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Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen 
 

Locatie: Wielrevelt 

Aanwezig: 

• LC U&V: Hendrik Jan Kaal (Vz.), Gert Kamphof, Sjaan Kasander, Rob Oosterling, Nathalie 

Soeteman, Eef Silver 

• Leden/deelnemers: 44 

• Natuurmonumenten: Floor Woortman 

Jaarvergadering 

1. Opening 

Na een opwarmertje in de vorm van de korte video ‘Onder Dieren heerst Woningnood’ van 

Natuurmonumenten heet Hendrik Jan Kaal de aanwezigen hartelijk welkom bij deze eerste 

gelegenheid tot een fysieke bijeenkomst met de leden in ca. anderhalf jaar. 

 

2. Natuurmonumenten 

In het kort wordt de organisatie en doelen van natuurmonumenten geschetst, inclusief 

actualiteiten als onze nieuwe voorzitter Jeroen Dijsselbloem, de directiewisseling, opening van 

het nieuwe hoofdkantoor in Amersfoort. 

Ook de positieve ontwikkeling in het corona-jaar van het aantal leden, OERRR leden en 

donateurs komt aan het bod. Daar stond de toegenomen druk op de natuur en de organisatie 

tegenover. Maar per saldo is het belang van natuur en beleving ervan versterkt. 

 

3. De LC U&V 

In het kort wordt de rol en activiteiten van de 

LC geschetst. Naar aanleiding van het aantal 

leden in Utrecht & Vechtplassen komt vanuit 

de leden de vraag hoe divers de samenstelling 

van het ledenbestand is, het lijkt een vooral 

‘witte’ populatie. Hier is ter vergadering geen 

inzicht in qua cijfers. De suggestie wordt 

gedaan hier beleid voor te maken, en dit 

organisatorisch te verankeren door hiervoor 

een commissie in te stellen die dit expliciet 

tot doel heeft. 

Voor activiteiten van de LC wordt verwezen naar het Jaarverslag op de website. De LC is blij in 

het afgelopen jaar activiteiten voor leden en haar eigen werkzaamheden wel online in de lucht te 

hebben kunnen houden. 

Een oproep om zich aan te melden voor de Klankbordgroep (die enkele thema- en 

discussieavonden per jaar organiseert) levert vijf aanmeldingen op. 

 

4. Samenstelling LC U&V 

Er zijn twee vacatures te vervullen en een herverkiezing voor een tweede termijn. 



Leden van de LC worden voor een termijn van 4 jaar verkozen en kunnen een tweede termijn 

herverkozen worden. Een derde termijn is niet mogelijk. 

 

Kandidaat lid Sjaan Kasander introduceert zich en wordt met algemene instemming verkozen tot 

lid van LC Utrecht en Vechtplassen.  

 

Kandidaat lid Nathalie Soeteman introduceert zich en wordt met algemene instemming verkozen 

tot lid van LC Utrecht en Vechtplassen. 

 

Lid Gert Kamphof introduceert zich en wordt met algemene instemming herverkozen als lid van 

LC Utrecht en Vechtplassen. 

 

Aftredend lid, wegens voltooiing van zijn tweede termijn is de voorzitter Mike Kortekaas. 

Ondanks dat hij helaas niet in de gelegenheid is om aanwezig te zijn, wordt grote erkentelijkheid 

uitgesproken voor zijn bijdrage aan de LC in de afgelopen 8 jaar. Hij heeft jaren als voorzitter een 

goed functionerend team opgebouwd en hier altijd een heel plezierige sfeer weten te creëren. 

De LC heeft tal van nieuwe activiteiten opgestart in die periode en ook de samenwerking met de 

beheereenheden is aangehaald. Daarnaast heeft Mike deel uitgemaakt van de 

Vertrouwenscommissie voor bestuursbenoemingen. De LC zal op een ander moment uiteraard 

afscheid van hem nemen als LC-lid. 

 

5. Rondvraag 

Naar aanleiding van de vraag over diversiteit wordt vanuit de leden de suggestie gedaan om te 

kijken of er een verband kan worden gelegd met natuurbeheer(-organisaties) in (voormalige) 

koninkrijksdelen buiten Nederland. Deze suggesties zal de LC naar de organisatie doorspelen. 

 

Excursie 

Floor Woortman verzorgt een boeiende 

presentatie over Haarzuilens. De biodiversiteit 

blijkt goed toe te nemen, zo is het aantal 

getelde broedparen van vogels de afgelopen 

jaren verdubbeld van 600 naar 1200, zijn er 

orchideeën en andere planten en 

bloemensoorten teruggekomen en is er 

inmiddels een bever gevestigd. Het Parkbos is in 

de afgelopen 5 jaar flink doorgegroeid en een 

recent hoogtepunt is het openen van de 

speelnatuur in juli 2021, waar deze zomer al 

veel gebruik van wordt gemaakt, zowel door 

(OERRR-)leden als door niet leden, die een kleine bijdrage betalen. 

Naar aanleiding van de biodiversiteit komen er veel vragen vanuit de leden, onder meer over de 

stand van de grutto’s en hoe lastig het is om jongen groot te krijgen, gezien de verschillende soorten 

predatoren, van kraaien tot vossen en hermelijnen. Veel inspanningen lijken vergeefs te zijn. Dit is 

een lastig te managen vraagstuk en heeft ook veel met de waterstand te maken. Het laat zien hoe 

complex biodiversiteit is. Een vraag is ook waarom Haarzuilens geen Natura 2000 gebied is, ook 

gezien de dan mogelijke subsidies. Floor legt uit dat Haarzuilens primair wordt gezien als 



recreatiegebied en ook op die basis (beperkt en meer onzeker) subsidies krijgt voor het beheer en 

onderhoud.  

Na de presentatie volgt de excursie op de landgoederen. 

Vier gidsen begeleiden drie groepen wandelaars en een 

groep fietsers over verschillende routes. De deelnemers 

krijgen een veelzijdig beeld van historie en huidige 

inrichting van het gebied. Een selectie van wat 

wetenswaardigheden: er wordt gewerkt om de akkers 

weer kleinschaliger in te richten, met traditionele 

gewassen en weilanden ook bloemrijker te maken. Ook 

zijn nieuwe hagen zijn aangebracht van meidoorn, op 

sommige delen ook op traditionele wijze gevlochten.  

Er is een uitgebreide archeologische schatkamer in de 

ondergrond aanwezig, die grotendeels met rust wordt 

gelaten. Met oog daarop mag er ook niet dieper 

geploegd worden dan 30 centimeter. Oude kerkepaden 

lopen nog steeds door het gebied, maar enkele 

historische kasteeltjes hebben inmiddels plaatsgemaakt 

voor boomgaarden. 

De LC wil Floor en de gidsen Henk Boom, Rob van Uden, 
Jeanet Wierda en Gert-Jan Zuidhoorn graag hartelijk 

danken 
voor hun interessante begeleiding. Van enkele leden 
ontvingen wij na afloop ook complimenten. Na afloop 
van de excursie maakten enkele leden nog gebruik van 
de lunch op Wielrevelt. 
 
Vermeldenswaard is tot slot dat tijdens de wandeling er 
door een deelnemer interesse werd uitgesproken voor 
een verhaal over Natuurmonumenten bij een 
serviceclub. Dat past mooi in ons streven om 
omgevingsraadplegingen te doen. 

 
 
 
 


