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Betreft weergave gebiedsconvenant Groot Wilnis Vinkeveen* in concept ontwerp 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2025. 
 
 
 
Geachte dames en heren, leden van de Provinciale Staten. 
 
 
In het Herijkt Plan de Venen hebben de gebiedspartijen in 2007 met de provincie 
Utrecht afgesproken dat zij gezamenlijk zullen onderzoeken of het mogelijk is om in 
groot Wilnis Vinkeveen een robuuste natuurverbinding te realiseren tussen de 
Nieuwkoopse Plassen en de Vechtstreek ( de Groene Ruggengraat), in combinatie 
met een duurzaam watersysteem, minder bodemdaling, een vitale landbouw en 
weidse recreatie. Vrijwilligheid en draagvlak in het gebied waren vertrekpunt.  
Het gebiedsconvenant is daarvan het resultaat.  
Het convenant is gesloten tussen overheden (incl. provincie Utrecht) en 
maatschappelijke partijen die betrokken zijn bij Groot Wilnis Vinkeveen, en is het 
resultaat van een intensief gebiedsproces met agrariërs en andere lokale 
belanghebbenden. 
 
Na bestudering van het concept ontwerp PRS 2013-2025 moeten we constateren dat 
de natuurontwikkelingschets uit het convenant niet overeenkomt met de weergave 
van de EHS in het concept ontwerp PRS. Zie de kaartbijlage. 
 
 
Onze grootste bezwaren zijn: 
 
1. De Ruime Jas EHS in de deelgebieden 2 en 5b in de 
natuurontwikkelingschets van het Convenant is een 1 op 1 begrenzing in het 
PRS geworden. 
 
2. Er liggen in het concept ontwerp PRS extra EHS zones in Groot Wilnis 
Vinkeveen die niet conform de afspraken van het Convenant zijn. 
 
3. Geen bestaande bebouwing in de EHS. 
 



 
Convenant staat op www.devenen.nl onder Documenten. 
* http://www.devenen.nl/userfiles/gebiedsconvenantGWV_DEF(2).pdf 

Toelichting: 
 

1. De Ruime Jas EHS in deelgebieden 2 en 5b in de 
natuurontwikkelingschets van  het Convenant is een 1 op 1 
begrenzing in het PRS geworden. 
In de PRS is een groot EHS blok getekend waar in het convenant een 
duidelijk onderscheid is gemaakt tussen deel 5b en deel 6.  
De laatste is het Reservaat Demmerik, een stapsteen natuur. Zie de 
natuurontwikkelingschets GWV o.a. op pag. 59 Convenant en de 
bijbehorende beschrijvingen van de diverse deelgebieden   
Wij verzoeken u om de afspraken uit het Convenant onverkort en helder 
over te nemen in de PRS, zodanig dat volledig recht gedaan wordt aan het 
Convenant en het gebiedsproces van Groot Wilnis Vinkeveen. 
 
Achtergrond: 
5b ligt in het agrarische veenweide weidevogelgebied en ”is een drasland 
verbinding in de vorm van een diffuus haarvatensysteem van bestaande 
watergangen en natuurlijk ingerichte slootkanten ( het snoer) en verspreid 
gelegen natuurlijk ingerichte en deels verlaagde percelen ( de kralen)”. Pag 
62 convenant:  
  
… Het realiseren van dit diffuse haarvatensysteem met drasland ‘kralen’ 
geschiedt op vrijwillige basis via particulier natuurbeheer en daaraan 
voorafgaand via agrarisch overgangsbeheer. Hiervoor wordt de huidige 
begrenzing van het EHS-gebied ten zuiden van de Ter Aase Zuwe 
opgeheven en geleidelijk aan vervangen door herbegrensde 
individuele percelen en watergangen. 
 
 Het diffuse haarvatensysteem wordt zoveel mogelijk gecentreerd rond de 
Centrale Wetering, evenals de te ontwikkelen kralen. De kralen in dit 
gebied moeten liefst zo laag mogelijk in het peilvak gekozen worden zodat 
de draslandfunctie slechts een  kwestie van anders beheren is. Lokaal 
moet misschien worden afgegraven, maar vanwege het risico van 
versnelde bodemdaling wordt dit zoveel mogelijk vermeden. Verschraling 
van een te rijke bovengrond geschiedt bij voorkeur via het uitmijnen van 
nutriënten.  
De inrichting en het beheer van de verbinding is afgestemd op 
meervoudige functies: drasland natuur, weidevogelnatuur, agrarische 
productie en extensieve recreatie. Om dit op basis van vrijwillige 
deelname en duurzaamheid te realiseren, moet een optimale mix van 
stimuleringsmaatregelen worden aangewend die de agrarische 
ondernemers faciliteert in het verbreden en vergroenen van hun 
bedrijfsvoering….. 
 
De betreffende keuzes zijn expliciet beoordeeld door Alterra, Expert 
Judgement Natuurverbinding Groot Wilnis Vinkeveen, 2009 .  
De EHS op PRS kaart bijlage 14 is onjuist ingetekend en omvat zelfs 

http://www.devenen.nl/
http://www.devenen.nl/userfiles/gebiedsconvenantGWV_DEF(2).pdf


complete agrarische bouwkavels. 
 
 
De 1 op 1 begrenzing van de Ruime Jas (bruto wordt netto hectares) leidt 
tot een overschrijding van het aantal hectares EHS zoals afgesproken in 
het Akkoord van Utrecht. 
 
 

2. Er liggen in het concept ontwerp PRS extra EHS zones in Groot Wilnis 
Vinkeveen die niet conform de afspraken van het Convenant zijn. 
In deelgebied 5a ligt één EHS zone en geen twee, in deelgebied 7 ligt een 
los stuk EHS.  
 
 

3. Geen bestaande bebouwing in de EHS. 
In het concept ontwerp PRS is in de begrenzing van de EHS  geen 
rekening gehouden met de afspraak dat aan de westzijde van het 
Reservaat het bebouwingslint ( circa 150 x 1.200m) uit de begrenzing 
wordt gehaald. Pag 36 convenant. 
 
Niet alleen vanwege de natuurlijke verstoringen maar ook om 
herhaaldelijke   ellenlange discussies over knutten en muggen en andere 
schadelijke schaduwwerkingen te minimaliseren adviseren wij dringend om 
bij de EHS begrenzingen in het algemeen rekening te houden met de 
bestaande bebouwingen en een gemiddelde afstand van 100m. te 
hanteren. 
Ervaringen uit de praktijk leren inmiddels dat, met name bij natte natuur, de 
processen enorm vertraagd  worden en de uiteindelijke natuurinvulling een 
halfzacht compromis is dat niet of nauwelijks de natuurdoelstelling haalt 
maar wel een veelvoud aan extra tijd, kosten en ergernis met zich 
meebrengt.  
Het is reëel om ook elders in Groot Wilnis Vinkeveen de EHS grens tot de  
bestaande bebouwingen volgens bovenstaande afspraak vast te leggen. 

 
 
 
Wij verzoeken u bovenstaande  opmerkingen in het concept ontwerp PRS te  
verwerken, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick Oudijk 
Voorzitter ANV De Utrechtse Venen. 
 
 
PS: In het voortraject zijn diverse maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te 

denken. De ANV de Utrechtse Venen heeft geen uitnodiging ontvangen. 
 



 
http://www.devenen.nl/userfiles/gebiedsconvenantGWV_DEF(2).pdf  
 
 
Bijlage kaart. 

 
Convenant Groot Wilnis Vinkeveen 2010-2010 
 
 
Natuurontwikkelingschets Groot Wilnis Vinkeveen. 
Pag 59 ev. 
 

 

 
 

 

 

Convenant staat op www.devenen.nl onder Documenten. 
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