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Antwoorden op vragen van WEI aan de GCV  
 2010RGW36 bijlage 

Vraag 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? 

Nederland heeft als maatschappij een opgave om de aanwezige natuur te beschermen en te 
ontwikkelen. Die opgave heeft vorm gekregen in het vastleggen van de Ecologische Hoofdstructuur. De 
natuur in Nederland heeft sterk te lijden gehad onder allerlei ontwikkelingen. Door nu in te zetten op 
realisatie van de EHS pogen we de achteruitgang van de natuur te stoppen en waar mogelijk om te 
keren. Ter versterking van die EHS zijn er robuuste verbindingen aangewezen. Daar is de Groene 
Ruggengraat er 1 van. De Groene Ruggengraat verbindt bestaande natuurgebieden als de 
Nieuwkoopse Plassen en Botshol. Tussen deze gebieden zijn verbindingen en nieuwe kerngebieden 
nodig, om een robuust geheel te kunnen smeden. De Bovenlanden krijgen hier een belangrijke rol in. 
Die rol wordt zwaarder bevonden dan de rol voor weidevogels zoals die nu is. Ook in de toekomst 
zullen de Bovenlanden een rol hebben voor weidevogels, maar deels gericht op andere soorten dan nu. 
Wij zijn overtuigd van de meerwaarde die de Bovenlanden straks zullen hebben voor natuur. Voor de 
mens betekent het dat er meer verschillende landschappen dicht bij elkaar liggen, waar weer andere 
dingen te zien en te beleven zijn, en op een andere manier een bedrijf gevoerd kan worden.  
De grutto is inderdaad een beschermde vogel. De provincie neemt de beslissing om de grutto een 
ander plekje te geven. Met name voor De Bovenlanden geldt dat juist ook andere diersoorten en andere 
plantensoorten een plekje moeten krijgen. 
 
Aanvullende vragen;
� De rol van de weidevogel zou ondergeschikt zijn aan de natuurdoelstellingen voor dit gebied. Klopt 

dit? Dit wordt bij de provincie verhelderd. 
� Het is voor de gewone burger niet duidelijk waarom deze natuur er komt. Uitleg moet duidelijker. We 

proberen te begrijpen, documenten met uitleg zouden dit begrip verder kunnen ondersteunen. 
Verder geldt dat de Gebiedscommissie de opdracht heeft de opgegeven natuurdoelen te realiseren. 
WEI heeft echter vragen over deze natuurdoelen en zullen Bart Krol uitnodigen om uit te leggen 
waarom dingen moeten. 

Inmiddels heeft WEI het concept Inrichting- en Beheerplan ontvangen. 

Vraag 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 
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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?  

De realisatie van de ontwikkeling van de nieuwe natuur gaat stapsgewijs. De provincie Utrecht, 
waaronder gedeputeerde Bart Krol, geeft aan dat wat nu is verworven moet worden ingericht. De 
provincie geeft daarnaast de vrijheid om de invulling van het middengebied voorlopig op open te laten 
en op basis van ervaringen in de andere delen en in afstemming met agrariërs en bewoners een 
inrichtingsplan te maken. Voor het zuidoosten en noordwesten van De Bovenlanden gaat de 
planvorming en inrichting verder na afstemmingsgesprekken met de aanwonenden.   

Vraag 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 ? 

Ten aanzien van het peilbeheer en de waterkwaliteit blijft Waternet aanspreekpunt met de bijbehorende 
rechten en plichten zoals die overal gelden. Waternet kan er op worden gewezen als de vastgestelde 
peilen niet worden gehandhaafd. Dit is een inspanningsverplichting (bij calamiteiten kan er sprake zijn 
van overmacht). Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit, Waternet streeft naar een bepaalde kwaliteit. 
Als deze kwaliteit niet wordt behaald zal er worden bekeken wat de mogelijke maatregelen zijn.  
Echter als het een specifieke sloot / locatie  betreft vlakbij bebouwing kan het de verantwoordelijkheid 
zijn voor de eigenaar.  
Voor het beheer van de natuurdoeltypen is de terreinbeheerder verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
hun beheerplan. Naar aanleiding van vragen van bewoners is het voorstel van het Programmateam De 
Venen om met een kleine groep het beheer te verkennen. Indien gewenst kan men vervolgens in een 
kleine werkgroep daarover in gesprek blijven. In deze werkgroep kunnen afspraken tussen bewoners 
en beheerders worden gemaakt. Verder ontstond het idee om één aanspreekpunt voor beheer in te 
stellen.  
 
Aanvullende vragen / acties;
� Is er financiële zekerheid over het benodigde beheer? De terreinbeheerders geven inderdaad aan 

dat voldoende middelen beschikbaar zijn om het benodigde beheer uit te voeren. Echter, de vraag 
van bewoners is: wat wordt onder dat beheer dan verstaan? Wat is het beheerplan? 

� Hoe ziet het beheer van de natte rietlanden er uit? Beheer is essentieel. 
De Stichting WEI in de Bovenlanden wordt uitgenodigd op de verkennende bijeenkomst over beheer op 
8 februari, waarop deze en andere vragen aan de terreinbeheerder van de Utrechtse Bovenlanden kan 
worden gesteld.  

Vraag 4 

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

onteigend? 
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Niet per se. Als de natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd zonder onteigening, dan is dat ook goed. 
De provincie benoemd prioritaire gebieden om uiteindelijk natuur te kunnen realiseren. Dit kan op 
verschillende manieren. Alles zal in het werk worden gesteld om samen met ondernemers te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de natuurdoelen in afstemming te realiseren 
(natuurondernemerschap, particulier natuurbeheer, uitruilen, etc). Ondertussen wordt de provincie 
hierover gerapporteerd. Helemaal aan het einde van het traject zit onteigening.  

Vraag 5 

Ondanks ons nadrukkelijk verzoek is (!) WEI niet uitgenodigd bij het “ecologenoverleg” van 2 

november jl.. Stelt de GCV geld beschikbaar voor een contra-expertise, zodat WEI ons alternatief 

plan óók door deskundigen kan laten doorlichten ? 

De Gebiedscommissie en de provincie zijn er geen voorstander om een apart onderzoek te financieren 
naar een alternatief plan. De Gebiedscommissie wil juist in gesprek en samen zoeken naar 
mogelijkheden. Een alternatief plan suggereert geen gesprek, maar juist een ander spoor.  
 
Het is echter een goed idee om onderzoeksvragen over het alternatieve plan te formuleren. De 
aanvullende vragen die in eerste instantie worden genoemd zijn: 

1. Het plan van WEI/Arie betreft een zodanige inrichting van het land dat de beheerfunctie 
concreter wordt gemaakt en makkelijker wordt. De vraag is: wat betekent dit plan voor het 
toekomstige beheer en hoe staat dit in relatie tot het conceptplan? 

2. In het plan van WEI zijn gebiedseigen elementen, zoals kleiputten, opgenomen. Hoe kunnen 
deze gebiedseigen elementen worden ingezet in de ontwikkeling van de nieuwe natuur? 

3. Welke rol kan natuurondernemerschap spelen?  
4. Hoe staat dit plan in relatie tot de opgegeven natuurdoelen? 

 
Aanvullende vragen / acties;
� Wing vult de onderzoeksvragen samen met WEI verder aan. 
� WEI denkt na over personen / instanties aan wie zij deze vragen zou willen voorleggen. Voorleggen 

hiervan zal worden ondersteund door Wing.  
� Verder kan een afspraak worden gemaakt met de Technische Advies Commissie, bestaande uit 

SBB, WaterNet en DLG, eventueel aangevuld met ecologen van provincie. In dit gesprek kunnen 
WEI en de deskundigen samen inhoudelijk in gesprek over het alternatieve plan. WEI is 
terughoudend om dit gesprek aan te gaan, omdat het gaat om deskundigen die al lang bij de 
planvorming zijn betrokken en WEI graag geheel onafhankelijke deskundigen treft. (Inmiddels heeft 
Wing opnieuw contact gehad met de voorzitter van WEI en vernomen dat WEI hier positief tegenover 
staat).  

Vraag 6 

Klopt het dat er monsters (o.a. om het fosfaatgehalte te meten) zijn genomen in percelen die al 

langere tijd niet bemest zijn? Hoe staat deze uitslag ten opzichte van het fosfaatgehalte in recent 

bemeste gebieden? Dit is een belangrijk gegeven voor of tegen het afgraven van de grond. 
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Er is alleen bemonsterd op percelen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, waaronder een 
recente aankoop. De meeste percelen zijn al langdurig in eigendom van die organisaties en worden 
door hen verpacht aan lokale boeren. Op die percelen wordt een extensief agrarisch beheer gevoerd, 
(incl. aanbrengen van ruige mest t.b.v. weidevogelstand). Het beeld uit het fosfaatonderzoek is divers: 
verschillende fosfaatbeschikbaarheid tot verschillende dieptes. Die percelen(-delen) waar de 
fosfaatbeschikbaarheid met maximaal 40cm afplaggen tot onder een bepaalde (voor nat 
schraalgrasland geschikte) waarde daalt, zijn als potentieel geschikt voor dat natuurdoel aangemerkt. 
Het voorlopig ontwerp voor inrichting is onder meer daarop gebaseerd. Er bestaat een sterke relatie 
tussen fosfaatbeschikbaarheid en het bodemprofiel (veen op veen, veen op klei, enz.). Er lijkt geen 
heldere relatie tot potentiële geschiktheid en extensief beheer. Steeds moest voor nat 
schraallandontwikkeling aanzienlijk worden afgeplagd (soms tot 30cm, meestal tot het gestelde 
maximum van 40cm). Zowel in de langdurige eigendommen van SBB en NM (extensief beheer), als in 
recent verworven gronden werden potentieel geschikte, als ongeschikte terreindelen gevonden.  
 
Aanvullende vragen / acties;
� Bovenstaand antwoord is nog erg onduidelijk en wordt bij deskundigen teruggelegd voor een 

verhelderend en concreter antwoord. 
� Klopt het dat er gegevens bekend zijn over de “grutto-stand” in traditionele weidegebieden t.o.v. 

“nieuwe natuurgebieden? WEI wil graag op de hoogte gesteld worden. 

Vraag 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? 

Er is sprake van heel veel stromingen. Plannen worden continu herijkt aan nieuwe inzichten en 
‘stromingen’. Wij moeten het doen met het huidige beleid. Daarnaast hebben wij ook te maken met het 
reeds ingezette beleid om de EHS en de GR te realiseren. De Bovenlanden speelt hierin een 
belangrijke schakel. In dit gebied wegen de beleidsbeslissingen voor realisatie van natuur zwaar.  
Verder is er wel degelijk aandacht voor de nieuwe beleidsinzichten om voor realisatie van de natuur niet 
meer alles te verwerven, maar waar mogelijk ondernemers in te zetten voor de realisatie van de natuur. 
Volgens deze nieuwe beleidsontwikkelingen willen wij de mogelijkheden ook voor De Bovenlanden 
inventariseren. Hierbij zijn de natuurdoelen echter de leidraad. Dit levert veel vervolgvragen op die 
samen met agrariërs zullen worden opgepakt.  
 
Aanvullende vragen / acties;
� Onderzoeken mogelijkheden natuurondernemerschap in De Bovenlanden 
� Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden op deze soort klei?  

Vraag 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?  

Over dit baggerdepot is bij onze contactpersoon bij de provincie Zuid-Holland niets bekend.  
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Aanvullende vragen / acties;
� Deze vraag is uitgezet bij de gemeente Nieuwkoop. 
 


