
Verslag Jaarvergadering 2022 

Ledencommissie Utrecht en Vechtplassen 
Locatie:  Café Het kikkertje, Tienhoven 

Aanwezig: 

• LC U&V: Hendrik Jan Kaal (Vz.),  Michiel van Staveren, Sjaan Kasander, Rob Oosterling, Tjebbe 

de Boer 

• Leden/deelnemers: 32 

• Natuurmonumenten: Dirk-Jan van Roest 

Jaarvergadering 

1. Opening 

Hendrik Jan Kaal heet de aanwezigen hartelijk welkom bij de 

Jaarvergadering 2022 van de LC Utrecht & Vechtplassen. 

 

2. Natuurmonumenten 

In het kort wordt de organisatie van Natuurmonumenten 

geschetst. Enkele natuur successen op gebied van biodiversiteit 

en waterbuffers worden behandeld.  We zien een verdere 

stijging van het bereik van acties van Natuurmonumenten, zowel 

onder de jongeren van OERRR als onder de volwassen leden, met 

onder andere Red de Bij en de Egelpakketten. Ook wordt een 

video getoond die hoort bij de campagne van dit moment over 

het thema Water. 

Naar aanleiding van de natuursuccessen komt naar voren dat de weidevogels mogelijk onder 

druk komen te staan van veranderde regelgeving rondom het afschieten van vossen, of dat dit 

zelfs al het geval is. Juridisch blijkt ingrijpen complex te liggen. Ook wordt opgemerkt dat er geen 

waterbuffers in de regio Utrecht zitten. Natuurmonumenten heeft wel enige kleinschaligere 

initiatieven in de regio Utrecht, maar het meeste werk wordt door Staatsbosbeheer verzet pop 

dit gebied. 

 

3. De activiteiten van de LC U&V 

Het Jaarverslag van de activiteiten van de LC wordt behandeld. Dit is ook op de webpagina te 

vinden https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1646730768/2022-

03/Jaarverslag%202021%20Utrecht%20en%20Vechtplassen.pdf vinden (LINK opnemen). Een 

selectie van de activiteiten: er zijn weer enkele thematische klankbordgroepbijeenkomsten 

gehouden, de LC biedt ondersteuning aan de beheereenheid Vechtplassen bij de uitvoering van 

het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en bij het gebiedsmarketing plan ‘Bezoeken en 

beleven Vechtplassen’. 

Ook wordt een vooruitblik naar de activiteiten van de LC komend najaar gegeven. Er volgt 

minimaal nog een klankbordgroepbijeenkomst. Uiteraard ook de Ledenraad van 

Natuurmonumenten in het najaar. En de LC gaat de aandacht vestigen op de gebieden in 

nieuwsbrieven van de beheereenheden onder de titel ‘Met de Boswachter op pad’.  

Ook wordt verduidelijkt hoe leden zich kunnen aanmelden voor de Klankbordgroep. 

 

4. De samenstelling van de LC U&V 

https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1646730768/2022-03/Jaarverslag%202021%20Utrecht%20en%20Vechtplassen.pdf
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1646730768/2022-03/Jaarverslag%202021%20Utrecht%20en%20Vechtplassen.pdf


De LC is dit jaar volledig gevuld. Wel dienen zich vacatures aan voor komend jaar, dus er wordt 

een oproep gedaan om te solliciteren als LC-lid (zie de vacature: Gezocht: vrijwilliger 

ledencommissie Utrecht en Vechtplassen | Natuurmonumenten .  

 

Excursie 

Dirk-Jan van Roest, medewerker van 

Natuurmonumenten in de Vechtplassen, geeft een 

inleiding over de landbouwstrategie van 

Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil 

natuurinclusieve landbouw stimuleren. Om dit te 

realiseren werkt Natuurmonumenten samen met de 

landbouw. Voor eigen terreinen is er het programma 

‘Van Pachter naar Partner. Ook legt hij de vier 

niveaus van natuurinclusieve bedrijfsvoering uit. 

Natuurmonumenten heeft als stip op de horizon dat 

in 2030 25% van de boeren een natuurinclusieve 

bedrijfsvoering heeft en dat dit zo’n 500.000 hectare landbouwgrond betreft.  

Natuurinclusief is een begrip dat nog beter omschreven kan worden. Er zijn vele labels en 

certificeringen die in die richting gaan, zoals Planet Proof, Beter Leven, EKO. Ook is het niet exact 

hetzelfde als biologisch. Natuurmonumenten richt zich met haar activiteiten op pachters, maar ook 

op consumenten, middels bewustwording en projecten als ‘Rotterdam de Boer op’, om voedsel meer 

lokaal te produceren en mensen meer inzicht te laten krijgen in waar hun voedsel vandaan komt. 

Ook wordt de overheid benadert met het oog op regelgeving en subsidieregelingen.  

In de Vechtplassen is er een samenwerking met pachters in het veenweidegebied. Daar werkt ook 

Wij.land aan mee. Natuurmonumenten maakt afspraken met boeren over hun bedrijfsvoering. Zo 

vinden er experimenten plaats met kruidenrijk grasland, komen er bedrijfsnatuurplannen en ook 

wordt gestreefd naar langere pachtcontracten, om meer zekerheid te bieden. Hierover wordt ook 

een video vertoond (Van pachter naar partner - YouTube ).  

In deze video speelt Wilco van der Vaart en zijn 

bedrijf een rol. Na de inleiding van Dirk-Jan van 

Roest vertrekken we naar het bedrijf van Wilco 

en Renée van der Vaart. Zij geven uitgebreid 

antwoord op een – zeer plezierig en constructief - 

spervuur van vragen van de deelnemers, . Zo 

blijkt dat de bedrijfsvoering ingrijpend moestte 

moeten worden aangepast bij de omschakeling 

van gangbare naar biologische bedrijfsvoering en 

het werken als pachter van Natuurmonumenten:, 

van het te gebruiken voer, het maaibeleid, de 

wijze waarop koeien gefokt worden. Ook de 

markt komt aan bod, waarbij het zo blijkt te zijn dat met de huidige krapte op de wereldmarkt voor 

melk er nog maar een klein prijsverschil resteert ten gunste van biologische melk. Een groter 

onderscheid in prijs stuit deels op bezwaren vanuit de markt: heel veel meer biologische melk is op 

dit moment niet af te zetten aan consumenten, omdat die niet meer willen of kunnen betalen bij de 

huidige hoge inflatie. Halverwege gunnen Wilco en Renée ons ook nog een kijkje in de stal, wat 

https://www.natuurmonumenten.nl/vrijwilligersvacatures/gezocht%3A-vrijwilliger-ledencommissie-utrecht-en-vechtplassen
https://www.natuurmonumenten.nl/vrijwilligersvacatures/gezocht%3A-vrijwilliger-ledencommissie-utrecht-en-vechtplassen
https://www.youtube.com/watch?v=cmGIOBtfN5U


interessant is, maar ook als voordeel heeft dat iedereen op deze zeer warme dag uit de zon kan. 

Kortom een zeer interessante en geslaagde excursie, waarbij Wilco en Renée van der Vaart onze 

leden zeer bereidwillig en open te woord hebben gestaan en gastvrij op hun bedrijf hebben 

ontvangen. Waarvoor de LC Utrecht en Vechtplassen hen zeer dankbaar is. 


