
Korte inleiding voor de Statencommissie Ruimte, groen, water en wonen op 
woensdag 31 augustus in Zeist.  

 

Kromme Rijncorridor: een ideale pilot. 

Dank voor de gelegenheid om hier te spreken. De brief van 15 augustus die u 
hebt gekregen, is in grote lijnen ook gestuurd aan de 5 betrokken gemeenten 
en de Stichtse Rijnlanden. 

Onze werkgroep bestaat uit onbezoldigde oud professionals, met een paar 
honderd jaar kennis en ervaring op het gebied van landbouw, natuur, 
ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, bankwezen en openbaar bestuur.  
Wij hebben grote zorg om het verdwijnen van natuur en biodiversiteit in het 
oude cultuurlandschap. Maar naast zorg, zien we vooral kansen om die 
negatieve ontwikkelingen tegen te gaan.  
Dat in het besef dat de Klimaatcrisis en het dramatisch verlies aan natuur en 
biodiversiteit  wereldproblemen zijn. Ons motto is “Think global, act local”.  

Het is een burgerinitiatief met betrokkenheid van maatschappelijke partijen. 
We werken samen met grote en kleine maatschappelijke partijen, zoals de 
landelijke natuurorganisaties waarvan er 2 hun hoofdvestiging in Zeist hebben, 
het Utrechts Landschap, de Rabobank, Nationaal Groenfonds, KNVB, de 
eigenaren en pachters in het gebied en uiteraard plaatselijke groepen.  
 
We zien een uitweg om de impasse te doorbreken in de natuur- en 
stikstofcrisis. Toverwoord is integraal.  
 
Dat brengt mij op het gebied zelf. 
Het is gelegen in en tussen 5 gemeenten. Tis een onmisbare groene long.  
Maakt deel uit van het Kromme Rijnlinielandschap tot aan Wijk bij Duurstede. 
Maar zo’n groot gebied leent zich niet voor snelle resultaten.  
Daarom dit initiatief voor de Kromme Rijncorridor. We hebben een 
landschapsvisie laten opstellen die de belangrijke functies van de Kromme 
Rijncorridor in beeld brengt en de kansen voor biodiversiteit, landbouw en 
recreatie schetst.  
De provinciaal adviseur Ruimtelijke Kwaliteit heeft meegedacht en heeft veel 
waardering uitgesproken. Past in zijn visie en die van Groen Groeit Mee. 
De Kromme Rijncorridor is een ideale pilot om ervaring op te doen: 
overzichtelijk gebied van 1750 ha met 40 boeren, vooral melkveehouderijen. 



Grootste grondeigenaren zijn de gemeente Utrecht en het Utrechts Landschap. 
Het is de ontbrekende ecologische verbinding tussen 3 NNN gebieden. Als je 
dit gebied weet te transformeren, heb je de grote multiplier voor de natuur 
en biodiversiteit in de hele regio te pakken en daarmee een grote slag 
geslagen.  
 
De overheid moet opnieuw ervaring opdoen met herinrichting van het landelijk 
gebied. Vergt nieuwe allianties en creativiteit waarbij vele partijen betrokken 
zijn. De vergt organisatiekunde van hoog niveau en kost heel veel tijd met veel 
afbreukrisico. 
Allemaal onontkoombaar en nodig maar er is nog iets anders nodig. 
Ik heb o.a. gewerkt voor het Stationsgebied In Utrecht. In de jaren van 
voorbereiding was er grote scepsis en argwaan bij de bevolking. De toenmalige 
burgemeester Annie Brouwer zei: als je 1x resultaten laat zien, slaat dat om in 
enthousiasme. Dat gebeurde ook en wel toen het Muziekpaleis werd 
opgeleverd. 
Een overzichtelijke pilot als de transitie van de Kromme Rijncorridor zal dit te 
weeg brengen en enthousiasme uitlokken.  
Er zijn grote kansen. De rijksprogramma’s op het terrein van 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en stikstofreductie vormen daarbij een 
financiële steun in de rug. 

Dank voor uw aandacht. 

 

Siert de Vos 
namens de werkgroep Kromme Rijncorridor 
 
 

 

 

 

 

 


