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LEDENCOMMISSIE UTRECHT EN VECHTPLASSEN 

 

Inleiding 

Het werkterrein van de Ledencommissie Utrecht en Vechtstreken (LC Utrecht en 
Vechtstreken) omvat de provincie Utrecht en het Vechtplassengebied. Binnen dit gebied vallen 
twee Beheereenheden (BE); de Beheereenheid Utrecht en de Beheereenheid Vechtplassen. 
De Beheereenheid Utrecht omvat de natuurgebieden Eemland (Coelhorst), Op Hees, 
Soesterveen, Kaapse Bossen (foto voorpagina) en Haarzuilens. De Beheereenheid 
Vechtplassen omvat de natuurgebieden in het Vechtplassengebied, o.a. de Loosdrechtse, 
Ankeveense en Tienhovense Plassen en Botshol. 
 
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 
Natuurmonumenten (waarvan het hoofdkantoor sinds 1 januari 2021 is gevestigd in 
Amersfoort); en de medewerkers die in dienst zijn bij Natuurmonumenten. 
 
 

Activiteiten 2020 

Ook aan de ledencommissie zijn de bijzondere omstandigheden van de covid-19 pandemie 
in 2020 niet voorbijgegaan. De restricties op bijeenkomsten zorgden ervoor dat de 
commissie slechts enkele keren fysiek bij elkaar kon komen. Het contact met de leden vond 
in mindere mate plaats dan andere jaren. Tegelijkertijd boden de nieuwe omstandigheden de 
ledencommissie (noodgedwongen) de mogelijkheid te experimenteren met online vormen 
van informeren en interactie. De beheereenheden in onze regio rapporteerden grote drukte 
in de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Veel mensen beleefden in deze ‘coronatijd’ 
plezier aan de natuur in eigen omgeving. De waardering voor het werk van 
Natuurmonumenten en het aantal nieuwe leden groeide.   
 
Door privéomstandigheden kon LC-voorzitter Mike Kortekaas de tweede helft van het jaar 
niet deelnemen aan de activiteiten. Zijn taken zijn tijdelijk herverdeeld onder de overige 
commissieleden. De ledencommissie kijkt ernaar uit in 2021 Mike Kortekaas weer in haar 
midden te mogen hebben. 
 
Ledenbijeenkomst en jaarvergadering geannuleerd 
Elk jaar organiseert de ledencommissie een jaarvergadering op locatie voor leden uit de regio. 
De vergadering wordt standaard opgevolgd met een excursie in één van de natuurgebieden 
in de regio Utrecht of Vechtplassen. Helaas konden beide evenementen geen doorgang 
vinden in 2020. Voor de (her)verkiezing van commissieleden moest een alternatief gevonden 
worden. Op de webpagina van de ledencommissie (link) werden de voorgenomen benoeming 
van Michiel van Staveren (1e termijn) en de herbenoeming van Eef Silver (2e termijn) 
aangekondigd. Leden konden binnen een reactietermijn bezwaar maken op de voorgestelde 
benoemingen. Beide commissieleden zijn in 2020 geïnstalleerd in de rol van lid van Ledenraad 
van Natuurmonumenten. 

https://www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledencommissie-utrecht
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Klankbordgroep Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen 
De commissie organiseerde dit jaar twee klankbordbijeenkomsten:  
Op 27 februari vond een bijeenkomst in Utrecht plaats over de Marker Wadden. Roel 
Posthoorn, medewerker van Natuurmonumenten en initiatiefnemer van de Marker Wadden, 
gaf een presentatie over de totstandkoming van het natuurgebied in het Markermeer en de 
toekomstige plannen. Er was veel enthousiasme vanuit de 50 aanwezige klankbordleden over 
wat Natuurmonumenten heeft gepresteerd.  
 
Op 24 november organiseerde de commissie haar eerste digitale klankbordbijeenkomst in de 
vorm van een ‘webinar’. Als webinar georganiseerd door een ledencommissie was het ook 
een primeur voor de vereniging. Het thema was biodiversiteit. Prof. drs. Koos Biesmeijer 
(plaatsvervangend voorzitter / secretaris van het bestuur van Natuurmonumenten) 
informeerde de 65 deelnemers over de ontwikkeling van de biodiversiteit in Nederland, de 
achterliggende trends en de uitdagingen waar Natuurmonumenten voor staat. Er vond een 
levendige interactie plaats via de chatfunctie. De ledencommissie vond het een geslaagde 
werkvorm die zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Nieuwsbrief 
Naast de bijeenkomsten heeft de commissie de ca. 400 leden van de klankbordgroep een 
digitale nieuwsbrief/berichtgeving aangeboden. Daarin gaf zij een update van de 
ontwikkelingen in de gebieden en van de vereniging. Deze berichtgeving was vooral bedoeld 
om contact te blijven onderhouden met de klankbordgroep die vanwege corona immers minder 
bij elkaar kon komen. Daarnaast hebben we voor alle, ca 70.000 leden in de regio een 
nieuwsbrief samengesteld. Dit is gebeurd in samenwerking met de beide beheereenheden. 
Verspreiding is verzorgd door het hoofdkantoor in ’s-Graveland.  
 
 
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. Natuurmonumenten is medeondertekenaar van het Gebiedsakkoord en 
participeert in diverse deelprojecten en uitwerkingstrajecten. In samenwerking met de 
beheereenheid Vechtplassen heeft de ledencommissie in 2018 een klankbordgroep 
Oostelijke Vechtplassen opgericht. In 2019 heeft de klankbordgroep Oostelijke Vechtplassen 
de beheereenheid Vechtplassen ondersteund met adviezen over strategie en communicatie 
ten aanzien van deelprojecten van het akkoord. Begin 2020 was de klankbordgroep 
Oostelijke Vechtplassen mede-organisator (samen met de beheereenheid Vechtplassen) van 
een ledenraadpleging over de MER-vaarverbinding Oostelijke Vechtplassen. Circa 100 zeer 
betrokken deelnemers droegen verdeeld over twee avonden bij aan een krachtige zienswijze 
van de beheereenheid Vechtplassen op de MER. 

 
Bijdragen aan de Ledenraad 
De commissieleden participeerden in twee digitale ledenraadsvergaderingen. Naast 
verenigingszaken en bestuurszaken kwamen o.a. aan bod de stikstofcrisis, de campagne 
biodiversiteit en bomen en een tussenstand van de meerjarenstrategie. 

 
Start gezamenlijke werkgroep met Ledencommissie Noord-Holland 
In 2020 zijn de ledencommissies Utrecht en Vechtplassen en Noord-Holland een nieuwe 
vorm van samenwerking gestart. De opgerichte werkgroep krijgt in 2021 verder vorm en zal 
zich bezighouden met gebiedsoverstijgende thema’s, zoals verstedelijking en de regionale 
energiestrategieën. De werkgroep zal ideeën aandragen aan de beheereenheden in beide 
regio’s, met de achterban in gesprek gaan en bijeenkomsten ondersteunen.  

 



 

4 

 

Nieuwe aspirant-leden voor de ledencommissie 
Naar aanleiding van een vacature heeft de ledencommissie in 2020 drie nieuwe aspirant-
leden geworven: Nathalie Soeteman, Sjaan Kasander en Hans van der Kooi. De 
commissieleden zijn verheugd dat zij zich hebben aangesloten en dat de commissie 
daarmee op volle sterkte is gekomen. 
 
Reguliere commissievergaderingen 
De ledencommissie heeft circa 10 vergaderingen gehouden, waarvan het merendeel digitaal 
plaatsvond. Tijdens deze vergaderingen heeft zij ook gesproken met de gebiedsmanagers van 
de beheereenheden.  
 

  
Landelijke en regionale bijeenkomsten 
De volgende bijeenkomsten werden bezocht door leden van de ledencommissie: 
 

• Landelijke Klankbordgroep belangenbehartiging (12 februari en 7 oktober) 

• Voorzittersoverleg (7 april en 5 oktober) 

• Landelijke webinar over stikstof (23 juni) 

• Deelname aan Kwaliteitstoets kruiden- en faunarijke graslanden Oostelijke 
Vechtplassen (1 september) 

• Landelijke webinar Communicatie voor ledencommissies (9 november) 

• Deelname zwaluwstaartsessie en kwaliteitstoets beheereenheid Vechtplassen (5 
oktober) 
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Samenstelling LC Utrecht en Vechtplassen 

De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen telt nu 7 leden en 3 kandidaatleden. 
Michiel van Staveren is verkozen tot lid en Eef Silver is herbenoemd voor een tweede termijn. 
Nathalie Soeteman, Sjaan Kasander en Hans van der Kooi hebben zich aangesloten als 
kandidaatleden. 
 
De ledencommissie Utrecht en Vechtplassen kent eind 2020 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 Contactpersoon Klankbordgroep 

Tjebbe de Boer, Abcoude Contactpersoon Klankbordgroep Oostelijke 
Vechtplassen 

Rob Oosterling, Driebergen Lid 

Nathalie Soeteman, Vleuten Kandidaatlid  

Sjaan Kasander, Utrecht Kandidaatlid 

Hans van der Kooi, Amersfoort Kandidaatlid 

 
De ledencommissie Utrecht in 2020 in cijfers: 

 
Aantal vergaderingen van de ledencommissie 9 

Excursies / bijeenkomsten / Klankbordgroepen met leden uit Utrecht en 
Vechtplassen (incl. KBG Oostelijke Vechtplassen) 

13 

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

2 

Subtotaal regionale activiteiten 13 

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

6 

Deelname landelijk opiniërend overleg (forum, klankbord, excursie) 2 

Subtotaal landelijke activiteiten 8 

Totaal aantal activiteiten ledencommissie Utrecht en Vechtplassen in 2020 21 
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Financieel jaarverslag 2020 LC Utrecht en Vechtplassen 

 
 
Hieronder volgt een overzicht van baten en lasten van LCU&V in 2020.  
 

Overzicht baten en lasten LCU&V 2020 

Baten 

N.v.t. €0,00 

Lasten 

Zaalhuur, catering t.b.v. klankbordgroep LCU&V,  
sollicitatiegesprekken nieuwe leden 

-€741,45 

Attenties sprekers -€34,90 

Totaal saldo -€776,35 
 

 
 
 


