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LEDENCOMMISSIE UTRECHT 

 

Hoogtepunten 2018 

 
Ledenbijeenkomst half juni op Landgoed Coelhorst 
De ledencommissie Utrecht organiseerde een speciale ledendag op zaterdag 16 juni. Vanuit 
hartje Amersfoort vertrokken we met circa 50 leden per boot over de Eem richting het 
Landgoed Coelhorst. Een oase van groen tussen de drukte van de stad Amersfoort en het 
weidse polderlandschap van Eemland. Met andere natuurgebieden vormt Coelhorst een groen 
lint langs de Eem. Tot dit jaar was landgoed Coelhorst niet toegankelijk voor publiek. 
Natuurmonumenten stelde in 2018 het landgoed gedeeltelijk open, zodat de natuur van 
Coelhorst ook beleefd kan worden door anderen. De omgeving uitte haar zorgen over de 
mogelijke gevolgen van de openstelling. Omwonenden deelden op uitnodiging van 
Natuurmonumenten daarom tips en ideeën voor het inrichten van het nieuwe wandelpad. 
 
Jaarvergadering 
Al varend werd er vergaderd en bespraken we onder andere het jaarverslag van 2017. Gradus 
Lemmen, gebiedsmanager Utrecht, gaf een inleiding over Landgoed Coelhorst. De historie en 
natuur van Coelhorst werd uitgebreid toegelicht door Arthur Brilman, vrijwillige gids bij 
Natuurmonumenten. 
 
Excursie 
Bij Coelhorst legden we aan voor een wandeling over het afwisselende landgoed. Gradus 
Lemmen en Arthur Brilman lieten delen van het landgoed zien en spraken met de leden over 
de ontwikkeling van landgoederen, het beschermen van de natuur en de bijdrage die leden 
van Natuurmonumenten leveren. Ook werden dilemma’s voorgelegd van de gedeeltelijke 
openstelling van Coelhorst, het beheer van de natuur en het behoud van het mooie landgoed.  
 
Klankbordgroepbijeenkomsten 
De ledencommissie organiseerde in 2018 twee klankbordgroepbijeenkomsten over de 
ontwikkelingen rondom het recent gesloten Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (24 april) 
en het voorstel voor de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatakkoord (25 september).  
 
Oprichting Natuurmonumenten Klankbordgroep Oostelijke Vechtplassen 
In de Oostelijke Vechtplassen gaat de komende jaren veel veranderen. 26 partijen hebben 
samen een Gebiedsakkoord opgesteld. Het akkoord is gericht op het versterken van het 
‘vrijetijdslandschap’, versterking van de ecologische waarden en het begin van een transitie 
naar een duurzame watersportsector. Natuurmonumenten beheert veel waardevolle natuur in 
de Oostelijke Vechtplassen en het akkoord voorziet in meer nieuwe natuur; voor de vereniging 
staat dus veel op het spel. De beheereenheid Vechtplassen heeft de wens geuit om meer 
samen te werken met de leden, beter te leren kennen hoe de achterban denkt over de 
ontwikkelingen en steun te organiseren voor de belangen van de natuur. Onder auspiciën van 
de Ledencommissie is in oktober 2018 een klankbordgroep van start gegaan, die met deze 
ambities aan de slag gaat. De groep bestaat uit een tiental enthousiaste en betrokken leden 
uit het gebied.    
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Activiteiten LC Utrecht 

Algemeen 
Om de leden van Natuurmonumenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen is het belangrijk 
om te weten wat die leden vinden van het beleid van Natuurmonumenten. De ledencommissie 
Utrecht doet dit door het organiseren van activiteiten waarin wij in contact komen met de leden 
en sympathisanten van Natuurmonumenten van de provincie Utrecht. Deze activiteiten zijn 
bijvoorbeeld (thema)excursies en discussiebijeenkomsten. Bij dit alles werken we nauw samen 
met de werkorganisatie, de medewerkers die in dienst zijn bij Natuurmonumenten. 
  
Maandelijkse vergaderingen 
De maandelijkse vergaderingen van Ledencommissie Utrecht hebben in 2018 afwisselend 
plaatsgevonden bij het beheerkantoor Wielrevelt in Haarzuilens, beheerkantoor Fort Kijkuit in 
Kortenhoef en bij commissieleden thuis. In die vergaderingen werden allerlei thema's 
besproken en bijeenkomsten voorbereid. Ook werd de inbreng vanuit de leden en vanuit de 
werkorganisatie in de vergaderingen besproken. De ledencommissie ondersteunde 
verschillende ontwikkelingen en samenwerking met de organisatie en de leden. De commissie 
stelde ook kritische vragen aan de werkorganisatie en haar management over beleid en 
uitvoering van de organisatie. In veel van de vergaderingen zijn medewerkers uit de 
beheerorganisaties en de centrale werkorganisatie te gast geweest om over de laatste 
ontwikkelingen informatie te geven. In 2018 heeft de ledencommissie zich voorbereid op de 
uitbreiding van de begrenzing van haar werkgebied met de Vechtplassen. De nieuwe 
naamgeving van de ledencommissie zal per 2019 zijn: ledencommissie Utrecht en 
Vechtplassen.  

  
De volgende bijeenkomsten werden bezocht door leden van de ledencommissie: 
 

• Klankbordgroep Belangenbehartiging – 7 februari en 19 september 

• Ledenraadexcursie  ‘Bosbeheer' – 14 april  

• Werkbijeenkomst Bewegen – 19 juni 

• Miniconferentie Klimaatverandering en Natuur – 26 juni 

• Plukdag Landgoed Coelhorst – 8 september 

• Najaarsforum Natuurmonumenten – 10 oktober 

• Bijeenkomst Promotie Achterbanraadpleging over het Landschap – 31 oktober 

• Miniconferentie over de Omgevingswet – 20 november 
 
Provincie Utrecht heeft in 2018 gewerkt aan de Omgevingsvisie 2050. De ledencommissie 
heeft aan twee sessies van het omgevingsvisietraject deelgenomen en input geleverd. Ook 
is een bijdrage geleverd voor de promotie van de landelijke enquête van Natuurmonumenten 
over het Landschap. 
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Samenstelling LC Utrecht 

De ledencommissie Utrecht telt nu 5 leden en 4 kandidaatleden. 
Medio 2018 is Elke Kunen afgetreden volgens schema. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet 
in de afgelopen jaren.  
 
De ledencommissie Utrecht kent eind 2018 de volgende samenstelling: 

 
Mike Kortekaas, Utrecht Voorzitter 

Hendrik Jan Kaal, Houten Vicevoorzitter, penningmeester, 
contactpersoon leden 

Eef Silver, Leusden Secretaris, Contactpersoon Klankbordgroep    

Saskia Balvers, Utrecht Lid 

Gert Kamphof, Utrecht Contactpersoon website en ‘Puur Natuur’ 

Michiel van Staveren, Utrecht Kandidaatlid 

Anouk Boslooper, Baarn Kandidaatlid 

Tjebbe de Boer, Abcoude Kandidaatlid, contactpersoon 
Klankbordgroep Oostelijke Vechtplassen 

Rob Oosterling, Driebergen Kandidaatlid 

 
De ledencommissie Utrecht in 2018 in cijfers: 

 
Aantal vergaderingen van de ledencommissie (inclusief jaarvergadering) 13 

Excursies / bijeenkomsten / Klankbordgroepen met Utrechtse leden  3 

Deelname regionale activiteiten van regionale werkorganisatie of ledencommissie 
(regiodag, brainstorm, afstemming) 

1 

Subtotaal Utrechtse activiteiten 17 

Deelname landelijke activiteiten van ledencommissies (ledenraad, 
themabijeenkomst, voorzittersoverleg, vertrouwenscommissie). 

7 

Deelname landelijk opiniërend overleg (forum, klankbord, excursie) 5 

Subtotaal landelijke activiteiten 12 

Totaal aantal activiteiten ledencommissie Utrecht in 2018 29 
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Financieel jaarverslag 2018 LC Utrecht 

 
Dit jaar zijn uitgaven gedaan ten behoeve van: 

• Faciliteiten ten behoeve van sollicitatiegesprekken met kandidaat-leden voor de LC. 

• Zaalhuur en catering ten behoeve van organisatie van twee bijeenkomsten van de 

klankbordgroep van LC Utrecht. 

• Boothuur en catering ten behoeve van een excursie, gecombineerd met de LC-

jaarvergadering van LC Utrecht. 

• Varia. 

Ontvangsten zijn gegenereerd doordat er 50 betalende deelnemers aan de excursie hebben 
deelgenomen. 
 
Overzicht van baten en lasten LC Utrecht 
 

Lasten 

Faciliteiten sollicitatiegesprekken EUR 196,49 

Zaalhuur, catering klankbordgroep bijeenkomsten EUR 526,50 

Boothuur, catering excursie EUR 1.128,75 

Varia EUR 25,60 

Baten 

Opbrengsten deelnamegelden excursie EUR 500,00 

Resultaat 

Saldo Baten-lasten EUR - 1.377,34 

 
 
 
 


