
 
 

Excursie naar de Waterleidingplas in Loenderveen.  

 
Op zaterdag 11 september 2010 organiseert de Natuurgroep Kockengen een excursie 
naar de Waterleiding Plas in Loenderveen. De Waterleidingplas wordt beheerd door 
Waternet en is onderdeel van de drinkwaterwinning voor een deel van Amsterdam en 
o.a. het Gooi. Normaal is dit prachtige natuurgebied niet toegankelijk voor publiek. 
 
Tussen Loenen aan de Vecht en Oud-Loosdrecht ligt de Waterleidingplas. Dit 
drinkwaterbekken met een oppervlakte van ruim anderhalve vierkante kilometer is een door 
kaden afgescheiden deel van de Loenderveense Plas. Om het water te beschermen tegen 
mogelijke verontreiniging is de Waterleidingplas niet toegankelijk voor reguliere recreatie. 
Wel organiseert Waternet regelmatig excursies in het gebied. 
 
Op zaterdag 11 september gaan we onder leiding van boswachter Nico Bouman van 
Waternet te voet en per boot door dit unieke gebied. Tijdens deze excursie krijgen we uitleg 
over de drinkwaterwinning en het natuurbeheer dat Waternet in dit gebied uitvoert. In dit 
gebied broeden o.a. de purperreiger, zwarte stern en de krooneend en er zijn enkele 
ijsvogelbroedwanden aangelegd. Ook met de aanwezigheid van ringslangen wordt rekening 
gehouden d.m.v. de aanleg van broedhopen. De najaarstrek van de vogels begint rond deze 
tijd al weer op gang te komen waardoor er een kans is op bijzondere waarnemingen zoals de 
visarend. De excursie duurt ca. 2,5 uur. 
 
De excursie van zaterdag 11 september start om 14.00u aan de Bloklaan 5, 1231 AZ 
Wijdemeren.  
De carpoolers vanuit Kockengen verzamelen bij het beeld van de Rustende Boer aan het 
Drie Stammenplein. We vertrekken daar om 13.30u. 
 
Deelname aan deze excursie kan alleen na aanmelding vooraf ! Omdat een gedeelte 
van de excursie per boot gaat is er dit keer een maximum aantal deelnemers van 25. 

Opgave via de e-mail bij Theo van Schie: theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl  
 
Bij aanmelding graag doorgeven of je direct naar het startpunt gaat in Loosdrecht of dat je 
vanuit Kockengen vertrekt. Bij vertrek vanuit Kockengen even doorgeven of je met een auto 
komt en hoeveel meerijders je kunt meenemen. 
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