
27 maart 2017 Commissie Ruimte, Groen en Water provincie Utrecht 

 

Geachte statenleden en aanwezigen, 

Met belangstelling hebben we kennisgenomen van het natuurbeheerplan 2018.  

Mijn naam is Gerda Kool en ik heb samen met mijn man een melkveehouderijbedrijf ten noorden van het 

Natura 2000 gebied Botshol.  

De grond rondom onze stal is voor de helft in eigendom en is gelegen in de groene contour. De andere 

helft heeft bestemming natuur en pachten we van natuurmonumenten. De stukken liggen door elkaar 

heen. 

Voor de gronden met de bestemming natuur is omvorming naar een beheertype met hogere prioriteit 
mogelijk.  
 
Zo heeft de provincie daar de ambitie om bos, water en riet te ontwikkelen. Zij geeft daaraan de eerste 
prioriteit. Als 2e prioriteit wordt kranswierwater en vochtig hooiland genoemd. 
 
Dat is wat de provincie voorstaat. 
 
Daarbij gaat zij voorbij aan het feit dat deze gronden naast landbouwgronden liggen. Het is dan ook niet 

realistisch dat de provincie het doel van deze ambitie zal gaan halen.  

Terwijl wij graag met de provincie meedenken en meedoen aan de realisatie van natuur. Bij de 

natuurdoelstelling in de ambitie die er nu ligt, is weidegang op deze percelen niet meer toegestaan, dan 

moeten wij onze koeien op stal houden en daardoor krijgen we minder geld voor onze melk. Hierdoor 

lijdt ons melkveebedrijf planschade van meer dan 16.000 euro per jaar. Maar bovenal is onze positie als 

melkleverancier niet vrij meer, er zijn geen melkfabrieken die nieuwe leveranciers accepteren zonder 

weidegang (convenant weidegang).  

Graag zouden we mee blijven doen met behoud van weidegang. De ambitie die er nu is, fauna en 

kruidenrijkgrasland is daar prima geschikt voor. Ook kunnen weidevogels mee profiteren. Zij zitten 

immers volop in de buurpolders Ronde Hoep en Waardassacker en Nellestein. In het verleden waren hier 

ook weidevogels, als tureluur, grutto, scholekster, kievit, graspieper, zomertaling, krakeend en de zwaan. 

De nieuwe reeds gerealiseerde inrichting met moeras en vochtig hooiland (gelegen tussen onze grond en 

het natura 2000 gebied) trekken weidevogels aan. Sterker nog de eerste kievitten zijn al gesignaleerd.  

Daarnaast ligt het stuk weiland, waar maaien pas plaatsvindt als de weidevogels zijn weggetrokken. 

Daarom heen wordt de weidegang gedaan, wat de weidevogels en hun pullen de gelegenheid geeft tot 

vliegjes en insecten te eten die afkomen op de mestvlaaien. Daarnaast wordt er een stuk grasland 

gemaaid, zodat daar de pullen leren vliegen. De koeien geven beschutting en bescherming voor de 

vogels. 

Wij begrijpen dat de provincie botanische doelstellingen ambieert. Veel liever doen wij met de provincie 

mee en vragen de provincie hun ambities daarop aan te passen door omvorming van bestaande natuur 

niet ten koste te laten gaan van weidegang. 
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