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MEMORANDUM 
 
UPDATE TEN AANZIEN VAN HET TE ONTWIKKELEN 
NATUURGEBIED MARICKENLAND 

 

DATUM 1‑06‑2022 
VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 
AAN Provinciale Staten 
 
 
Vanaf 2023 start de inrichting van het eerste deel van Marickenland (150 hectare). De voorbereiding is in volle 
gang. Met deze Statenmemo wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen.  
 
Natuur en recreatie 
Natuurgebied Marickenland ligt in de polder Groot Mijdrecht, tussen Vinkeveen en Wilnis in de gemeente De Ronde 
Venen. Het gebied is in bezit van Staatsbosbeheer. De voorbereiding van de inrichting is een gezamenlijk project 
van de Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Naast het realiseren van een groot natuurgebied (totaal beslaat Marickenland 300 hectare) bestaande uit meerdere 
moerasblokken wordt ook veel aandacht besteed aan de recreatieve aspecten zoals wandelpaden. Voor de jeugd 
wordt er een natuurspeelplaats aangelegd.  
 
Water 
Er is veel contact met de omgeving over de plannen. Zo worden de inwoners van het gebied betrokken bij de 
planvorming en is er een klankbordgroep waar lokale partijen in meepraten. Marickenland ligt in de één na diepste 
polder van Nederland (ruim 6 meter onder NAP). Dat maakt dat veel omwonenden en inwoners van het gebied 
bezorgd zijn over de plannen om het waterpeil in het gebied (binnen daartoe aan te leggen kades) te verhogen. 
Ondanks dat berekeningen uitwijzen dat de risico's zeer klein zijn voor (extra) wateroverlast, bijvoorbeeld water in 
de kruipruimtes en kelders van woningen, zijn de plannen enigszins aangepast om tegemoet te komen aan deze 
zorgen.  
Het watersysteem in Marickenland wordt uitgelegd in de film die op de website van de provincie staat onder 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurontwikkeling-marickenland#Waterberging. Deze film zal 
ook op de inloopbijeenkomst voor inwoners op 5 juli 2022 worden vertoond.  
Naast natuur en recreatie komt er ook veel ruimte voor waterberging in Marickenland. Hiermee kunnen toekomstige 
stortbuien beter worden opgevangen waardoor het bewoonde gebied minder overlast ondervindt.  
 
WRK-leiding 
Door het zuidelijke deel van Marickenland loopt een manshoge leiding van de N.V. Watertransportmaatschappij 
Rijn-Kennemerland (afgekort WRK, opgericht in 1952) die ‘ruw’ water vervoert van het Lekkanaal bij Nieuwegein 
naar de duinen in Noord-Holland. In de duinen wordt het water gezuiverd. Daarna voorziet de WRK-leiding 
Amsterdam en gemeenten in de buurt van drinkwater. De leiding die door Marickenland loopt is al 70 jaar oud. Om 
te zorgen dat de leiding niet beïnvloed wordt door de aanleg van moerasblokken, is het ontwerp van Marickenland 
zodanig aangepast dat de WRK-leiding ongemoeid blijft.  
 
Vervolg 
In 2023 wordt de eerste 150 hectare natuur (inclusief recreatieve paden, natuurspeelplaats en 
waterbergingsgebied) in Marickenland aangelegd. Het totale gebied Marickenland is ongeveer 300 hectare. Van 
het tweede deelgebied is een deel reeds in bezit van Staatsbosbeheer en een deel in bezit van agrariërs. Als er 
door aankoop en/of ruiling een voldoende groot aaneengesloten oppervlakte is ontstaan, kan een vervolg gegeven 
worden aan de realisatie van Marickenland, aanvullend op de eerste 150 hectare.  

 

PS2022RGW38




