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Geachte commissieleden, 

 

Mijn naam is Nicolette Buiter. Ik werk bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht en ik spreek hier vanmiddag ook 

namens Natuurmonumenten. Met Natuurmonumenten hebben wij vorige week een brief gestuurd naar de Staten 

omdat wij ons zorgen maken over de verkoop van 44 legakkers in de Vinkeveense Plassen.  

Legakkers zijn lange stroken land, die nog stammen uit de tijd van dat er turf werd gewonnen en te drogen werd 

gelegd op deze legakkers. Ze vormen een hoge cultuurhistorische waarde van het Nederlandse landschap. 

Daarnaast zijn de Vinkeveense Plassen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. 

 

De 44 legakkers zijn in eigendom en beheer bij het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het Recreatieschap 

heeft onder andere als taak het ontwikkelen, beheren en onderhouden van de openbare dagrecreatieve voorzie-

ningen in het gebied, waaronder deze 44 legakkers. Naast de gemeente De Ronde Venen en de gemeente Am-

sterdam is de provincie deelnemer in het Recreatieschap en heeft als zodanig een rol in het beheer en onderhoud 

van het gebied. 

 

Daarnaast draagt de provincie verantwoordelijkheid voor het Natuurnetwerk Nederland. Alle te verkopen legak-

kers liggen in het Natuurnetwerk. Voor dit Natuurnetwerk heeft de provincie als doel gesteld het behoud en her-

stel van de biodiversiteit, maar ook het bieden van rust en ruimte aan inwoners en bezoekers, waardoor zij de 

natuur kunnen beleven en draagvlak voor het natuurbeleid ontstaat. 

 

In verband met de deelname van de provincie in het Recreatieschap en de verantwoordelijkheid voor het Natuur-

netwerk, spreek ik u vanmiddag toe.  

 

Wij vinden het beheer en onderhoud van de legakkers een taak van de overheid, zodat de openheid van het 

landschap, de cultuurhistorische waarde en de natuurwaarden van het gebied, en de openbare toegankelijkheid 

behouden blijven voor iedereen. 

 

Wij vrezen dat verkoop zal leiden tot verrommeling van het landschap, omdat nieuwe eigenaren zullen gaan anti-

ciperen op gesuggereerde bebouwingsmogelijkheden in het toekomstige bestemmingsplan. Er wordt bij de ver-

koop vermeld dat bouwwerken nu niet zijn toegestaan, maar de aanwezigheid van diverse blokhutten en andere 

illegale bouwwerken op de legakkers die in particuliere eigendom zijn, laat zien dat de handhaving op dit moment 

al ontoereikend is. Met de verkoop van de 44 legakkers zal een nog groter beroep gedaan moeten worden op de 

beschikbare toezichts- en handhavingscapaciteit.  

Inspraak bij de commissie Ruimte, Groen en Water van de provincie Utrecht 

27 maart 2017, 13:00 uur 

Onderwerp: Veiling 44 legakkers Vinkeveense Plassen 

 

  



2 
 

samen voor een mooi en duurzaam Utrecht 

Bovendien leidt verkoop er toe dat de legakkers niet meer openbaar toegankelijk zijn en kunnen bezoekers dus 

niet meer genieten van dit unieke stukje cultuur en natuur, terwijl dat nu juist één van de provinciale doelen van 

het Natuurwerk is.  

 

Omdat de financiële middelen voor het aanleggen van oeverbeschoeiing ontoereikend zijn, worden de legakkers 

verkocht. Wij hebben ernstige twijfels of de verkoop daadwerkelijk zal leiden tot behoud van de legakkers. De 

kopers krijgen een onderhoudsverplichting opgelegd, maar er is nog geen onderhoud- en beheerplan. Wij vrezen 

daarom dat vanwege kennisgebrek beschoeiing, onderhoud, beheer en natuurbeheer van de legakkers niet of 

foutief zal worden uitgevoerd. Ook doorkruist een beschoeiingsverplichting de afspraken uit het mini-symposium 

van 31 januari 2017. Daarin is afgesproken dat de gemeente, in overleg met het waterschap en andere partijen 

de mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers gaat onderzoeken. Wij vinden het een gemiste kans als de 44 

legakkers hiervan geen onderdeel uitmaken. 

 

De verkoop doorkruist ook de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan. Voor dit bestemmingsplan wordt 

een MER opgesteld, waarover de commissie voor de m.e.r. geadviseerd heeft een integrale visie op het gebied 

op te stellen. In die visie moeten de belangen van de kernkwaliteiten, kwetsbaarheid en potenties op het gebied 

van recreatie, natuur, cultuurhistorie, landschap en water aan bod komen. Daarbij moet volgens de commissie 

voor de m.e.r. worden ingegaan op de rol van de legakkers, verschillende beschoeiingsmogelijkheden en recrea-

tiezonering van de plassen. 

 

Wij verzoeken de provincie daarom de verkoop van de legakkers te laten annuleren om haar verantwoordelijkheid 

als deelnemer in het recreatieschap na te komen en vooral om het natuurnetwerk te beschermen, de provincie is 

daarvoor verantwoordelijk. 

Wij vragen vervolgens: 

         Een integrale visie voor recreatie, natuur, cultuurhistorie, landschap en water op te stellen. 

         Het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen door de gemeente te laten opstellen en te waarborgen dat deze 

visie en zonering van het recreatieve gebruik van de legakkers hierin juist is vertaald; 

         Een beheer- en onderhoudsplan op te laten stellen waarmee het behoud van de legakkers op korte en lange 

termijn gegarandeerd wordt. 

 


