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Aan de statenleden van de Provincie Utrecht.    Utrecht, 12 augustus 2011. 

Geachte Statenleden, 

In  de advertentie van Provinciale Staten in het stadsblad van 29 juni 2011 lees ik dat voor 
gedeputeerden natuur en groen in onze provincie een kerntaak blijft.  Gelukkig maar, want de 
provincie staat hoog in de lijst van cultuur-historische landschappen met een hoge graad van 
oorspronkelijkheid. Wandelen in het Utrechtse landschap kenmerkt zich door een afwisselend 
landschap met knotwilgen, oude houtwallen, bloemrijke maailandjes, etc. 

Om dit behouden wil ik het volgende onder de aandacht brengen.  
 
Het onderhoud van dit  cultuurhistorische landschap in de provincie Utrecht wordt jaar in jaar uit 
verzorgd door 3 ploegen van Landschap Erfgoed Utrecht, met elk  2 betaalde medewerkers en 3-4 
vrijwilligers. 
Door  het wegvallen van provinciale subsidies is Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)  in zwaar gekomen. 
Er  worden nu 25 van de 59 medewerkers ontslagen.  Wat hierbij helaas opvalt dat (LEU) er voor 
gekozen heeft de gehele uitvoerende  afdeling van onderhoud aan dat Utrechtse Landschap  op te 
heffen, omdat ze niet kostendekkend werken.   

Gevolg  is dat er géén onderhoud meer van knotwilgen, houtwallen, schrale graslandjes, 
wandelpaden, waterpoelen,  hoogstamfruit, prunus beheer , broedhopen voor ringslangen etc. meer 
plaatsvindt vanaf eind oktober 2011.  

Daarbij komt dat de meeste mensen , ondanks hun vakkennis en ervaring, uit deze ploegen niet snel 
nieuw werk zullen vinden door het wegvallen van een “veilige werkplek”. Ze zijn  veelal 
binnengekomen op een “melkertbaan” (en dat was niet zonder reden).  Sommigen onder hen 
hebben nog steeds een aparte subsidie.  

Ik heb dan ook grote bezwaren tegen bovenstaande beslissing en hoop dat u dat mij kunt delen. 

Bovendien zullen de kosten veel hoger zijn, als het werk straks gedaan moet worden door 
loonwerkers. 

Ik wil dan ook een beroep doen op U Statenleden een oplossing te vinden voor het behoud van ons 
gevarieerde landschap. Want wat eenmaal weg is komt niet meer terug! 

Te allen tijde ben ik bereid bovenstaande toe te lichten behalve in de periode 17 augustus-10 
september.  

Hoor ik van u? 

Met vriendelijke groet, 

Frans van den Berg 
Bioloog en 12 jaar vrijwilliger bij één van de uitvoerende ploegen van LEU 
Augusto Sandinostraat 50 
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