap AGV            Rijkswaterstaat                         Staatsbosbeheer 

 

             
Karin Kos             Willem Hellevoort   Albert Hooijer             Gerdina Krijger                       Christiaan v. Zanten, secretaris 
Goois Natuurreservaat            Natuurmonumenten  LTO Noord             HISWA-RECRON                       Regio Gooi en Vechtstreek 

       
 
 
 

Het jaar 2021 in cijfers:  

 

In de nieuwe samenstelling heeft het platform 14 leden.  

 

Het platform is 4 keer bij elkaar geweest: in april, juli, september en oktober. 

 

3 keer is de vergadering online gehouden, 1 keer was de vergadering in Muiden. 

 

Het platform heeft 1 werkbezoek gehouden: aan de herstelde vestingwerken in Muiden.  
 

Er zijn 25 nieuwe Groene Uitwegprojecten gestart. Er zijn nu 30 lopende projecten in het programma. 

De investering uit het programma Groene Uitweg in deze projecten is ca. 15 miljoen. 

 

Er zijn 2 wisselingen geweest in de leden: Dirk de Jager verving Jacob Wedemeijer en Gerdina Krijger 

verving Jasper Blom.  
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Gebiedsagenda  
 
Algemeen 
Een algemene actie uit de agenda is dat de leden van het platform de projecten in het gebied actief 
(kunnen) volgen. In 2021 ging daarbij veel aandacht uit naar de ontwikkeling van de regionale 
veenweidestrategie. De leden zijn meerdere keren bijgepraat en hebben kunnen reageren op de 30%-
versie. Daarnaast is het platform geconsulteerd over de Verstedelijkingsstrategie MRA.  
 
Voortgang acties 
Daarnaast bevat de gebiedsagenda specifieke acties per thema. Hieronder staat de voortgang op deze 
acties benoemd.  
 

Acties Speerpunt 2021 

Programma Groene 
Uitweg 

Alle Het programma is geactualiseerd en opgenomen in 
de begroting van Provinciale Staten.  

Actieve lobby MIRT 
onderzoek Amsterdam 
Bay Area 

Hollandse 
Waterlinies 

Provincie, Amsterdam en Regio Gooi en Vechtstreek 
nemen actief deel aan onderzoek. Er zijn nog geen 
besluiten genomen over IJmeerlijn. 

Bijdragen aan verdere 
uitwerking 
systeemherstel 
Heuvelrug Gooi en 
Vechtstreek 

Watersysteem Metropoolregio Amsterdam, Regio Gooi en 
Vechtstreek en Waternet zijn een voortraject gestart 
voor een (ontwerpend) onderzoek.  
Provincie heeft rijksmiddelen uit programma 
Uitvoeringsprogramma Natuur gehad voor een 
hydrologische verkenning het Gooi.  

Actieve inbreng en lobby 
in het kader van de 
ontwikkeling van de 
regionale 
veenweidestrategie 

Veenweide De provincie betrekt de leden van het platform actief 
bij deze ontwikkeling. Dit onderwerp is diverse malen 
besproken in het platform.  
 

Uitwerken van een brede 
veengebiedstrategie 
voor het gebied van het 
platform 

Veenweide Hier is nog niet mee gestart. Besloten is om eerst de 
strategie van de provincie af te wachten, voordat met 
een gebiedsuitwerking wordt begonnen.  

Actieve lobby 
Verstedelijkingsstrategie 
MRA 

Recreatieve 
kwaliteit 

Landschap heeft een volwaardige plek in het 
Verstedelijkingsconcept.  
 

(Meer) actieve 
aansluiting bij Groene 
Hart en Nationaal Park 
onderzoeken  

Samenwerking De provincie en het waterschap zijn betrokken bij een 
bestuursovereenkomst voor het NOVI-gebied Groene 
Hart.  

Uitvoering van de 
samenwerkingsagenda 
Provincie Noord-Holland 
en Gooi en Vechtstreek 
monitoren 

Samenwerking Belangrijkste onderwerpen zijn het veenweidegebied 
en het watersysteem. Deze acties lopen.  

Onder voorbehoud 
voortgang: uitvoering 
van de Gooise 
Natuuragenda monitoren 

Samenwerking Er is een overeenkomst gesloten tussen de 
participanten over het uittreden van de provincie en 
Amsterdam uit het GNR. De governance van de 
agenda is nog onbekend. 
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Programma Groene Uitweg 
 
Actualisatie van het programma  
 
Het bestuurlijk Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg, dat verantwoordelijk is voor de aansturing van 
de Groene Uitweg, heeft in 2021 na een vrijval van middelen geld, 25 nieuwe projecten benoemd. 
Samen met enkele al langer lopende projecten vormen deze projecten het ‘Uitvoeringsprogramma 
Groene Uitweg 2021 en verder’. De projecten staan inmiddels in de begroting van de provincie.  
 
Binnen het deelprogramma Verder met de Vesting Muiden 
wordt de omgeving van het oude tracé van de A1 weer in ere 
hersteld en de kwaliteit ervan verbeterd. Een aanvulling hierop 
is het nieuwe project ‘Entree Muiden’. Maar ook wordt 
geïnvesteerd in de Diemerscheg met de projecten: ‘Klimaatbos 
Diemerscheg’, ‘Ecologische verbindingen Diemerscheg’ en 
‘Rondje Diemerscheg’.  
 
Diverse projecten vallen onder de noemer zichtbaar en 
beleefbaar maken van de cultuurhistorie: ‘Linielandschap Fort 
Nigtevecht’ en ‘Schansen Weesp’ zijn hier goede voorbeelden 
van. Ook wordt gewerkt aan recreatieve beleving, zoals de 
vernieuwing van het fietsnetwerk.  
 
Tenslotte wordt geïnvesteerd in de buitenruimte van twee 
historische iconen in de regio: buitenplaats Trompenburgh en 
het Muiderslot. 
 
 
Voortgang lopende projecten 
 

De fiets- en wandelbrug over de Gaasp werd geopend.  
 
Zo worden de groengebieden Diemerbos en recreatiegebied 
Gaasperplas met elkaar verbonden.  
 
 
 
 
 
 
 
De kavelruil Keverdijk-Noordpolder in Muiden, Weesp en Naarden 
is afgerond.  
 
Met deze ruil komt de afronding van het Natuurnetwerk 
Nederland in Noord-Holland een stapje dichterbij. Ook gaan 
betrokken boeren er op vooruit. Zij hebben nu gronden tot hun 
beschikking die dichterbij de boerderij liggen. 
 
 
Het herstel van de oostelijke vestingwallen van Muiden is bijna 
klaar, de belevingsroute is al geopend.  
 
Met dit project wordt een stukje Unesco-werelderfgoed weer 
hersteld in oude glorie. Dit project maakt onderdeel uit van het 
deelprogramma Verder met de Vesting Muiden.   
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Andere projecten en ontwikkelingen in het gebied in beeld  
 
De partijen in het platform werken ook zelfstandig in diverse projecten aan de versterking van het 
landschap. Het platform volgt deze projecten met interesse en houdt zicht op alle ontwikkelingen. In 
deze paragraaf volgt hier een greep uit.  

 
Het Ontwikkelperspectief voor de Diemerscheg is vastgesteld.  
Dit is een initiatief van de partijen in de Stuurgroep Diemerscheg: 
gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooise Meren en Weesp, 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer en 
Groengebied Amstelland.  
 

 
 
 

 
 
Er is een pilot gestart met natuurbeheer door waterbuffels in de 
Waterlandtak-West. Dit is een samenwerking tussen provincie Noord-
Holland en Staatsbosbeheer. Er zijn inmiddels al kalfjes bijgekomen.  
 
 
 
 
 
 
 

Het Provinciale Inpassingsplan en het Watergebiedsplan voor de Schil 
Naardermeer is vastgesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting voor 
Anna’s Hoeve en Monnikenberg in Hilversum is afgerond 
en de werkzaamheden zijn gestart. Dit project wordt 
uitgevoerd door de provincie Noord-Holland.  
 
 
 
 
 
 
 

Diverse diersoorten gebruiken natuurverbindingen die in de 
afgelopen jaren zijn aangelegd, onder meer uit het 
programma Groene Uitweg.  Zo is er een otter gezien in de 
Baai van Ballast en Ankeveense Plassen en bezocht een 
bever de Waterlandtak-west in Muiden (foto). In het kader 
van het geactualiseerde programma Groene Uitweg wordt 
hier nog een ecopassage gemaakt voor het passeren van 
de lokale wegen en trekvaart. 
In de Vechtplassen werden zeldzame vlinders en libellen 
geteld, waaronder de zeer kwetsbare gevlekte witsnuitlibel. 


