
Vergunningen en ontheffingen 
aangevraagd
Medewerkers van Milieuadviesbureau EcoGroen

Advies BV hebben namens Staatsbosbeheer alle

benodigde vergunningen en ontheffingen aange-

vraagd voor het project “Nieuw leven in het Veen”.

Medewerkers van adviesbureau Eelerwoude gaan

nu verder met de plandetaillering en bestekken

maken.

Nieuw leven in het veen
De geplande herstelmaatregelen vinden plaats

binnen de kaders van Natura2000, Programma-

bureau Utrecht-West en het watergebiedsplan

2017 van Waternet maar “Nieuw leven in het

Veen” heeft zijn eigen financiers en tijdspad.

Westbroekse Zodden
Ten zuiden van de Graaf Floris V-weg is gepland om

20 ha grasland ongeveer 30 cm diep af te graven in

2015-2016. Samen met de geplande peilverhoging

komt er dan kwelwater vrij in de wortelzone. Dit

om in plaats van de huidige (schapen)weiden er op

termijn blauwgrasland te krijgen. Daarnaast is het

de bedoeling om kwelwater door de achterliggen-

de petgaten te laten stromen door middel van het

plaatsen van duikers, stuwen en keerschotten. De

grond die vrijkomt is niet vervuilt en voldoet aan

de kwaliteitsklasse ‘wonen’ en deels ‘industrie’.

De benodigde vergunningen en ont-
heffingen zijn aangevraagd te weten:
Naam Bevoegd gezag

Natuurbeschermingswet Provincie Utrecht

Landschapsverordening Provincie Utrecht

Ontheffing flora/fauna R.O.N.*1

Omgevingsvergunning Gemeente De Bilt

Watervergunning Waternet

Ontgrondingenvergunning R.U.D.*2 Utrecht

*1) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
*2) Regionale Uitvoeringsdienst

Noorder Maarsseveense Plassen en
Molenpolder: Baggeren en legakker-
herstel
Het westelijk deel van de Noorder Maarsseveense

Plassen bestaat uit circa 10 ha open water in pet-

gaten. De bedoeling is om in 2015 de bagger te

verwijderen tot aan de oorspronkelijke zandbo-

dem. In totaal zal 1.200 strekkende meter legak-

kers worden hersteld. Dit staat gepland in de peri-

ode 2015-2017. De vrijkomende bagger wordt in
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oostelijke richting steeds schoner. Dichtbij de

inlaat van de Maarsseveensevaart is de bagger

met zware metalen verontreinigd dusdanig dat

het niet voor wonen noch voor industrie mag

worden gebruikt. En de bagger uit de oostelijke

petgaten mag zelfs voor wonen worden gebruikt.

Een zandlaag van meer dan een meter dik begint

circa 2 m diep onder het huidige waterpeil.

Hierdoor kunnen palen voor het herstel van de

legakkers stevig genoeg worden gezet.

De benodigde vergunningen en ont-
heffingen zijn aangevraagd te weten:
Naam Bevoegd gezag

Natuurbeschermingswet Provincie Utrecht

Landschapsverordening Provincie Utrecht

Ontheffing flora/fauna R.O.N.*1

Omgevingsvergunning Gemeente Stichtse 

Vecht

Watervergunning Waternet

Ontgrondingenvergunning R.U.D.*2 Utrecht

*1) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
*2) Regionale Uitvoeringsdienst

Tijdspad
aug/sept.’14: Plannen verder uitwerken

sept/okt ‘14: Werkbestekken opstellen

sept/okt ’14: Vergunningen/ontheffingen 

verkregen

sept/okt ’14 Info-avond Molenpolder

dec. ’14: Aannemers bekend

2015-2017: Uitvoering werkzaamheden

Tijdens het broedseizoen (15 mrt tot 15 juni voor

grasland; 15 mrt tot 15 juli indien zaagwerk) lig-

gen de werkzaamheden stil.

Hinder
Voor u als omwonenden/gebruikers ontstaat de

mogelijke hinder vanaf 2015 door transport van

bagger en/of grond.

Afgelopen juni is krabbenscheer tussen de 15 

vlotten in de Westbroekse Zodden gelegd. Het

maken en leggen van de vlotten inclusief de 

krabbenscheer is betaald uit het LIFE-budget. 

Het onderzoek naar de verlanding loopt en wordt

gedaan door B-WARE. Onderzoekcentrum B-WARE

is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische

Ecologie & Milieubiologie, welke deel uitmaakt

van het onderzoekinstituut IWWR (Institute for

Water and Wetland Research) van de Radboud

Universiteit Nijmegen. In terrein van

Natuurmonumenten zijn 30 vlotten onderdeel van

dit onderzoek.

Meer info:

www.staatsbosbeheer.nl/nieuwleveninhetveen 
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