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Gooise Meren is aangesloten bij Gastvrije Randmeren, een samenwerkingsverband van 16
gemeenten rond onder andere het Gooimeer en het Veluwemeer. In de komende weken wordt
met het oog op de waterrecreatie sterk ingezet op het maaien van de waterplanten. Door het
zomerse voorjaar zijn de waterplanten al vroeg naar de oppervlakte gegroeid, waar ze de
watersporters in de weg zitten. Op 18 juni is daarom gestart met het maaien van het
fonteinkruid op het Gooimeer en Wolderwijd. De komende weken zullen drie maaiboten al vanaf
de vroege morgen bezig zijn met het maaien van 600 hectare waterplanten op het Gooimeer en
het Eemmeer, Wolderwijd en de havens van de eilanden in de Randmeren.
Watersporters mogen er in het komende hoogseizoen vanuit gaan dat tussen de
recreatiebetonning het water doorvaarbaar is. Op het Eemmeer is met nieuwe
recreatiebetonning een recreatievaargeul van 100 meter breed naast de hoofdvaargeul
gecre&euml;erd. De diepte van deze geul is onveranderd, maar door maaien ontstaat er meer
bevaarbaar water.
Ook in het IJmeer zorgt de groei van waterplanten voor veel overlast. Daarom wordt dit jaar in
opdracht van de gemeenten Almere en Gooise Meren ook daar gemaaid.
Gastvrije Randmeren
De langgerekte merenreeks tussen de Hollandse Brug en de Ketelbrug vormt een ruim tachtig
kilometer lang aaneengesloten recreatieparadijs. De gemeenten van de gebiedscoöperatie
Gastvrije Randmeren hebben hun krachten gebundeld om de pareltjes van het
natuurwatergebied onder de aandacht te brengen.
Naast Gooise Meren zijn bij Gastvrije Randmeren onder andere de volgende gemeenten
aangesloten: Almere, Bunschoten, Elburg, Harderwijk, Huizen, Kampen en Putten.
Zie voor meer informatie de websites randmeren.com en gastvrijerandmeren.nl.
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de watersporters in de weg zitten. Op 18 juni is daarom gestart met het maaien van het
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