
 

RAADSVRAGEN 

Extra natuuraanleg bij de Meijegraslanden 

 
De gemeenteraad heeft bericht ontvangen van het Bewonerscomité Stichtse Meije over de 
besluitvorming in de stuurgroep Veenweiden Gouwe-Wiericke over de natuurinrichting van 
de Meijegraslanden. Dit besluit heeft veel invloed op de veehouderijen en de bewoners van 
de Meije. Er wordt toegewerkt naar inrichtingskeuzes en ‘beheersmodellen’ waarbij het 
agrarisch medegebruik vrijwel onmogelijk lijkt te worden gemaakt. Door de wijze van 
handelen is het vertrouwen van bewoners en agrariërs in de natuurorganisaties (m.n. 
Natuurmonumenten) verloren gegaan. Dit blijkt wel uit het artikel afgelopen zaterdag in het 
Algemeen Dagblad.  
 
Twee zaken springen in het oog: 

• Het (eenzijdig) door de provincie en Natuurmonumenten afwijken van de eerdere 
afspraken over de aanleg van nieuwe natuur en het toevoegen van extra hectares 
natuurland, waaronder het kwetsbare blauwgrasland, waardoor de kwetsbaarheid van 
het gebied verder toeneemt (en dus de omvang van maatregelen door anderen). 

• De zorg die er is over agrarisch medegebruik van de grond. Met andere woorden: 
kunnen de boeren in de Meije hun koeien nog wel in de wei laten lopen? 

 
Een belangrijke zorg hierbij is dat met name de provincie Zuid-Holland en gemeente 
Nieuwkoop stevig aan tafel zitten, maar dat de effecten ook terechtkomen bij agrariërs en 
andere activiteiten in de gemeente Woerden.  
 
Het CDA heeft daarom de volgende vragen: 
1. Op welke manier is de gemeente Woerden bij deze ontwikkelingen betrokken gelet op de 

belangen van onze inwoners en ondernemers in dit gebied? 
2. Het bewonerscomité heeft zijn zorgen geuit en inhoudelijke kanttekeningen geplaatst bij 

de gevolgen van de extra aanleg van natuur voor het beperken van bedrijven in de 
omgeving, vooral ook in de gemeente Woerden. Kan het college deze zorgen wegnemen 
of zijn deze zorgen terecht?  

 
De inrichtingsplannen zijn vastgesteld, maar in de beheersmaatregelen en 
uitvoeringsvormen zit nog veel ruimte. Tegelijk zijn er grote zorgen over het draagvlak. 
3. Bent u het met de CDA-fractie eens dat natuurontwikkeling plaats dient te vinden in 

nauwe samenwerking met de gebiedseigen agrariërs en inwoners? 
 
In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt gewerkt aan een werkgroep om de belangen 
van de inwoners en agrariërs te behartigen bij de uitvoering hiervan. 
4. Wil het college met deze gemeente optrekken om de belangen van onze inwoners en 

ondernemers in dit gebied te behartigen?   
 

Namens het CDA Woerden, Job van Meijeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/D21013126-Buurtcomite-Stichtse-Meije-Reactie-op-aanstaande-besluitvorming-inrichting-meijegraslanden.pdf
https://www.ad.nl/alphen/stress-in-de-meije-om-aanleg-nieuwe-natuur-belofte-van-koeien-in-de-wei-komt-in-gevaar~af66934b/

