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 Alternatief plan voor “De Bovenlanden” 
 
Opgesteld door: Stichting “WEI in de Bovenlanden” 
 
Waarom dit plan? 
 
De herinrichting van de Bovenlanden is een project dat jaren geleden is opgestart. De eerste jaren heeft het 
veel aandacht gekregen, de bewoners werden geïnformeerd en hebben veel aangebracht (waar uiteindelijk 
niets mee gedaan is). Vervolgens werd het plan stilgelegd.  Als gevolg daarvan leeft het vermoedelijk minder bij 
de bewoners  van de Bovenlanden. Gedurende de periode dat het project stil lag heeft  de gemeente Ronde 
Venen een bestemmingsplan voor het buitengebied (2005)zodanig herzien dat een herinrichting, zoals die nu 
recentelijk vorm lijkt te krijgen, mogelijk maakt. De consequentie van het herziene bestemmingsplan zal vele 
bewoners wellicht ontgaan zijn. Deze bewoners worden nu ineens geconfronteerd met een ingrijpende 
wijziging van hun leef- en woonomgeving. 
De eindverantwoordelijke voor het project “Herinrichting Bovenlanden”, de Provincie, heeft recentelijk 
toegegeven dat in het project de communicatie te kort geschoten is. Op het zelfde moment heeft de Provincie 
ook gemeld dat er weinig tot geen speelruimte is om nog iets aan de voorgestelde opzet te wijzigen.  
Dit is voor de bewoners en de bedrijven uit de Bovenlanden een onverkwikkelijke zaak en geeft het gevoel 
volledig buiten spel te zijn gezet, te meer daar er van meet af aan toezeggingen zijn gedaan dat er ruimte zou 
zijn voor inspraak en inbreng. Zo ook de mededeling dat de Bovenlanden een prioritair gebied zijn geworden 
(oktober 2009, waardoor  onteigening veel gemakkelijker gaat ),terwijl in het begin gesteld werd dat daar geen 
sprake van zou zijn.  
 
De stichting “Wei in de Bovenlanden” is opgericht om  de belangen van de bewoners, agrariërs en andere 
gebruikers van het betrokken gebied  te behartigen”. Zij gaat er van uit dat binnen de gecommuniceerde 
doelstellingen van de Provincie het heel goed mogelijk is om alternatieven in het gepresenteerde plan door te 
voeren. Daarmee zou de Provincie er in kunnen slagen om de bewoners en de bedrijven de toegezegde 
inspraak en inbreng mogelijkheden alsnog te verschaffen.  
 
Het onderstaande plan moet gezien worden als een goedkoper en beter alternatief dat bovendien recht doet 
aan de wens  van de bewoners en bedrijven. Het unieke cultuurlandschap dat de bewoners als natuur ervaren 
blijft voor een belangrijk deel intact. Dit  alternatieve plan is niet alleen gemaakt met respect voor de opstellers 
van het plan van de Provincie, maar ook met respect naar de bewoners, bedrijven, het bestaande landschap en 
de natuur in  de breedste zin des woord.  Bovendien bevat het een extra dimensie: Gegarandeerd Beheer.        
 
Uitgangspunten voor het inrichtingsplan 
 - behoud van de weidevogels 
 - bewaring van de identiteit van de polder, koe in de wei 
 - behoud van agrariërs in het gebied 
 - realistische natuurdoelen 
 - simpele robuuste waterhuishouding(niet teveel verschillende waterpeilen) 
 - wandelpaden op beperkte schaal en alleen daar waar de weidevogels ( en huidige bewoners) er geen hinder  
 van ondervinden 
 - inzet op agrarisch natuurbeheer 
 - geen grootschalige en onomkeerbare afgravingen 
 - geen onteigening van gronden 
 



Het inrichtingsplan in grote lijnen 
In onze visie is de polder bij uitstek geschikt voor weidevogelbeheer. De natuurontwikkeling  moet aansluiten 
op waar het gebied sterk en geschikt voor is. “Wei in de Bovenlanden” is het met de Provincie eens dat de 
polder zo ingericht moet worden dat de weidevogel optimaal kan leven en dat er een groene ruggengraat moet 
komen om de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen met elkaar te verbinden.  
Dat hoeft echter geenszins te betekenen dat de geformuleerde doelstellingen letterlijk  vertaald dienen te 
worden. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de bewoners uit en in de directe omgeving van de Bovenlanden de huidige 
weidegronden als natuur ervaren. Daarom zou het gebied ten NW van de Groene Ruggengraat, voor een groot 
deel in haar huidige staat kunnen blijven( agrarisch cultuur landschap), door de nieuwe landschappen te 
concentreren in stroken van ongeveer 3 a 4 meter breedte langs de  sloten en weteringen.  
 
“Wei in de Bovenlanden” ziet de herinrichting veel meer als een zaak van en-en.  Nieuwe landschappen en 
koeien in de wei.   
 
Het gebied van de Groene Ruggengraat zou de uitstraling moeten hebben van de door de Provincie 
voorgestelde natuurontwikkeling. Die uitstraling kan echter ook op een andere manier verkregen worden zodat 
de nadelen tot een minimum beperkt blijven, door ook hier de verschraling te concentreren in stroken langs de 
sloten en weteringen. Er ontstaat dus langs elk perceel een moerasstrook (N.B.  de proefboerderij Zegveld 
heeft hier proeven mee gedaan met verrassende resultaten. Deze resultaten zijn gepubliceerd in september 
1998(ISBN 90-800999-5-3); hieruit bleek dat in relatief korte tijd veel zeldzame planten terugkwamen). 
Als al die stroken en meters bij elkaar op geteld worden benadert het totaal de 55 hectare. 
Dit is ook ongeveer wat de provincie voorstelt aan hoeveelheid nat schraal grasland. 
 

Er moet bovendien meer gebeuren om de weidevogel optimaal te laten broeden dan het creëren van de 
geformuleerde landschappen, zoals: 

• Het creëren een aantal plaatsen in de polder van poeltjes van ongeveer een kwart tot een halve 
hectare groot. Deze zgn. plas-dras percelen trekken naast weidevogels (o.a. Grutto’s) ook amfibieën 
en insecten aan, waardoor  ook de lepelaar die sinds de zomer van 2009 weer broedt in de 
Nieuwkoopse plassen. De plas-dras percelen zijn door de Provincie als natuurdoel 
(“zoetwatergemeenschap”) geformuleerd. 

• Beperkte uitbreiding van het aantal wandelpaden 
• Beheer: dat gestimuleerd moet worden om in het voorjaar(maart) vaste mest uit te rijden. Vaste mest 

trekt veel wormen en insecten aan en dit is het voedsel van de weidevogel. 
• Een waterpeil dat niet teveel fluctueert. Sommige nieuwe landschappen staan grote delen van het jaar 

blank en stoten weidevogels eerder af dan dat zij die aantrekken. 
• Het inruilen van geplande  rietlanden met andere landschappen. Rietlanden stoten weidevogels af en 

tasten het open karakter van de polder aan. 
 

Wandelpaden 
Een ander punt betreft de wandelpaden in de polder. Met name in het broedseizoen( 1 april- 15 juni) moet er 
zoveel mogelijk rust zijn in de polder. Wandelpaden moeten daarom  beperkt blijven. In en rondom de 
Bovenlanden zijn al genoeg paden. Wandelpaden blijken ook ongewenst ander verkeer  en dagrecreanten aan 
te trekken die voor overlast zorgen met harde muziek ( bijv. bij recreatieterrein de Brasem). 
In de polder zijn al enkele wandelpaden gerealiseerd, deze wandelpaden worden met regelmaat gebruikt door 
mensen die hun honden uitlaten. Ook gebeurt het dat er crossmotoren de polder inrijden. 
Kortom de wandelpaden zijn geen groot succes. Ook de weidevogels zijn verdwenen door deze activiteiten. 
Het zou goed zijn om dit nog eens goed te bekijken hoe dit beter ingevuld kan worden. 
In het plan van de Provincie staan wandelpaden ingetekend vlak langs bebouwing. Dit is onwenselijk.  



Rietland 
Het rietland dat in het plan van de Provincie staat ingetekend in het oostelijk gedeelte van de polder is in onze 
ogen niet wenselijk en tast het open karakter van de polder aan. Rietland past ook niet bij weidevogels dit trekt 
namelijk veel natuurlijke vijanden(buizerd,vos) aan,waardoor er veel predatie zal optreden. Eigenlijk is onze 
polder te klein om voor vijf landschappen, gelijkelijk verdeeld over de polder, te gaan. Als men echt wil kiezen 
voor de weidevogel dan zou men zich concentreren op de huidige cultuurgronden en die zo veel mogelijk in 
stand houden in combinatie met nat/moerasachtig grasland langs de weteringen en de sloten. Rietlanden 
leveren niet alleen een beperking van het uitzicht voor waterrecreanten maar leiden tot overlast van stekende 
horzels 
 

Waterpeil 
Het waterpeil moet blijven zoals het nu is, geen ingewikkelde dammen met veel verschillende waterpeilen. 
Hierdoor zal er minder doorstromend water zijn wat de waterkwaliteit doet afnemen. Variërende waterpeilen 
leveren schade risico voor de arkenparken waar waterbungalows deels in het water liggen en deels op het land 
staan 
Ook de visstand is gebaat bij een zo’n groot mogelijk  waterpeilvak. 
Een ander nadeel van stilstaand water is dat er veel muggen en knutten op af komen. Dit komt het leefklimaat 
in de polder niet ten goede. 
.

De toekomst van de lokale agrariër 
De lokale agrariërs zullen meedenken over hoe de natuurdoelen  die hierboven beschreven staan op hun eigen 
bedrijf inpasbaar zijn.(bv. agrarisch natuurbeheer).Ook de inpasbaarheid van eventuele wandelpaden en het 
aanpassen van de slootkanten moet onderzocht worden. Dit zou bv. door particulier natuurbeheer gerealiseerd 
kunnen worden. 
Het beheer van de landbouwgronden die eigendom zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer moet 
door de lokale agrariërs gebeuren, eventueel in overleg met de agrarische natuurvereniging die het beheer kan 
begeleiden. 
 
Voordelen van dit plan t.o.v.  het plan van de Provincie 
-groter draagvlak onder de bewoners en bedrijven waardoor een snellere realisatie van de plannen mogelijk is 
-aanzienlijk  lagere aanlegkosten 
-behoud van de identiteit van het culturele landschap 
-geen onomkeerbare processen in de polder 
-minder last van horzels, muggen en knutten 
-er blijven koeien in de wei. 
-gegarandeerd onderhoud doordat boeren dit gaan doen( tegen de laagste kosten) 
 

8 november 2009 
Stichting “Wei in de Bovenlanden” 
Arie van Oosterom 


