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               “Als de toekomst van de legakkers u lief is” 

 

 

“Er is genoeg ruimte voor natuur én recreatie op de Vinkeveense Plassen” 

Geachte Raad, 

U gaat binnenkort een beslissing nemen over het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen.  

Het gaat over de toekomst van de Plassen met zijn legakkers en zandeilanden. De natuurlobby 

wil de natuur veel ruimte geven, terwijl wij in de Ronde Venen al zeer veel natuurgebieden 

hebben, zoals Polder Demmerik, De Maricken, De Wilnisse Bovenlanden, Polder Groot Mijdrecht, 

Botshol en de Waverhoek. Al deze zogenaamde natuurgebieden zijn overigens door de mens 

gemaakt. 

Voor het einde van de vervening in 1975 is al bepaald dat de Vinkeveense Plassen niet 

ingepolderd ging worden, maar dat de plas een recreatie bestemming moest krijgen en dat de 

historische legakkers behouden moesten blijven. 

Wij zien elk jaar legakkers verdwijnen en zeker de laatste jaren gaat het hard, door de vele 

stormen, veroorzaakt door klimaatverandering. Door het niet onderhouden van de legakkers, 

zoals schoeien en snoeien, hebben deze stormen vrij spel. Eigenaren wachten met onderhoud tot 

de nieuwe regels in het bestemmingsplan bekend zijn. 

Op de plas zijn drie Veenstekers actief geweest. Eén daarvan is nog aanwezig in het 

Veenmuseum. Deze machines staken de legakkers loodrecht af tot een diepte van 5 meter, 

waarna het veen opgebaggerd werd. Dit was uniek in Nederland. Dit is de reden dat het rond de 

legakkers zo diep is en de walkant zo kwetsbaar. Dit is ook de reden waarom schoeien in 

Vinkeveen een zeer kostbare aangelegenheid is. Met een paar palen van 3 meter en een schotje 

van 1,20 meter red je het niet. 

De Overheid heeft bewezen met de verkoop van 44 Legakkers, dat zij het onderhoud van deze 

legakkers niet meer kon of wilde betalen en dit over te laten aan de particuliere kopers, met de 

eis dat er binnen 3 jaar geschoeid wordt. Wij hopen, dat u erop toeziet dat dit ook gebeurt.  

Als u verwacht dat de eigenaren/huurders hun legakkers gaan onderhouden zonder dat zij daar 

gebruik van kunnen maken, dan heeft u het mis. Zij willen legaal op hun legakker recreëren in 

een fatsoenlijke blokhut. Dan zal er in de cultuurhistorische legakkers geïnvesteerd worden en 

zullen de legakkers voor de toekomst behouden blijven. Zelfs In de MER kunt u lezen dat dankzij 

de illegale bebouwing er nog legakkers zijn.  

Het is jammer dat de natuurlobby de bebouwing wil minimaliseren. De Provincie was al akkoord 

met 12% in zone Ⅱ en 10% in zone Ⅲ. Wij begrijpen niet dat er nu bijna aan het einde van het 

proces een zone Ⅳ langs de Botshol geëist wordt. In het verleden is er al een zone gecreëerd, 

door de recreatie te verbieden op de dijk in de plassen langs de Botshol. Als er een bufferzone 

verlangd wordt, dan kan deze ook binnen de grenzen van de Botshol liggen. Indien er rondom 

een Natura 2000 gebied, wat de Botshol is, een bufferzone moet komen waar niets mag, dan 

kloppen de grenzen van dit gebied niet. Zoals het voorstel er nu ligt is het een uitbreiding van de 

Botshol. Telkens wordt ervan uitgegaan, dat als er ergens gerecreëerd wordt, de natuur 

verdwijnt. Dat is niet zo en volgens ons kan dit heel goed samen.  
Recreatie en natuur worden ten onrechte tegenover elkaar worden gesteld, terwijl toch niemand 



zou willen ontkennen dat de Vinkeveense Plassen thans, dus met recreatie, ook natuur zijn. 

Natuur mét recreatie is de énige formule waarbij de Vinkeveense Plassen kunnen overleven! 

Op de laatste Stakeholdersvergadering was het argument om de voorgestelde zone Ⅳ zelfs 

groter te maken, met als reden dat hoeveelheid licht en geluid een groot bezwaar zou zijn voor de 

beestjes in de Botshol, terwijl iedereen die ’s nachts op de plas is weet door de hoeveelheid licht 

waar Amsterdam ligt. Wat betreft het geluid moet u weten, dat er elke dag helikopters van de 

Politie en het AMC over de Botshol vliegen en ook vliegtuigen, vanaf Schiphol, komen met veel 

lawaai laag over. 

Ons voorstel is, dat voordat u een beslissing neemt over het nieuwe bestemmingsplan met 

beperkt recreatief verblijf op de Vinkeveense Plassen, u eerst een bezoek brengt aan de 

Braassemmeer. Dit is een grote klotsbak met een hoge schoeiing er omheen om het land te 

beschermen. Dan ziet u hoe de Vinkeveense Plassen er in de toekomst gaan uitzien, als de 

legakkers niet onderhouden worden. 

Als laatste willen wij opmerken dat wij het zeer vreemd vinden en onacceptabel, dat de bewoners 

nabij de Zwarte Schuur aan de Botsholsedijk hun achtertuin willen vergroten en recreatie met 

bebouwing, willen tegenhouden. Ook is het ons opgevallen dat aan de rand van natuurgebied 

Botshol, aan de Botsholsedijk steeds meer woningen worden gebouwd, verbouwd, vergroot of 

vernieuwd. Ook krijgt die dijk op dit moment nieuwe asfaltering. Dat verbaast ons. 

De coronatijd waarin we nu leven heeft ons geleerd dat verre vliegvakanties en reizen geen 

vanzelfsprekendheid meer zijn en dat dicht bij huis recreëren veiliger en milieuvriendelijker is. 

Daar zou in deze nieuwe tijd meer ruimte voor gemaakt moeten worden. 

Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw beslissing en spreken de hoop uit dat u al onze leden en 

andere recreanten van de Vinkeveense Plassen niet teleur zult stellen. Wij staan nog steeds, nu 

al bijna 10 jaar voor onze belangen en zullen dat blijven doen tot er een gedegen 

bestemmingsplan ligt. 

 

Met vriendelijk groeten, 

 

namens het Bestuur van de BVVL en al haar leden, 

Tom Hannes, voorzitter. 

Wilnis, 12 mei 2020 


