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in het vet is 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de opgave om de Natura2000-

instandhoudingsdoelen in de Oostelijke Vechtplassen Utrecht te realiseren.  

In deze brief leest u onder andere over het watergebiedsplan, het inrichtingsplan, de Taartpunt en de 

werkzaamheden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in het kader van Life Laagveen projecten in 

dit Natura2000-gebied.  

  

Watergebiedsplan Noorderpark 

In de nieuwsbrief van 11 maart jl. stond dat het Watergebiedsplan naar verwachting voor de zomer zou 

worden vastgesteld. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen moesten er een aantal zaken nader 

onderzocht worden waardoor dit is opgeschoven. In het najaar zal het bestuur van waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht het watergebiedsplan vaststellen. Daarna krijgen de mensen die een zienswijze hebben 

ingediend een antwoord. De vaststelling van het plan zal worden gepubliceerd in het elektronische 

waterschapsblad op www.overheid.nl.  

 

Inrichtingsplan 

Sinds vorig jaar zomer werkt het programmabureau Utrecht-West in nauwe samenwerking met 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waternet aan dit inrichtingsplan op detailniveau (definitief 

ontwerp). In dit plan wordt onder andere aangegeven waar de verschillende soorten Natura2000-natuur 

zullen ontstaan, hoe diep wordt afgeplagd en waar natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Het gaat 

om de inrichting van de gronden in eigendom van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de overheid.  

Na de zomer zal dit inrichtingsplan gereed zijn. In het najaar – na vaststelling van het watergebiedsplan - 

organiseren wij weer een inloopavond, waarop u kennis kunt nemen van dit plan. Vervolgens wordt dit 

plan uitgewerkt in een bestek en worden vergunningen aangevraagd. Ter voorbereiding hiervan worden 

ook de komende periode nog meer veldonderzoeken uitgevoerd.  

 

Het afgelopen jaar hebben we met succes intensieve gesprekken gevoerd met particuliere grondbezitters 

aan de Kanaaldijk in de Oostelijke Binnenpolder om te komen tot aankoop en/of grondruil zodat er een 

groter aaneengesloten stuk natuur ontwikkeld kan worden.  
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Met de agrariërs in het Natura2000-gebied lopen nog gesprekken om passende oplossingen te zoeken 

voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. 
 

Taartpunt  

De vergunningen voor natuurinrichting van het noordelijk deel van de polder Maarsseveen, de Taartpunt, 

zijn aangevraagd. Als deze vergunningen zijn afgegeven kan de aannemer starten. Rond de start van het 

werk organiseren wij een inloopavond, waarop de omwonenden van de Taartpunt kennis kunnen maken 

met de aannemer en directievoerder en kennis kunnen nemen van de plannen. Daar worden de 

omwonenden van de Taartpunt te zijner tijd voor uitgenodigd. Dat zal rond oktober/november zijn, mits 

de vergunningen worden afgegeven. 

 

Life Laagveen  

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken aan het herstel van het laagveen in zeven gebieden in 

Nederland. Het project ‘Nieuw Leven in het veen’ (New Life for Dutch Fens) is mogelijk dankzij bijdragen 

vanuit het Europese programma LIFE Nature en subsidie van Nederlandse overheden. De Oostelijke 

Vechtplassen is een van de gebieden waar het laagveen wordt hersteld.  

 

Staatsbosbeheer gaat er op twee plekken aan de slag: in de Westbroekse Zodden en in de Molenpolder. De 

vergunningen hiervoor zijn aangevraagd. Als deze zijn verleend zullen de terreinwerkzaamheden starten.  

Staatsbosbeheer denkt dat de uitvoering in de Westbroekse Zodden in het najaar kan starten. Meer 

informatie vindt u op http://www.staatsbosbeheer.nl/nieuws en bij Thema’s Life Laagveen.  

 

Ook Natuurmonumenten denkt komend najaar in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven (ten oosten 

van de Tienhovense Plassen) met de werkzaamheden te kunnen starten. Meer informatie over de 

werkzaamheden van Natuurmonumenten vindt u op www.natuurmonumenten.nl/nieuwleveninhetveen.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Noëlle 

Van Herp, projectleider Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht per mail noelle.van.herp@utrecht-

west.com.  

Meer informatie over het project en de werkzaamheden van het programmabureau Utrecht-West vindt u 

op de website www.utrecht-west.com. 

 

 

 

 

Met vriendelijk groet,  

 

Noëlle van Herp,  

Projectleider Natura2000 

Oostelijke Vechtplassen Utrecht  

Programmabureau Utrecht-West  

Tel. 030-2582161 
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