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Bewoners en agrariërs richten stichting ‘ WEI in de Bovenlanden’ op

Wilnis, 20 november 2009. Een aantal bewoners en agrariërs die wonen, recreëren of 
werkzaam zijn in de Wilnisse Bovenlanden hebben hun krachten gebundeld in een 
stichting die zich verzet tegen de grootscheepse herinrichting van de Bovenlanden.  
 
De Bovenlanden is een van Wilnis mooiste polders en is gelegen tussen de Bovendijk, de 
Enschedeweg en de Amstelkade. Deze polder maakt onderdeel uit van de zgn. 
Ecologische hoofdstructuur. In opdracht van de Provincie Utrecht heeft de 
Gebiedscommissie ‘De Venen’ onlangs besloten grote delen van deze polder af te graven 
en in te richten als ‘nat grasland’ of als rietland. Hiermee dreigt weer een stuk Hollands 
cultuurlandschap verloren te gaan. Weer minder koeien in de wei. Wat de stichting 
tevens zorgen baart is het toekomstige beheer van het gebied. Dit zal duur zijn en 
hiervoor is tot op heden niets voor geregeld. 
 
Stichting ‘Wei in de Bovenlanden’ verzet zich tegen deze plannen. De stichting vreest 
niet alleen een enorme toename van muggen, horzels en knutten in het gebied, ook is het 
voor de initiatiefnemers onverteerbaar dat door deze ontwikkelingen de agrariërs uit 
het gebied moeten verdwijnen en plaats moeten maken voor moeras. 
 
De stichting staat op het standpunt dat het anders kan, beter vooral en goedkoper. 
Stichting “WEI in de Bovenlanden”  heeft een alternatief plan ontwikkeld. Ook in dit plan 
wordt ruimte geboden voor natuurontwikkeling. Centraal in dit plan staan de agrariërs 
als ‘natuurlijke’ beheerders van het gebied. “WEI in de Bovenlanden” daagt de 
beleidsmakers uit dit plan serieus te nemen en het een eerlijke kans te geven. 
 
De komende maanden zal de stichting op tal van terreinen actief zijn en van zich doen  
spreken. Zo zal er binnenkort een website worden gelanceerd, en zal de stichting 
inspreken op 7 december 2009 tijdens de Provinciale commissie voor Ruimte, Groen en 
Water.  
 
U kunt ons steunen, kijk op www.WEIindebovenlanden.nl of via 
weiindebovenlanden@knpmail.nl
Noot voor de redactie: Het secretariaat van Stichting ‘ Wei in de Bovenlanden’ is 
gevestigd op Dotterbloem 12 in Wilnis. Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de stichting, de heer Pier Winsemius, telefoon 06 – 54922392 . 
 


