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in het vet is 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U woont in het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Voor dat gebied hebben wij, 

gebiedscommissie/programmabureau Utrecht-West, een inrichtingsplan op hoofdlijnen gemaakt, 

waarin staat hoe de Natura2000-natuur hersteld, beschermd en behouden moet worden.  

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond op maandag 16 juni a.s. vanaf 19.30 uur in 

Partycentrum De Wilgenplas, Maarsseveensevaart 7c in Maarssen. U kunt tussen 19.30 en 21.30 

uur binnenlopen om kennis te nemen van het inrichtingsplan op hoofdlijnen en uw vragen te 

stellen.  

 

Sinds maart vorig jaar zijn we in gesprek met grondeigenaren, bewoners en andere belangrijke 

gebiedspartijen als gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO en het waterschap over 

de maatregelen die genomen moeten worden voor herstel, behoud en bescherming van de 

aanwezige N2000-natuur. Daarbij wegen we steeds zorgvuldig alle belangen af, waarbij het 

natuurdoel doorslaggevend is.  

 

Uw mening 

In het inrichtingsplan op hoofdlijnen staat in een doorkijk tot 2030 hoe invulling wordt gegeven 

aan het behalen van de Natura2000-doelen voor het Utrechtse deel van de Oostelijke 

Vechtplassen. Het beschrijft tevens de maatregelen die de komende tien jaar genomen moeten 

worden op weg naar het einddoel. Dit plan bevat de bouwstenen voor de Utrechtse inbreng voor 

het Beheerplan Natura2000 Oostelijke Vechtplassen, dat de provincie Noord-Holland in 

samenspraak met de provincie Utrecht opstelt. U kunt formeel geen bezwaar maken tegen het 

inrichtingsplan. We hechten echter veel waarde aan uw mening. Als u vindt dat het inrichtingsplan 

anders of beter kan, laat het ons dan weten. Dat kunt u ons schriftelijk kenbaar maken vóór 26 

juni 2014 per mail naar jeanette.van.dam@utrecht-west.com. We zullen alle reacties bundelen en 

schriftelijk beantwoorden naar de mensen die gereageerd hebben. De reacties en de antwoorden 
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zullen na 7 juli te vinden zijn op www.utrecht-west.com. De reacties en de antwoorden maken 

deel uit van de stukken die het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht krijgt bij 

de vaststelling van het inrichtingsplan op hoofdlijnen.  

 

Het inrichtingsplan op hoofdlijnen is vanaf 28 mei te vinden op www.utrecht-west.com. In de 

bijlage bij deze brief leest u over de Natura2000-natuurdoelen, alle (beleids)plannen en partijen 

die betrokken zijn bij de Natura2000-opgave. 

 

Wij hopen u op 16 juni te mogen ontmoeten! 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Noëlle van Herp, 

Projectleider Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

Programmabureau Utrecht-West 

Tel. 030-2582161 

 

http://www.utrecht-west.com/
http://www.utrecht-west.com/
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Natura2000 Oostelijke Vechtplassen: uniek gebied 

De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en de 

oostrand van Utrechtse Heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane meren 

en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De 

combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft een 

rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. In het gebied zijn twee 

belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar zuid loopt een gradiënt van meer 

gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west 

naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen). De Oostelijke 

Vechtplassen zijn een belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (roerdomp, 

purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange 

oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere 

moeras- en watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel). Samen met de Wieden en 

Weerribben behoren de Oostelijke Vechtplassen tot de belangrijkste laagveenmoerassen van ons 

land. 

Europese afspraken 

De staatssecretaris van EZ heeft voor Nederland ruim 160 Natura2000-gebieden aangewezen. 

Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ze maken deel uit van een 

samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond 

van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura2000 is het keren van de 

achteruitgang van de biodiversiteit. Met het aanwijzen van de Natura2000-gebieden draagt 

Nederland bij aan het netwerk van beschermde natuurgebieden in de lidstaten van de Europese 

Unie. De Oostelijke Vechtplassen maken onderdeel uit van het Natura2000-netwerk.  

Twee provincies maken een beheerplan 

Het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen ligt in de provincies Utrecht en Noord-Holland. 

De provincies spraken af dat de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland 

eindverantwoordelijk is om een beheerplan op te stellen, omdat het grootste gedeelte van dit 

Natura2000-gebied in Noord-Holland ligt. De provincie Utrecht werkt intensief mee om alle 
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informatie over het Utrechtse gedeelte aan te leveren en de Utrechtse belangen in het gebied op 

een goede manier in het beheerplan te verwerken.  

De Naura2000-beheerplannen geven aan welke maatregelen nodig zijn om deze gebieden en de 

dieren en planten die er in leven te beschermen. Voor gebruikers maken de beheerplannen 

duidelijk welke activiteiten in en om de gebieden zonder meer zijn toegestaan of onder welke 

voorwaarden. Over het algemeen geldt dat bestaande activiteiten door kunnen gaan, al kunnen 

hier wel voorwaarden aan verbonden worden. Voor nieuwe activiteiten, die schadelijk zijn voor de 

natuur, is een vergunning nodig. 

Inrichtingsplan op hoofdlijnen  

De provincie Utrecht wil zo snel mogelijk starten met herstelmogelijkheden die de achteruitgang 

van de Natura2000-natuur stoppen en daarom heeft zij aan de Gebiedscommissie Utrecht-West 

opdracht gegeven om een inrichtingsplan op hoofdlijnen op te stellen. Dit plan zal onderdeel 

uitmaken van het Beheerplan Natura2000 Oostelijke Vechtplassen, dat de provincie Noord-

Holland zal opstellen. 

In het inrichtingsplan op hoofdlijnen wordt aangegeven welke Natura2000-natuur hersteld, 

beschermd en behouden moet worden. In het gebied gaat het om behoud en/of uitbreiding van 

kranswierwateren, meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, trilvenen, veenmosrietlanden, 

blauwgraslanden en bijbehorende soorten vogels, vissen en zoogdieren.  

Dit inrichtingsplan is ook de basis voor het peilbesluit dat het waterschap in het nieuwe 

watergebiedsplan neemt. 

 

 

 

 

Krabbenscheer  Zwarte stern 

Watergebiedsplan Noorderpark 

De Natura2000-opgaven en het watergebiedsplan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een 

robuust watersysteem is immers nodig om de achteruitgang van natuurwaarden te stoppen. Eind 

2014 moet het watergebiedsplan Noorderpark (polders Achttienhoven, Maarsseveen-Westbroek, 

Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven en Gansenhoef) afgerond zijn. In een watergebiedsplan 

realiseert het waterschap doelstellingen als het voldoen aan de normen voor drooglegging, 

wateraan- en afvoer en wateroverlast. Onderdeel van het watergebiedsplan zijn nieuwe 

peilbesluiten voor de bovenstaande vier polders. Per peilvak maakt het waterschap een afweging 

voor een verantwoord peilregime. Hierbij worden de consequenties van het nieuwe peilregime 

vanuit de functies van dat peilvak (agrarisch, bebouwing, recreatie en/of natuur) nauwkeurig 

bekeken. Het inrichtingsplan op hoofdlijnen voor het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 

Utrecht geeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) informatie om het waterbeheer vanaf 

2017 zo optimaal mogelijk af te stemmen op de Natura2000-natuurdoelen waarbij rekening is 

gehouden met de andere functies. Na de uitvoering van het watergebiedsplan is de 

waterhuishouding van deze polders voor een periode van minimaal 10 jaar op orde.  
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Herstelprogramma Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 

In zeven waterrijke laagveengebieden, waaronder de Oostelijke Vechtplassen, werken 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan nieuwe kansen voor zeldzame dieren en planten. Met 

het herstelprogramma ‘Nieuw Leven in het veen’ (New Life for Dutch Fens) willen ze de 

achteruitgang een halt toeroepen. Daarvoor krijgen zij de zogenaamde LIFE+ subsidie: LIFE Nature 

is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en 

dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de 

soortenrijkdom. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura2000, het Europese netwerk van 

beschermde natuurgebieden. In de Oostelijke Vechtplassen Utrecht betreft het herstel van natuur 

op gronden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in de Oostelijke Binnenpolder van 

Tienhoven, de Molenpolder en de Westbroekse Zodden. 

In gesprek met het gebied 

Sinds maart vorig jaar zijn we in gesprek met grondeigenaren, bewoners en andere belangrijke 

gebiedspartijen als gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO en het waterschap 

over de maatregelen die genomen moeten worden voor herstel, behoud en bescherming van de 

aanwezige N2000-natuur. Daarbij wegen we steeds zorgvuldig alle belangen af, waarbij het 

natuurdoel doorslaggevend is.  

Inspraak 

Inrichtingsplan 

Het inrichtingsplan op hoofdlijnen levert bouwstenen voor het watergebiedsplan Noorderpark 

2015-2025 en voor het Beheerplan Natura2000 Oostelijke Vechtplassen, dat de provincie Noord-

Holland in samenspraak met Utrecht maakt. U kunt formeel geen bezwaar maken tegen het 

inrichtingsplan. We hechten echter veel waarde aan uw mening. Als u vindt dat het inrichtingsplan 

anders of beter kan, laat het ons dan weten. Dat kunt u ons schriftelijk kenbaar maken vóór 26 

juni 2014 per mail naar jeanette.van.dam@utrecht-west.com. We zullen alle reacties bundelen en 

schriftelijk beantwoorden naar de mensen die gereageerd hebben. De reacties en de antwoorden 

zullen na 7 juli te vinden zijn op www.utrecht-west.com. De reacties en de antwoorden maken 

deel uit van de stukken die het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht krijgt bij 

de vaststelling van het inrichtingsplan op hoofdlijnen.  

 

Watergebiedsplan 

Dit plan kent een eigen inspraakprocedure. Naar verwachting wordt het watergebiedsplan in het 

najaar voor inspraak vrijgegeven door het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 

 

Beheerplan Natura2000 Oostelijke Vechtplassen 

De afronding van de beheerplannen voor de gehele Oostelijke Vechtplassen is afhankelijk van de 

landelijke stikstofaanpak (PAS). De provincies hopen dat daar in de loop van dit jaar duidelijkheid 

over komt. Dan kan verder worden gegaan met de concept-beheerplannen. Als deze gereed zijn, 

organiseren de provincies de consultatieronde voor het hele Natura2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen waarin u kunt reageren. De consultatieronde wordt onder andere aangekondigd in 

de nieuwsbrief, op de website en in huis-aan-huisbladen. Op het ontwerp-beheerplan volgt de 

formele inspraakprocedure.  

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen via telefoonnummer 030-2583230 of per email 

jeanette.van.dam@utrecht-west.com. 

mailto:jeanette.van.dam@utrecht-west.com
http://www.utrecht-west.com/

