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I. Aanleiding en opzet project legakkers Vinkeveense Plassen
In 2011 (brief d.d. 27 april) luidde Recreatie Midden Nederland (RMN) de noodklok over de legakkers in
de Vinkeveense plassen en de Loosdrechtse plassen. Door hoge kosten aan onderhoud en door
terugvallende subsidies zijn de recreatieschappen Vinkeveense- en Loosdrechtse plassen niet meer in
staat de kwetsbare legakkers goed te onderhouden. De provincie Utrecht werd gevraagd mee te denken
over een oplossing voor dit probleem. De provincie gaf hier gehoor aan door een pilotproject op te
zetten voor de legakkers in de Vinkeveense plassen. Belangen van provincie, gemeente, het
recreatieschap, RMN en de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers werden in kaart gebracht en er
werden in een projectteam gezamenlijke criteria opgesteld waar de oplossing aan moet voldoen.
Tijdens deze exercitie bleek dat naast de zorgen die het recreatieschap heeft over (openbare) legakkers
in eigendom (20% van totale aantal), de gemeente en de BelangenVereniging al jaren kampen met een
situatie waarbij de functieaanduiding van de legakkers in het vigerende bestemmingsplan niet overeen
komt met de praktijksituatie. Veel legakkers in particuliere handen (80% van het totale aantal) hebben
illegale bebouwing. De gemeente heeft deze illegaliteit niet kunnen handhaven. Bij de particulieren
heerst onduidelijkheid over de mogelijkheden tot verblijf, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een
blokhut. Eigenaren investeren daarom veelal niet meer in het onderhoud ervan, waardoor legakkers
‘verrommelen’ of wegspoelen door slechte beschoeiingen. De staat van onderhoud van de particuliere
legakkers verschilt. De legakkers die een recreatieve functie hebben worden doorgaans goed
onderhouden. Legakkers die geen gebruiksfunctie hebben verkeren voor een deel in een slechte staat
van onderhoud. De BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers zou graag naast verruiming van de
planologische mogelijkheden ook de verrommeling tegen willen gaan en wil hier met gemeente en
provincie duidelijke afspraken over maken. Deze zouden

vertaald kunnen worden

in

een

beeldkwaliteitsplan met borging in het te herziene bestemmingsplan.
Het projectteam is van mening dat besluiten m.b.t. cultuurhistorie, landschap, recreatie, natuur en de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) over legakkers in eigendom van het recreatieschap genomen moeten
worden in relatie tot de gehele Vinkeveense plassen. Daarom is er in de projectopzet voor gekozen om
het planologische traject rondom de legakkers in particulier eigendom ook bij het project te betrekken.

II. Het project in 3 fasen
Fase 1
In de eerste fase is een beleidsverkenning binnen de provincie Utrecht gedaan naar de legakkers in de
Vinkeveense plassen. Er kwam naar voren dat behoud van in ieder geval een gedeelte van de legakkers
belangrijk wordt geacht omdat:
•
•

de ontginningsstructuur van het Vinkeveense plassengebied zichtbaar en beleefbaar moet blijven.
de status van de Vinkeveense plassen als zijnde (boven) regionaal waterrecreatiegebied behouden
dient te blijven. Mede door de decoratieve aanwezigheid van legakkers krijgen de plassen van
Vinkeveen een unieke waarde voor de recreatie.
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•

in het ontwerp van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie het legakkergebied van de Vinkeveense
plassen geduid wordt als Ecologische Hoofdstructuur, als agrarisch cultuurlandschap met
aardkundige waarden en als Groene Hart gebied met daarbij behorende landschappelijke
kernkwaliteiten.

Andere argumenten waarvoor behoud van de legakkers minder belangrijk is, maar die wel aandacht
verdienen zijn:
• voor een goede waterkwaliteit kunnen legakkers een gunstig effect hebben vanwege de functie van
de oevers als habitat voor macrofauna, vissen en andere organismen.
• de natuurwaarden van de legakkers in de Vinkeveense plassen worden als beperkt beschouwd;
alleen de bijzondere moerasvegetatie in de noordwesthoek van de Noordplas is gebonden aan de
legakkers en aan de verlandingszone eromheen. De natuurkwaliteiten zitten vooral in het water.
• de legakkers dragen bij aan het beschermen van het achterland rondom de plassen maar zijn
daarvoor niet noodzakelijk.

Fase 2
Fase 2 was gericht op het opstellen van een globaal wensbeeld voor de legakkers Vinkeveense plassen.
Ook is een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de ontginningsstructuur van de legakkers.
Naast de belangen van de provincie zijn de belangen van andere stakeholders (zie bijlage 1) in kaart
gebracht en zijn gezamenlijke criteria opgesteld waar de uitkomsten van het legakkerproject aan moet
voldoen. Deze criteria zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële uitvoerbaarheid
Technische uitvoerbaarheid
Duurzaam behoud: niet over 15 jaar hetzelfde probleem
Passend planologisch kader en eenduidige en simpel handhaafbaar
Legalisatie en nieuwe ontwikkelingen mogen niet leiden tot significante aantasting van de EHS
Draagvlak stakeholders, met name over beeldkwaliteit
Rekening houdend met cultuurhistorische waarden
Rekening houdend met recreatieve waarden
Beleefbaar voor verschillende gebruikers
Eigenaar die het gaat doen

Op 13 juni 2011 hebben provincie, gemeente, BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers, RMN,
recreatieschap Vinkeveense plassen en andere betrokkenen tijdens een dagsessie gesproken over de
toekomst van de legakkers waarbij de criteria en belangen de aanzet waren. Op kaart nr. 1 is de uitkomst
van deze sessie gevisualiseerd.
Op de kaart staat globaal aangegeven welke openbare legakkers er behouden zouden moeten blijven en
welke er verwijderd zouden kunnen worden. Wanneer de openbare legakkers in de Zuidplas grotendeels
zouden worden opgegeven blijven de legakkers in de deelgebieden Kleine Plas en de Botsholstrook in
de Noordplas over. Een eerste denkrichting hierbij was dat het deelgebied Kleine Plas geschikter is voor
recreatieve doeleinden. In dit deel hoeven niet alle legakkers openbaar toegankelijk te zijn en zou een
deel verkocht kunnen worden, wellicht aan particulieren. Het deelgebied nabij Botshol lijkt geschikter om
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iets rustiger te houden zodat het aan kan sluiten bij natuurgebied Botshol. Dat zou kunnen betekenen
dat er weinig tot geen legakkers verkocht gaan worden voor recreatieve doeleinden, waardoor een
andere financieringsconstructie nodig is voor het onderhouden van die legakkers. Ook is er gesproken
over welke afspraken er nodig zijn met betrekking tot particuliere legakkers. In bijlage 2 is een verslag
van de dagsessie te vinden.

Fase 3
In fase 3 zijn de belangen voor natuur, recreatie en cultuurhistorie met de vragen die uit fase 1 en 2 naar
voren waren gekomen verder uitgewerkt (zie bijlagen 3, 4 en 5). Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke
legakkers van het recreatieschap in zodanig slechte onderhoudstoestand zijn dat ze praktisch niet meer
behouden kunnen blijven. Daarbij is ook gekeken naar welke legakkers een gevaar vormen voor de
vaarveiligheid. Na alle informatie verwerkt en geïntegreerd te hebben is een wensbeeld voor behoud en
verwijdering van de legakkers Vinkeveense plassen naar voren gekomen en zijn de bijbehorende kosten
inzichtelijk gemaakt.

III. Toekomstvisie legakkers Vinkeveense Plassen
behorende bij kaart nr. 2.
III.I Behouden legakkers
1

De legakkers die binnen de paarse lijn liggen hebben een hoge recreatieve, cultuurhistorische,
landschappelijke en ecologische waarde. In de PRS heeft de provincie de Vinkeveense plassen een
(boven)regionale recreatieve functie toegekend. Er is de wens om 6 groene legakkers voor openbare
recreatieve voorzieningen als een aanlegplaats en picknickplek te behouden, dit zijn de (toekomstige)
legakkers met daarop recreatievoorzieningen langs de vaarroutes. Hierbij is het voorstel om van de drie
legakkers bij nummer 8 er 1 te kiezen, of van alle drie de koppen openbaar in te richten. Van legakkers
nummer 1 of 3 dient er ook 1 gekozen te worden. De overige openbare legakkers binnen de paarse lijn
zijn geel gekleurd.
Tevens hebben alle legakkers een recreatieve decorfunctie. De beleefbaarheid is daarbij van belang,
zoals ook vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk perspectief. De beleefbaarheid is met name groot
bij de legakkers in de Kleine Plas, vanwege de ligging naast de N201. Ook zijn de legakkers daar zeer
waardevol door de relatie met het omringende landschap waarbij naadloos wordt overgegaan in de
verkavelingen van Demmerikse Polder en de droogmakerij bij Achterbos. Dezelfde relatie van de
legakkersstructuur (openbare en particuliere legakkers) met het omringende gebied is te vinden bij
Botshol. Naast beleefbaarheid en aanhechting aan het omringende landschap is voor de
cultuurhistorische waardekaart van de Vinkeveense plassen ook gekeken naar de gaafheid van de
legakkers, naar samenhang en het oppervlak aan legakkers en naar de aanwezigheid van bijzondere
historische elementen. In de Noordplas is een drietal belangrijke legakkercomplexen te onderscheiden:
de door recreatie tot strakke strips getransformeerde legakkers, het door zandeilanden omgeven cluster
van legakkers aan de Vinkekade en de zone legakkers gehecht langs de Botsholse Dijk/Ruigkade en als

1

Binnen deze lijn is het totaal aan legakkers van belangrijke cultuurhistorische/landschappelijke waarde.
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contrast met de droogmakerij. Voor de Zuidplas gaat het om een kleine cluster gave legakkers bij de
Baambrugse Zuwe.
In de Vinkeveense plassen is de hoge kwaliteit van het water en daarmee samenhangende flora en fauna
de belangrijkste natuurwaarde voor de (nationale) EHS. Daarnaast is deze kwaliteit van groot belang voor
de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor Nederland internationale verplichtingen draagt. Het direct
aangrenzende Botshol valt onder de (internationale) Habitatrichtlijn/Natura 2000, waarbij ook de
waterkwaliteit erg belangrijk is. Omdat de aan de waterkwaliteit gebonden natuurwaarden het
belangrijkste zijn, worden hoge eisen gesteld aan het behouden van die kwaliteit. Met name het
noordoostelijke deel van de Plassen, dus vooral aan de zijde van Botshol, is ook belangrijk als voedselen rustgebied voor vogels zoals de Krooneend. Bij Botshol is eerder vermindering dan toename van
recreatieve activiteiten gewenst. In het nieuwe bestemmingsplan zal worden opgenomen aan welke
voorwaarden de hier te behouden legakkers dienen te voldoen als het gaat om het behouden van
legakkers met een natuurlijk karakter. Ook vanuit decoratieve waarden is het wenselijk om de groene
ruimtelijke kwaliteit te behouden, om zo uitdrukking te geven aan de ecologische kwaliteiten van de
Vinkeveense Plassen. Ook dit kan in een beeldkwaliteitsplan worden opgenomen. Dit beeldkwaliteitsplan
werkt dan als richtinggevend kader voor welke ontwikkelingen waar mogelijk zijn. In bijlage 3 en
bijbehorende kaart staat de gewenste zonering voor dit plan vanuit natuur aangegeven. De
natuurwaarden van de Vinkeveense plassen kunnen niet geduid worden in relatie tot individuele
legakkers, het gaat om het gehele gebied, en daarmee ook de particuliere legakkers. Van belang hierbij
is hoe er wordt omgegaan met afvalwater van (illegale) recreatieverblijven op de legakkers. Bij legalisatie
van recreatieverblijven, dan wel het in de toekomst toestaan van nieuwe recreatieverblijven, zal aan de
orde komen dat het op grond van milieuwetgeving verboden is om afvalwater op de plassen te lozen. Er
zullen dus voorzieningen in de recreatieverblijven aanwezig moeten zijn (bijv. septictank) om lozingen te
voorkomen. Dit vraagt ook goedkeuring van het Waterschap, die dit mede zal toetsen in het kader van
het nieuwe bestemmingsplan (Watertoets). Recreatiewoningen zijn doorgaans wel op de riolering
aangesloten.

Kosten 2beheer en onderhoud groene legakkers (dagrecreatieve voorzieningen)
Aanwezig: ca. 14.500 m2 legakkers – 2150 m1 oeverlengte
Regulier onderhoud: E 50.000 per jaar
Groot onderhoud: E 14.000 per jaar
Grasvelden: E 100 per jaar
Vervangen van en investeren in beschoeiingen met huidige methode: E 43.000 per jaar
(levensduur 20 jaar)
3
Vervangen met combidamplank : E 30.000 per jaar (levensduur 40 jaar), minderkosten groot onderhoud:
E 14.000 per jaar

2

Bron: recreatieschap Vinkeveense plassen, bijlage 6.
De combidamplank, een combinatie van hout en gerecyclede kunststof, is pas recentelijk ontwikkeld. De investeringskosten zijn
20% hoger dan de huidige methode, maar het voordeel is dat de levensduur van de beschoeiing 40 jaar bedraagt en er geen
groot onderhoud nodig is. Bron: recreatieschap Vinkeveense plassen
3
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Totaalkosten
Huidige methode - per jaar
E 50.000,E 14.000,E 100,E 43.000,Totaal :E 107.100
107.100,
7.100, -

Combidamplankmethode – per jaar
E 50.000,E 100,E 30.000,Totaal: E 80.100,
80.100, -

Kosten beheer en onderhoud gele legakkers (recreatie, cultuurhistorie, landschap, natuur)
Aanwezig: 50.000 m2 gele akkers – 8000 m1 oeverlengte
Regulier onderhoud: E 16.250 per jaar
Groot onderhoud beschoeiingen: E 53.000 per jaar
Vervangen van en investeren in beschoeiingen met huidige methode: E 160.000 per jaar (levensduur
20 jaar)
Vervangen met combidamplank: E 108.000 per jaar (levensduur 40 jaar), minderkosten groot onderhoud:
E 53.000 per jaar
Totaalkosten
Huidige methode - per jaar
E 16.250,E 53.000,E 160.000,Totaal: E 229.250,229.250,-

Combidamplankmethode – per jaar
E 16.250,E 108.000,-

Totaal: E 124.250,
124.250, -

III.II Verwijderen legakkers
De legakkers die in zeer slechte conditie verkeren hoeven niet behouden te blijven. Deze blauwe
legakkers op de kaart zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
•
•
•

Onveilig voor scheepvaart -> legakkers onder water, niet meer zichtbaar
Onveilig voor scheepvaart -> legakkers met zeer slechte beschoeiing en deels onder water
Veilig -> redelijk goed zichtbare akkers

Van deze eerste 2 categorieën is het aan te bevelen deze actief te verwijderen, vanuit
veiligheidsoverwegingen kan dit belangrijk zijn. Voor de veiligheid van de scheepvaart wordt afgraven
geadviseerd tot 2 m. onder waterpeil. Bij de derde categorie zou het onderhoud geëxtensiveerd kunnen
worden totdat de akker erg slecht wordt en de akker dan actief weghalen. Wellicht dat de te verwijderen
legakkers kunnen worden gebruikt als compensatie voor landaanwinningsprojecten.
Het verwijderen van legakkers is noodzakelijk om schadeclaims te voorkomen. Verbetering van de
4

vaarmarkering is uiteindelijk duurder dan weghalen, omdat dit jaarlijks moet worden herhaald . Vanuit de
ecologische doelen zijn er echter nadelen. De legakkers leveren onder water meer natuurkwaliteit op. Bij
het vergraven komen tijdelijk fosfaten vrij en kan ook vertroebeling optreden. De waardevolle
watervegetaties, vooral kranswieren, kunnen daardoor ernstig aangetast worden. Belangrijk is om het

4

Bron: recreatieschap Vinkeveense plassen.
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doorzicht van het water in stand te houden. Ook is de verwachting dat meer vertroebeling ontstaat
omdat de stroming door de wind versterkt wordt (de dieper liggende restanten van de akkers hebben
niet veel betekenis meer voor de remming van de golven).
Er is een nadere analyse nodig over in welke mate er vertroebeling plaatsvindt, hoeveel schade dit
aanricht en de meerkosten van vaarmarkering ten opzichte van het verwijderen van legakkers. Om de
ecologische schade tot een minimum te beperken zal er alleen tot vaardiepte (2m) worden afgegraven,
en alleen die legakkers die een dermate gevaar opleveren dat afgraven nodig is. Bij het weghalen van
akkers zal de eigenaar door Waternet vanuit de KRW gevraagd worden te toetsen dat dit afgraven niet
leidt tot significante aantasting van de KRW-doelen. Het verwijderen van private akkers die onder water
liggen moet in overleg met de eigenaar om juridische problemen uit te sluiten. De precieze effecten van
het verwijderen van legakkers kunnen met medewerking van met specialisten (aquatisch biologen) nader
onderzocht worden.

Kosten verwijderen legakkers
Aanwezig: 6.000 m1 oeverlengte, 12.200 m2 blauwe legakkers en ca. 6.000 m2 onder water
•
•

Opsporen niet of nauwelijks zichtbare legakkers (binnen de gearceerde zones op de kaart):
eenmalig E 15.000 excl. BTW
Verwijderen van de blauwe legakkers + een inschatting van de nog op te sporen niet zichtbare
legakkers: ca. E 215.000 excl. BTW.

Totale kosten: Een eenmalige investering van E 230.000 excl. BTW
(besparing toekomstige onderhoudskosten door deze legakkers te verwijderen: E 164.000 per jaar)

III.III Overige legakkers
De legakkers die niet zijn aangemerkt als zijnde in slechte staat van onderhoud zodanig dat ze
verwijderd kunnen worden, maar ook niet binnen de paarse lijn vallen, zijn rood gekleurd. Dit is een
categorie legakkers die als het mogelijk is behouden dient te blijven, maar dit wordt niet noodzakelijk
geacht vanuit de beleidssectoren.
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IV. Plan van aanpak huidige publieke legakkers
1. Behoud legakkers met hoogste gezamenlijke waarden recreatie, cultuurhistorie, landschap en natuur:
groene (6) en gele legakkers op de kaart. Groene legakkers in publiek eigendom houden.
Instandhouding
groene legakkers
met huidige
methode, jaarlijks

regulier onderhoud
en opbouwen
reserve groot
onderhoud en
vervanging

Instandhouding groene
legakkers met nieuwe
methode, jaarlijks regulier

Opmerking

onderhoud en opbouwen
reserve vervanging

In de praktijk worden legakkerbeschoeiingen niet jaarlijks
vervangen, maar wordt er bepaald welke legakkers
wanneer aan vervanging toe zijn.

E 107.100, -

E 80.100, -

Instandhouding
gele legakkers met
huidige methode,

Instandhouding gele
legakkers met nieuwe
methode, jaarlijks regulier

jaarlijks regulier
onderhoud en
opbouwen reserve
groot onderhoud
en vervanging

onderhoud en opbouwen
reserve vervanging

E 229.250, -

E 124.250, -

Opmerking

In de praktijk worden legakkerbeschoeiingen niet jaarlijks
vervangen, maar wordt er bepaald welke legakkers
wanneer aan vervanging toe zijn.

2. Verkoop alle gele akkers, onder strikte voorwaarden. Vastleggen gewenste beeldkwaliteit. Verkoop na
vaststelling bestemmingsplan (eind 2015) opdat helderheid bestaat voor de koper over wat zij op de
legakkers kunnen bouwen, daarmee de waarde van de legakkers groter is en dus hogere opbrengsten
uit verkoop verwacht kunnen worden. Risico: niet alle gele legakkers worden verkocht. Om de
landschappelijke, cultuurhistorische en decoratieve waarden te behouden, betekent dit dat in de gele
legakkers geïnvesteerd moet blijven worden.
3.

Verkoop

rode

legakkers.

Vastleggen

gewenste

beeldkwaliteit.

Verkoop

na

vaststelling

bestemmingsplan opdat helderheid bestaat voor de koper over wat zij op de legakkers kunnen bouwen,
daarmee de waarde van de legakkers groter is en dus hogere opbrengsten uit verkoop verwacht kunnen
worden. Vanuit landschappelijke, cultuurhistorische en decoratieve waarden hoeft in de rode legakkers
niet geïnvesteerd te blijven worden. Risico: niet alle legakkers worden verkocht. De niet verkochte rode
legakkers zullen dan langzaam verdwijnen, of, als er onveiligheid voor vaarverkeer ontstaat, zullen ze
gemarkeerd of verwijderd moeten worden.
4. Verwijderen van de blauwe legakkers + legakkers onder water (inclusief onderzoek), of een deel
daarvan. Verkoop blauwe legakkers mogelijk als daar interesse voor bestaat. Verkoop dan na vaststelling
bestemmingsplan.
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V. Voorbeelduitwerking
1.

Behoud van 6 groene legakkers in publiek eigendom. In de criteria staat dat de instandhouding
van de legakkers duurzaam moet zijn, daarom wordt gekozen voor de onderhoudsvariant met
levensduur voor 40 jaar, wanneer deze legakkers aan vervanging toe zijn. Hier is een
voorinvestering nodig.

2.

Gele legakkers verkopen na vaststelling bestemmingsplan. Tot die tijd legakkers worden de
legakkers onderhouden; opbrengsten verkoop met terugwerkende kracht hiervoor gebruiken.
Voorinvestering is nodig. In de criteria staat dat de instandhouding van de legakkers duurzaam
moet zijn, daarom wordt gekozen voor de onderhoudsvariant met levensduur voor 40 jaar.
Uitgezocht wordt welke legakkers aan vervanging toe zijn en of deze hiervoor in aanmerking
komen, wellicht afhankelijk van evt. verkoop. In ieder geval zijn de legakkers in goede
onderhoudsstaat wanneer ze te koop worden aangeboden.

3.

Gele legakkers die niet worden verkocht, blijven in publiek eigendom. Opbrengsten verkoop
worden besteed aan beheer en onderhoud, maar dit bedrag is eindig. Samen met
gebiedspartners (bv. ondernemers) wordt gezocht naar manieren om structureel onderhoud
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld via een gebiedsfonds. Dit idee en andere ideeën zijn
aangedragen tijdens de dagsessie tijdens fase 2. Zie bijlage 2.

4.

Het recreatieschap neemt een onafhankelijke makelaar in de arm en voert een taxatie uit naar
mogelijke opbrengsten verkoop legakkers.

5.

Rode legakkers verkopen na vaststelling bestemmingsplan. Deze legakkers hoeven niet meer
onderhouden te worden. Wanneer de legakkers niet worden verkocht, wordt uitgezocht of
verwijdering of vaarmarkering nodig is of dat ze op een natuurlijke manier mogen verdwijnen.

6.

Er komt een nadere analyse over welke blauwe legakkers afgegraven worden of/en waar
vaarmarkering nodig is. Afhankelijk van de uitkomst zullen de kosten hiervoor een gedeelte van
het totaalbedrag van E 230.000 zijn.

7.

Onder voorwaarden kunnen de gele legakkers in erfpacht worden uitgegeven, totdat het
bestemmingsplan is vastgesteld. Opbrengsten worden gebruikt voor de legakkers.

8.

De beschikbare middelen binnen de reserve onderhoud legakkers, a E250.000, inzetten voor het
beheer en onderhoud van de groene en gele legakkers en voor het afgraven van de meest
onveilige blauwe legakkers.
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VI. Vervolg project legakkers Vinkeveense Plassen
De provincie Utrecht heeft tot op heden een trekkersrol gehad in dit project om het proces zodanig te
faciliteren en te stimuleren dat er oplossingsrichtingen voor de legakkers Vinkeveense plassen werden
opgesteld, waarbij de oorspronkelijke vraag van het recreatieschap was gericht op het vinden van een
oplossing voor de legakkers die in beheer zijn van het recreatieschap. Voor dit laatste ligt nu een plan
van aanpak voor. Een vervolgstap is het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en het opstellen van een
nieuw bestemmingsplan. De gemeente De Ronde Venen neemt hierin het trekkerschap van het project
over. Het projectteam geeft een afsprakenkader mee waarin de afspraken en denkrichtingen van het
gelopen proces geborgd zijn. De verwachte (start van) de herziening van het bestemmingsplan voor de
Vinkeveense plassen is gepland voor de tweede helft van 2013. Eerder starten is niet mogelijk vanwege
de wettelijke actualisatieplicht van enkele andere gemeentelijke plannen in 2013. De deadline voor
vaststelling door de raad van de gemeente De Ronde Venen is september 2015. Tot vaststelling van het
nieuwe bestemmingplan geldt het huidige bestemmingsplan. Wat betreft de handhaving geldt het
onlangs door de raad vastgestelde Handhavingsbeleid van de gemeente. Hierin staat dat de handhaving
zich zal toespitsen op handhavingsverzoeken en de wettelijke basistaken. Het nieuwe bestemmingsplan
zal samen met betrokkenen in het gebied worden opgesteld. Voor zowel bestemmingsplan als
beeldkwaliteitsplan gaat gelden dat ze handhaafbaar moeten zijn met bij de gemeente beschikbare
middelen.
Het niet kunnen handhaven is geen bevredigende situatie. Mede hierom heeft de gemeenteraad in
november 2012 verzocht om samen met het recreatieschap - in goed overleg met de
BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers en andere betrokken organisaties - de verkoop van
legakkers aan particulieren te bevorderen, met de verplichting tot onderhoud en met de toezegging
gereguleerde bebouwing toe te staan. De BelangenVereniging juicht dit toe en wil graag dat verruiming
van de planologische mogelijkheden in een nieuw bestemmingsplan hand in hand gaat met het
opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Een beeldkwaliteitsplan zal echter alleen gevolgen hebben voor
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe eigenaren. Het is heel moeilijk om van huidige eigenaren van
recreatieverblijven

andere

materialen

en

vormgeving

te

eisen

naar

aanleiding

van

een

beeldkwaliteitsplan, mede omdat een beeldkwaliteitsplan geen juridische status heeft en een
bestemmingsplan wel. Zowel bestemmingsplan als beeldkwaliteitsplan zullen dit gaan afbakenen. In het
nieuwe bestemmingsplan, dat niet alleen om legakkers gaat, maar om het gehele plassengebied, komen
alle ruimtelijke aspecten aan de orde: cultuurhistorie, landschap, recreatie, natuur, water, bebouwing en
infrastructuur. Het projectteam heeft een flink deel hiervan al beschreven.
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VII. Afsprakenkader
Het projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente De Ronde Venen, het recreatieschap
Vinkeveense plassen, RMN, de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers en de provincie Utrecht,
adviseert de gemeente De Ronde Venen:
•

De belangenmatrix in acht houden in het vervolgproces.

•

De criteria uit fase 2 in acht houden in het vervolgproces.

•

De bijlagen en kaart nr. 2 bij dit document als vertrekpunt te gebruiken in het vervolgproces.

•

Een nieuw bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan op te stellen, samen met betrokkenen en
belanghebbenden in het gebied. Het bestemmingsplan dient verplichte onderdelen te bevatten
en moet handhaafbaar zijn. Een beeldkwaliteitsplan is geen verplicht plan, maar zal ook geen
onderdelen dienen te bevatten die in de praktijk niet haalbaar zijn. Daarom wordt er in deze
notitie nog geen programma neergezet voor een op te stellen beeldkwaliteitsplan. Zowel
geografische reikwijdte als vormgevende criteria dienen nader te worden bepaald.

•

Ervoor zorgen dat op de te behouden openbare legakkers met recreatieve voorzieningen
laagdrempelige openbare aanlegmogelijkheden en dagrecreatieve voorzieningen aanwezig
blijven.

•

Onderzoeken of sommige legakkers (zoals bijvoorbeeld nr. 1 en nr. 6) verkocht kunnen worden
aan een zeilschool die nabij is gelegen. Wanneer dit zou gelden voor legakker nr. 1 dan is het
advies een legakker van nr. 3 in te richten voor publiek gebruik.

•

Onderzoeken of een verbinding met het vaste land of tussen dijksterreinen mogelijk is bij
legakker nr. 2. Wanneer dit zou worden toegestaan, wordt de legakker interessanter voor een
private partij. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een minicamping op wordt
gerealiseerd i.c.m. met de nabijgelegen haven.

•

Dat er voor financiering van instandhouding van legakkers een gebiedsfonds kan worden
opgericht. Een gebiedsfonds voor de Vinkeveense plassen is echter pas interessant bij een
revitalisering van de Vinkeveense plassen als regionaal (water)recreatiegebied, en wanneer er
meer ruimte voor ondernemerschap en meer verbondenheid van ondernemer, bewoner en
recreant met de omgeving komt en de wens om daarin te investeren (zie rapport Innovatief
doelen realiseren van Buck Consultant/Orange Olive, september 2012; te vinden op de
provinciale website). Ideeën over financiële mogelijkheden zijn te vinden in het verslag van de
dagsessie uit fase 2.

•

In ogenschouw blijven houden dat 80% van de legakkers in particulier bezit is en dat de
particulieren daarmee de grootste partij is die zorgdraagt voor de instandhouding van het
legakkerlandschap. Zij bieden attractiewaarde, decorfunctie en beschutting. Er rust nu geen
verplichting op het onderhouden van de legakkers. Particulieren zijn echter meer genegen om
zich in te spannen voor instandhouding van hun legakker wanneer ze er iets op mogen bouwen
(of wanneer wat ze hebben neergezet wordt gelegaliseerd).

•

Om pas als het bestemmingsplan gereed is de publieke legakkers te verkopen omdat dit dan
meer kan opleveren.

•

Het gehele gebied valt onder de EHS (zie PRV art. 5.2). In overleg met de provincie zal in het
nieuwe bestemmingsplan het legaliseren van de bebouwing op de particuliere akkers en
eventuele nieuwe ontwikkelingen op een zodanige wijze geregeld moeten worden dat dit niet
leidt tot significante aantasting. Dit document bevat de bouwstenen voor deze regeling en in het
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beeldkwaliteitsplan zullen de bijpassende inpassende maatregelen vastgelegd moeten worden.
•

Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verwijderen legakkers en/of de vaarmarkering
verbeteren, in relatie tot de aantasting van natuurwaarden.

•

Onderzoeken wat de waardevermeerdering zal zijn bij legalisering van bebouwing, en hoe deze
waardevermeerdering ingezet kan worden in het onderhoud en beheer van de legakkers.

•

Het op peil houden of verbeteren van de waterkwaliteit bij alle uitwerkingen als uitgangspunt
nemen.

•

De mogelijkheden onderzoeken voor het planten van riet om daarmee legakkers te behouden.
Dit vergt echter periodiek onderhoud, om te voorkomen dat er bos gaat ontstaan. Wanneer er
bos ontstaat zal ook dit beheerd moeten worden (hakhout) om te voorkomen dat het te hoog
wordt en legakkers ‘omwaaien’. Een optie is om riet te planten op de legakkers nr. 11 die recent
beschoeid zijn.

•

Onderzoeken of er interesse is bij de eigenaren van nabij gelegen woningen om de legakkers
tegen de Baambrugse Zuwe te kopen.
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BIJLAGE 2
VERSLAG BIJEENKOMST LEGAKKERS VINKEVEENSE PLASSEN
13 juni 2012 – Restaurant Bon te Vinkeveen

AANWEZIGEN
Recreatie Midden Nederland: Louk Welter, Ruud Campman, Henk Boonstra
Gemeente De Ronde Venen: Pieter Scholten, Menno Sybrandy, Mark Goossens, Bas Willemsen
Belangenvereniging legakkers Vinkeveense Plassen: Michel Verbruggen, Ton Richter
Provincie Utrecht: Reny Tuinstra, Gerda Zijm, Brenda Troll, Gwen Boon, Jaap de Pater,
Carola Berkelaar, Marleen Hoekstra, Hans Kentie
De Groene Venen: Luuc Mur
Vechtplassencommissie Vrienden van de Vecht: Charlotte Smit- van Donselaar
De Goede Vangst: Jos Honkoop
Ondernemersvereniging Vinkeveen: Raymond de Rijk, Roland Borst
Programmabureau Utrecht West: Marieke Leentvaar
Stichting Recreatieondernemers Van Gein tot Venen: Koen Bolt
Bewoner Baambrugse Zuwe: Jan Berkelaar
Eelerwoude: Marcel Wijstma
Orange Olive: Bram Veldhuis
Begeleiders: Marja van Schie (P2), Hans Mertens
(provincie Utrecht)
Marleen Mesman (provincie Utrecht): notulen.

DOEL BIJEENKOMST
Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar na te denken over de toekomst van de legakkers in
eigendom van het recreatieschap en particulieren in de Vinkeveense Plassen. Specifieker gezegd, zijn
er legakkers die mogen verdwijnen, welke zouden we willen behouden en welke criteria willen we
daar bij hanteren, wat is er nodig om de legakkers van particuliere eigenaren kwalitatief goed te
kunnen onderhouden.
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UITKOMSTEN VORIGE BIJEENKOMST
Tijdens de vorige bijeenkomst hadden we met elkaar geconcludeerd dat we elkaar nodig hebben
om tot oplossingen te komen voor de legakkers. De volgende criteria zijn daarbij geformuleerd:
-

Betaalbare oplossing
Duurzaam herstel: niet over 15 jaar zelfde probleem
Passen binnen planologische kaders (kaders desnoods aan te passen als dat beter is)
Overeenstemming landschappelijk beeld
Eenduidig en simpel handhaafbaar
Breed draagvlak
Beleefbaar voor verschillende groepen gebruikers
Rekening houden met de nieuwe EHS
Maatwerk moet mogelijk blijven
Oplossing moet uitvoerbaar zijn, realistisch
Eigenaar die het gaat doen
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BELANGENOVERZICHT:

INZICHT IN BELANGEN
Op een aantal belangen zijn we nog eens nader ingegaan:
Behoud van de natuurwaarden (Carola Berkelaar, Provincie Utrecht)
Huidige natuurwaarden zitten vooral in het water. Vinkeveense plassen zijn onderdeel van het
natuurnetwerk (EHS). Het is een samenhangend netwerk, er wordt uitgegaan van potentiele
natuurwaarden. De Vinkeveense plassen zijn onderdeel van het natte netwerk van Biesbosch tot
Lauwersmeer. Wat er gebeurt op de legakkers en besloten wordt over de legakkers is van invloed op
het netwerk. Het Nee, tenzij…principe binnen de EHS betekent dat er getoetst moet worden of acties
van invloed zijn op het natte netwerk (geluid, beweging, afval achterlaten, etc.).
Verslag Legakkers bijeenkomst 13.06.2013
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Hoe sluit dit aan op structuurvisie? Legakkers als onderdeel van de EHS zijn in de Provinciale
Structuurvisie (PRS) opgenomen. Twee eilanden en de jachthaven zijn geen onderdeel meer. Voor
wat betreft de EHS komt de provincie Utrecht alleen in beeld bij herinrichting. Er zijn mogelijkheden,
maar deze moeten getoetst worden.
Cultuurhistorie (Pieter Scholten, gemeente De Ronde Venen)
Ter illustratie van zijn verhaal heeft Pieter een verrekijker meegenomen: kijken kun
je leren. Naar de Vinkeveens plassen moet je leren kijken. De cultuurhistorische
waarden moet je leren begrijpen.
Welke waarden zie je? Als de legakkers verdwijnen, krijg je een grote plas. Dan
verdwijnt de identiteit van het gebied. Er zijn ook economische invalshoeken, die verdwijnen met het
verdwijnen van de legakkers. Verder kijken dan het ecologische belang.
Cultuurhistorie (Marleen Hoekstra, Provincie Utrecht)
Dit gebied heeft een unieke structuur: van ontginning tot droogmakerij. Het biedt de mogelijkheid
tot cultuurhistorische beleving door zichtbaarheid, ook langs de randen. Combinatie van recreatieve
doorontwikkeling en natuur. Enerzijds de strips (de lange smalle eilanden), anderzijds de petgaten
die als lijn naar het open water leiden.
Aanvulling vanuit Ronde Venen, Bas Willemsen: drie delen – middeleeuwse structuur, droogmakerij
en tussenfase. Die laatste is alleen nog bij Vinkeveen te zien, uniek. Als de legakkers er niet meer zijn,
heb je nergens meer de tussenfase.
Aanvulling programmabureau Utrecht West, Marieke Leentvaar: Wat is de verbinding tussen de
deelnemers? Wat maakt dat wij dit zo belangrijk vinden? Het verhaal van de legakkers moet ook voor
de buitenwereld bekend worden en zichtbaar worden gemaakt. Beleefbaarheid is heel belangrijk.
Hoe dat te doen is een mooie vervolgvraag. Vergroten van het aantal dragers helpt voor de
instandhouding.
Idee: recreanten in Vinkeveen die met media en mobiele telefoons de cultuurhistorie kunnen
beschouwen: het verleden inkijken. Veenmuseum kan hier ook een rol in spelen. Dat zal een bredere
functie krijgen.
Miljoenenprobleem. Verhaal zichtbaar maken spreekt aan, maar eerst zal het financiële probleem
opgelost moeten worden. Reactie hierop: wat is de volgorde? Verhaal en financiën gaan vaak hand in
hand.
Is er al een begroting gemaakt? Antwoord: ja,
voor beschoeiing (zoals het altijd gedaan is) is
er 7 miljoen nodig, elke 25 jaar. Betreft 10 km
strekkende meter legakker.
Vergroten recreatiewaarden en financiën (Recreatieschap, Louk
Welter)
Recreanten, dat zijn wij (iedereen). Er bestaat al lange tijd recreatieve ontwikkeling in Loosdrecht en
Vinkeveen. Men zoekt beslotenheid en afzondering, op een legakker en als je vaart. Een bos kan meer
recreanten herbergen dan weidegebied. De Zuidplas is daarom veel minder recreatief in trek (open
gebied). De legakkers zijn niet in natuurlijk evenwicht, maar moeten beschermd worden. In stand
houden kost geld. De vraag is of er niet een andere geldstroom mogelijk is dan recreatiegeld,
aangezien dit gebied meer functies heeft dan alleen recreatie (water, landschap, natuurontwikkeling).
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Aanvulling: in het begin werden de legakkers voor 50% gesubsidieerd vanuit natuur.
Er zijn nu geen inkomsten meer. Ongeveer 20% van de legakkers is in eigendom van het
recreatieschap. Als uitgezocht zou worden wie allemaal belang heeft bij behoud van die legakkers zou
je op mogelijke financieringsbronnen kunnen stuiten. Een mogelijke andere geldstroom is die van de
waterrecreanten: zij hebben aanlegplaatsen, maar betalen daar niet voor. Voor een vaarnetwerk heb
je dus openbaar toegankelijke (publieke) aanlegplaatsen nodig. Bereikbaar voor de dagrecreant. Men
heeft behoefte aan legakkers waar geen huisjes op staan voor de recreatie. Daardoor hebben de
jachthavens inkomen.
De eilanden van de particuliere eigenaren zijn in vele gevallen beter onderhouden.

Uitvoerbaarheid (Belangenvereniging Legakkers Vinkeveense Plassen , Michel Verbruggen)
Michel gaf een beeldende voorstelling over de verhouding openbaar (20%)-particulier(80%) en het
recreatief gebruik.
Toekomstscenario’s voor de legakkers
1.Er werden geen manieren gevonden om het
recreatieschap in stand te houden. Ook behoud bij
particulieren werd niet in stand gehouden. Alle legakkers
zijn verloren.
2. Als particulieren strikt moeten handhaven, blijft alleen de
20% publieke legakkers over.
3 Gedoogbeleid is in stand gehouden (50% van de 80% blijft
in stand). Legakkers recreatieschap gaan verloren.
4 Legakkers van het recreatieschap worden verkocht en
blijven behouden. Aanmoedigen particulieren om legakkers te onderhouden. Alles blijft in stand.
Samengevat: verruimen van recreatiemogelijkheden heeft grotere
impact dan investeren in recreatieschap.

Uitvoerbaarheid (gemeente De Ronde Venen, Mark Goossens)
Gemeente loopt tegen problematiek aan: de bestemming van het
gebied is recreatie of natuur of in bezit van particulieren. Illegale bouwsels: 600 objecten. Bebouwing
neemt toe. Als je gaat handhaven, dan moet alles gehandhaafd worden. Onuitvoerbaar probleem.
Gemeente heeft nog maar twee toezichthouders. Huidige regelgeving is niet toereikend. Er mag
weinig, maar er staat heel veel. Bepaalde keuzes maken over excessen of bepaalde gebieden.
Opmerking: door illegale bouwsels blijven de legakkers in stand. Regelgeving kan gemaakt worden
over kleur, grootte, etc. Mensen leggen zichzelf geen beperkingen op.
In het bestemmingplan staat dat er niet gerecreëerd mag worden. Daar moet met elkaar naar gekeken
worden. Toevoeging: steek daar niet teveel energie in, voor de EHS mogelijkheden biedt.
Recreatiewoningen in een EHS kan (nee, tenzij). Op de heuvelrug staan ook allemaal huisjes. Vraag
particulieren ook om bij te dragen (in stand houden legakker).
Houd rekening met de uitvoerbaarheid. Nieuwe regels op huidige bebouwing kunnen vanuit de
gemeente niet (beperkt) gehandhaafd worden, daar is geen geld voor.
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OORZAKEN VERDWIJNEN VAN LEGAKKERS
Praktisch geen verlandingsproces en daarom worden geen oeverzones ontwikkeld. Geen
verlandingsproces door waterkwaliteit (aanwezigheid fosfaat) en peilbeheer. Waterkwaliteitsverbetering zal niet leiden tot een vernieuwd verlandingsproces.
Wind, golfslag, ijs en storm veroorzaken afkalving
Domino-effect: als er legakkers verdwijnen dan verliezen de achterliggende legakkers hun
bescherming.
Afkalving door vaartuigen
Slechte beschoeiing
Geen (recreatieve) gebruiksfunctie: dan minder /slecht onderhouden
Riet biedt oeverbescherming, ganzen vernielen het riet
Diepte maakt beschoeien moeilijk
Onderhoud is duur, geen middelen
beschikbaar
Omvallende bomen op akkers
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BRAINSTORM ‘WAT ALS ALLES LUKT’
Het is het jaar 2025. Waar staan we? Wat is er gebeurd? Wat is er gelukt? Afspraak voor de oefening:
alles kan, geen beperkingen. Uitstel van oordeel.
Schets: lente, zon, twee prominenten van de gemeente uitgenodigd voor feestelijke lunch.
Geel: goed idee.
Blauw: ondenkbaar
Waar zijn we?
Recreatie waterpark Geel: 1
Wonen Geel: 1
Landelijke bekendheid
Chinese toeristen
Voorbeeld van duurzaamheid: duurzame
materalen. Geel: 2
Duurzaam wonen op terrein, zelfvoorzienend,
energie aanbieden aan … Geel: 4
Zichtbaarheid
van
ingewikkeldheid
watervoorziening. Educatief.
Tunnel naar beneden, lagen in de grond
zichtbaar. Blauw: 3
Doorzichtige bodem. Blauw: 1
Recreatiewaterpark om de legakkers: allemaal
hotels en horeca. Die kunnen de kosten dragen.
Recreatie meer gebaseerd op waterkwaliteit:
snorkelen, duikmogelijkheden. Geel: 1
Overbelaste jongeren. Mogelijk om de plas in
stand te houden. Werkgelegenheidsproject
kansloze jongeren. Leertraject. Geel: 1
Dre Hazes is burgemeester Blauw: 3
Ambtenaren uitnodiging: goed legakkerschap
Bewoners ambassadeur legakker.
Visvangst, viskwekerijen. Geel: 2, Blauw: 2
Ganzeworst. Geel: 1
Vinkeveense kaas Blauw: 1
Regionaal centrum streekproducten.
Kunstenaarseilanden verbinding met de
Amsterdamse grachtengordel. Ateliers en
workshops. Creatief centrum. Geel: 3, Blauw: 1

Weg omhoog gevonden door onverwachte
allianties. Wie zijn er betrokken?
Centerparcs: op alle legakkers zelfde
huisje. Goed te handhaven.
Energiebedrijven
Dienst Maatschappelijke ontwikkeling
Schiphol
Drinkwaterbedrijf
Vleesverwerkingsindustrie (ganzen)
Postcodeloterij
Architectenbond (BNA)
Openbaar vervoersbedrijven
Private investeerders: energiebedrijf met …
Een Hennie van der Most Blauw: 1
Musea
Natuurmonumenten
Drankindustrie
Willem-Alexander
Bereidheid
van
overheid
om
te
participeren.
Bewoners hebben heft in handen
genomen.
Nieuwe coalitie rond de metropool
Amsterdam. Belangen bij recreatieve
ontwikkelingen voor stedelingen.
Watersport bedrijven
Utrecht 2018
Glastuinbouwbedrijven: drijvende kassen.
Blauw: 4
AMC gaat airco draaien op koude water
Vinkeveense plassen.
Natuurmonumenten Geel: 1

Verbinding tussen partijen:
WNF koopt legakkers van recreatieschap. Geel:
2
Vervoersbedrijven nemen recreanten vanuit
grote steden naar de legakkers met grote
regelmaat.
Ontwikkeling centrumfunctie Vinkeveen aan de
plassen. Niet langer lintdorp. Vanuit daar
profileren. Geel: 5
Plas inbouwen, bewoning op legakkers
Transferium Blauw: 1

Publiciteit behaald:
Goede samenwerking
Creatieve oplossing verkregen door middel
van prijsvraag. Landelijk uitgezet.
Vijfjarig jubileum project. Eerder klaar.
Bureaucratie en regelgeving losgelaten.
Geel: 3, Blauw 4
Waterschappen hebben internationaal
project om te laten zien hoe je met weinig
middelen
waterhuishouding
kunt
waarborgen.
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Spannende ontwikkelingen:
Moeizame
discussie
tussen
partijen.
Gedeputeerde heeft er uiteindelijk een klap op
gegeven.
Economische crisis: banken huiverig te
investeren particuliere initiatieven.
Trek van oosten naar de randstad. Meer druk
op recreatie.
Vinkeveens Ontwikkeling Coöperatie opgericht.
Geel: 1
Tegen de tijd dat er een oplossing was, zijn veel
legakkers al verdwenen. Afbraakproces.
Vermogende (buitenlandse) particulier heeft
legakkers opgekocht, er een hek omheen gezet
en is gaan bouwen. Blauw: 8 Geel: 1
Waterpark en centrum zijn 1. Geel: 2

Er is iets bereikt, waarvan we niet verwacht hadden
dat het eruit zou komen:
10 miljoenste betalende bezoeker
Gebied bedruipt zich financieel
Prijs duurzaamheid, icoongebied. Geel: 2
Gebied is goed ontsloten voor boten. Geel:
1
Witte boten plan. Geel: 1
Aannemer die duurzaam plas dichtgooit,
zodat afkalven niet meer plaats vindt.
Geel: 1, Blauw: 1
Nieuwe vorm van legakkers in zuidelijke
plas.
Nieuwe drijvende legakkers Geel: 3

Hoe vonden we de weg uit de crisis?
In 2018 Utrecht culturele hoofdstad. Toen werd
Vinkeveen ook bezocht.
Het geheel heeft hoge architectonische
waarde. Welstandscommissie afgeschaft. Extra
investering en daarom onderscheid het
recreatiepark zich. Geel: 1
Vliegtuig neergestort, toen moest er iets
gebeuren. Blauw: 9

Wie maken het verschil?
DMO
(Dienst
Maatschappelijke
Ontwikkeling / overlast gevende jongeren)
Energiebedrijven.
Gebied
is
door
turfwinning
ontstaan.
Elektriciteitsbedrijven.
Private partijen: bv energiebedrijven. Geel:
3
Schiphol
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UITKOMSTEN BRAINSTORM
Uitkomsten Geel

Uitkomsten Blauw

5

Ontwikkeling centrumfunctie Vinkeveen aan
de plassen. Niet langer lintdorp. Vanuit daar
profileren
Duurzaam wonen op terrein, zelfvoorzienend,
energie aanbieden
Private partijen: bv energiebedrijven
Private partijen: bv energiebedrijven

9

Vliegtuig neergestort, toen moest er iets
gebeuren

5

3
4
3
2

Dre Hazes is burgemeester
Visvangst, viskwekerijen

2
2
2
2

Kunstenaarseilanden verbinding met de
Amsterdamse grachtengordel. Ateliers en
workshops. Creatief centrum.
Nieuwe drijvende legakkers
Vijfjarig jubileum project. Eerder klaar.
Bureaucratie en regelgeving losgelaten.
WNF koopt legakkers recreactieschap
Visvangst
Voorbeeld van duurzaamheid
Waterpark en centrum zijn 1

Vijfjarig jubileum project. Eerder klaar.
Bureaucratie en regelgeving losgelaten.
Glastuinbouwbedrijven: drijvende kassen.
Vijfjarig jubileum project. Eerder klaar.
Bureaucratie en regelgeving losgelaten.
Tunnel naar beneden, lagen in de grond
zichtbaar.

1
1
1
1

2

Prijs duurzaamheid, icoongebied.

1

Een Hennie van der Most
Doorzichtige bodem.
Vinkeveense kaas
Kunstenaarseilanden verbinding met de
Amsterdamse grachtengordel. Ateliers en
workshops. Creatief centrum.
Aannemer die duurzaam plas dichtgooit,
zodat afkalven niet meer plaats vindt.
Transferium

4
3
3
3

3
3

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

Ganzenworst
Recreatie waterpark
Gebied goed ontsloten voor boten
Witte boten plan
Aannemer die duurzaam plas dichtgooit,
zodat afkalven niet meer plaats vindt.
Vinkeveens Ontwikkeling Coöperatie
opgericht.
Vermogende (buitenlandse) particulier heeft
legakkers opgekocht, er een hek omheen
gezet en is gaan bouwen.
Het geheel heeft hoge architectonische
waarde.
Welstandscommissie afgeschaft. Extra
investering en daarom onderscheidt het
recreatiepark zich
Natuurmonumenten
Recreatie meer gebaseerd op waterkwaliteit:
snorkelen, duikmogelijkheden.
Overbelaste jongeren. Mogelijk om de plas in
stand te houden. Werkgelegenheidsproject
kansloze jongeren. Leertraject.
Wonen

Verslag Legakkers bijeenkomst 13.06.2013

4
4

1

Pagina 9

OVERZICHT ACTIES BEHOUD LEGAKKERS DOOR RECREATIE MIDDEN NEDERLAND
Technische acties - meerdere soorten van beschoeiingen zijn onderzocht:
Palen met wilgentenen – niet voldoende duurzaam. Toevoeging op bijeenkomst: mits
deze regelmatig worden vernieuwd
Palen met kunststofdoek – doek scheurt vrij snel – werkt niet.
Larixpalen in rij voor de oude beschoeiing, opgevuld met wilgenslieten – arbeidsintensief
en wilgenslieten rotten boven water weg.
Rietoevers – niet mogelijk omdat de bodem te diep is.
Damwand met tropisch hardhout – is erg duur.
Damwand met houten palen – bodem is te diep – soms 4 m – benodigde lengte planken
is dan 6 m. – is ook erg duur. Toevoeging op bijeenkomst: liever 8 meter.
Verlanding / verondieping om een natuurlijke stabiliteit te verkrijgen – kan niet omdat
het water te diep is.
Verzinkte dakplaatjes = damwanden van lichtstaal – gaan roesten en breken af.
Clustergewijze beschoeiing – alleen de buitenkanten van een cluster legakkers
beschoeien – daarmee verlanding en rietaangroei bevorderen – niet gelukt.
Combi –damwanden – onderwater zachthout (goedkoper) – en boven water hardhout –
dit is tot nu toe de beste en meest duurzame variant – kostenniveau ligt erg hoog.
Verpachten / verkopen aan particulieren – deels geslaagd op locaties waar planologisch
voldoende mogelijkheden zijn

Conclusie:
Aantrekkelijke beschoeiingen niet duurzaam
Duurzame beschoeiingen kostbaar
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Financiële acties
Benaderen subsidiepartijen voor bijdragen in herstel en vernieuwing
In het verleden waren er meerdere partijen die met subsidie konden bijdragen aan de
instandhouding van de legakkers – er zijn nu (bijna) geen regelingen meer die hieraan
kunnen bijdragen.
Verpachten / verkopen aan particulieren – deels geslaagd op locaties waar planologisch
voldoende mogelijkheden zijn
Benaderen andere sectoren – natuur, cultuurhistorie, water e.a. – er waren en zijn geen
mogelijkheden om instandhouding mede te financieren.
Benaderen particuliere fondsen – zonder resultaat.
Parkeergeldheffing – niet van toepassing. Toevoeging op bijeenkomst: kan interessant zijn op
de eilanden, inkomsten in streekfonds tbv legakkers en andere publieke zaken.
Liggeldheffing – levert relatief weinig geld op.
Watersportbijdrage – levert relatief weinig geld op. Toevoeging op bijeenkomst: is inderdaad
een probleem dat het geen geld oplevert. Levert veel weerstand op. Sponsoring – proefactie
– heeft niet tot resultaat geleid – Een keer is er wel een samenwerking geweest met de
Rotery- club die heeft mede betaald voor enkele beschoeiingen. Toevoeging op bijeenkomst:
vraagt om goede lobby.
Genereren extra inkomsten in het gebied – planologisch probleem en levert relatief weinig
geld op. Toevoeging op bijeenkomst: ondernemers in gebied in het verleden veel plannen
ingediend die bij de gemeente zijn afgewezen. Misschien niet op de eilanden en legakkers,
maar wanneer ondernemers met de plas meer mogen dan zijn ze ook bereid meer te
investeren in het gebied (via fonds/ ‘park’management).
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OPBRENGST BRAINSTORM VERDER UITGEDIEPT
In drie groepen aan de slag.
Wat zijn de opties om de particuliere legakkers te
behouden?
Onderhoud is kostbaar. Op het moment dat de eigenaar
van de blokhut legaal het huisje mag behouden, heeft
hij / zij een enorme kapitaalwinst. Soort Rood voor
groen regeling: stuk niet gebruikte akker (buurakker)
beschoeien. Toestemming, mits…
Wil je dat doen voor het hele plassengebied? Sommige
stukken zijn recreatief belangrijk, sommige natuurhistorisch. Subsidieregeling; als je het doet in het
voor de natuur belangrijke deel, dan ontvang je subsidie. Vergoeding laten afhangen van belang
behoud. Deel van de legakkers blijft dan groen.
Betere handhaving: met behulp van een Vereniging Van Eigenaren (VVE) in die gezoneerde delen
(recreatie / groen). Op sommige plekken mag meer dan op andere plekken.
Structureer de EHS beter: waar loopt de EHS?
Andere optie: akkers adopteren.
Samenwerking provincie Utrecht, gemeente Ronde Venen en recreatieschap. Ook in samenwerking
met VVE? Eerste stap: Haalbaarheidsstudie.
Welk deel van de legakkers mag verdwijnen?
Criteria opgesteld. Uitgaan van haalbaarheid, technische, economische en landschappelijke waarden.
Twee buitenkanten behouden. Dat is ook technisch beter mogelijk. Kleine Plas is belangrijk voor de
belevingswaarde. Locatie op te geven: Zuidplas. Daar zijn veel problemen met onderhoud en behoud.
Grote kring om ‘kerngebied’. Veel particulieren en recreatie. Accepteren dat ze er zijn. Legakkers die
onder water liggen uitdiepen. Die grond gebruiken om andere legakkers te behouden, door stukken
minder diep te maken.
Nader onderzoek doen: welke legakkers kunnen goed behouden worden en welke niet? Is het
technisch mogelijk een deel te behouden? Welke legakkers zijn echt niet meer te redden en welke
wel? Wat zijn de kosten? Onderzoek betreft alle legakkers. Landschappelijke structuur wordt niet
bepaald door wie de eigenaar is. Er zal een keuze gemaakt worden voor gebieden. Uitzoeken of
eigenaar bereid is te betalen voor buurakker (die anders verloren zal gaan). Wie gaat het onderzoek
doen? Hoe wordt het betaald?

Opties om openbare legakkers te behouden?
Oplossingen in 5 groepen verdeeld:
Eigenaarschap: een nieuwe eigenaar neemt het over van het recreatieschap
Maatregelen: dempen, afvalwater (composttoiletten), waterpeil en waterkwaliteit.
Aanpak: techniek waarbij TNO en TU Delft ingeschakeld kunnen worden.
Combineren met energieopwekking. Zon, wind, water.
Financiën: nieuw centrum Vinkeveen ontwikkelen
Draagvlak: geestelijk eigenaarschap regelen. Mensen in de omgeving zouden zich betrokken
moeten voelen en nemen dan bijna de handhaving over. ‘Ons’ gebied… Dat zou een VVE
kunnen doen.
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Prioriteiten: nieuwe eigenaar zoeken en TNO, TU Delft betrekken.
Openbare legakkers in een geheel verkopen. Aan wie? Waarom zou iemand een legakker kopen om
dat met anderen te delen? Zouden particulieren geïnteresseerd zijn om legakkers te exploiteren? De
onderhoudskosten zijn heel hoog. Misschien zijn de jachthavens een partij. Zij hebben er ook belang
bij.
Optie is ook om ergens anders energie op te wekken en de opbrengsten te gebruiken voor
onderhoud legakkers.
Nieuwe ideeën
Prijsvraag (met als voorbeeld Afsluitdijk). Functies omschrijven of plan van aanpak.
Beeldkwaliteitsplan: wat mag je bouwen? Aan eigenaren duidelijk maken wat mogelijk is en wat het
gaat kosten. Eisen waar je aan moet voldoen en wat is betaalbaar? Dan is er geen zonering nodig.
Toetsen aan criteria
Betaalbaar: kunnen we daar al iets overzeggen? Alle oplossingsrichtingen blijken niet goed
betaalbaar. Financiering nog niet op orde. Ook bij soort rood voor groen regeling? Akker van
10 x 20 is ongeveer
€ 1000,-. Als er nog meer moet onderhouden, wordt het wel heel duur. Nu is er niet betaald
voor vergunningen. Levert een vergunning genoeg meerwaarde op? Wat is financieel effect
van een legale recreatiemogelijkheid? Er zal waarschijnlijk niet een hoge extra meerwaarde
zijn.
Rekening houden met de nieuwe EHS: belangrijke vraag: kan er iets gebouwd worden? Geen
delen eruit halen, maar huisjes hoeven op zich geen probleem te zijn. Actuele waarde zit
vooral in het water. Daarnaast gehele gebied meenemen. Er blijken verschillende beelden te
zijn bij de provinciale organisatie. Er moet gecontroleerd worden wat een ingreep voor
invloed heeft, gebiedsgericht. Bestuurders moeten hier een uitspraak over doen: zijn er
planologische mogelijkheden?
Planologische ruimte
Onderwerp blijkt knelpunt te zijn: Wat is nodig om plannen te realiseren? Als er iets gaat veranderen
aan het bestemmingsplan dat moet dat getoetst worden op aantasting van de EHS. Maar onduidelijk
is of je de verandering van het bestemmingsplan toetst aan de huidige situatie of aan de formele
situatie. Er is daarom een gesprek tussen provincie en gemeente nodig: Tijdens de middag is met
provincie en gemeente afgesproken wat er nodig is: ambtelijk advies, bestuurlijke keuzes.
Bestemmingplan wordt pas over 3 jaar aangepast, maar dit moet eerder opgepakt worden. Er moet
een bestuurlijke keuze gemaakt worden of dit voor 3 jaar opgepakt kan worden.
Is het voorwaardelijk om dit vraagstuk op te lossen? Dit proces kan voortgezet worden, maar voor de
uitvoering is een bestuurlijk besluit nodig.
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SAMENVATTING
1. Welke openbare legakkers behouden en welke laten verdwijnen? (globaal).
(Het gaat hier alleen over de legakkers van het recreatieschap)
Vinkeveense Plassen: de al niet meer zichtbare legakkers (onder water) wegbaggeren en grond voor
verondieping gebruiken elders (bijvoorbeeld Kleine Plas en Botshol). Een gedeelte van de onder
water gelegen legakkers zijn gevaarlijk voor vaarverkeer. Het verwijderen van legakkers brengt
kosten met zich mee.
Zuidplas: alle openbare legakkers opgeven vanwege:
-

slechte onderhoudsstaat
hoge kosten behoud
minder recreatief in trek (open gebied)

Kleine Plas: legakkers behouden vanwege:
-

aansluiting bij Middeleeuwse structuur (relatie Demmerik)
zichtsveld vanaf N201, belevingswaarde
beschut gelegen, makkelijker te behouden

Botsholstrook in Noordplas: legakkers behouden vanwege:
-

beschut gelegen, makkelijker te behouden
aansluiting bij natuurgebied Botshol
geïsoleerd liggende legakkers in Noordplas niet behouden vanwege onmogelijke technische
uitvoerbaarheid

2. Opties voor behoud particuliere legakkers
- Legalisering bestaande recreatieve bebouwing, Dit betekent waardevermeerdering van de
grond. In ruil hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden over de beschoeiing legakkers en
de ruimtelijke kwaliteit. Handhaving hiervan zou georganiseerd kunnen worden in
samenwerking met een Vereniging van Eigenaren. Excessen zullen gehandhaafd kunnen
worden door de gemeente. Bijvoorbeeld bouwsels die groter zijn dan afgesproken.
Nodig: aanpassen wet- en regelgeving.
-

Gesubsidieerde regeling: toestaan recreatieve bebouwing in ruil voor onderhoud en
beschoeiing en openstellen gedeelte legakker of buurakker. Nodig: aanpassen wet- en
regelgeving en subsidie voor het toevoegen van extra ruimtelijke of ecologische kwaliteit. Dit
kan gefinancierd worden met een in te stellen landschapsfonds vanuit het gebied.

EHS en bestemmingsplan gemeente De Ronde Venen
Op de legakkers is in de afgelopen jaren gebouwd en niet gehandhaafd. De gemeente telt nu 600
illegale bouwsels. Deze bouwsels zijn in de EHS gebouwd.
Bij het legaliseren van de bestaande bebouwing is duidelijkheid nodig van provincie en gemeente
over hoe hier mee om te gaan. Bij het beoordelen van eventuele significante aantasting kunnen we
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uitgaan van de huidige situatie (met bebouwing) of van de situatie volgens het bestemmingsplan
(zonder bebouwing). Hiervoor is een bestuurlijke uitspraak nodig van provincie en gemeente.

3. Opties om openbare legakkers te behouden
Er zijn verschillende ideeën naar voren gekomen, onder andere:
- Eigenaarschap: een nieuwe eigenaar, aanvullende planologische mogelijkheden
- Nieuwe techniek onderhoud legakkers: TNO en TU Delft inschakelen. Combineren met
energieopwekking gehele gebied; zon, wind, water. Eventueel opbrengsten gebruiken voor
onderhoud legakkers.
- Variërend waterpeil
- Verondiepen watervlak gehele legakkers
- Europese/Rijkssubsidies (Werelderfgoed, Duurzaamheid)
- Alternatieve financiering: nieuw centrumfunctie, verdichten met nieuwe legakkers (op oude
locaties) en inrichten voor recreatie (geld genereren, waterrecreant laten betalen voor langer
verblijf)
- Nieuwe vorm legakkers (drijvende)
Het bijeen brengen van de uitkomsten leidt tot een globaal zoneringsplan. Wanneer de openbare
legakkers in de Zuidplas grotendeels worden opgegeven blijven de legakkers in de deelgebieden
Kleine Plas en de Botsholstrook in de Noordplas over. Een eerste denkrichting hierbij is dat het
deelgebied Kleine Plas geschikter is voor recreatieve doeleinden. In dit deel zullen niet alle legakkers
openbaar toegankelijk hoeven te zijn en zou een deel verkocht kunnen worden, wellicht aan
particulieren. Het deelgebied Botshol lijkt geschikter om iets rustiger te houden zodat het aan kan
sluiten bij natuurgebied Botshol. Dat zou kunnen betekenen dat er weinig tot geen legakkers
verkocht gaan worden voor recreatieve doeleinden, waardoor een andere financieringsconstructie
nodig is voor het onderhouden van de legakkers.
Na toetsing aan de criteria blijkt dat de oplossingsrichtingen voor behoud van (een deel) de openbaar
toegankelijke legakkers samenhangen met toekomstige mogelijkheden voor het hele gebied
Vinkeveense Plassen. Het financieren van het behouden en verwijderen van legakkers valt samen
met het maken van deze bredere stap.
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Bijlage 3
-met bijbehorende kaart 33-

Verdiepingslag Natuur Legakkers Vinkeveense
Vinkeveense Plassen
14 november 2012
Jaap de Pater, Emma van den Dool (provincie, ecoloog flora), Bart Specken (Waternet), Leo Hulst
(gemeente), Frank Bos (provincie, ecoloog fauna). Frans van Diepen heeft eerder informatie aangeleverd, zie
pagina 3).
Natuurwaarden
In maart 2012 is door de provincie in een notitie aangegeven wat de belangrijkste natuuropgave is voor de
Vinkeveense Plassen. De hoge kwaliteit van het water en daarmee samenhangende flora en fauna is de
belangrijkste kernwaarde voor de (nationale) EHS. Daarnaast is deze kwaliteit van groot belang voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW), waarvoor Nederland internationale verplichtingen draagt. Het direct
aangrenzende Botshol valt onder de (internationale) Habitatrichtlijn/Natura 2000, waarbij ook de
waterkwaliteit heel belangrijk is. Met name het noordoostelijke deel van de plassen, dus vooral aan de zijde
van Botshol, is ook belangrijk als voedsel- en rustgebied voor vogels zoals de Krooneend. Eerder
vermindering dan toename van recreatieve activiteiten is hier gewenst.
In het water zijn vooral de kranswierenvegetaties heel belangrijk, die met name voorkomen rond de
zandeilanden in de Noordplas en aan de noord- en zuidrand van de Zuidplas. In enkele meer open delen
van de Noordplas komt een iets minder waardevolle soort (‘hispida’) voor. Tussen de legakkers ontbreken
deze soorten, mogelijk doordat het water hier minder helder is en ook iets minder schoon (zie verder). Er
zijn niet veel recente gegevens over de vissoorten. Bij een onderzoek in 2006 zijn o.a. de kwabaal, de kleine
modderkruiper en de rivierdonderpad aangetroffen.
Oorzaak afslag akkers
Boosdoeners van de afslag zijn de sulfaatbelasting en het onnatuurlijke waterpeil. Verder blijkt dat minstens
zo belangrijk is dat de waterdiepte heel groot is en dat glooiende ondiepe oevers ontbreken. Bij een
natuurlijk waterpeil, dalende waterstanden in de zomer, zullen in Vinkeveen daarom geen oevervegetaties
ontstaan.
Het sulfaatgehalte in de Noordplas is aanmerkelijk hoger dan in Botshol en daar is ook sprake van afslag.
Door ondieper water en minder grote plassen is die afslag in te perken via het relatief kleinschalig
beschermen met takkenbossen en palen.
Overigens zou ook het vervangen van de bosschages op de akkers door een rietvegetatie de afslag kunnen
verminderen (bomen waaien met delen akkers om, riet legt meer vast). Een proef op kwetsbare akkers met
ontwikkeling van riet is gewenst. Het ontwikkelen van rietvegetaties past in het EHS-beleid van de provincie.
Blijft de grote strijklengte waardoor akkers aan de rand van de open delen extra bedreigd worden.
Een alternatief plan voor de bescherming van de akkers c.q. ontwikkeling van oevers is het door
baggerberging verontdiepen van de waterdelen tussen de akkers (met behulp van ijzerchloride wordt deze
bagger versneld ingedikt). Voor strategische plekken kan dit wat betekenen, maar niet voor hele gebied.
Ook speelt in de nabije omgeving geen groot baggerprobleem zoals wel het geval is bij de Kieivitsbuurt bij
Breukelen.
Noot: afslag van de zandeilanden is vanuit natuur ook een knelpunt, omdat zowel in het heldere water rond
deze eilanden als op de eilanden hogere natuurwaarden aanwezig zijn.

1

Actief weghalen van akkers (zie voorstel schap)
In het voorstel van het recreatieschap worden zowel de onder water liggende delen als niet meer te
behouden delen verwijderd (te hoge kosten tegen te weinig ‘rendement’), met name om af te zijn van de
risico’s voor varen. Het plan is te ontgraven tot 2 meter onder het waterpeil.
Vanuit de ecologische doelen zijn er vooral nadelen. Bij het vergraven komen op z’n minst tijdelijk fosfaten
vrij en kan ook vertroebeling optreden. De waardevolle watervegetaties, vooral kranswieren (zie kaart 3,
zone 2) kunnen daardoor ernstig aangetast worden. Ook is de verwachting dat meer vertroebeling ontstaat
omdat de stroming door de wind versterkt wordt (de dieper liggende restanten van de akkers hebben niet
veel betekenis meer voor de remming van de golven). De luwte van akkers levert meer natuurkwaliteit in het
water.
Concluderend: vanuit de natuurwaarden (EHS en KRW) is het weghalen van de bovenste delen van de
akkers ongewenst, verbetering van de vaarmarkering heeft de voorkeur. Voor het weghalen van de akkers
zal de eigenaar door Waternet gevraagd worden vanuit de KRW te toetsen dat dit afgraven niet leidt tot
significante aantasting van de KRW-doelen.
Ontwikkelingen op de akkers
Omdat de aan de waterkwaliteit gebonden natuurwaarden het belangrijkste zijn worden hoge eisen gesteld
aan het behouden en mogelijk verder ontwikkelen van waterkwaliteit. Door Waternet is enkele jaren geleden
voor enkele miljoenen euro’s een defosfateringsinstallatie gebouwd in Demmerik om zo de inlaatwaterkwaliteit van de plassen te verbeteren. Wat de precieze eisen aan de ontwikkelingen zijn, die vanuit de
KRW hier gesteld moeten worden, zal nader onderzocht moeten worden, o.a. via de aanleg van
natuuroevers.
De natuurwaarden van de Vinkeveense plassen kunnen niet geduid worden in relatie tot individuele
legakkers, het gaat om het gehele gebied, en daarmee ook de particuliere legakkers. Van belang hierbij is
hoe er wordt omgegaan met afvalwater van (illegale) recreatieverblijven op de legakkers. Op dit moment
loost een aanzienlijk deel hiervan het afvalwater (toilet, douche e.d.) ongezuiverd op het oppervlaktewater in
de plassen. Bij legalisatie van recreatieverblijven, dan wel het in de toekomst toestaan van nieuwe
recreatieverblijven, zal aan de orde komen dat het op grond van milieuwetgeving verboden is om afvalwater
op de plassen te lozen. Om dit te voorkomen zou een oplossing gevonden kunnen worden in
voorzieningen in de recreatieverblijven (bijv. septictank) de bouw van openbare toiletgebouwen, meer
inzamelingsplekken voor chemische toiletten, betere riolering, zuivering met helofytenfilter enz.
Dit vraagt ook goedkeuring van het Waterschap, die dit mede zal toetsen in het kader van het nieuwe
bestemmingsplan (Watertoets).
Bij het behouden van akkers moet meegenomen worden dat bos eerder leidt tot aantasting. Dit komt door
omwaaien maar ook omdat op de smalle akkers de bossages gemakkelijk leiden tot het los wrikken van de
bodem. Het is beter riet op de akkers te planten. Hoewel het duurder lijkt doordat regelmatig gemaaid
moet worden met aangepaste apparatuur( eens per 2 -4 jaar) is het aanzienlijk goedkoper dan periodiek
vernieuwen van de beschoeiing. Het is wenselijk een proef te doen om te bezien of dit voor Vinkeveen
inderdaad een goed alternatief is, met name voor de delen op de wind en die akkers die voorkomen dat er
grote strijklengtes ontstaan.
Op zich bestaat vanuit natuur geen bezwaar tegen verkoop of (misschien nog beter verhuur) van de
publieke akkers mits dat gebeurt onder voorwaarden: max. 1 klein huisje per 100 meter bestaande akker,
deze eigenaar is verantwoordelijk voor oeverbescherming van die 100 meter, alleen seizoenbewoning .
Afgezien van het huisje met beperkt terras dient de akker een natuurlijk karakter te behouden, mede om de
groene ruimtelijke kwaliteit te behouden en zo een uitdrukking te blijven van de ecologische kwaliteiten van
Vinkeveense Plassen. De gemeente kan dit via een beeldkwaliteitsplan met de gebruiksvoorwaarden
vastleggen in een nieuw bestemmingsplan. Daarbij wil ze preciezere zonering dan het huidige
2

bestemmingsplan met de bestemmingen kent als recreatie (het intensiefst bebouwde deel met ook
recreatiebedrijven, legakkers (formeel onbebouwde akkers, in werkelijkheid met ca. 600 recreatiewoningen)
en water.
Een groot knelpunt daarbij is een goede handhaving. De gemeente heeft een beperkte capaciteit, aan de
andere kant is er de plicht naar haar burgers om via het bestemmingsplan de particuliere en
gemeenschapsbelangen te beschermen. Mogelijk dat de ideeën voor andere gebieden, bijvoorbeeld
Kievitsbuurt en rond Ankeveen als goed voorbeeld kunnen dienen.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Zonering
Op bijgaande kaart 3 is een eerste aanzet gegeven van een zonering zoals die vanuit natuur ontwikkeld zou
moeten worden:
Extensivering bestaande bebouwing, ook voldoende rust behouden mede vanwege de nabijheid van
Botshol (broedvogels, foeragerende vogels). Proberen behouden van gele, groene en blauwe (nr.10) akkers.
Rond de zandeilanden en op enkele andere locaties bevinden zich de grootste concentraties aan
kranswieren. Deze dienen zoveel mogelijk beschermd te worden door afslag van de eilanden in te perken en
het doorzicht te beschermen. Ook de algemene waterkwaliteit o.a, zie begin notitie, is van groot belang.
Volgen lijn waterschap, proberen groene beeldkwaliteit te bewaken.
Deze overgangszone dient duidelijke groene kwaliteit te behouden met omzetting van delen van de
legakkers in lage vegetatie om de aantasting door wind en golfslag te verminderen. Bestaande huisjes
dienen niet te zichtbaar te zijn, geen extra huisjes behoudens voorstel publieke akkers door schap.
Diep water, kwaliteit en doorzicht water verbeteren, zie KRW
De bestaande bestemming Recreatie met de meest intensieve bebouwing

Archief, maart 2012.
Natuur Legakkers Vinkeveense Plassen.
Provincie Utrecht, afdeling Groen: Frans van Diepen, Emma van den Dool, Frank
Frank Bos.
Bos.
Aanleiding en vraagstelling
De Vinkeveense plassen maken onderdeel uit van het oude cultuurhistorische landschap van de
veenontginningen met legakkers. Voor het project legakkers Vinkeveen is een integraal project gestart om
tot een probleemanalyse en te komen en oplossingsrichting te vinden voor het knelpunt van de afslag en
dreigende verdwijning van de legakkers.
Vraagstelling:
Aan team Groen is gevraagd om aan te geven welke waarde en provinciaal belang aangeduid kan worden
aan het gebied van de Vinkeveense plassen en dan met name aan de legakkers voor het thema natuur en
landschap.
Voor het thema Landschap heeft Carola Berkelaar zitting in de projectgroep en voor het thema natuur heeft
Frans van Diepen deelgenomen en de informatie gebundeld.
Voor het thema natuur is er voor flora en fauna een korte en bondige analyse gemaakt op basis van
bekende gegevens. Emma van den Dool heeft de floristische analyse gedaan, Frank Bos de fauna en Jaap de
Pater heeft een bijdrage geleverd omtrent de planologische bescherming van de EHS, deze is in het
voorgaande gedeelte opgenomen.
Samenvatting en conclusies thema natuur
Het probleem van de afslag van oevers in veenontginningsgebieden met legakkers is een bekend probleem.
De kern van het probleem ligt bij de waterkwaliteit en het peilbeheer. De grote boosdoener is de
aanwezigheid van sulfaat, die in combinatie met een onnatuurlijk peilbeheer zorgt voor de afbraak en
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oxidatie van de veenlaag. Hierdoor is er nauwelijks sprake van een verlandingsproces en dus ook de
mogelijkheid van de ontwikkeling van oeverzones. Wind en golfslag kunnen de afbraak versnellen, maar zijn
niet de werkelijke oorzaak. Was dit wel het geval dan kon worden volstaan met het beschoeien van de
windgevoelige delen. Het gevolg nu is dat nagenoeg alle legakkers beschoeid moeten worden als men de
legakkers wil behouden.
Een waterkwaliteitsverbetering van de Vinkeveense plassen zal niet leiden tot een vernieuwd
verlandingsproces. Uit veenontginningsgebieden met een veel betere waterkwaliteit als Botshol en het
Noorderpark is gebleken dat alleen bij een uitzonderlijke waterkwaliteit het verlandingsproces deels weer op
gang komt.
Floristische en faunistische waarden
Uit de eerste anayse is gebleken dat de natuurwaarden die kunnen worden toegekend aan de Vinkeveense
plassen voor het allergrootste deel gebonden zijn aan het water zelf en niet aan de legakkers. De
waterkwaliteit is de bepalende factor voor de natuurwaarden. De floristische waarde is vooral aanwezig in de
vorm van Kranswieren en Groot Nimfkruid in bepaalde delen en moerasvegetatie is beperkt tot alleen de
Noordwest hoek. De faunistische waarde is terug te vinden in de macrofauna, visbestand met een aantal
beschermde soorten waaronder de Kwabaal. Het plassengebied dient wel als fourageergebied voor
duikeenden in de winter- en zomerperiode, die fourageren op de Kranswieren.
De legakkers hebben geen aanwijsbare invloed op de belangrijkste natuurwaarden.
De Vinkeveense plassen zijn ook in de nieuwe Structuurvisie aangeduid als Ecologische hoofdstructuur,
behoudens enkele recreatiebedrijven/terreinen aan de randen. De status als EHS geeft het gebied wel de
planologische bescherming vanuit natuur, maar kan worden gespecificeerd als de natuurwaarde voor de
aan water gebonden flora en fauna.
Frans van Diepen
Beleidsmedewerker afdeling FLO team Groen
Noot:
Hieronder volgt een toelichting en de inbreng voor de onderdelen flora en fauna.
Inbreng Flora (Emma van den Dool)
De waardevolle watervegetatie,
watervegetatie waaronder een bijzondere rijkdom aan kranswieren en de talrijke
aanwezigheid van Groot nimfkruid, die zich in de Vinkeveense plassen bevindt, is vooral gelokaliseerd:
•
•
•

in de Noordwestpunt van de Noordplas (deelgebied 2 en 3 volgens de indeling van het boekje
Legakkeraccent, 1995)
rondom de kunstmatige eilanden in de Noordplas
in de noordpunt van de Zuidplas

De omstandigheden in de Vinkeveense plassen zijn dusdanig goed (goed doorzicht, lage nutriëntenbelasting) dat een groot aantal van, voor dergelijke plassen karakteristieke, onderwaterplanten, hier kunnen
groeien. Veel kranswiersoorten gedragen zich als pionier en kiemen vaak op kale zandbodems of harde
veenbodems. Dit verklaart waarschijnlijk de concentratie aan vindplaatsen rond de kunstmatige
zandeilanden in de Noordplas. Door de sterk hellende oevers kan hier op veel plaatsen geen slib ophopen
waardoor de zandige bodem een geschikte vestigingsplaats blijkt te zijn. De ontwikkeling naar een ‘rijk
kranswierwater’ is nog gaande, ook buiten de genoemde gebieden zijn de kranswieren toegenomen
vanwege verbeterd doorzicht.
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Bijzondere moerasvegetatie is alleen in de noordwesthoek van de Noordplas (deelgebied 2 en 3) gebonden
aan de legakkers en de verlandingszone eromheen: Galigaan, Waterdrieblad, Wateraardbei, Pluimzegge.
In het legakkergebied dat grenst aan de bebouwing (deelgebied 4, 5 en 6) van Vinkeveen komt een
moerasvegetatie langs de legakkers voor met Moerasspirea, Watermunt e.d., minder bijzondere
moerassoorten.
Het is niet aannemelijk dat de legakkers in het deelgebied 4, 5 en 6 bij de huidige recreatiedruk een rol
vervullen voor verlandingsvegetatie dan wel een gunstige invloed hebben op waterplantenvegetaties.
Bron: Altenburg & Wymenga 1999 - kartering waterplanten vinkeveense plassen en polder demmerik /
EcoDataBank – data inventarisatie 2003
Inbreng Fauna (Frank Bos)
De legakkers zelf bevatten geen belangrijke faunistische natuurwaarden. Deze kunnen aanzienlijk toenemen
indien deze akkers begroeid zouden zijn met rietland of schraal grasland. Echter, het overgrote deel van
deze akkers heeft een recreatieve functie, waardoor geen grote toename van de natuurwaarde is te
verwachten.
De belangrijkste (faunistische) natuurwaarden van deze plassen bevinden zich in het heldere, vrij
voedselarme water. In de Vinkeveense plassen leeft bijvoorbeeld nog de kwabaal, een van Nederlands
meest bedreigde vissen. Het is onduidelijk welke invloed de legakkers hebben op het voorkomen van deze
vis – noodzakelijk zijn ze in geen geval.
Uiteraard is er door de aanwezigheid van de legakkers meer diversiteit in de vorm van ‘oevers’ en windluwe
delen. De exacte ecologische effecten hiervan zijn onbekend, maar vermoedelijk zijn de effecten van deze
veelal beschoeide oevers gering. In elk geval hebben ze geen invloed op de meest belangrijke
natuurwaarden.
Op deze plassen overwinteren soms zeldzamere duikeenden, zoals het nonnetje. In de zomerperiode
komen soms Krooneenden voor. Beide soorten foerageren in het heldere, diepere water op met name de
Kranswieren. De aanwezigheid van legakkers heeft hier geen invloed op.
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Bijlage 4
-met bijbehorende kaart 44-

Thema Recreatie
Aanwezig: Gwen Boon (Provincie Utrecht), Ruud Campman (Recreatie Midden Nederland,RMN), Pieter
Scholten (gemeente De Ronde Venen), Brenda Troll (Provincie Utrecht) en Louk Welter (Recreatieschap
Vinkeveense plassen), 5 november 2012
Recreatieve waarde Vinkeveense plassen
De provincie Utrecht, De Ronde Venen en Amsterdam nemen deel in het Recreatieschap Vinkeveense
plassen. Het recreatieschap (met dus provincie en beide gemeenten) heeft een deel van de legakkers in
haar bezit en is verantwoordelijk voor het behoud en onderhoud van deze legakkers.
De Vinkeveense plassen zijn van (boven)regionaal belang. De eilanden in de plassen worden in de zomer
drukbezocht. De Vinkeveense plassen behoren tot de schoonste plassen van Nederland en zijn dan ook
zeer aantrekkelijk om te duiken en zwemmen. In de zomer verdubbelt het aantal inwoners van Vinkeveen
en rondom de plassen zijn verschillende recreatiedorpen verschenen. Uit een recent onderzoek
uitgevoerd door NBTC-Nipo Research blijkt dat het plassengebied 591.000 bezoekers per jaar trekt
waarvan 61% van de bezoeken uit Noord-Holland komt. RMN heeft in 2010 onderzocht dat alleen al de
eilanden 1,2,4,5 en 8 jaarlijks 275.000 bezoekers trekken die €584.300 besteden. Dit gebied is daarmee
een belangrijke (potentiele) bron van bestedingen. Het bezoekerspotentieel is eveneens groot omdat de
plassen binnen 15 km van de steden Amsterdam en Utrecht liggen. In de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie (PRS) heeft de provincie de Vinkeveense plassen daarom een (boven)regionale recreatieve
functie toegekend.
De plassen maken deel uit van het landelijke recreatietoervaartnet zoals opgenomen in de Beleidsvisie
Recreatie Toervaart Nederland 2008-2013 (grotendeels opgenomen in de PRS) en van het veel grotere
waterrecreatiegebied Hollandse Plassen dat is omarmd door de Stuurgroep Groene Hart (waarin de
provincie Utrecht zit) en het Hollands Plassenberaad (waarin de gemeente De Ronde Venen zit).
Bij de Vinkeveense plassen wordt wel een tekort aan horecavoorzieningen geconstateerd. De
bestedingen liggen hierdoor nog onder het landelijk gemiddelde. Ondanks de aantrekkelijke omgeving
neemt ook het bezoekersaantal langzaam af door de beperkte bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het
grootste deel van de percelen rond de plassen is in particulier eigendom. De wegen naar de plassen toe
zijn snel overbelast. De Vinkeveense plassen zijn per boot bereikbaar vanuit Amsterdam en de
Loosdrechtse plassen vanuit Utrecht; brug- en sluisgelden maken de tocht (vooral vanuit Amsterdam)
echter relatief duur. De plasgebieden zijn bovendien vanaf het land slecht zichtbaar en beleefbaar.
Wanneer we kijken naar de vraag, kunnen verblijfsrecreatieve, dagrecreatieve mogelijkheden met
(boven)regionale aantrekkingskracht, horeca en mogelijkheden voor zakelijk toerisme worden uitgebreid
en verdient het bestaande een kwalitatieve upgrade. Betere zichtlijnen en toegankelijkheid zijn belangrijk.
Wat betreft routegebonden recreatie zijn extra wandel- en fietsverbindingen en extra of uitgebreidere
routeknooppunten wenselijk. Om de recreatieve waarde van de legakkers maar vooral van de
Vinkeveense plassen als geheel te waarborgen moet duidelijkheid komen over wat er wel en niet kan
binnen de EHS, parkeerproblemen moeten worden aangepakt en de bereikbaarheid verbeterd.
Recreatieve waarde legakkers
Mede door de aanwezigheid van legakkers in de plassengebieden zijn de plassen van Vinkeveen (en
Loosdrecht) van unieke waarde voor de recreatie. Landelijk gezien zijn watersportgebieden met legakkers
schaars en hebben deze dus een extra attractiewaarde. De legakkers hebben een belangrijke decoratieve
waarde. Uit onderzoek blijkt dat een meer intiem en besloten landschap meer recreanten trekt dan een
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open landschap; de legakkers dragen hieraan in de plasgebieden in belangrijke mate bij. De belangrijkste
vormen van recreatie op en rond de legakkers zijn kleine recreatietoervaart, kanoën/roeien, zwemmen,
duiken, oeverrecreatie, verblijfsrecreatie, schaatsen en sportvisserij. De legakkers dragen daartoe bij door
de mogelijkheid om er af te meren of aan te leggen en om te overnachten. Ook wordt de beschutting
van legakkers die roeiboten, kano’s en schaatsers ondervinden bij hardere wind erg gewaardeerd.
Minder dan 20% van de legakkers is in bezit van het recreatieschap en dus publiek. Het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen heeft op diverse legakkers aanmeermogelijkheden gemaakt. Op de legakkers die
wat groter en breder zijn, heeft het recreatieschap grasveldjes aangelegd. Deze bieden de mogelijkheid
voor picknicken, zwemmen, sport en spel, barbecueën e.d. Uit veldonderzoek blijkt dat de legakkers met
deze voorzieningen in de zomer goed door recreanten worden gebruikt.
Ongeveer 80% van de legakkers is in eigendom van particulieren. Deze legakkers zijn vaak aangekocht
voor de aanleg van zomerhuisjes, kampeermiddelen en/of aanlegplaatsen met berging.
Te behouden publieke legakkers vanuit recreatief oogpunt
Zoals aangegeven hebben of bieden de legakkers:
- Attractiewaarde (uniciteit)
- Decoratieve waarde (schoonheid en beslotenheid)
- Beschutting
- Aanmeermogelijkheden en dagrecreatieve verblijfswaarde (picknicken, barbecueën, sport en spel,
zonnebaden)
Attractiewaarde en decoratieve waarde hangen nauw samen met landschappelijke kwaliteit en historische
waarden. Deze worden vooral bepaald door de bundeling van legakkers die de oorspronkelijke structuur
goed laten zien. We gaan er hier gemakshalve vanuit dat wanneer deze waarden en kwaliteiten zijn
geborgd ook beschutting is gegarandeerd. Landschappelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden
zeggen echter niet direct iets over de gewenste inrichting van de legakkers, maar meer over structuren.
De natuurbeleving is beperkter wanneer alle legakkers zouden zijn volgebouwd. Recreanten recreëren
graag in het groen; dit hoeft trouwens niet perse hoogwaardige natuur te zijn met veel biodiversiteit.
Advies: werk een beeldkwaliteitsplan uit waarin de groene uitstraling blijft gehandhaafd. Dit kan d.m.v.
zonering of door aan de randen en tussen bebouwde legakkers ‘groen’ aan te leggen. Een ‘groene’
legakker hoeft niet geheel ‘onbebouwd’ te betekenen; het is mogelijk om deze te verkopen onder de
voorwaarde dat er zeer extensief op gebouwd mag worden (bijvoorbeeld 1 huisje per 100 m1 ) en de
rest natuurlijk wordt ingericht. Ook voor dit soort legakkers is een markt.
Wat betreft aanmeermogelijkheden en dagrecreatieve verblijfswaarde is gekeken naar de vaarroutes
door de Vinkeveense plassen, langs de legakkers. Ervan uitgaande dat de intensieve dagrecreatie
plaatsvindt op en bij de eilanden en dat jachthavens ook aanmeermogelijkheden (kunnen/willen) bieden
voor dagrecreanten, zullen slechts een aantal legakkers aanmeermogelijkheden en dagrecreatieve
voorzieningen moeten bieden. Het gaat dan om een redelijke afstand tussen deze voorzieningen zodat
kanovaarders, roeiers en recreanten met sloepen voldoende aanleg- en rustmogelijkheden hebben.
Advies:
- Zorg dat op de volgende legakkers laagdrempelige openbare aanlegmogelijkheden en
dagrecreatieve voorzieningen aanwezig blijven (zie kaart 4 :Recreatieve waarden, legakkers
aangegeven in groen): 1 of 3, 4, 7, één van de legakkers van 8 en twee legakkers van 10.
Laatstgenoemde legakkers liggen in de buurt van de zandeilanden en voorzieningen op deze
- legakkers zouden daarom minder noodzakelijk kunnen zijn. In de praktijk blijkt dat deze
legakkers zeer goed worden gebruikt door de dagrecreant. Het behoud van
aanlegmogelijkheden en dagrecreatieve voorzieningen is daarom aanbevelenswaardig.
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-

-

-

De overige legakkers kunnen worden geprivatiseerd. In een beeldkwaliteitsplan zal moeten
worden aangegeven of hierop een meer intensieve bebouwing, extensieve bebouwing of geen
bebouwing gewenst is. Wanneer er op een akker niets mogelijk is, zal de kans om deze te
verkopen aan een private partij klein zijn.
Sommige legakkers (zoals bijvoorbeeld 1 en 6) liggen nabij de zeilschool. Onderzocht kan
worden of deze partij interesse heeft om een legakker op te kopen. Wanneer dit zou gelden
voor legakker 1 dan is ons advies legakker 3 alsnog in te richten voor publiek gebruik.
Legakker 2 ligt zodanig dicht bij het vaste land dat een verbinding met het vaste land of tussen
dijksterreinen mogelijk is. Wanneer dit zou worden toegestaan, wordt zo’n legakker interessanter
voor een private partij. Een mogelijkheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een minicamping
op wordt gerealiseerd in combinatie met de nabijgelegen haven.
Openbare legakkers en legakkers die wel een decorfunctie hebben, maar niet worden verkocht
omdat ze ofwel te smal zijn ofwel bebouwing daar vanuit natuurdoelen ongewenst is, zullen
vragen om publiek geld of om geld uit een gebiedsfonds. Een gebiedsfonds voor de
Vinkeveense passen is echter pas interessant bij een revitalisering van de Vinkeveense plassen als
regionaal (water)recreatiegebied, meer ruimte voor ondernemerschap en meer verbondenheid
van ondernemer, bewoner en recreant met de omgeving en de wens om daarin te investeren
(zie rapport Innovatief doelen realiseren van Buck Consultant/Orange Olive, september 2012 op
http://www.provincie-utrecht.nl).

Particuliere legakkers
Ook de particuliere legakkers bieden attractiewaarde, decorfunctie en beschutting. Verder bieden ze de
verblijfsrecreanten overnachtingsmogelijkheden. Particulieren onderhouden hun eigen legakker. Er rust
nu geen verplichting op het onderhouden van de legakkers. Particulieren zijn echter meer bereid om zich
in te spannen voor instandhouding van hun legakker wanneer ze er iets op mogen bouwen (of bij
legalisering van de bebouwing). Ook de verkoop van publieke legakkers aan particulieren is alleen
interessant wanneer er iets op gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan biedt weinig
mogelijkheden, maar gemeente De Ronde Venen gaat een nieuw bestemmingsplan opstellen. Hun
uitgangspunt daarbij is om samen met het recreatieschap - in goed overleg met de vereniging van
eigenaren, de Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers en andere betrokken organisaties - de verkoop
van legakkers aan particulieren te bevorderen, met de verplichting tot onderhoud en met de toezegging
gereguleerde bebouwing toe te staan. De gemeente gaat ook een beeldkwaliteitsplan maken. Provincie
Utrecht biedt haar ondersteuning hierbij aan. Inschatting is dat in de herfst van 2015 zowel
bestemmingsplan als beeldkwaliteitsplan af zijn. Ons advies is om de publieke legakkers pas daarna te
verkopen omdat dan duidelijk wordt wat de rechten en plichten zijn en dat mogelijk meer oplevert.
Inschatting van de beherende organisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) is dat het niet nodig is
deze legakkers nu nog intensief te onderhouden. Het gevaar dat de legakkers (m.u.v. degenen die nu al
zijn verdwenen) in 2 jaar tijd teveel afkalven om nog te herstellen, is volgens RMN klein.
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Bijlage 5
Cultuurhistorie
ultuurhistorie Legakkers Vinkeveense Plassen. Conclusie n.a.v. rapport Beek & Kooiman.
December 2012. Roland Blijdenstijn, provincie Utrecht. Bas Willemsen, gemeente De Ronde Venen.

In opdracht van de provincie is het onderzoek ‘Inventarisatie en waardering legakkers in de provincie
Utrecht: Vinkeveense Plassen’ door bureau Beek & Kooiman d.d. 10 juli 2012 uitgevoerd. Hierover heeft
overleg plaatsgevonden met Bas Willemsen van de gemeente De Ronde Venen. Naar aanleiding van het
onderzoek van Beek & Kooiman werd extra aandacht gewenst voor twee elementen:
-

de link met cultuurhistorische waarden direct grenzend aan het plangebied (het lint Vinkeveen,
de Demmeriklanden, Botshol, droogmakerij Groot-Mijdrecht)

-

de rol van de beleefbaarheid van cultuurhistorische waarden

Op basis van enerzijds deze twee elementen en anderzijds het rapport van Beek & Kooiman is een kaart
opgesteld met daarin weergegeven (binnen kaders) de belangrijke te behouden cultuurhistorische waarden
van de legakkers in de Vinkeveense Plassen.

Algemeen
De primaire waarde van het Plassengebied ligt in het gegeven dat het landschap als geheel alle hoofdstadia
(veenvorming-ontginning-vervening-plasvorming-droogmaking) laat zien en dat de plassen daarbinnen het
proces van vervening en plasvorming tonen met de daarop gebaseerde vormen van verdere ontwikkeling.
In landelijk opzicht vertegenwoordigt het Plassengebied een zeer hoge en zeer specifieke cultuurhistorische
waarde die elders in Nederland alleen bij de kleinere Nieuwkoopse Plassen voorkomt.
Secundair, maar wel van belang, zijn de richting en verkaveling van het voorafgaande landschap die in de
legakkers/petgaten herkenbaar zijn. Deze aspecten vormen immers de fysieke verbinding met de
omringende deellandschappen.

Specifiek
Voor de cultuurhistorische waardenkaart van de Vinkeveense Plassen is gekeken naar de gaafheid van de
legakkers, naar samenhang en het oppervlak aan legakkers, naar de aanhechting aan het omringende
landschap en naar de aanwezigheid van bijzondere historische elementen. Daarnaast speelt de
belevingswaarde een belangrijk nader selectiecriterium.
Voor de Noordplas zijn een drietal legakkercomplexen te onderscheiden: de door recreatie tot
strakke strips getransformeerde legakkers, het door zandeilanden omgeven cluster van legakkers
aan de Vinkekade en de zone legakkers gehecht langs de Botsholse Dijk/Ruigkade en als contrast
met de droogmakerij;
Voor de Zuidplas gaat het om een cluster gave legakkers bij de Baambrugse Zuwe;
Voor de Kleine Plas zijn alle legakkers opgenomen vanwege de sterke beleving van dit unieke
landschap vanaf de N201 en vanwege de afleesbaarheid van de landschapsfase vervening in de
richting van het middeleeuwse cope landschap van Demmerik; verder zijn de technische
mogelijkheden groter door de beschutte ligging van de kleine Kleine Plas.
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Kaart: cultuurhistorische waardenkaart legakkers Vinkeveense Plassen [28 november 2012]
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INVENTARISATIE EN WAARDERING
LEGAKKERS PROVINCIE UTRECHT:
VINKEVEENSE PLASSEN

Beek & Kooiman Cultuurhistorie

1

Aanleiding en doel

Aanleiding
Op 22 maart 2012 heeft de Provincie Utrecht (mevr. M. Hoekstra – Schulte)
aan Beek & Kooiman Cultuurhistorie opdracht verleend een inventarisatie
en waardering van legakkers in de provincie Utrecht, deelgebied
Vinkeveense Plassen, uit te voeren.
De aanleiding voor de inventarisatie en de waardering ligt in de
achteruitgang van de legakkers van de Vinkeveense en Loosdrechtse
Plassen. Bij instandhouding spelen hoge onderhoudskosten een rol.
Daarom wordt momenteel vanuit de Provincie een integrale oplossing
gezocht voor zowel het beheer als de ontwikkeling van de legakkers.
Hiervoor is een cultuurhistorisch landschappelijk onderzoek nodig, waarin
de vraag wordt beantwoord hoeveel en/of welke legakkers essentieel zijn
om zowel de cultuurhistorische en landschappelijke structuur beleefbaar te
houden als het verhaal van het landschap blijvend te kunnen vertellen.
Doel
Het hieronder volgende onderzoek moet antwoord geven op een duidelijke
vraag. Deze luidt kortweg: hoeveel en/of welke legakkers in de Vinkeveense
Plassen zijn nodig zijn om het ontstaan en de ontwikkeling van de legakkers,
en daarmee van de plassen, in het landschap ‘leesbaar’ te houden.
Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksstappen gezet:
1. beknopte beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van de legakkers in
hun huidige landschappelijke context;
2. inventarisatie (vorm: kartering) van de legakkers;
3. waardering vanuit cultuurhistorisch-landschappelijke optiek.
Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied (zie afb.) bestaat uit de Vinkeveense Plassen, globaal
begrensd door de Vinkenkade/Groenlandsekade in het oosten, de
Botsholsedijk/Ruigkade in het noordwesten, aan de zuidkant de groene kade
langs de Geuzensloot en in het zuidwesten Achterbos/Herenweg.
Onderzoek
Het onderzoek heeft plaats gehad op basis van bestaande literatuur,
aangevuld met kaartstudie. Voor de inventarisatie zijn de legakkers op kaart
aangegeven, voorzien van een fase-aanduiding. Tevens heeft een globale
inschatting van de gaafheid plaatsgevonden.
Vervolgens is een waardering uitgevoerd. Deze is van groot belang als
achtergrond van de keuze voor wel/geen beleidsmatige inzet op behoud.
De waardering vanuit cultuurhistorie is gebaseerd op bestaande waarderingen
die ook in het huidige beleid een rol spelen.
Bij het landschappelijk aspect gaat het met name om bijdrage aan de
landschappelijke structuur, zichtrelaties en de belevingswaarde.
Bij de beschrijving en de waardering is rekening gehouden met een
vervolgslag met betrekking tot de Loosdrechtse Plassen.
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Het onderzoeksgebied: de Vinkeveense Plassen (Bron: Google Earth).

De Vinkeveense Plassen op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Hoe donkerder
blauw, hoe lager het maaiveld ligt ten opzichte van NAP. Een deel van de plassen is
aangegeven in wit (Bron: www.ahn.nl).
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Ontstaan en ontwikkeling van de legakkerstructuren in de
Vinkeveense Plassen

2.1

De Middeleeuwse ontginning van het veenlandschap

De Vinkeveense Plassen en omgeving maken in groter geografisch verband
deel uit van het gebied dat wordt omsloten door de veenriviertjes Aa, Angstel,
Winkel, Waver, Amstel en Kromme Mijdrecht en dat bekend staat als de
Ronde Venen. De landschappelijke genese van dit gebied is achtereenvolgens
op hoofdlijnen bepaald door afzetting van zeeklei, vorming van kreekruggen,
veengroei, ontginning, vervening en drooglegging. Het ontstaan van kreken en
de sedimentatie van zeeklei heeft tussen de 6000 en 4000 jaar geleden
plaatsgevonden in het westelijk deel van de regio. De kustlijn lag toen even ten
westen van Vinkeveen. Na die periode is langdurige veengroei opgetreden,
waarbij in het door de genoemde riviertjes omsloten gebied een groot
veenkussen is ontstaan.
In de 11e eeuw werd begonnen met de eerste ontginningen in de Ronde
Venen. Vanaf de omringende veenriviertjes - de ontginningsbases - werd
radiaal ontgonnen naar het hoger en centraal gelegen deel van het
veenkussen. Het onderzoeksgebied omvat de voormalige ontginningen
Abcoude-in-Vinkeveen en Vinkeveen. De onderstaande afbeelding geeft een
indruk van het ontginningsproces in het onderzoeksgebied, dat zich hier
voltrok in zuidwestelijke richting. Aangenomen wordt dat het ontginningsproces
in het onderzoeksgebied in de 13e eeuw was voltooid.

De Middeleeuwse veenontginningen in het onderzoeksgebied en de naaste omgeving
(Weijs e.a., 2011).
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Om het veen te kunnen ontginnen werden ontwateringssloten en kades
aangelegd. Eén van de belangrijkere weteringen in het onderzoeksgebied was
de Gemeenlandsvaart die de scheiding vormde tussen de ontginningen van
Abcoude en Vinkeveen. Achterkades en zijkades of ‘zuwen’ dienden om
wateroverlast van buiten de ontginningseenheden tegen te gaan. In het
onderzoeksgebied is de Baambrugse Zuwe zo’n van oorsprong Middeleeuwse
zijkade.
Maaivelddaling en de vorming van veenpolders
De voortdurende ontwatering ten behoeve van agrarisch gebruik leidde tot
inklinking en oxidatie van het veen en had een maaivelddaling en vernatting
van het gebied tot gevolg. Als bescherming tegen de wateroverlast werd het
na verloop van tijd nodig om polders te vormen. Ook de veenontginningen in
de Ronde Venen werden omgevormd tot polders; in de 17e eeuw werd hier
vervolgens overal polderbemaling met behulp van molens ingesteld. In het
onderzoeksgebied kwamen de ‘Vinkeveense polder Veldzijde’ en de ‘Abcouder
Proosdijpolder Veldzijde’ tot stand.
2.2

Vervening en het ontstaan van legakkers en trekgaten

De turfwinning in het onderzoeksgebied is pas relatief laat van serieuze
betekenis geworden. De verklaring hiervoor wordt gezocht in het feit dat de
turfkwaliteit in de Vinkeveense polder Veldzijde en Proosdijpolder minder was
(zeggeveen) dan elders in de omgeving. De onderstaande tabel laat zien dat in
Vinkeveen pas vanaf de 18e eeuw een sterke stijging van de jaarlijkse
turfproductie plaatsvond, die tot in de tweede helft van de 19e eeuw
voortduurde. Daarna liep de jaarlijkse turfproductie hier (met uitzondering van
een piek ten tijde van WO I) weer terug; waarschijnlijk vooral door de opkomst
van de steenkoolproductie.

Impressie van de turfproductie in
enkele gemeenten in de
Vechtstreek, uitgedrukt in roeden
gespreide bagger per jaar. De
getrokken lijn weerspiegelt
opgaven van verveners, de
stippellijn schattingen op basis van
indirecte gegevens, zoals
belastingcohieren (Weijs e.a.,
2011).
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De oudste kaart waarop het onderzoeksgebied is afgebeeld, is de kaart van Amstelland van
Joost Jansz. Beeldsnijder uit 1593, gebaseerd op een oudere kaart uit 1575 (Regionaal
Archief Leiden). Het noorden ligt op de kaart rechts.

Uitsnede uit de kaart van 1593 met Vinkeveen en omgeving. De ‘natte’ vervening die dan aan
de gang is, onder andere ten noorden van Waverveen, is herkenbaar aan de schematisch
aangegeven legakkers.
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De turf in het onderzoeksgebied werd gewonnen volgens de methode van
‘natte vervening’. Daarbij wordt veen dat tot een aantal meters diep onder
water ligt opgebaggerd. Aanvankelijk gebeurde het opbaggeren handmatig
met behulp van baggerbeugels, maar vanaf 1896 werden in Vinkeveen
veentrekmachines gebruikt, die met behulp van stoomkracht grote
hoeveelheden veen konden opbaggeren. Met het oog op het benodigde
transport kreeg de Gemeenlandsvaart (rudiment aanwezig in de huidige plas)
een functie als turfvaart en werd in de tweede helft van de 19e eeuw de
Middenwetering (niet meer herkenbaar) als turfvaart aangelegd, waarvoor
legakkers werden doorgraven.
Het proces van natte vervening resulteert uiteindelijk in een landschap dat
bestaat uit uitgebaggerde ‘trekgaten’ of ‘petgaten’ met daartussen de
resterende landstroken, ‘legakkers’ of ‘zetwallen’ genoemd. Op deze legakkers
werd het opgebaggerde veen gedroogd en versneden tot ‘turven’.
Met de bedoeling het landverlies te beperken werden in de loop van de tijd
regels gesteld aan de maximale breedte van trekgaten (variërend van 5-6
meter tot zelfs 28 meter in de provincie Utrecht) en de minimale breedte van
legakkers (3-4 meter). In de praktijk werden de regels echter op grote schaal
overtreden en werden legakkers vaak verder weggebaggerd en sloegen de
restanten door golfslag kapot.
Ook bij Vinkeveen was de turfwinning in 1840 al zodanig uitgebreid dat in de
omgeving voor overstromingsgevaar werd gevreesd. De provinciale
autoriteiten wilden daarop verdere turfwinning in het gebied verbieden, totdat
een goed plan voor verdere vervening en daaropvolgende droogmaking was
opgesteld. Er volgde echter een langdurige bestuurlijke impasse en zolang
deze duurde bleef de turfwinning bij Vinkeveen zich sterk uitbreiden.
Uiteindelijk werd pas in 1887 officieel toestemming gegeven voor verdere
vervening, onder vele beperkende voorwaarden. Een besluit over een
eventuele droogmaking werd nog niet genomen, maar wel werd bepaald dat
de vervening maximaal tot 1977 mocht duren.
De landschappelijke gevolgen van de turfwinning in het onderzoeksgebied zijn
tot op zekere hoogte goed te reconstrueren op basis van de bijgevoegde
historische kaartbeelden. Aannemelijk is dat de topografische kaart 1:50.000
uit circa 1850 en de ‘Bonnekaart’ 1:25.000 uit 1872-1874 een vrij goed beeld
geven van de landschappelijke situatie in het onderzoeksgebied in de periode
waarin een verbod op verdere turfwinning speelde. De situatie op het specifiek
voor de vervening gemaakte kaartbeeld uit 1889 correspondeert echter ten
aanzien van de turfwinning niet met beeld op de nadien uitgegeven
Bonnekaarten. Het lijkt er op dat de Bonnekaarten in dit opzicht niet
nauwkeurig zijn geactualiseerd en dat het uitgeveende deel van het studie
gebied rond 1890 al veel groter was dan de Bonnekaart uit 1926-1931 doet
vermoeden.
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Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:50.000 uit circa 1850.

Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:25.000 uit 1872 en 1874.
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Gedetailleerde kaart uit 1889 met voortgang van de vervening van het onderzoeksgebied (het
noorden is linksboven). Lichtbruin: de percelen in vervening; groen: het water van de
uitgeveende trekgaten; wit: nog niet verveende percelen; dubbele rode lijn: projectie van de –
blijkbaar op het moment van de kaartvervaardiging nog niet gerealiseerde - ringvaart rondom
de vervening (Weijs e.a., 2011).
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Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:25.000 uit 1926 en 1931.

De topografische kaarten uit 1942, 1948, 1959 en 1981 geven een goed beeld
van de landschappelijke ontwikkelingen in het onderzoeksgebied vanaf circa
1940 tot aan de beëindiging van de vervening in 1977.
Op basis van de geraadpleegde historische kaartbeelden is de kaart ‘Fasering
van de turfwinning in het onderzoeksgebied’ vervaardigd. Op deze
reconstructiekaart is zo goed mogelijk getracht een indicatie te geven van de
tijdstippen waarop in de verschillende delen van het onderzoeksgebied het
stadium van een ‘trekgaten- en legakkerlandschap’ is bereikt, zoals dat
achterbleef na de beëindiging van het verveningsproces. Tevens zijn op deze
kaart de tracés van de voormalige turfvaarten in het onderzoeksgebied en de
Baambrugse Zuwe afgebeeld. Langs deze weg werd met het oog op het
behoud van een doorgaande verbinding over land geen turf gewonnen.
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Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:50.000 uit 1942.

Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:50.000 uit 1948.
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Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:50.000 uit 1959.

Projectie van de grens van het onderzoeksgebied en contouren van de huidige legakkers
(TOP10vector) op de topografische kaart 1:25.000 uit 1981.
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2.3

Transformatie naar het huidige veenplassenlandschap

Het verveende landschap met trekgaten en legakkers dat overbleef nadat de
vervening ter plaatse was beëindigd, was erg kwetsbaar voor erosie door
golfslag. De legakkers werden veelal in stand gehouden als golfbrekers en
moesten daarom van overheidswege beplant worden met houtgewas. Toch
zijn als gevolg van erosie in grote delen van het onderzoeksgebied de
resterende legakkerstructuren in de loop der tijd aangetast of zelfs geheel
verdwenen.
Naast erosie door golfslag heeft in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied
ook aantasting plaatsgevonden door de aanleg van het provinciale wegvak
Vinkeveen-Loenersloot (huidige N201) in de jaren ’40 van de 20e eeuw. Nadat
in 1954 definitief was afgezien van droogmaking van de plassen, heeft in het
noordelijk deel van het onderzoeksgebied tussen 1957 en 1976 zandwinning
een belangrijke rol gespeeld bij het verdwijnen van legakkerstructuren. In die
periode heeft Amsterdam 40 miljoen m3 zand uit de plassen gewonnen
(opspuiten Bijlmer). Met dit zand zijn ook enkele recreatie-eilanden in de
plassen aangelegd. Deze waren tevens bedoeld om de lange golfslag op de
plassen te onderbreken en daardoor de erosie van de legakkers te beperken.
Mogelijk heeft ook het intensieve recreatieve gebruik van de legakkers in de
afgelopen decennia een eroderend effect gehad en een rol gespeeld bij de
uiteindelijke totstandkoming van de Vinkeveense Plassen in hun huidige vorm.
Al eind jaren ’30 van de 20e eeuw begon het recreatief gebruik van de
toenmalige oppervlakte plassen op te komen, zij het in mindere mate dan bij
de Loosdrechtse Plassen waar de vervening al was voltooid.
2.4

Inventarisatie

Op de kaart ‘Huidige situatie legakkerstructuren’ is door middel van een
zonering een inschatting gegeven van de gaafheid van de nu nog aanwezige
historische legakkerstructuren (gebaseerd op een uitsnede van de
TOP10vector uit 2003). Als referentie voor de bepaling van de gaafheid is het
meest geschikte historische kaartbeeld ten opzichte van het moment van de
beëindiging van de turfwinning geselecteerd. Om pragmatische redenen zijn
hiervoor alleen de historische kaartbeelden vanaf circa 1940 geselecteerd: een
voldoende nauwkeurig gebruik van de oudere kaarten bleek te tijdrovend en
zou vanwege de vele ontwikkelingen in de periode na WO II ook relatief weinig
meerwaarde opleveren.
Met betrekking tot het huidige grondgebruik op de nu nog aanwezige legakkers
is met behulp van Google Earth vastgesteld dat in alle op de bovengenoemde
kaart onderscheiden zones de legakkers overwegend zijn voorzien van
bebouwing en/of verharding, ten behoeve van recreatief gebruik.
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3

Waardering

3.1

Waardering Plassengebied in ruimtelijk en cultuurhistorisch
kader

De afgelopen decennia is het Utrechtse plassengebied een aantal malen
gewaardeerd in verband met de aanwezigheid van landschappelijke en
cultuurhistorische waarden. Merendeels is dat gebeurd voor ruimtelijk en
cultuurhistorisch beleid. In deze paragraaf geven we overzicht van een
aantal van deze waarderingen, om die in de volgende paragrafen te
gebruiken voor een waardering specifiek voor de Vinkeveense Plassen.
Het boek Het Groene Hart. Een Hollands cultuurlandschap (1997) bevat
een cultuurhistorische waarderingskaar (na p. 34). De Vinkeveense
Plassen staan daarop aangegeven als van top-/middenkwaliteit. De
legakkers worden gekenschetst als ‘de laatste resten van het middeleeuws
cultuurlandschap in dit gebied met nog het oorspronkelijke
verkavelingspatroon’ (p. 13). Bij Vinkeveen is ‘in het patroon van legakkers
en petgaten de oude structuur en de ruimtelijke opbouw van het gebied
goed bewaard gebleven.’ (p. 82).
De door diverse ministeries in 1999 uitgebracht Nota Belvedere beoogde een
grotere rol voor cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ordening. In
verband daarmee zijn de cultuurhistorisch meest belangrijke gebieden van
Nederland onderscheiden. Als gebied 35 is het Vecht- en Plassengebied
beschreven. Onder het kopje fysieke dragers worden onder meer de
cultuurhistorisch waardevolle verveningsrestanten en petgaten genoemd
(Bijlage Gebieden p. 66).
Binnen de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Utrecht uit
2002 valt de omgeving Ronde Venen onder de beleidskoers ‘eisen stellen’.
Dat houdt in: ‘het gaaf houden van het legakker- en petgatenpatroon als
kenmerken van het turfwinningslandschap.’ (Niet van Gisteren p. 34). Op
de kaart staan de plassen aangegeven als water, de Baambrugse Zuwe,
de Vinkenkade/Groenlandse kade en de onverharde kade aan de zuidkant
langs de Geuzensloot als weg, de Herenweg/Achterbos als dorpslint en de
Botsholse Dijk als dijk/kade.
In de Nota Ruimte (2004) worden twintig Nationale landschappen
aangewezen: gebieden met een landschappelijke karakteristiek die van
nationaal belang werd geacht. Het Groene Hart was een van die Nationale
landschappen, onderdeel daarvan is het Plassengebied aan weerszijden
van de Vecht. In de aanwijzing van de Nationale landschappen waren
cultuurhistorische waarden van doorslaggevende betekenis. Ook bij het
plassengebied speelde dat een rol. ‘Karakteristieke landschapselementen
zijn hier de legakkers, petgaten, ontginningsassen met een gespaard
randje bovenland en waaiervormige verkavelingspatronen. Na de vervening
zijn ook weer plassen drooggemalen.’ (Landschappen met
toekomstwaarde, p. 13).
In het vigerende ruimtelijk beleid van de rijksoverheid spelen de Nationale
landschappen geen rol meer, maar wel in dat van de provincies. Binnen
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provinciale beleidskaders zijn de karakteristieken en waarden van de
Nationale landschappen nog steeds een belangrijke afwegingsfactor.
3.2 Vergelijking met andere legakker/petgatengebieden
De Plassen als stadium in de landschappelijke ontwikkeling
Uit het bovenstaande blijkt dat het Plassengebied grote cultuurhistorische
waarden herbergt en dat daarin de plassen met legakkers en petgaten van
groot belang zijn. Daarom vindt in dit rapport verder geen beantwoording
plaats, aan de hand van criteria als kenmerkendheid e.d., van de vraag of
de plassen met legakkers en petgaten van cultuurhistorische waarde zijn.
We beschouwen dit als een gegeven.
In de waarderingen in 3.1 zijn grofweg twee accenten te onderscheiden:
- het Plassengebied is van waarde omdat het een beeld geeft van de
ruimtelijke opbouw zoals die voor de vervening bestond;
- het Plassengebied is van waarde als informatie- en beelddrager van
een specifiek stadium in de landschappelijke successie van het
veenlandschap.
Het tweede accent is primair bepalend: de ruimtelijke opbouw van het
(middeleeuwse) veenontginningslandschap is elders in de omgeving in
niet-verveende toestand goed te ervaren.
De waarde van het Plassengebied als stadium in de landschappelijke
successie hangt sterk samen met de aanwezigheid van de andere stadia in het
gebied. In de landschapsbiografie van het plassengebied zijn de volgende
hoofdstadia onderscheidend:
- veenvorming;
- ontginning van het veen;
- vervening;
- droogmaking.
Omdat het landschap deze stadia niet overal heeft doorgemaakt, zijn er
deelgebieden die een of enkele stadia vertegenwoordigen. In deze optiek
vertegenwoordigt het Plassengebied het stadium van de vervening, tussen
‘ontginning’ en ‘droogmaking’.
Per (gehandhaafd) stadium zijn weer specifieke latere ontwikkelingen te
onderscheiden, bv. zandwinning, natuurfunctie en recreatief gebruik in de
plassen.
De primaire waarde van het Plassengebied ligt dus in het gegeven dat het
landschap als geheel alle hoofdstadia laat zien en dat de plassen daarbinnen
het proces van vervening en plasvorming laten zien en daarop gebaseerde
vormen van verdere ontwikkeling. Secundair, maar wel van belang, zijn de
richting en verkaveling van het voorafgaande landschap die in de
legakkers/petgaten herkenbaar zijn. Deze aspecten vormen immers de fysieke
verbinding met de omringende deellandschappen.
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Zeldzaamheid
In meer delen van Nederland komen legakkers en/of petgaten voor: buiten
het Plassengebied in andere delen van het Hollands-Utrechtse veengebied,
in Friesland (Lage Midden), Noordwest-Overijssel (De Wieden –
Weerribben) en in Noord-Brabant (Langstraat). Daarvan zijn delen
cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevol en komen in
aanmerking voor vergelijking met het Plassengebied:
- Nieuwkoop – Harmelen, Belvederegebied, onderdeel Nationaal
landschap Groene Hart;
- De Wieden – Weerribben, Belvederegebied;
- Langstraat, Belvederegebied.
Niet in alle gebieden is de landschappelijke successie zo helder als in het
Plassengebied of deze is anders verlopen. Dit geldt voor de Langstraat
(alleen petgaten) en het Lage Midden (wel petgaten/legakkers, geen
aangrenzende droogmakerijen). In de Wieden – Weerribben is wel de
landschappelijke successie vergelijkbaar, maar door verlandingsprocessen
is de legakkerstructuur hier veel minder goed ervaarbaar dan in het
Plassengebied.
Te concluderen is nu dat de verschillende ontwikkelingsstadia van het
veenlandschap -van ontginningen die nog de middeleeuwse hoofdstructuur
hebben, via plassen al dan niet met legakkers/petgaten, tot en met
droogmakerijen- het meest compleet aanwezig zijn in en rond de
Nieuwkoopse Plassen en in het Plassengebied. Daarbij gaat het om de
Vinkeveense, de Loosdrechtse, de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen
en de Maarsseveense en Tienhovense Plassen. Het Plassengebied
vertegenwoordigt hiermee een zeer hoge en zeer specifieke
cultuurhistorische waarde, die elders in Nederland alleen bij de
Nieuwkoopse Plassen voorkomt. Het Plassengebied is echter een stuk
grootschaliger dan de Nieuwkoopse Plassen. Met andere woorden, in het
geval van de Plassen wordt van een veel groter gebied de landschappelijke
karakteristiek in hoge mate bepaald door de verschillende
ontwikkelingsstadia, met het water met legakkers en petgaten als een van
de kenmerkende stadia.

Ansichtkaart uit de jaren ’50 van de 20e eeuw met vishut bij Vinkeveen.
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Samenvattend beeld van de landschappelijke geschiedenis van de Ronde Venen na de
middeleeuwse ontginning (De Clercq e.a., 2006, p. 24).

3.3 De Vinkeveense Plassen als bijzonder deel van het Plassengebied
Hierboven is uiteengezet dat het Plassengebied een bijzondere positie
inneemt binnen het geheel van de Nederlandse veengebieden. Daarbij gaat
het om de herkenbaarheid van de landschappelijke successie (veenvorming,
ontginning, vervening, plasvorming en droogmaking), die in een relatief groot
gebied aanwezig is. De vraag is nu hoe bijzonder de Vinkeveense Plassen zijn
als onderdeel van het Plassengebied.
Deze vraag wordt benaderd via de criteria oppervlakte, herkenbaarheid
ontwikkelingsstadia, bijzondere ontwikkeling/elementen.
oppervlakte
De oppervlakte min of meer aaneengesloten legakkers/petgaten in de
Vinkeveense Plassen is groter dan die van de Maarsseveense en Tienhovense
Plassen en van de westkant van de Loosdrechtse Plassen. De oostkant van de
Loosdrechtse Plassen (Noord-Holland) en de Ankeveense en Kortenhoefse
Plassen (idem) hebben samen echter een aanzienlijk groter aaneengesloten
gebied legakkers/petgaten.
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herkenbaarheid ontwikkelingsstadia
Bij de Maarsseveense en Tienhovense Plassen is het stadium van veenplas
(volledige vervening, niet drooggemaakt) op slechts kleine schaal aanwezig in
vergelijking met de andere onderdelen van het Plassengebied.
De overgangen tussen de plassen en enerzijds niet-verveend land en
anderzijds droogmakerijen is in alle deelgebieden aanwezig. De plassen
grenzen alle direct aan (middeleeuwse) veenpolders en meer of minder diepe
droogmakerijen. Ook zijn in alle deelgebieden gelijksoortige overgangen
tussen ontginingsbasis/dorpslint naar plas met legakkers aanwezig.
bijzondere ontwikkeling
historische elementen
Bij enkele plassen zijn bijzondere verkavelingspatronen bewaard gebleven. Zo
is ten noorden van Oud-Loosdrecht de Kromme Rade aanwezig, waar twee
verkavelingsrichtingen (oorspronkelijke achterkant van ontginningen) haaks op
elkaar liggen. De karakteristieke waaierverkaveling komt op verschillende
plekken voor: aan de westkant van de Loosdrechtse Plassen, aan de oostkant
bij Nieuw-Loosdrecht, bij de Vinkeveense Plassen en enigszins bij de westkant
van de Maarsseveense Plassen.
recreatieve en natuurfunctie
In het Plassengebied zijn bij de plassen met legakkers en petgaten twee
vormen van verdere landschappelijke ontwikkeling te onderscheiden (zie ook
hierboven 2.3, p. 15):
- een beheer gericht op instandhouding en ontwikkeling van
natuurwaarden (merendeels door Natuurmonumenten en Waternet);
- een recreatieve functie: diverse vormen van watersport en gebruik van
de legakkers voor recreatiehuisjes.
De Maarsseveense Plassen en omgeving zijn recreatiegebied voor zo ver het
gaat om de zandwinplassen uit de jaren ʼ60 en ʼ70 van de vorige eeuw, het
verveende gebied ten noorden daarvan met legakkers en petgaten is
natuurgebied. De Tienhovense Plassen zijn eveneens natuurgebied.
De Loosdrechtse Plassen zijn gedeeltelijk natuurgebied en gedeeltelijk voor
recreatie in gebruik. De Kortenhoefse en Ankeveense Plassen zijn
natuurgebied; de Spiegelpolder(plas) aan de oostkant van Nederhorst den
Berg wordt recreatief benut.
In de Vinkeveense Plassen zijn de recreatieve functies het meest grootschalig
ontwikkeld; de legakkers zijn merendeels in recreatief gebruik, op het water
wordt gevaren en gewaterskied. De recreatieve ontwikkeling is al voor 1940 op
gang gekomen, met name voor de pleziervaart. Vooral vanaf de jaren ʼ60 van
de 20ste eeuw werden de legakkers in gebruik genomen om er
recreatiehuisjes te bouwen. Bij de Loosdrechtse Plassen zien we wel een
soortgelijke ontwikkeling met betrekking tot de pleziervaart, maar het aandeel
legakkers met huisjes is aanzienlijk kleiner gebleven (m.n. Kievitsbuurt).
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De landschappelijke ontwikkeling op basis van een recreatieve dan wel de
natuurfunctie heeft tot een tweedeling geleid in het legakker-petgaten gebied.
Waar de natuurfunctie prevaleert is verlanding opgetreden, er is nog altijd veel
dicht en opgaand geboomte, er is niet of nauwelijks bebouwing, de
toegankelijkheid is gering. Beheersmaatregelen staan ten dienste van de
natuur. Waar de recreatieve functie prevaleert is geen verlanding opgetreden,
wel neemt afslag toe, legakkers worden beschoeid en voorzien van steigers, er
is minder opgaand groen en meer gazon, er is vrij veel bebouwing en er is druk
(vaar)verkeer.
Het legakker-petgaten gebied met overwegend natuurfunctie is beperkt
toegankelijk en beleefbaar. De historisch-landschappelijke karakteristiek is
daardoor ook beperkt ervaarbaar. De natuurgebieden zijn vooral vanaf de
wegen langs de randen te ervaren en vanaf enkele wandel- en fietsroutes via
historische kades toegankelijk. Het water is niet- of slechts zeer beperkt
openbaar toegankelijk (bv. Botshol alleen voor ter plaatse gehuurde roeiboten).
Daarnaast zijn er periodieke vaarexcursies georganiseerd door de
terreinbeherende instanties.
Als gevolg van de beperkte toegankelijkheid van het natuurgebied is er ook
weinig relatie meer met de historische dorpslinten. Er is niet of nauwelijks
sprake van functionele verbanden tussen dorpslint en natuurgebied (via
functies gevestigd in het lint die zich richten op het achterliggende gebied,
bijvoorbeeld botenverhuur).
In de delen van het plassengebied die een recreatieve functie hebben, is er
een grotere toegankelijkheid: het (vaar)water is in principe openbaar. Waar de
legakkers privé-eigendom zijn, zien we een tweedeling: openbaar toegankelijk
water enerzijds en niet-openbaar toegankelijke privé-kavels anderzijds. Als
gevolg van het openbare en het private gebruik zijn tal van functionele relaties
tussen het dorpslint en het recreatiegebied ontstaan. De ontsluiting van het
recreatieve water vindt grotendeels plaats vanaf het lint (aanleg- en
ligplaatsen, steigers, jachthavens, winterstalling, botenverhuur enz.).
conclusie
De Vinkeveense Plassen nemen een bijzondere positie in binnen het
Plassengebied. De oppervlakte min of meer aaneengesloten
legakkers/petgaten en de mate waarin de plassen bijdragen aan de
herkenbaarheid van de landschappelijke successie spelen voor dat gegeven
geen grote rol; beide aspecten zijn niet onderscheidend. Dat geldt wel voor de
recreatieve ontwikkeling. De Vinkeveense Plassen laten in het Plassengebied
het meest pregnant en over de grootste oppervlakte de ʻdoorontwikkelingʼ van
verveende plassen als recreatiegebied zien. Bijzonder daarbij is dat de
ʻdoorontwikkelingʼ als natuurgebied in het aangrenzende Botshol tot uitdrukking
komt. De overwegend recreatieve functie heeft in de Vinkeveense Plassen tot
een specifiek landschapsbeeld geleid. Veel meer dan waar de natuurfunctie
overheerst, domineert hier de afwisseling tussen de ʻstripsʼ van de legakkers
enerzijds en de petgaten anderzijds het beeld. De petgaten vormen veelal
lange zichtlijnen tussen de legakkers, met name vanuit het dorpslint. Het
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recreatieve karakter wordt sterk bepaald door de (deels half-natuurlijk ogende)
ʻrecreatie-ervenʼ op de legakkers met huisjes, gras, omringende opgaande
beplanting, beschoeiingen en aanlegsteigers met boten. De Vinkeveense
Plassen vormen hier een monofunctioneel recreatielandschap, vergelijkbaar
met bijvoorbeeld duincampings met privé-recreatiehuisjes. Het open water van
de plassen en de zandeilanden, die ingericht zijn voor openluchtrecreatie, zijn
even monofunctioneel, maar in tegenstelling tot de legakkers openbaar
toegankelijk. Gevolg van de openbaarheid van het water is dat, in tegenstelling
tot de legakker-gebieden met een natuurfunctie, de landschappelijke structuur
goed is te ervaren vanuit het gebied.
zeldzaamheidswaarde
Vanuit cultuurhistorische invalshoek is aan recreatief ingerichte gebieden zoals
die in het Plassengebied, als uitdrukking van relatief recente ontwikkelingen,
nog weinig aandacht besteed. Er is daardoor geen waarderingskader
voorhanden op grond waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over
geautoriseerde (vanuit de overheid vastgestelde en in beleid vastgelegde)
cultuurhistorische waarden in dit verband. Wel is duidelijk dat de Vinkeveense
Plassen als gevolg van de recreatieve ontwikkeling een bijzonder onderdeel
zijn binnen het Plassengebied en daarmee zeldzaamheidswaarde
vertegenwoordigen. Een meer precieze afweging, cq. een vergelijking met de
Loosdrechtse Plassen, kan de zeldzaamheidswaarde scherper stellen.

Vinkeveen op een ansichtkaart uit begin jaren ’50 van de 20
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De Gemeenlandsvaart vanaf de Achterbos op niet-gedateerde ansichtkaart.
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4

Afweging

4.1

Afwegingsfactoren

Het cultuurlandschap is te zien als het product van de interactie tussen de
economisch handelende mens en zijn natuurlijke omgeving en in die zin als
een 'kunstwerk'. Daaraan hebben achtereenvolgende generaties bijgedragen
en die bijdragen zijn in het huidige landschap veelal afleesbaar. Het landschap
is dus een ‘open work’ dat altijd en onvermijdelijk aan verandering onderhevig
is. In geval van cultuurhistorisch waardevolle landschappen is dan de vraag of
de hedendaagse verandering ten koste gaat van de herkenbaarheid van de
historische ontwikkeling met de daaraan verbonden kwaliteit, identiteit enz. (zie
o.a. Scazzosi 2011).
Tegen deze achtergrond is de centrale vraag in dit rapport: hoeveel en/of
welke legakkers in de Vinkeveense Plassen nodig zijn om het ontstaan en de
ontwikkeling van de legakkers, en daarmee van de plassen, in het landschap
‘leesbaar’ te houden.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een aantal noties van belang:
- de Vinkeveense Plassen hebben als onderdeel van het Plassengebied
een zeer hoge en zeer specifieke cultuurhistorische waarde, die elders
in Nederland niet in die mate voorkomt (zie hoofdstuk 3);
- het huidige recreatielandschap is het resultaat van doorontwikkeling die
zich elders in het Plassengebied niet op vergelijkbare schaal heeft
voorgedaan. De recreatieve ontwikkeling die op basis van het
legakker/petgaten-landschap heeft plaats gehad, kent momenteel
echter nog geen geautoriseerde waardering vanuit cultuurhistorische
optiek, wel is sprake van zeldzaamheidswaarde (zie hoofdstuk 3);
- als gevolg van de recreatieve functie treedt geen verlanding op, zoals in
het legakker/petgaten-landschap met natuurfunctie, waardoor in de
Vinkeveense Plassen de landschappelijke structuur met de afwisseling
tussen de ‘strips’ van de legakkers enerzijds en de petgaten anderzijds
zeer herkenbaar is gebleven;
- de recreatieve functie brengt met zich mee dat het water van het
legakker/petgaten-landschap openbaar toegankelijk is, waardoor het
landschap van binnen uit is te ervaren (grotendeels in tegenstelling tot
het legakker/petgaten-landschap met natuurfunctie);
- het grotendeels of volledig verdwijnen van de legakkerstructuren zou
betekenen dat een belangrijk stadium van de landschappelijke
successie wegvalt, inclusief die van het recreatief gebruik van de
legakkers. Een deel van de landschapsbiografie raakt letterlijk uit het
zicht verdwenen;
- aangezien in de huidige situatie er geen functioneel gebruik is van de
legakkerstructuren die de leesbaarheid zonder meer in stand houdt, is
een actieve behoudsstrategie nodig. Op het niveau van de legakkers als
ruimtelijk patroon is dus een ‘museale’ strategie noodzakelijk.
Al is het belang van de legakkers en het belang van instandhouding duidelijk,
dit beantwoordt nog niet de vraag om hoeveel en welke legakkers/petgaten het
dan gaat. Gegeven de noodzakelijke ‘leesbaarheid’ en de aanwezigheid van
specifieke cultuurhistorische elementen kunnen enkele voorwaarden
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geformuleerd worden:
- de oppervlakte legakkers/petgaten moet substantieel zo groot blijven
dat de de omvang van de vervening ter plaatse aanwijsbaar is;
- de oppervlakte met de grootste gaafheid dient gerespecteerd te worden;
- de aanhechting aan omringende deelgebieden, die andere stadia in de
landschappelijke successie vertegenwoordigen, moet in stand blijven.
Uiteraard moeten dan ook die deelgebieden hun historisch karakter
behouden, zodat de historische successie in zijn geheel leesbaar blijft.
Dit gegeven onttrekt zich aan de scope van dit rapport en blijft dus
verder buiten beschouwing;
- bijzondere cultuurhistorische elementen, al dan niet samenhangend met
de vervening, worden in stand gehouden;
- de hoofdstructuur van het recreatielandschap dient in stand te blijven:
de afwisseling tussen enerzijds de ‘strips’ legakkers, voor een
aanzienlijk deel voorzien van ‘recreatie-erven’, en anderzijds de
petgaten. daarbij vormen de petgaten lange zichtlijnen tussen de
legakkers.
4.2 Afweging Vinkeveense Plassen
Vrij direct kunnen drie van de vijf bovenstaande voorwaarden
geoperationaliseerd worden voor de Vinkeveense Plassen: aanhechting,
gaafheid en bijzondere cultuurhistorische elementen. Waar deze aspecten
aanwezig zijn, moeten de legakkers/petgaten in stand worden gehouden.
aanhechting
Bij de instandhouding van de aanhechting gaat het om:
- de overgang plas met legakkers/petgaten tegen de Vinkenkade –
Groenlandsekade, tegen de Polder Nellestein. Daarbij is de
eerstgenoemde aanhechting secundair omdat de A2 als barrière werkt
tussen de kade en de polder;
- de overgang plas met legakkers/petgaten naar het bij de vervening
gespaarde dorpslint (Achterbos/Herenweg);
- de overgang naar de Botsholsedijk - Ruigkade in het noordwesten, via
parallelle legakkers en oeverstrook.
In de huidige situatie is de overgang aan de zuidkant naar de groene kade
langs de Geuzensloot, nog slechts fragmentarisch aanwezig: via enkele
parallelle legakkers. De Geuzensloot is hier als begrenzend element van
grotere betekenis.
gaafheid
De gaafheid van de legakkerstructuren is gezoneerd aangegeven op de kaart
‘Huidige situatie legakkerstructuren’ in 2.4. De zones met de grootste gaafheid
liggen aan de noordoostkant tegen de Vinkenkade en aan de zuidwestkant
tegen de Achterbos. Daarbij speelt mee dat aan de andere kant van de
Achterbos het aansluitend gebied met legakkers en petgaten nog aanwezig is
(buiten onderzoeksgebied).
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bijzondere cultuurhistorische elementen
Als bijzondere elementen in het onderzoeksgebied gelden:
- de Baambrugse Zuwe, als historische zijkade en wegtracé;
- de Gemeenlandsvaart, scheiding tussen de ontginningen van Abcoude
en Vinkeveen, later turfvaart. Het tracé van de turfvaart die min of meer
noord – zuid liep (Middenwetering) is nauwelijks herkenbaar;
- het waaierpatroon van legakkers en petgaten dat de waaierverkaveling
laat zien van de middeleeuwse ontginning van de Vinkeveense polder
Veldzijde en de Proosdijpolder, met name herkenbaar tussen
Botsholsedijk in het noorden en N20 in het zuiden.
Gecompliceerder liggen de aspecten ‘oppervlakte’ en ‘recreatielandschap’.
Deze zijn minder direct te operationaliseren, maar worden wat globaler
benaderd.
oppervlakte
Voor de oppervlakte legakkers/petgaten die in stand moet blijven om de
omvang van de vervening aanwijsbaar te houden, is geen exacte maat te
geven. Omdat in ruwweg de helft van het verveend oppervlak in het
onderzoeksgebied de legakkers zijn verdwenen, kan wel gesteld worden dat
een zo groot mogelijke lengte en diepte vanuit cultuurhistorische optiek in
stand dient te blijven. Daarbij gaat het om legakkers die in het oorspronkelijke
strokenverband liggen. Er zijn in de huidige situatie ook legakkers waarbij de
tussenruimte in de strook zo groot is dat het onderlinge verband feitelijk
verloren is gegaan.
recreatielandschap
De hoofdstructuur van het recreatielandschap is aaneengesloten te ervaren
langs Achterbos – Herenweg, vanaf de Botsholsedijk in het noorden tot aan de
N20 in het zuiden. Vanaf de weg vindt ook de ontsluiting van het
legakker/petgaten-landschap plaats, zowel voor het privegebied van de
legakkers als het openbaar toegankelijke water. Daarmee is de ‘voorkant’
duidelijk gedefinieerd en deze valt voor een deel samen met het aspect
‘aanhechting’, maar een dieptemaat voor de legakker-strips vanaf de weg is
moeilijk te geven. Aansluitend op het aspect ‘oppervlakte’: bepalend worden
de legakkers geacht die in het oorspronkelijke strokenverband liggen, zonder
grote tussenruimte.
4.3 Varianten
Op basis van de bovenstaande criteria kunnen enkele varianten geschetst
worden, van maximaal behoud tot zoveel behoud als minimaal nodig is in
verband met de afleesbaarheid van de historische ontwikkeling van het
landschap.
Voor alle varianten geldt het aspect van zichtbaarheid/ervaarbaarheid. Dit
geldt niet alleen het beeld vanaf kaart/luchtfoto, maar primair ook vanaf het
maaiveld. Daarbij zijn, in verband met de afwegingsfactoren, vooral van belang
de zichtbaarheid/ervaarbaarheid vanaf de openbare randen: Botsholsedijk en
Ruigkade, maar meer nog Achterbos/Herenweg, waar de afwisseling legakkers
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– petgaten duidelijk herkenbaar is. Vanaf de weg (Achterbos/Herenweg) is
vooral de aangrenzende strook van belang: dus de ‘voorste’ rijen legakkers
(vanuit meerdere aspecten waardevol) en vanuit de Botsholsedijk/Ruigekade
de aangrenzende strook legakkers.
maximaal
In de maximale variant worden alle huidige legakkers in stand gehouden.
Daarmee is uiteraard maximaal aan alle criteria voldaan. Gezien de aard van
de actuele problematiek -de hoge kosten die momenteel aan instandhouding
zijn verbonden- is deze variant zonder verdere uitwerking niet zeer
probleemoplossend.
strategie
Wellicht is echter een combinatie mogelijk met het recreatief gebruik. Een deel
van de bijzondere waarde van de Vinkeveense Plassen ligt in de recreatieve
doorontwikkeling na de vervening, als recreatiegebied met huisjes op de
legakkers. Verruiming en facilitering van deze functie kunnen instandhouding
stimuleren (‘voor wat hoort wat’ regeling). Het ruimtelijk patroon van de
legakkers blijft in zijn totaliteit in stand, de verdere recreatieve ontwikkeling
zorgt voor duurzame leesbaarheid van het patroon en laat de geschiedenis
van het gebied na de vervening zien (zoals de natuurfunctie elders de andere
vorm van doorontwikkeling laat zien).
Vanuit het oogpunt van de ervaarbaarheid van het recreatieve
legakker/petgaten-landschap dient de openbaarheid van het water -zowel het
open water als de petgaten- gewaarborgd te blijven. Het landschap kan dan
zowel vanaf de randen als van binnen uit ervaarbaar blijven.
Het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid moet, in geval van verdere
recreatieve doorontwikkeling, eisen stellen aan bouwwerken (huisjes, steigers)
en terreininrichting. Het gaat dan om omvang, oppervlakte, volume e.d., maar
ook om beeldkwaliteitsaspecten (o.a. materiaal) en specifieke punten als het
open houden van zichtlijnen over de petgaten vanaf Achterbos/Herenweg.
submaximaal
In deze variant wordt het ruimtelijk patroon van de legakkers in stand
gehouden. Daarbij kan een aantal individuele legakkers verdwijnen, op
voorwaarde dat het ruimtelijk patroon in stand blijft. De instandhouding betreft
in elk geval de locaties waar de aspecten aan de orde zijn die voor het
ruimtelijk patroon doorslaggevend zijn: gaafheid, aanhechting, bijzondere
elementen en recreatielandschap.
gaafheid:
- de zones aan de noordoostkant tegen de Vinkenkade en aan de
zuidwestkant tegen Achterbos. Daarbij speelt mee dat aan de andere
kant van Achterbos het aansluitend gebied met legakkers en petgaten
nog aanwezig is (buiten onderzoeksgebied).
aanhechting:
- de overgang plas met legakkers/petgaten tegen de Polder Nellestein;
- de overgang naar de Botsholsedijk - Ruigkade in het noordwesten;
- de overgang plas met legakkers/petgaten naar het bij de vervening
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gespaarde dorpslint (Achterbos/Herenweg).
bijzondere elementen:
- de Baambrugse Zuwe, met erlangs liggende legakkers;
- de Gemeenlandsvaart, met erlangs liggende legakkers;
- het waaierpatroon van legakkers en petgaten, teruggaand op de
middeleeuwse waaierverkaveling van de eerdere polder.
‘Schuifruimte’ is te vinden in de stroken waar het ruimtelijk verband al voor een
belangrijk deel is verdwenen: ten opzichte van de strook al ‘los’ liggende
legakkers aan het eind van de strook zouden kunnen eroderen. Dit betreft de
deelgebieden met verminderde gaafheid. Met name is te denken aan het
gebied ten zuiden van de Baambrugse Zuwe, waar de gaafheid over de hele
linie is verminderd, en aan de legakkers ten westen van de hoek
Gemeenlandsvaart/zandeilanden. Bij het gebied ten zuiden van de
Baambrugse Zuwe worden dan wel de legakkers in stand gehouden die de
aanhechting aan de Herenweg bepalen en de waaierverkaveling laten zien.
strategie
Ook deze variant is te koppelen aan verruiming en facilitering van de
recreatiefunctie; voor een groot deel valt het gebied, dat door de zojuist
genoemde aspecten wordt bepaald, al samen met de strook die nu al geheel in
recreatief gebruik is. Eveneens gelden hier de te waarborgen openbaarheid
van het water en de noodzakelijke inzet van het gemeentelijk ruimtelijk
kwaliteitsbeleid.
minimaal
In de minimale variant blijft het deel van de plassen ten noorden van de
Baambrugse Zuwe in zijn geheel in stand. Hier is sprake van de grootste mate
van gaafheid en een sterke relatie met het dorpslint van Vinkeveen, terwijl ook
de aspecten aanhechting en bijzondere elementen een belangrijke rol spelen.
Het deel van de plassen ten zuiden van de Baambrugse Zuwe wordt in de
minimale variant van het instandhoudingsstreven uitgesloten. Dit deel is in zijn
geheel minder gaaf, ook zijn er aan de zuidwestkant open plekken in het
patroon, er liggen geen bijzondere cultuurhistorische elementen en de N20
doorsnijdt de plas.
Negatief in deze variant is het verloren gaan van een deel van de aanhechting,
met name naar (het stadium van) onverveend gebied aan de zuidkant en naar
de Herenweg. Eveneens negatief is het verloren gaan van een deel van de
waaierverkaveling. De overblijvende legakkers en petgaten zijn nog wel
zodanig in omvang dat de uitgevoerde vervening globaal inzichtelijk blijft.
strategie
Aangezien in deze variant de historische leesbaarheid van de Vinkeveense
Plassen als geheel substantieel achteruitgaat, dienen vanuit cultuurhistorische
optiek de legakker-structuren aan de noordkant van de Baambrugse Zuwe in
hun geheel in stand te blijven. Net als bij de vorige varianten kan de
recreatieve doorontwikkeling, met een aantal voorwaarden en faciliteiten,
hierbij voor het behoud ingezet worden.
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In de behoudsstrategie dient ook het legakker/petgatengebied aan de
zuidwestkant van Achterbos betrokken te worden. Het vormt historisch en
ruimtelijk een geheel met de Plassen.
4.4 Conclusie
In het bovenstaande zijn drie varianten geschetst die in wisselende mate
voldoen aan de eis dat het legakker/petgaten-landschap in de Vinkeveense
Plassen ‘leesbaar’ blijft. De maximale en submaximale variant voldoen het
best, de minimale variant voldoet het minst. In feite gaat bij deze variant de
historische leesbaarheid van de Vinkeveense Plassen als geheel substantieel
achteruit.
Voor de maximale en submaximale variant –en alle mogelijkheden er tussen
in- geldt dat instandhouding binnen bereik komt als de recreatieve functie
daarvoor wordt ingezet. Verruiming en facilitering van deze functie kunnen
duurzame instandhouding stimuleren (‘voor wat hoort wat’ regeling). Het
gemeentelijk ruimtelijk beleid kan daarbij worden ingezet om de gewenste
kwaliteit te behalen.
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Bijlage 6
Kostenoverzicht Legakkers
Legakkers
Recreatie Midden Nederland
17 december 2012

Kosten van onderhoud van legakkers met dagrecreatie
dagrecreatieve
recreatieve voorzieningen
Aanwezig ca. 14.500 m2 groene legakkers – 2150 m1 oeverlengte
Regulier onderhoud:
• Snoeien, zagen, afvoeren van snoeihout en versnipperen, maaien, kleine materialen vervangen
en zwerfvuil ruimen.
• Kosten zijn relatief hoog a.g.v. het aantal vaaruren.
• Kosten per m2 bedragen E 3,50,Totale kosten regulier onderhoud E 50.000,- per jaar
Groot onderhoud:
• Beschoeiingen – 2.150 m1 - beschadigde of weggeslagen koppen repareren / vervangen,
dekplanken repareren en gaten in de koppen vullen – een maal per 10 jaar – E 66,- per m1 =
E 141.900,- = E 14.000,- per jaar
• Grasvelden – een maal per 10 jaar - ca 3.000 m2 = E 900,- = E 100,- per jaar
Vervangen van en investeren in beschoeiingen:
• Houten damwanden zijn duur maar wel duurzame wijze van beschoeien – zie opmerking 1
onderaan
• Kosten erg afhankelijk van de grootte van het bestek variërend tussen E 300,- en 450,- per m1
excl. BTW (let op regeerakkoord – vervallen BTW compensatiefonds) – gerekend is met E
400,• Levensduur 20 jaar
• Kosten bedragen E 20,- per m1 per jaar excl. BTW – totale kosten E 43.000,- per jaar
Vervangen met combidamplank
• 2.150 m1 x E 540,- = E 1.161.000,• Levensduur 40 jaar – kosten per jaar E 30.000,• Minderkosten groot onderhoud – E 14.000,- per jaar

Kosten van onderhoud van de te behouden publieke legakkers binnen de voor recreatie,
cultuur
cultuurhistorie en natuur & landschap meest waardevolle
waardevolle (paarse)
(paarse) zone
Aanwezig binnen de paarse lijnen afgerond 50.000 m2 gele akkers met 8000 m1 oeverlengte ( 2/3 van
het totaal aantal gele en rode legakkers)

Regulier onderhoud:
• Snoeien en zagen - een maal per 4 jaar – E 1.30,- per m2 = E 65.000,- =
E 16.250 per jaar

1

Groot onderhoud beschoeiingen:
Gesuggereerd is dat voor deze categorie groot onderhoud overbodig zou zijn. We zouden dat kunnen
besluiten maar dat betekent dat deze legakkers binnen 20 jaar flink kunnen beschadigen en/of
wegslaan. In dat geval zijn de kosten van vervanging hoger en zullen wellicht eerder moeten worden
uitgevoerd. Voor de volledigheid zijn deze kosten hier gewoon berekend.
Groot onderhoud beschoeiingen:
Beschoeiingen alle deelgebieden ca. 8000 m1 - beschadigde of weggeslagen koppen
repareren / vervangen en gaten in de koppen vullen – een maal per 10 jaar – E 66,- per m1 =
E 528.000,- = E 53.000,- per jaar

Vervangen van en investeren in beschoeiingen:
• Houten damwanden zijn duur maar wel duurzame wijze van beschoeien – zie opmerking 1
onderaan
• Kosten erg afhankelijk van de grootte van het bestek variërend tussen E 300,- en 450,- per m1
excl. BTW (let op regeerakkoord – vervallen BTW compensatiefonds) – gerekend is met E
400,• Levensduur 20 jaar
• Kosten bedragen E 20,- per m1 per jaar excl. BTW
• Vervangen beschoeiingen alle deelgebieden houten damwanden ca. 8000 m1:
E 400,- per m1 = E 3.200.000,-= E 160.000,- per jaar

Vervangen met combidamplank
•
Vervangen beschoeiingen alle deelgebieden combidamplanken ca. 8000 m1:
E 540,- per m1 = E 4.320.000,- = E 108.000 per jaar

Kosten van verwijderen legakkers
Aanwezig 6.000 m1 oeverlengte en 12.200 m2 blauwe legakkers
Deze zijn onder te verdelen in 3 categorieën:
• 1 - Legakkers onder water, niet meer zichtbaar – onveilig voor scheepvaart
• 2 - Legakkers met zeer slechte beschoeiing / nog wat beplanting en deels onderwater –
onveilig voor scheepvaart
• 3 - Redelijk goed zichtbare akkers – niet onveilig – deze zijn op de kaart aangegeven
Het verwijderen van private akkers die onder water liggen kan op juridische problemen stuiten – claims
van eigenaren.
Welke werkzaamheden vallen onder te verwijderen legakkers:
• Afgraven legakker tot 2 m onder de waterlijn
• Afvoeren per schip
• Afvoeren van de oude beschoeiing
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•

Veen gebruiken als opvulgrond t.b.v. groot onderhoud van andere legakkers die dicht in de
buurt liggen (publieke en private legakkers) – spreiding over meerdere jaren is gewenst

Opsporen niet of nauwelijks zichtbare legakkers:
• 2 weken, 2 man, bootje met GPS + verwerken en rapporteren gegevens
• Kosten eenmalig E 15.000,- excl. BTW
• Volgens globale raming zal d.m.v. onderzoek nog ca. 50% van de nu zichtbare (blauwe) akkers
onder water worden gevonden - = 6.000 m2
Kosten verwijderen: (categorie 1, 2 en 3)
• Hoeveelheid nog zichtbare legakkers in 12.200 m2 x 2 m diepte = 24.500 m3
• Hoeveelheid niet of nauwelijks zichtbare legakkers in m2 / m3 – 6.000 m2 = 10.000 m3
• Per dag kan 120 m3 verwerkt worden = E 750,- excl. BTW per dag
• Verwijderen akkers – 34.500 m3 = 287 dagen werk = E 215.000,- excl. BTW.
Kosten van besparing door te verwijderen akkers:
•
•
•
•
•

Hoeveelheid te verwijderen akkers bedraagt 6.000 m1 – 12.200 m2
Normbedrag vervanging / investering in beschoeiing = E 20, per m1 per jaar = E 120.000,excl. BTW per jaar
Normbedrag groot onderhoud beschoeiingen = E 6,60,- per m1 per jaar = E 39.600,- per jaar
Normbedrag snoeien en zagen = E 0,325,- per m2 per jaar = E 3.965,- per jaar
Totaal afgerond bedrag besparing = E 164.000,- per jaar

Opmerkingen Recreatie Midden Nederland:
Nederland:
Opmerking 1: We hebben recent contact met een bedrijf dat beschoeiingen levert onder de naam
combidamplank – combinatie van hout en gerecyclede kunststof – pas recentelijk ontwikkeld –
investeringskosten E 540,- per m1.
Voordeel is levensduur van 40 jaar en geen groot onderhoud nodig.
Opmerking 2: Kosten anno 2012 zijn hoger dan de door de Aquanoom geraamde bedragen in 2008
door verschil in prijspeil – alleen al de houtprijzen zijn enorm gestegen de laatste jaren.
Opmerking 3: Groot onderhoud zorgt er voor dat vervanging op een later tijdstip nodig is – maar
vervanging blijft altijd noodzakelijk.
Opmerking 4: Legakkers verwijderen is vanuit veiligheidsaspect voor de scheepvaart van belang. Het
verwijderen is noodzakelijk om schadeclaims te voorkomen. Dit gebeurt op dit moment al regelmatig.
Markeren met stokken is duurder omdat dit jaarlijks moet worden herhaald.
Opmerking 5: Uitgangspunt is dat de hoeveelheid beschikbare middelen uit de reserve
E 250.000,- is.
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Legakkers Vinkeveense Plassen
Kaart 1
Sessie 2
legakkers die mogen verdwijnen
te behouden legakkers
legakkers Recreatie Midden Nederland
legakkers particulier eigendom
begrenzing legakkergebied
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Vinkeveense Plassen
Toekomstbeeld openbare legakkers
Kaart 2
Te behouden
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legakkers met dagrecreatieve voorzieningen
overige meest waardevolle legakkers
niet te behouden legakkers

Te verwijderen legakkers
veilig, redelijk zichtbaar
onveilig, deels onder water
onveilig, niet meer zichtbaar
grootste waarden cultuurhistorie
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Legakkers Vinkeveense Plassen
Zonering natuur
Kaart 3
te behouden legakkers,
extensivering bestaande bebouwing, behoud rust
te beschermen waardevolle watervegetaties
te bewaken groene beeldkwaliteit
te behouden groene beeldkwaliteit,
gedeeltelijke omzetting in lage vegetatie (o.a. riet)
diep water
meest intensieve bebouwing en bestemming recreatie
begrenzing legakkergebied
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Vinkeveense Plassen
Recreatief gebruik legakkers RMN
Kaart 4
Te behouden:
legakkers met dagrecreatieve voorzieningen
overige openbare legakkers
te verwijderen legakkers
idem, nog in redelijke staat
zone met onderwater legakkers
begrenzing legakkergebied
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Legakkers Vinkeveense Plassen
Cultuurhistorische en landschappelijke waarden
Kaart 5
grootste waarden cultuurhistorie (submax variant)
Huidige situatie legakkers
aangetast herkenbaar t.o.v. kaartbeeld ca 1940
aangetast herkenbaar t.o.v. kaartbeeld ca 1960
buiten vervening gebleven
relatief intact t.o.v. kaartbeeld ca 1940
relatief intact t.o.v. kaartbeeld ca 1980
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