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LEDENCOMMISSIE UTRECHT EN VECHTPLASSEN 

 

Inleiding 

Het werkterrein van de Ledencommissie Utrecht en Vechtstreken (LC Utrecht en Vechtsteken) 
omvat de provincie Utrecht en (sinds 2019) het Vechtplassengebied. Binnen dit gebied vallen 
twee Beheereenheden (BE); de Beheereenheid Utrecht en de Beheereenheid Vechtplassen. 
De Beheereenheid Utrecht omvat de natuurgebieden Eemland (Coelhorst), Kaapse Bossen 
en Haarzuilens. De Beheereenheid Vechtplassen omvat de natuurgebieden de Vechtplassen, 
Botshol, Tienhovense plassen. 
 
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 en Vechtplassen doet dit door het organiseren van activiteiten waarin wij in contact 
komen met de leden en sympathisanten van Natuurmonumenten van de provincie Utrecht en 
het Vechtplassengebied. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld (thema)excursies en 
discussiebijeenkomsten. Bij dit alles werken we nauw samen met de organisatie; de 
medewerkers die in dienst zijn bij Natuurmonumenten. 
 
 

Activiteiten 2019 

 
Ledenbijeenkomst Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven 
De ledencommissie Utrecht organiseerde een speciale ledendag op zaterdag 15 juni. De 
bijeenkomst begon in café-restaurant Het Olde Regthuys in Tienhoven, waar we de 
jaarvergadering hielden. Vandaar wandelden we onder leiding van deskundige gidsen van de 
beheereenheid Vechtplassen van Natuurmonumenten naar de Oostelijke Binnenpolder, waar 
we de prachtige natuur aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug hebben bekeken en beleefd.  
 
Jaarvergadering 
De ontvangst van de leden vond plaats in Het Olde Regthuys met koffie, thee en gebak. Na 
een presentatie over de ledencommissie door voorzitter Mike Kortekaas en de vaststelling 
van het jaarverslag van 2018, werden kandidaat LC-leden Tjebbe de Boer en Rob Oosterling 
door de aanwezigen benoemd tot lid van de ledencommissie en werd Hendrik Jan Kaal als 
lid herbenoemd voor een tweede termijn. Vervolgens gaf gebiedsmanager Arjenne Bak van 
de Beheereenheid Vechtplassen een inleiding over de natuurontwikkeling in de Oostelijke 
Binnenpolder van Tienhoven. 
 
Excursie 
Die natuurontwikkeling kon men vervolgens met eigen ogen aanschouwen tijdens een 
wandeling met de gidsen. De leden werden meegevoerd naar petgaten, 
verlandingsvegetaties, trilvenen en natte en bloemrijke graslanden. We bezochten zowel 
plaatsen waar de vegetatie zich al rijk heeft ontwikkeld als plekken, die afgelopen winter zijn 
ingericht voor de ontwikkeling van de natuur. 
 
Klankbordgroep Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen 
Begin 2019 deed de Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen een oproep voor nieuwe 
leden voor haar klankbordgroep. Hier werd zeer enthousiast op gereageerd en de huidige 
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klankbordgroep bestaat uit  circa350 leden. We organiseerden in 2019 een drietal 
bijeenkomsten. Per bijeenkomst namen circa vijftig klankbordleden deel. De onderwerpen 
die aan bod kwamen, waren 1) De gebruiker betaalt, 2) de nieuwe meerjarenstrategie van 
Natuurmonumenten en 3) de stikstofproblematiek. Een medewerker van Natuurmonumenten 
gaf een inleiding op het onderwerp, waarna we met de klankbordleden in gesprek gingen 
aan de hand van stellingen. De ledencommissie gebruikte de uitkomsten van de 
klankbordbijeenkomsten als input voor de Ledenraadsvergadering en in gesprekken met 
medewerkers van Natuurmonumenten. Klankbordleden kregen op deze manier de 
gelegenheid om inleidingen van deskundige sprekers van Natuurmonumenten bij te wonen, 
hun mening te geven en met beperkte tijdsbesteding een zinvolle bijdrage aan 
Natuurmonumenten te leveren.  
 

Oprichting Platform Hoogland West 
In 2019 heeft de Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen samen met de Beheereenheid 
Utrecht de oprichting van het Platform Hoogland West gefaciliteerd. Op uitnodiging van 
Natuurmonumenten kwamen liefhebbers van landgoed Coelhorst bij Amersfoort samen in 
eerste instantie om hun wensen en hun zorgen te delen over het nieuwe laarzenpad en de 
toegenomen druk door ontwikkelingen in de omgeving van het landgoed. Dit initiatief groeide 
in 2019 uit tot een platform dat al enkele keren bijeen kwam om te spreken over projecten en 
plannen rond landgoed Coelhorst. Het platform heeft circa 20 betrokken bewoners en 
liefhebbers van het gebied die kansen zien om samen aan de slag te gaan voor het behoud 
van het kleinschalige cultuurlandschap en de rust van het landgoed aan de hand van 
verschillende thema’s zoals informatie en educatie, cultureel erfgoed, toezicht en handhaving 
en rust en verstoring.  
 
Klankbordgroep Oostelijke Vechtplassen 
Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omvat vele, ingrijpende plannen ook voor de 
natuur in het gebied. Er zijn grote kansen voor meer en mooiere natuur naast lastige 
dilemma’s. De Vereniging Natuurmonumenten is medeondertekenaar van het 
Gebiedsakkoord en participeert in diverse deelprojecten en uitwerkingstrajecten. In 
samenwerking met en in antwoord op de vraag van de beheereenheid Vechtplassen heeft de 
Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen in 2018 een klankbordgroep Oostelijke 
Vechtplassen opgericht. In 2019 heeft de klankbordgroep Oostelijke Vechtplassen acht 
bijeenkomsten gehad en de beheereenheid Vechtplassen ondersteund met adviezen over 
strategie en communicatie ten aanzien van deelprojecten van het akkoord. Ook werd 
deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van het MER-project vaarverbinding. Het doel 
was om de achterban, de leden en de bewoners in de omgeving aan te haken bij het 
Gebiedsakkoord en voeling met de achterban te krijgen over de keuzes die 
Natuurmonumenten moet maken in het uitvoeringstraject van het Gebiedsakkoord. 

 
Bijdragen aan de Ledenraad 
De ledenvertegenwoordigers hebben in 2019 twee Ledenraadsvergaderingen bijgewoond. 
Daarin hebben zij actief meegedacht over het beleid van Natuurmonumenten en inbreng 
geleverd op verschillende actuele thema’s. Naast de verenigingszaken passeerden 
verschillende onderwerpen de revue, zoals de Meerjarenstrategie, natuurbeleving, 
Campagne Wilde Bloemen en de Landbouwstrategie. De Ledencommissie Utrecht en 
Vechtplassen heeft bovendien een voorstel ontwikkeld voor de gewenste omvang van de 
Ledencommissies en de zetelverdeling van de Ledenraad. Dit voorstel heeft zij in de 
Ledenraad gebracht als alternatief voor het voorstel van het bestuur van 
Natuurmonumenten. Kerneffect van het voorstel van de Ledencommissie Utrecht en 
Vechtplassen is dat de omvang van de Ledenraad de komende drie jaar niet veranderd en 
gehandhaafd blijft op 84 leden.  

  
Maandelijkse vergaderingen 
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Naast het organiseren en bijwonen van bovenstaande bijeenkomsten komt de 
Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen maandelijks bij elkaar. De vergaderingen hebben 
in 2019 afwisselend plaatsgevonden bij het beheerkantoor Wielrevelt in Haarzuilens 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 organisatie 
Natuurmonumenten in de vergaderingen besproken.  
 
De ledencommissie stelde ook kritische vragen aan Natuurmonumenten en haar 
management over beleid en uitvoering van de organisatie. Zo vroegen we in 2019 aandacht 
voor de zichtbaarheid en positionering van Natuurmonumenten in actuele discussies in de 
media over bomenkap, stikstof en klimaatverandering. We vroegen om een goede balans 
tussen de lobby-strategie voor het bereiken van natuurdoelen en het meenemen van de 
achterban in de debatten. We gaven aan dat de ledencommissies een rol hebben als 
intermediair tussen de organisatie van Natuurmonumenten en leden.  
 
 

  
De volgende bijeenkomsten werden bezocht door leden van de ledencommissie: 

• Meerdere bijeenkomsten platform Coelhorst / Hoogland West 

• Klankbordgroep Belangenbehartiging – 6 februari en 9 oktober 

• Klankbordbijeenkomst Meerjarenstrategie 2019-2021 – 25 maart 

• Klankbordavond Omgang met bos en bomen – 5 juni 

• Haags Klasje (kennismaking lobbywerk Natuurmonumenten) – 19 februari en 10 
september  

• Overleg voorzitters LC’s – 26 maart en 19 september 

• Ledenraadexcursie Uitvoeringsagenda Natuurbeleving en Klimaatbuffers, De 
Veluwezoom – 13 april 

• Zwaluwstaartbijeenkomsten Beheereenheid Utrecht en Beheereenheid Vechtplassen 
– 23 september en 14 oktober  

• LC bezoek aan Naturalis – 26 oktober 

• Bijeenkomst Inbreng Jaarverslag Natuurmonumenten – 17 december 
 
Daarnaast hebben de LC-leden begin 2019 steun geboden bij de promotie van de Nationale 
Landschap Enquête over hoe Nederlanders het landelijk gebied beleven en waarderen. 
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Samenstelling LC Utrecht en Vechtplassen 

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen telt nu 6 leden en 1 kandidaatlid. 
Eind 2019 is Saskia Balvers na vier jaar afgetreden als lid. Wij zijn haar dankbaar voor haar 
inzet in de afgelopen jaren. Anouk Boslooper heeft zich begin 2019 afgemeld als kandidaatlid. 
Tjebbe de Boer en Rob Oosterling zijn bij de jaarvergadering verkozen tot lid en Hendrik Jan 
Kaal is herbenoemd voor een tweede termijn. 
 
De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen kent eind 2019 de volgende samenstelling: 

 
Mike Kortekaas, Utrecht Voorzitter 

Hendrik Jan Kaal, Houten Vicevoorzitter, penningmeester, 
contactpersoon leden 

Eef Silver, Leusden Secretaris 

Gert Kamphof, Utrecht Contactpersoon website en ‘Puur Natuur’ 

Michiel van Staveren, Utrecht Kandidaatlid, Contactpersoon 
Klankbordgroep 

Tjebbe de Boer, Abcoude Lid, contactpersoon Klankbordgroep 
Oostelijke Vechtplassen 

Rob Oosterling, Driebergen Lid 

 
De ledencommissie Utrecht in 2019 in cijfers: 

 
Aantal vergaderingen van de ledencommissie (inclusief jaarvergadering) 14 

Excursies / bijeenkomsten / Klankbordgroepen met Utrechtse leden  4 

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

10 

Subtotaal Utrechtse activiteiten 28 

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

9 

Deelname landelijk opiniërend overleg (forum, klankbord, excursie) 4 

Subtotaal landelijke activiteiten 13 

Totaal aantal activiteiten ledencommissie Utrecht in 2019 41 
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Financieel jaarverslag 2019 LC Utrecht en Vechtplassen 

 
Dit jaar zijn uitgaven gedaan ten behoeve van: 

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

klankbordgroep van LC Utrecht en Vechtplassen. 

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

jaarvergadering van LC Utrecht en Vechtplassen. 

• Varia. 

Ontvangsten zijn gegenereerd ….. 
 
Overzicht van baten en lasten LC Utrecht en Vechtplassen 
 

Lasten 

  

  

  

  

Baten 

  

Resultaat 

  

 
 
 
 


