
Vragen aan de Gebiedscommissie de Venen: 2009RGW198  
 

1. Kunt u als Gebiedscommissie De Venen (GCV) uitleggen aan de bewoners 
en andere betrokkenen van de Bovenlanden die kennisgenomen hebben 
van uw voorlichting, waarom het unieke erfgoed van “koeien in de wei” in 
combinatie met weidevogels,  moet wijken voor nat schraal grasland, waar 
niemand iets mee kan en waarvan we moeten afwachten wat de 
meerwaarde voor de natuur en mens is? 

2. Via bureau Wing hebben wij vernomen dat voor het overgrote deel van het 
EHS gebied de herstructurering nog open blijft en tezamen met 
belangengroepen nader vastgesteld en ingevuld gaat worden. Waarom 
stelt de GCV dan nu voor om alvast in andere delen van het EHS-gebied 
arealen te gaan verschralen zonder dat daartoe urgentie bestaat?  

3. Kunt u aangeven bij wie wij kunnen aankloppen als uw onomkeerbare 
ingrepen niet datgene opleveren wat u stelt? Bv. omdat het beheer van het 
gebied niet goed of in het geheel niet plaatsvindt ? 

4. Wat  gebeurt er met de gronden die voor 2018 niet verworven zijn door 
DLG? Worden die alsnog onteigend? 

5. Ondanks ons nadrukkelijk verzoek is (!) WEI niet uitgenodigd bij het 
“ecologenoverleg” van 2 november j.l.. Stelt de GCV geld beschikbaar voor 
een contra-expertise, zodat WEI ons alternatief plan óók door deskundigen 
kan laten doorlichten ? 

6. Klopt het dat er monsters (o.a. om het fosfaat-gehalte te meten) zijn 
genomen in percelen die al langere tijd niet bemest zijn? 
Hoe staat deze uitslag ten opzichte van het fosfaat-gehalte in recent 
bemeste gebieden? Dit is een belangrijk gegeven voor of tegen het 
afgraven van de grond. 
Klopt het dat er gegevens bekend zijn over de “grutto-stand” in traditionele 
weidegebieden t.o.v. “nieuwe natuurgebieden? Wij willen graag op de 
hoogte gesteld worden. 

7. Is de Gebiedscommissie inmiddels ook doordrongen van een tweede 
stroming die in Nederland op gang komt en die vindt dat natuur en cultuur 
onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn? En hóe neemt u dit 
voortschrijdend inzicht mee in uw standpunt t.a.v. de Bovenlanden-
plannen? 

8. Is het juist dat er op grote schaal vervuilde grond in het toekomstig gebied 
van de Groene Ruggengraat ( baggerdepot) wordt gestort en zo ja waarom 
staat de Provincie dat toe?  

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet: 
Stichting “WEI in de Bovenlanden”  : weiindebovenlanden@kpnmail.nl 
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