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Veel daadkracht gewenst!

Een paspoort voor Utrechtse Vecht en Weiden

De Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden staat in de startblokken om haar verantwoordelijkheid op te pakken. Ik feliciteer de commissie van harte en wens haar vooral veel daadkracht toe! Want de provincie
Utrecht gaat heel ver in het geven van verantwoordelijkheid aan de gebieden zelf om mee te werken en te beslissen. De provincie wijst doelen
aan en stelt middelen beschikbaar, maar het werk wordt uitgevoerd door
de Utrechtse Vecht en Weiden.

Heb je dan straks een paspoort nodig om het gebied van de Vechtstreek en
Noorderpark te betreden?
Nee dat niet, maar de vele projecten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie en sociaal economische vitaliteit worden voortaan
gezamenlijk door het gebied aangestuurd en uitgevoerd. Partijen gaan
veel meer dan vroeger, formeel en intensief samenwerken. De mensen
die zich hiermee gaan bezighouden, stellen zich graag door middel van
dit paspoort aan u voor.

Sinds 2007 werken we in heel Utrecht met Gebiedscommissies. Utrechtse
Vecht en Weiden is de op één na jongste commissie. Formeel geef ik, als
gedeputeerde, de Gebiedscommissie opdracht om doelen te behalen op
het gebied van natuur, milieu, water, landbouw, landschap en cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid in het landelijk gebied, maar de Gebiedscommissie bepaalt grotendeels zelf hoe zij die opdracht uitvoert. En
daarmee wens ik u veel succes toe!
Drs. R.W. Krol
Gedeputeerde provincie Utrecht

Legitimatie, identiteit en toegang
Met een paspoort legitimeer je je niet alleen, maar het is ook een bewijs
dat je tot een specifiek gebied behoort (identiteit). Bovendien geeft een
paspoort toegang tot een scala aan mogelijkheden in een gebied.
Met dit paspoort ‘legitimeren’ de leden van de Gebiedscommissie en van
de Agendacommissie van het Gebiedsplatform zich. Ook geven ze hun
identiteit prijs: ze vertellen wie ze zijn, welke rol ze vervullen, waar ze
voor staan en welke ambitie ze hebben. Ook proeft u in hun woorden de
waardering en trots die het gebied rond de Vecht en het Noorderpark bij
hen oproept.
Lid zijn van de Gebiedscommissie en van de Agendacommissie van het
Gebiedsplatform geeft toegang tot mogelijkheden, maar ook tot de opdracht om het gebied verder te ontwikkelen. De provincie Utrecht heeft
doelen vastgesteld voor dit gebied, de leden werken die doelen met veel
enthousiasme uit. Ze willen daarbij alle private en publieke partijen betrekken. Want bij gebiedsontwikkeling is samenwerken echt een must!
Samen maken we de Utrechtse Vecht en Weiden nog mooier!
Ik heb veel vertrouwen in een goede samenwerking.

Drs. J.W. Verkroost
Voorzitter van de Gebiedscommissie
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De Gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden
Binnen de Vechtstreek is in april 2008 de gebiedsvisie Vechtstreek voltooid. Dit
document geeft een beeld van de wensen van een deel van het gebied en de
opgaven vanuit de verschillende programma’s. Tijdens de laatste vergadering
van de stuurgroep gebiedsvisie Vechtstreek, heeft de heer Verkroost -wethouder te Maarssen- het bestuurlijke trekkerschap op zich genomen om een Gebiedscommissie te formeren voor het gebied Utrecht Midden-Noord.
Het AVP gebied Utrecht Midden-Noord omvat de vijf gemeenten, Loenen, Breukelen, Maarssen, Utrecht en de gemeente De Bilt. In de gebiedsvisie Vechtstreek
zijn de gemeente De Bilt en de Landinrichting Noorderpark nog niet opgenomen. Bij de oprichting van de Gebiedscommissie ligt de nadruk vooral op uitvoering van projecten. Toch zal het nodig zijn om met een “korte slag” ook de
inzichten en belangen van de gemeente De Bilt en het Noorderpark in de genoemde gebiedsvisie te integreren. Dit zal dan ook een van de activiteiten zijn
die de Gebiedscommissie in 2009 gaat oppakken.
Om te komen tot een Gebiedscommissie heeft op 20 juni 2008 een “raadpleging van het gebied” plaatsgevonden. Met een groot aantal partijen uit Utrecht
Midden-Noord is gesproken over de wensen en ideeën die er leven betreffende
de organisatie, de omvang, de taakstelling en het ambitieniveau van de op te
richten Gebiedscommissie. Met behulp van een stemcomputer werd de mening van de aanwezigen gepeild. De inbreng van de aanwezigen is vertaald in
een notitie “Organisatiemodel Gebiedscommissie AVP Utrecht Midden-Noord”.
Deze notitie is vervolgens op 17 september 2008 met de betrokken partijen besproken. De reacties waren overwegend positief en met een aantal kleine aanpassingen ziet het organisatiemodel er als volgt uit.

Utrechtse Vecht en Weiden
Beleving van natuur en historie
Gebiedscommissie AVP Utrecht Midden-Noord
Samenstelling per 31 januari 2009
Het Algemeen Bestuur bestaat uit 14 leden met stemrecht en 3 leden als
adviseur.
Het Dagelijks Bestuur heeft vier leden (inclusief secretaris)
5 gemeenten (incl. voorzitter)
Gemeente Maarssen: Jaap (J.W.) Verkroost - voorzitter - lid db
Gemeente Loenen: Margot (M.E.C.) Rehbock-Beijers - portefeuille Groene
Ruggengraat
Gemeente Breukelen: Bert (G.C.) Nagel - portefeuille Recreatie
Gemeente De Bilt: Arie-Jan (A.J.) Ditewig - portefeuille Voorlichting en
Communicatie
Gemeente Utrecht: Harm (H.H.) Janssen - portefeuille Nieuwe Hollandse
Waterlinie
1 waterschap
AGV: Pieter (P.N.) Kruiswijk
3 beheerders / bezitters
- natuurgebieden: SBB: Pim (P.G.) Louwaars
- buitenplaatsen en landgoederen
		 UPG: Bertien (A.E.C.) Koole-Quarles van Ufford - portefeuille
		 Verkeer en Infrastructuur
- agrarische sector / LTO: LTO - Noord: Teus (T.) Spelt - lid db
1 LC Noorderpark: Bert (L.C.) Groen
De 4 gebiedsthema’s zijn:
1) agrarisch natuurbeheer: ALNV Vechtvalei: Henk Jan (H.J.) Soede
2) cultuur en cultuurhistorie: Cultuurplatform: Lucile (L.A.C.) van Tuyll van
		 Serooskerken
3) natuur en milieu: Natuur en Milieufederatie Utrecht: Joris (J.) Hogeboom
4) landschap en planologie: VPC: Luuc (L.) Mur - lid db
3 adviseurs (secretaris, prov. Utrecht, prov. Noord-Holland)
Provincie Utrecht: Maaike (M.) de Wit
Provincie Noord-Holland: Hans (H.) Groot
Secretaris: Herman (H.H.) Ruiter - lid db
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De heer drs. J.W. Verkroost

De heer H. Janssen

Voorzitter Gebiedscommissie namens gemeente Maarssen

Lid Gebiedscommissie namens gemeente Utrecht

“De samenhang tussen Vechtstreek en Noorderpark is groot.”

“Niet teveel praten, maar doen.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Gedeputeerde Staten hebben mijverzocht als bestuurlijk trekker een Gebiedscommissie te vormen. Namens de gemeente Maarssen ga ik deelnemen in deze
commissie. Ik heb er vreselijk veel zin in en ga mijn schouders er echt onder
zetten.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Als wethouder van de gemeente Utrecht ben ik voorzitter van de Enveloppecommissie Kraag van Utrecht en houd ik me bezig met de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de forten aan de noordkant van de stad. Wat we doen op de forten
hangt samen de thema’s natuur en recreatie. Ik wil de belangen van de forten
en de Waterlinie verbinden met andere processen die in de Gebiedscommissie
aan de orde komen.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Nu zijn het eigenlijk nog twee gebieden: Vechtstreek en Noorderpark. De uitdaging is om gezamenlijk tot één gebiedsvisie te komen. Ik zie daarvoor prima
kansen, de animo om er bij te horen en mee te doen is groot. De samenhang
tussen Vechtstreek en Noorderpark is groot, bijvoorbeeld op het gebied van
recreatie, natuur en milieu, agrarisch gebruik en cultuurhistorie.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Dat we meer mét elkaar doen, dan tegen elkaar! Er zijn veel partijen, er spelen
veel belangen, het wordt nog een hele toer om die op elkaar af te stemmen. De
uitdaging is ook om niet teveel te praten, maar vooral te doen.”

Dit raakt me persoonlijk:
“De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als kleine jongen vond ik al dat die forten iets
geheimzinnigs hadden. Nu weet ik dat het groepsschuilplaatsen zijn. Door ze
open te stellen kun je de geschiedenis van het gebied ervaren en het landschap
beleven. Bijna alle forten heb ik bezocht.”

Dit raakt me persoonlijk:
“Fort aan de Klop, een van de allermooiste forten die bestaat. Tien jaar geleden
was dit fort totaal niet toegankelijk, nu kan iedereen er bijvoorbeeld op zondagmiddag een biertje drinken of picknicken. Het is een prachtige verstilde plek in
een grote, drukke stad.”

Mijn droom voor 2010:
“Dat we er staan als club. Dat we onze afzonderlijke agenda’s even vergeten en
denken vanuit een agenda voor het gehele gebied. Dat we projecten van de
grond krijgen die we als gemeenten afzonderlijk niet kunnen doen, maar wel
als Gebiedscommissie.”

Mijn droom voor 2010:
“Ik droom altijd optimistisch, dus mijn droom is dat ik in 2010 een fietstocht kan
maken langs projecten die we als Gebiedscommissie hebben gerealiseerd. Nog
een droom: dat de aansluiting van de forten op het omringende gebied vloeiend wordt.”

6 - PASPOORT UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN

PASPOORT UTRECHTSE VECHT EN WEIDEN - 7

Mevrouw M.E.C. Rehbock-Beijers

De heer G.C. Nagel

Lid Gebiedscommissie namens gemeente Loenen

Lid Gebiedscommissie namens gemeente Breukelen

“Aandacht houden voor wat al bereikt is.”

“Zuinig zijn op ons mooie, open gebied”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Als wethouder in Loenen heb ik o.a. ruimtelijke ordening en monumentenzorg in
mijn portefeuille, onderwerpen die beïnvloed worden door ontwikkelingen in het
landelijk gebied. Als partijen in het gebied overlegden we in het verleden natuurlijk
wel, maar niet in deze opzet. In deze commissie gaan we heel gericht met elkaar spreken over de Vechtstreek en het Noorderpark en nemen we gezamenlijk beslissingen.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Als wethouder in Breukelen heb ik water, natuur en landschap in mijn portefeuille. Ik zit al in behoorlijk wat commissies die met deze onderwerpen te maken hebben. Nu is daar dus de Gebiedscommissie bijgekomen.”

Grootste uitdaging voor Utrechtse Vecht en Weiden:
“Geen eenheidsworst maken van de Vecht, maar aandacht houden voor wat al is bereikt in de Vechtstreek. De vier categorieën Vecht zijn wat mij betreft een goed startpunt. Rond Muiden heb je de ‘Zuiderzee-Vecht’, tot Loenen de ‘boeren-Vecht’, daarna de ‘heren-Vecht’ met de buitenplaatsen en in de overloop naar het meer stedelijk
gebied de ‘park-Vecht’. Boerenerven met hun specifieke erfbeplanting en bebouwing
bijvoorbeeld zijn als landschapselement uniek en het behouden meer dan waard.
De uitdaging is om te blijven inzetten op het behoud van de diversiteit van dit gebied en ontwikkelingen te sturen in de door ons als commissie gewenste richting”.
Dit raakt me persoonlijk:
“Ik kom uit Rotterdam, ben eigenlijk een stadsmens. Wat me raakt is dat op nog
geen vijftien kilometer van Amsterdam het levenstempo lager ligt en je een zekere saamhorigheid treft, die zeer aangenaam is. De hectiek van de stad valt van
je af en dat vind ik een verademing”.

Grootste uitdaging voor Utrechtse Vecht en Weiden:
“Om de natuur te behouden. En daaronder versta ik ook het agrarische gebied,
boerenbedrijven zijn één van de dragers van het mooie landschap hier. Wat we
hebben, moeten we proberen te behouden. Soms moet je het lef hebben om
hier en daar iets aan te passen, maar op dit open gebied moet je zuinig zijn.”
Dit raakt me persoonlijk:
“De Vecht. Ik kan de hele Vechtstreek uittekenen, iedere kronkel, elke bocht. Als
ik ’s morgens wakker word en ik doe mijn gordijn open, kijk ik uit op de Vecht.
Ik woon op de boerderij waar ik geboren ben. Dat is een voorrecht waarvan ik
nog elke dag geniet.”
Mijn droom voor 2010:
“Ik ben geen dromer en een jaar vooruit kijken kan niemand. Kon u vantevoren
bedenken wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft? Maar als ik dan toch een
wensbeeld moet formuleren: laten we zuinig zijn met het groen in het buitengebied.”

Mijn droom voor 2010:
“Dat is al over een jaar! Ik hoop dat we in 2010 tenminste één project kunnen
uitvoeren. Ik zou het bijvoorbeeld al een grote verbetering vinden als er geen
autobanden meer op boerenerven mogen worden gebruikt”.
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De heer drs. A.J. Ditewig

De heer P.N. Kruiswijk

Lid Gebiedscommissie namens gemeente De Bilt

Lid Gebiedscommissie namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

“De uitdaging is: stevig de regie nemen.”

“In samenspraak met het gebied beslissingen nemen.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Ik was niet van meet af aan betrokken bij het tot stand komen van de Gebiedscommissie, die eer is voor anderen. Bij de indeling van onze provincie in
AVP(Agenda Vitaal Platteland)-gebieden, was het deel De Bilt/Noorderpark nog
niet ingevuld. Mij is gevraagd dit deel te vertegenwoordigen in de Gebiedscommissie.
Ik wil vooral de samenhang tussen de Vechtstreek en het Noorderpark benadrukken, als weidegebied en als overgangsgebied naar de Heuvelrug.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil ik me inzetten voor een robuust en kwalitatief goed watersysteem. Ook landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische waarden zijn voor ons van belang. Van varende en fietsende
voorbijgangers tot wandelende omwonenden: iedereen profiteert hiervan.
Door duidelijke keuzes te maken, kan de agrarische sector goed blijven boeren.
En dat levert meerwaarde op voor het zo kenmerkende Vechtlandschap. En dit
heeft een positief effect op de beleving van de eigen bewoners en voor recreanten.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Op het gebied ligt een behoorlijke bestuurlijke druk. De uitdaging is om als
Gebiedscommissie stevig de regie te nemen, om zo authentieke kwaliteiten van
het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken. Ook kunnen we in de
Gebiedscommissie tot een grotere samenhang van activiteiten komen op het
gebied van recreatie.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Westbroek, de parel van het Noorderpark. Het karakter van dit oude, maar nog
steeds vitale, streekdorp is volledig bewaard gebleven. Ik fiets en wandel er regelmatig.”
Mijn droom voor 2010:
“Ik hoop dat we in 2010 de slag van beleid naar uitvoering hebben gemaakt.”
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Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Door een goede onderlinge afstemming kunnen de vele prachtige initiatieven
met elkaar worden verweven. Zo bereik je een hogere kwaliteit tegen minder
kosten. Wie weet komt de Vechtstreek ooit op de Werelderfgoedlijst te staan!”
Dit raakt me persoonlijk:
“Ik wil me inzetten voor de ontwikkeling van dit mooie Vechtgebied, als bewoner, maar ook als bestuurder!”
Mijn droom voor 2010:
“Dat dit programma niet alleen een droom is en blijft, maar ook werkelijkheid
wordt en de kwaliteit van dit gebied op een hoger niveau brengt. Dan heb ik het
over de kwaliteit van wonen, werken en recreëren.”
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De heer P.G. Louwaars

Mevrouw A.E.C. Koole-Quarles van Ufford

Lid Gebiedscommissie namens Staatsbosbeheer

Lid Gebiedscommissie namens Utrechts Particulier Grondbezit

“Compromissen bereiken waarvan we allemaal blij worden.”

“Infrastructuur heeft mijn bijzondere interesse.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Mijn rol in het algemeen zal zijn het behartigen van de natuurbelangen. Een van
de taken van de Gebiedscommissie zal mijns inziens het vormgeven van het natuurbeleid van de provincie Utrecht zijn. Voor de Utrechtse Vecht en Weiden betekent dit dat de ecologische hoofdstructuur en Groene Ruggengraat van belang
zijn. In de provincie Utrecht zijn verschillende Gebiedscommissies actief. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben als terreineigenaren afgesproken dat
de organisatie die het meeste eigendom heeft in een bepaald gebied, als vertegenwoordiger plaatsneemt in een Gebiedscommissie. Als districtshoofd Groene
Hart van Staatsbosbeheer, zit ik hier dus mede namens Natuurmonumenten.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Behalve cultuurhistorie en landschap heeft infrastructuur mijn bijzondere interesse. In de brainstormsessies over de Gebiedsvisie was ik actief deelnemer in de
themagroep over dit onderwerp. Het is van essentieel belang dat het verkeer in
goede banen wordt geleid. Voor de natuur, bewoners en recreanten.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Goede onderlinge afstemming bij het realiseren van het natuurbeleid van de
provincie Utrecht, zodat je een inrichting van het gebied krijgt waar de bewoners jaren mee vooruit kunnen. De uitdaging is om in plaats van tegenover elkaar te gaan staan, compromissen te bereiken in de Gebiedscommissie waarvan
we uiteindelijk allemaal blij worden.”
Dit raakt me persoonlijk:
“De natuurgebieden van Staatsbosbeheer in dit gebied, bijvoorbeeld in de polder Westbroek. Daar heb je trilveen, heel bijzonder omdat er veel zeldzame
planten groeien. Als je daar op de grond staat, danst de bodem onder je voeten.
Een unieke ervaring.”
Mijn droom voor 2010:
“Stukken natuur meer toegankelijk maken voor het grote publiek, zodat er gefietst en gewandeld kan worden. Het realiseren van natuur voor mensen.”
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Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Kwaliteitsrecreatie ontwikkelen in de Vechtstreek, fietsers en wandelaars meer
de kans geven rustig en veilig te genieten van dit gebied. Wegen autoluw maken door sluipverkeer te weren en bij grotere wegen transferia aanleggen met
parkeerplaatsen en faciliteiten als fietsenverhuur. Tegelijkertijd hebben agrariërs in dit gebied juist last van de smalle weggetjes. Daar moet ook een modus
voor gevonden worden.”
Dit raakt me persoonlijk:
“De ongereptheid van delen van de Vecht, de stukken waar mensen nog niet
aan geknutseld hebben. Ik hoop dat mensen bereid zijn zich aan te passen aan
het landschap of het dorp waar ze wonen. Te vaak gaat het andersom: natuur,
landschap en cultuurhistorie zijn ondergeschikt gemaakt aan het kortetermijnbelang van mensen.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat we concreet vooruitgang geboekt hebben. Verschillende overheden stellen geld beschikbaar om plannen uit te voeren, nu kunnen we echt iets bereiken. Ik heb het gevoel dat er echt daadkracht in deze Gebiedscommissie zit,
iedereen is ervan doordrongen dat dit waardevolle gebied verzekerd moet zijn
van een goede toekomst.”
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De heer T. Spelt

De heer L.C. Groen

Lid Gebiedsplatform namens LTO-Noord

Lid Gebiedscommissie namens Landinrichting Noorderpark

“Als landbouwsector niet de hakken in het zand zetten.”

“Laat Marokkaanse gezinnen lekker picknicken in de Ruigenhoek.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“LTO-Noord Utrecht heeft mij voorgedragen, maar dat wil niet zeggen dat ik er
alleen voor het Noorderpark zit. Ik zet me in voor de belangen van de boeren
in het gehele gebied. Het is belangrijk om niet uitsluitend gericht te zijn op je
eigen sector, daarom maak ik me juist sterk om de agrarische sector een mooie
plaats te geven in een groter geheel.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“We hebben afgesproken dat de gemeenten een dragende rol hebben in de
Gebiedscommissie, mijn rol is dus beperkt. Natuurlijk ligt mijn hart bij het Noorderpark, maar het algemene belang van het gehele gebied staat voorop. Ik loop
al heel lang mee als bestuurder, ik ken mijn verantwoordelijkheid.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“In dit gebied worden functies als natuur en cultuurhistorie onvermijdelijk versterkt. Je kunt als landbouwsector de hakken in het zand zetten, maar je kunt
ook proberen een verbetering van de landbouwstructuur eruit te slepen. Want
als de boel op slot gaat, is er ook geen ruimte voor de landbouw om uit te breiden. De uitdaging is om te vechten voor een plek voor de landbouw.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Ik woon op de boerderij waar ik geboren ben. Mijn vrouw, onze kinderen en ik
voelen ons hier thuis. Ik ben blij dat ik mag wonen en werken in deze prachtige
streek.”
Mijn droom voor 2010:
“Ik heb twee dromen. De eerste is dat de landinrichting in het Noorderpark is
afgerond. De boeren verkeren nu vaak nog in een onzekere positie als het gaat
om de keuze tussen verbreden of uitbreiden. Als er duidelijkheid komt, kan de
sector weer vooruit kijken naar de toekomst. De tweede droom is dat ik 2010 net
zoveel kennis heb van de landbouw in de Vechtstreek als van die in het Noorderpark.”
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Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Het landelijk gebied tussen Utrecht en Hilversum beschermen. Met de natuur
om ons heen kunnen we maar één keer iets fout doen, herstellen lukt bijna
nooit. De natuur is van oorsprong een zwakke partner, wij moeten er voor zorgen dat de belangen van deze partner niet onderop komen te liggen.”
Dit raakt me persoonlijk:
“In het Noorderpark kan ik mijn wortels tot gelding brengen. Ik heb mijn hele
leven in dorpen gewoond, voel mezelf een plattelander. Mensen hier zijn behoudend, nieuw hoeft niet altijd goed te zijn. En toch hebben we samen bereikt
dat er nieuwe natuur komt die aansluit bij de cultuurhistorie van dit gebied, dat
er ruimte is gebleven voor boerenbedrijven, dat de belevingswaarde van het
gebied toeneemt.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat bijvoorbeeld Marokkaanse gezinnen uit Overvecht op een zomerdag lekker kunnen picknicken in de Ruigenhoek. Nu staan er alleen nog bosjes en bomen, het moet een prachtig recreatiegebied worden met ligweiden, wandelpaden, fietsroutes en kanoroutes.”
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De heer H.J. Soede

Mevrouw L. van Tuyll van Serooskerken

Lid Gebiedscommissie voor Agrarisch Natuurbeheer

Lid Gebiedscommissie voor Cultuur en Cultuurhistorie

“Agrarisch natuurbeheer is garantie voor open landschap.”

“Als ik naar een weiland kijk, zie ik een verhaal.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Als voorzitter van de Agrarische Natuur- en Landschapvereniging Vechtvallei
was ik al eerder betrokken bij ontwikkelingen in het gebied, dat verklaart mijn
deelname aan de Gebiedscommissie. Op deze plek vertegenwoordig ik zowel
de ANLV Vechtvallei als Noorderpark en de Utrechtse venen. Ik wil het agrarische natuurbeheer een duidelijke plek geven in allerlei bestaande en nieuwe
ontwikkelingen.”

Mijn rol in Utrechtse Vecht en Weiden:
“Vanuit mijn familiegeschiedenis voel ik me niet alleen verbonden met Slot Zuylen, maar vooral ook met het gehele buitengebied. Ik wil er aan meewerken om
dat te behouden en open te stellen. In de Gebiedscommissie krijg ik de portefeuille Cultuur en Cultuurhistorie.”

Grootste uitdaging voor Utrechtse Vecht en Weiden:
“Om het landschap open en groen te houden, met gezonde agrarische ondernemingen die dat landschap bewaken en bewaren. Agrarisch natuurbeheer is
de beste garantie voor een open landschap met koeien in de wei. Belangrijk is
dat we flink investeren in bijvoorbeeld onderhoud en beheer van bestaande en
nieuwe paden.
De uitdaging is ook meer bedrijven en grondeigenaren zover te krijgen dat zij
delen van hun land en bedrijf openstellen voor burgers, zodat die kunnen genieten van het open platteland.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Ik heb zelf een biologisch melkveebedrijf met 55 koeien. Het mooiste is als ik
midden in de polder sta, koeien en weidevogels om me heen, hoog boven in de
lucht een vliegtuig en aan de horizon de Amsterdam Arena, de bebouwing van
Utrecht en Hilversum. Die combinatie van landelijk en stedelijk, fantastisch!”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Dat is echt om het kleine beetje landschappelijk erfgoed dat we hebben, te behouden en toegankelijk te maken. We moeten ons erfgoed beschermen tegen
oprukkende woningbouw. Ieder dorp zou zijn eigen culturele erfgoed moeten
inventariseren en beschermen.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Als ik naar een weiland kijk, zie ik een verhaal. De kavelgrootte, de vorm, de
hoogte, de sloten: er gaat geschiedenis achter schuil en daar word ik enthousiast van. Geschiedenis is de basis waarop een gebied zich verder kan ontwikkelen. Daar komt bij dat ik een buitenmens ben, een plattelander.”
Mijn droom voor 2010:
“De Gebiedscommissie vertegenwoordigt veel verschillende partijen, met een
schat een ervaring en expertise. Mijn droom is dat het ons lukt om met respect
al die verschillende belangen te wegen en gezamenlijk te komen tot oplossingen. Als we deze kans als gebied verspelen, zijn we straks misschien overgeleverd aan een overheid die zelf van alles gaat bedenken.”

Mijn droom voor 2010:
“Ik slaap heel vast en droom eigenlijk nooit. Maar als ik iets moet wensen: dat de
tijd tussen het opstellen van een gebiedsvisie en de uitvoering ervan kort is.”
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De heer J. Hogenboom

De heer L. R. Mur

Lid Gebiedscommissie voor Natuur en Milieu

Lid Gebiedscommissie voor Landschap en planologie

“Natuur en recreatie zijn tot elkaar veroordeeld.”

“Natuur- en cultuurwaarden niet scheiden.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Als Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn we actief in diverse Gebiedscommissies, we doen ook graag mee in Utrecht Midden-Noord. We waren al
betrokken bij de landinrichting van het Noorderpark , dus bij een deel van het
gebiedsproces. Ik zie voor mezelf twee taken. De eerste is de belangen van natuur en milieu behartigen, de tweede is lokale natuur- en milieugroepen betrekken bij het gebiedsproces, zodat zijn hun gebiedskennis kunnen inbrengen.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Ik zie mezelf als kwaliteitsbewaker van alle waarden in de Vechtstreek, dus
zowel natuur- als cultuurwaarden. Ik ga voor de kwaliteit van het totaalbeeld.
Dertig jaar geleden werd ik als deskundige op het gebied van waterkwaliteit gevraagd om input te geven aan de Vechtplassencommissie. Van het een komt het
ander, nu zet ik me in voor landschap en planologie in de Gebiedscommissie.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Voortvarend uitvoering geven aan de ambities voor het gebied, zoals het versterken van de natuur. Daarvoor is een breed draagvlak, de praktijk is weerbarstig. Belangen als natuur en recreatie lijken soms strijdig, maar zijn ook tot elkaar
veroordeeld. Natuur ontwikkel je mede om mensen ervan te laten genieten. En
als je bepaalde zones van natuurgebieden openstelt voor recreatie, ontstaat er
draagvlak om natuur te beschermen. Als Gebiedscommissie moeten we in staat
zijn deelbelangen te overstijgen.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Het weidse, open Hollandse landschap in het Noorderpark. Het is een geliefd
landschap, mensen komen er graag wandelen en fietsen. Maar het is ook enorm
kwetsbaar voor verrommeling, bijvoorbeeld door tuincentra en bedrijfsgebouwen aan de stadsrand.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat er in de Gebiedscommissie een teamgeest is ontstaan, dat we elkaar opzoeken en knopen doorhakken. En dat we daarvan de eerste resultaten kunnen
laten zien, bijvoorbeeld de natuurverbinding met de Venen.”
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Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Dat we de bestaande kwaliteit kunnen behouden en verbeteren. Dat er een
kwaliteitsvisie voor het gehele gebied komt, zodat er eenheid en samenhang
ontstaat in de aanpak van bijvoorbeeld verouderde industrieterreinen of teloorgegane natuurgebiedjes.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Wat mij fascineert is dat de Vecht twee totaal verschillende gezichten heeft:
een open deel in het noorden waar je kilometers ver kunt kijken en een besloten
deel in het zuiden waar je vanaf de rivier aankijkt tegen een gesloten front van
bomen en buitenplaatsen. Vooral de overgang tussen open en besloten boeit
me, er zit maar een paar kilometer tussen.”
Mijn droom voor 2010:
“Nu is de provincie nog vaak regisseur van ontwikkelingen in het gebied. Het
zou mooi zijn als dit straks meer vanuit de streek zelf komt. Daarvoor is meer samenwerking noodzakelijk. Ik hoop dat gemeenten bijvoorbeeld komen tot een
gezamenlijke welstandscommissie, die een visie formuleert over waar, wanneer
en hoe je moet bouwen langs de Vecht.”
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Status van adviserende leden Gebiedscommissie
Binnen de Gebiedscommissie kennen we drie adviserende leden. Dit zijn
leden die adviseren vanuit hun “ambtelijke” functie. Zij hebben geen stemrecht omdat zij feitelijk niet door het gebied zijn aangewezen.
Rol adviserende leden Gebiedscommissie:
1. De vertegenwoordiger van de provincie Utrecht is ambtelijk opdrachtgever van de Gebiedscommissie en vormt ook de verbinding tussen het
gebied en de provinciale organisatie.
2. De provinciale vertegenwoordiger van Noord-Holland heeft vooral tot
taak de verbinding met Noord-Holland te bevorderen en bijvoorbeeld
goede voorbeelden uit Noord-Holland onder de aandacht te brengen
van het Utrechtse (en omgekeerd).
3. De secretaris van de Gebiedscommissie is tevens hoofd van het programmabureau en heeft vooral als taak de Gebiedscommissie te ondersteunen.

Mevrouw M. de Wit
Ambtelijk opdrachtgever van de Gebiedscommissie

“Samen met partijen doelen realiseren.”
Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Formeel ben ik ambtelijk opdrachtgever van de Gebiedscommissie voor het
behalen van doelen op het gebied van recreatie, natuur, cultuurhistorie, landbouw en leefbaarheid. Gebiedscommissies hebben zelf grotendeels de vrijheid
om te bepalen hoe ze die doelen realiseren. Mijn rol is vooral: samen met partijen kijken hoe de doelen gerealiseerd kunnen worden.”
Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Ik zie twee uitdagingen. De eerste is de kwaliteit van het landelijk gebied behouden en ontwikkelen. De druk van de omliggende steden op het gebied is
groot. De tweede uitdaging is meer evenwicht te krijgen in het gebruik van het
gebied door recreanten. Je hebt stukken met massale recreatie en gebieden
waar het rustiger is. Meer spreiding kan de kwaliteit van recreatie ten goede
komen.”
Dit raakt me persoonlijk:
“De weidsheid van het gebied, het van me af kunnen kijken, bijvoorbeeld in het
Noorderpark. Maar ook de cultuurhistorisch waardevolle elementen rond de
Vecht en in de Waterlinie. Dat laatste was destijds een ingenieus ontwerp, een
geheim wapen, dat wij nu weer verder zichtbaar willen maken. Echt geweldig!”
Mijn droom voor 2010:
“Dat het de Gebiedscommissie lukt haar verantwoordelijkheid op te pakken om
de doelen gerealiseerd te krijgen. Mij droom is dus dat de uitvoering in volle
gang is.”
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De heer H. Groot

De heer H.H. Ruiter

Adviseur Gebiedscommissie namens provincie Noord-Holland

Adviseur Gebiedscommissie, hoofd Programmabureau

“Samenhang van natuur, landbouw en recreatie essentieel.”

“Uitvoering, daar gaat het uiteindelijk om.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Ik werk bij de provincie Noord-Holland als projectmanager van De Groene Uitweg. Dit programma beoogt de landschappelijke kwaliteit van de Vechtstreek,
inclusief het gebied rond Abcoude en Loenen, te behouden en te versterken. Er
zijn dus raakvlakken met zaken die in Utrechtse Vecht en Weiden spelen, daarom ben ik gevraagd als adviseur van de Gebiedscommissie.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Ik ben aangesteld als hoofd Programmabureau, dat is de ondersteunende organisatie voor de Gebiedscommissie en het Gebiedsplatform. Concreet betekent dat bijvoorbeeld het voorbereiden van de vergaderingen, het begeleiden
van subsidieaanvragen voor projecten en het beoordelen of projecten daadwerkelijk bijdragen aan de door de provincie vastgestelde doelen in de Agenda
Vitaal Platteland.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Als je een gebied open en groen wilt houden, is de samenhang van de dragers
van het landschap essentieel. De dragers van het landschap zijn natuur, landbouw en recreatie. De uitdaging is om die samenhang steeds te zoeken.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Het Naardermeer. Dat is een schitterend natuurgebied met zeer hoge natuurwaarden, heel helder water, ondanks de nabijgelegen snelweg en een spoorlijn
die er dwars doorheen loopt. Zo mooi kan Nederland toch nog zijn.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat er voor de hele Vechtstreek een gedeelde, en met name door de regio gedragen visie ligt voor een open en groene Vechtstreek. En dat er een concreet
uitvoeringsprogramma voor die visie komt, waarvoor voldoende financiële mogelijkheden kunnen worden aangeboord.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“De centrale thema’s in ons gebied zijn natuur, recreatie en cultuurhistorie. De
uitdaging is om een gezamenlijke visie te formuleren en die steeds voor ogen
te houden. Alle partijen zullen concessies moeten doen, want het gaat om de
samenhang en het grote geheel.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Bij wijze van spreken kun je hier op een vierkante kilometer de geschiedenis van
het gebied zien, van ver voor Christus tot pakweg vijftig jaar geleden. Mensen weten
dat en zijn er trots op, dat is een heel mooi gegeven. In het landschap vind je sporen
van de ijstijd, de ontwatering naar de zee via de Vecht, de middeleeuwse ontginning
waaruit het slagenlandschap is ontstaan, de successen van de VOC met als resultaat
de landgoederen en niet te vergeten het “geheime” verdedigingsstelsel uit de negentiende eeuw, de forten en inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.”
Mijn droom voor 2010:
“Uitvoering! Voor mij is 2010 eigenlijk overmorgen. Het is mooi als er in 2010
een stevige commissie staat die druk bezig is met de daadwerkelijke uitvoering.
Want daar gaat het uiteindelijk om.”
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De Gebiedscommissie heeft behoefte aan een overlegvorm met “het gebied”. Met als doel te kunnen klankborden en informatie te kunnen uitwisselen. Een zgn. “Gebiedsplatform” is daar een goed middel voor. Het sleutelwoord is hier “communicatie”.
Het platform moet een sterke vertegenwoordiging zijn van zowel het
“Vechtlange” en “Bilts brede” gebied. Met andere woorden “zand en veen”
moeten elkaar hier ontmoeten. Duidelijk is dus dat ook het Noord-Hollandse deel van de Vecht een plek heeft in het platform. Het bestaande Vechtplatform wordt opgenomen in dit nieuwe en bredere Gebiedsplatform.
Het programmabureau faciliteert het Gebiedsplatform en voert het secretariaat.
De agendasetting en de voorbereiding van de vergadering van het Gebiedsplatform wordt opgedragen aan een agendacommissie.
Deze Agendacommissie bestaat uit:
- een vertegenwoordiger van het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek:
Anne-Marie (A.M.) Worm-de Moel (burgemeester Muiden)
- een vertegenwoordiger van de gemeente De Bilt / Noorderpark:
Marco (M.J.J.) Comes
- een vertegenwoordiger van het Utrechtse deel van de Vechtstreek:
Frans (F.J.) Olieman
- de voorzitter van de Gebiedscommissie: Jaap (J.W.) Verkroost
- het hoofd programmabureau is tevens secretaris van dit platform:
Herman (H.H.) Ruiter

Bunnik
Linschoten

Driebergen-Rijsenburg
Odijk

Montfoort
Team GIS, afdeling INF
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Mevrouw A.M. Worm-de Moel

De heer F.J. Olieman

Voorzitter Gebiedsplatform namens de gemeente Muiden

Lid Gebiedsplatform, vertegenwoordiger Utrechtse deel

“Belangrijk dat Utrecht en Noord-Holland samen optrekken.”

“Natuur is in dit cultuurlandschap geen doel op zich.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Mij is gevraagd voorzitter te worden van het Gebiedsplatform. Ik ben burgemeester van Muiden, ook hier loopt de Vecht. Het is belangrijk dat de provincies
Utrecht en Noord-Holland samen optrekken en beslissingen over dit gebied op
elkaar afstemmen.
Ik hoop een bindende, enthousiasmerende rol te spelen en vind het belangrijk
dat de inbreng van alle betrokken partijen doorgegeven worden aan de Gebiedscommissie.”

Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Jaren geleden concludeerden we als afdeling van de Rotary dat de samenhang in beleid en uitvoering in de Vechtstreek ontbrak. Als ‘community-service’
hebben wij toen een gebiedsconferentie georganiseerd waarop alle betrokken bestuurders intekenden. Vanaf dat moment raakte ik betrokken bij diverse
overlegvormen en nu dus bij het Gebiedsplatform. Ik zie dit platform als een
ontmoetingsplaats, een plek om ideeën te genereren, uit te wisselen en na te
denken over het grotere geheel. De Gebiedscommissie is sterk uitvoerend, wij
zijn er om reflectie te geven. Ik zie mezelf als iemand die verbindingen legt. Ik
heb geleerd dat 1+1 drie is, dat goede samenwerking altijd een meerwaarde
heeft.”

Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Bewaken van de schoonheid, zonder het gebied op slot te zetten. Het is van
groot belang dat bewoners van het gebied dichtbij huis kunnen recreëren en
ontspannen. De uitdaging is de mooie natuur zodanig te combineren met landbouw en recreatie, dat de diverse functies elkaar versterken.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Om het gebied te leren kennen, ben ik in fasen langs de Vecht gewandeld. De
diversiteit van de gehele Vecht is gewoon heel spannend: de bruine vloot en het
zeilen bij ons, verderop de open stukken, de buitenplaatsen, het stedelijke deel.
Die verscheidenheid is prachtig, het hoeft niet allemaal gelijk te worden.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat er daadwerkelijk goede samenwerking komt. Dat we elkaar willen horen,
niet alleen vasthouden aan ons belang maar ook respect tonen voor het belang
van de ander. Alleen zo kunnen we elkaar vinden in het uitvoeren van concrete
plannen.”
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Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Dat we projecten kiezen en uitvoeren die recht doen aan het agrarische landschap, aan cultuur en cultuurhistorie. Natuur is in dit mooie open gebied geen
doel op zich, maar vormt onderdeel van het cultuurlandschap.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Ik ben geen bossenman, maar een man van het open rivieren- en weidelandschap. Daar geniet ik van en dat motiveert me. Ik woon aan de Vecht, dat zegt genoeg. Dit is een prachtig stukje Nederland waarvoor ik me graag druk maak.”
Mijn droom voor 2010:
“Dit gebied heeft in feite één identiteit. Tot nu toe zie ik bij overheden weinig
samenwerking, ik hoop dat het de partijen in de Gebiedscommissie wel lukt om
gezamenlijk de identiteit van het gehele gebied te versterken. Ook hoop ik dat
we willen leren van wat elders al bereikt is.”
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De heer M.J.J. Comes
Lid Gebiedsplatform namens gemeente De Bilt

“Ik ben bang dat mijn droom een utopie blijft.”
Mijn rol in de Utrechtse Vecht en Weiden:
“De gemeente De Bilt heeft mij gevraagd mee te doen in het Gebiedsplatform.
Ik ben ondernemer in de recreatie en eigenaar van twee recreatieparken in Hollandsche Rading en één in Soest. Ik ga me vooral sterk maken voor het belang
van recreatie.”
Grootste uitdaging voor de Utrechtse Vecht en Weiden:
“Samenwerking, vooral met Noord-Holland! Overal in het land heb je provincieoverschrijdende wandel- en fietsroutes, maar niet in Midden-Nederland. Routes
houden op bij de provinciegrens, dat is toch te gek voor woorden. Er zijn drie
regio’s die nog niet samenwerken op dit gebied. Ik wil de afstemming van routes rondkrijgen.
Ook moet het mooie gebied dat Midden-Nederland is, meer bekendheid krijgen. Mijn bedrijf krijgt jaarlijks bijna 4000 toeristen over de vloer en die staan
er steeds van te kijken dat je hier alles hebt wat Nederland te bieden heeft: bos,
heide, water, zandverstuivingen en meer.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Dat Utrecht Midden-Noord niet wordt gezien als fiets-, wandel- en natuurgebied, waardoor mensen denken dat ze bijvoorbeeld naar de Veluwe moeten.”
Mijn droom voor 2010:
“Een site met de recreatiemogelijkheden voor fietsers en wandelaars in Midden-Nederland. Het lijkt een simpele droom, maar in de praktijk spelen allerlei
belangen een rol en mag je routes niet zomaar publiceren. Het is mijzelf niet
gelukt een volledige site rond te krijgen. Daarom ben ik bang dat mijn droom
een utopie blijft.”
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