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Deze Nieuwsbrief ontvangt u van de Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen. Als lid 

van Natuurmonumenten ontvangt u op verschillende manieren informatie over de natuur. 

In het tijdschrift Puur Natuur en op de website van Natuurmonumenten is over de 

terreinen, routes en heel veel andere zaken informatie te vinden.  

 

Natuurmonumenten is een vereniging en de leden worden vertegenwoordigd door 12 

Ledencommissies. 

Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over de ontwikkelingen in de 

natuurgebieden bij u in de buurt én over enkele zaken die de vereniging betreffen.  

 

Voor ons als Ledencommissie is het uitbrengen van een Nieuwsbrief een betrekkelijk 

nieuw fenomeen. Ons ‘werkgebied’ betreft zowel het Vechtplassengebied als de terreinen 

van Natuurmonumenten in Utrecht (o.a. Kaapse Bossen, Eemland en Haarzuilens). In 

het  Vechtplassengebied vinden belangrijke ontwikkelingen plaats: in de polder Groot-

Mijdrecht, vlak bij het mooie Botshol, komt méér natuur door de aanleg van een aantal 

moerasblokken en in de Oostelijke Vechtplassen is veel gaande in het verlengde van het 

zogenaamde Gebiedsakkoord waar vele partijen waaronder Natuurmonumenten, de 

provincies, gemeenten en ondernemers bij betrokken zijn. Verderop in deze nieuwsbrief 

meer hierover. 

  
   

Nieuws over de Vechtplassen 
 

 

Nieuws, maar ook alle info over wandel-, fiets- en kanoroutes in het Vechtplassengebied 

is hier te vinden. 

 

De belangrijkste ontwikkeling in het Oostelijk Vechtplassengebied is de uitvoering van 

het hiervoor al genoemde Gebiedsakkoord. De beoogde doelstelling is: verbetering van 

zowel de natuur- en recreatieve waarde van het gebied als ook verbeteren van de 

watersportsector. Belangen die lang niet altijd synchroon lopen, zoals o.a. blijkt uit de 

discussie over de eventuele vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse 

plassen. Vorig jaar is in opdracht van de gemeente Wijdemeren een 
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milieueffectrapportage (MER) opgesteld, waarin diverse varianten voor een nieuwe 

vaarverbinding de revue passeren. Alle varianten, behalve de zgn. ‘nul-plus-variant’, 

hebben ingrijpende negatieve gevolgen voor de natuurwaarden in de terreinen die 

Natuurmonumenten beheert. De Ledencommissie heeft samen met de beheerders van 

Natuurmonumenten een klankbordgroep van betrokken bewoners met hart voor de natuur 

opgericht. Vlak voor de coronacrisis heeft de klankbordgroep twee drukbezochte 

bijeenkomsten georganiseerd voor leden van Natuurmonumenten in de streek. De 

overgrote meerderheid van de leden was duidelijk tegen de vaarverbinding. Opvallend 

was dat velen met goede ideeën kwamen voor (kleinschalige) recreatiemogelijkheden die 

geen schade toebrengen aan de natuur. Een beslissing over de vaarverbinding wordt begin 

volgend jaar verwacht. Voor meer informatie check hier. 

 

Andere actualiteiten in het Vechtplassengebied zijn o.a.: 

• Het bezoek van André van Duin en Janny van der Heijden dat is te bekijken in de 

uitzending ‘Denkend aan Holland’ in de Vechtplassen   

• OERRR expeditie op Fort Kijkuit op 6 sept. 

• Meer biodiversiteit door erfscans  

• Geen overeenstemming tussen NM en ondernemers op Fort bij Abcoude 

• Moerasblokken in Groot-Mijdrecht 

Verder zijn er in het Vechtplassengebied nog twee vrijwilligersvacatures 
   

Nieuws over Utrecht 
 

 

Nieuws, maar ook alle info over excursies, wandel- en fietsroutes in de regio Utrecht 

is hier te vinden 

 

Haarzuilens 

 

Ook bij Haarzuilens hebben zich de afgelopen tijd veel ontwikkelingen voorgedaan. Er 

heeft een zogenaamde Kwaliteitstoets plaatsgevonden. Voor zo goed als alle terreinen 

geldt dat de natuur op de 1e plaats staat. Voor Haarzuilens geldt, als deels nieuw 

aangelegde natuur zo dicht bij de stad, dat recreatie en natuur beiden even belangrijk zijn. 

Daarin past ook de ontwikkeling van zogenaamde speelnatuur. Over de inrichting hebben 

ook de kinderen meegedacht en na de werkzaamheden kan volgend voorjaar volop 

gevaren, gespeeld en geklommen worden. 

  

Uit de kwaliteitstoets blijkt dat het met het gras- en hooiland erg goed gaat, Voorheen 

maar spaarzaam voorkomende soorten als rietorchis, moeraswespenorchis en ratelaar zijn 

fors toegenomen. Het beleid van verschraling, geen drijfmest meer uitrijden, werpt z’n 

vruchten af. Datzelfde geldt voor de akkers waar door biologisch boeren de variatie aan 

planten, maar ook de vogelstand fors verbeterd is. 

Problematisch is alleen de waterkwaliteit. Dit heeft te maken heeft met het moeten inlaten 

van water van slechte kwaliteit vanuit de Leidsche Rijn. Hier is vooral het Waterschap aan 

zet om – zeker in een droge zomer als dit jaar – de kwaliteit van in te laten water te 

verbeteren. 

Bijzonder op Haarzuilens is dat er een community ontstaan is rond de Moestuin. Onder 
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leiding van de tuinder Simone Visser wordt er geplant en geoogst en deelnemers kunnen 

oogstaandelen kopen zodat een brede groep kan genieten van de smakelijke opbrengst van 

Moestuin de Haar. Meer info 

  
   

  

 

Coelhorst 

 

Vlakbij die andere grote stad in de provincie Amersfoort, ligt het kleine maar fijne 

landgoed Coelhorst. Het ligt aan de rivier de Eem, die zich even verderop door één van de 

meest weidevogelrijke polders van ons land slingert. Sinds kort kun je in de weekenden 

vanaf het fietspad langs de Eem het landgoed ook bezoeken. De toegang is recent 

voorzien van een nieuw hekwerk:  
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De Ledencommissie Utrecht & Vechtplassen 
 

 

De leden van Natuurmonumenten worden vertegenwoordigd vanuit twaalf 

ledencommissies. Die commissies onderhouden het contact met de leden. De 

ledenvertegenwoordigers/ledencommissies vormen samen de ledenraad. De raad zorgt 

ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad 

stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de 

bestuursleden. De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen bestaat uit zeven leden en 

enkele kandidaat-leden. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Het accent van de activiteiten van 

de ledencommissie ligt op het vertegenwoordigen van de ca 55.000 leden uit de provincie 

Utrecht en het Vechtplassengebied in de ledenraad.  

 

Om haar leden goed te vertegenwoordigen, zorgt de ledencommissie enerzijds goed op de 

hoogte te zijn van inhoudelijke zaken die bij Natuurmonumenten actueel zijn. Hiertoe 

houden de leden van de ledencommissie contact met de beheerders van de gebieden. 

Anderzijds gaat de ledencommissie actief op zoek naar de mening van leden door actuele 

onderwerpen te bespreken door en aantal maal per jaar zogenaamde klankbordavonden te 

organiseren. Actueel is dat door corona allemaal wat lastiger; we zoeken nog naar (online-

)vormen die vervangend kunnen zijn voor elkaar live ontmoeten. Wanneer u 

belangstelling heeft om door ons uitgenodigd te worden voor deze klankbordavonden dan 

kunt u dat per mail kenbaar maken aan klankborddcu@gmail.com 

 

Tenslotte, een mooie nazomer gewenst, geniet van de natuur en vooral: blijf gezond in 

deze toch nog steeds bizarre tijden. 
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Met vriendelijke groet, 

 

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen. Mike Kortekaas, Eef Silver, Hendrik Jan 

Kaal, Michiel van Staveren; Rob Oosterling, Gert Kamphof, Tjebbe de Boer. 

 

Meer over de Ledencommissie kunt u hier vinden. 
   

Natuurmonumenten 

Afmelden 

Contact 
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Volg de natuur 
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