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Fase II

Geacht Bestuur,
Het herstel van de daghaven Twaalfmorgen is een succes. Na de afronding in het voorjaar
van 2017, is de daghaven weer volop in gebruik genomen. Velen hebben afgelopen seizoen
met plezier een aangename haven en aantrekkelijke omgeving gevonden voor een korte of
langere onderbreking van een vaar- of wandeltocht.
Stichting VEEN, initiatiefnemer voor het behoud van de daghaven, is blij dat het herstel in
goede samenwerking met de Groenalliantie kon worden opgepakt. In de
realisatieovereenkomst met uw bestuur stond optioneel geformuleerd, dat Groenalliantie
indien er na uitvoering projectgeld overbleef in de vorm van cofinanciering mogelijk mee
zou willen werken aan het herstel van de waardevolle legakker Twaalfmorgen
(inspanningsverplichting).
voornemen opgevat om het herstel van de legakker Twaalfmorgen ter hand te nemen.
In deze brief wordt allereerst toegelicht waarom dit herstel zinvol is. Ten tweede vraagt zij
voor dit aanvullende project uw medewerking als co financier.
1. Achtergrond herstel legakker
Het relict van deze legakker ligt op korte afstand van de landstrook voor naaktrecreatie op
het Twaalfmorgenterrein. Het herstel van de legakker is om meerdere redenen van bijzonder
groot belang.
De legakkers in het plassengebied zijn relicten van de veenwinning, waarmee het
plassengebied tot stand is gebracht. De legakkers zijn daarmee historisch van grote waarde.
Zij maken de geschiedenis herkenbaar als de plaats waar het veen werd gedroogd, gestoken
en als turven geladen op de turfschuiten voor afvoer naar de grote steden. Na de
veenwinning bieden ze plaats aan schiethutten van broodjagers, of worden het
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kwekerijlandjes van kwekers in het veengebied. Weer later kwamen ze ook recreatief in
gebruik, al dan niet met een verblijf erop.
Een tweede reden ligt in de grote waarde voor de natuur. Juist door hun geïsoleerde ligging,
omgeven door water, bieden de legakkers belangrijke ruimte en rust voor de natuur op en
om het eiland. De recent herstelde legakkers en eilanden van de Kerfwetering tonen een
spectaculaire ontwikkeling van de flora en zijn in toenemende mate van belang voor
broedende of rustende dieren, waaronder recent teruggekeerd de bruine Kiekendief en een
eerste trekkende otter die er is gesignaleerd. Het luwe watergebied rond de legakkers is een
belangrijk milieu voor de flora en faunaontwikkeling onder water. Door de extra beplantingen
die er naar verwachting ontwikkelen, ontstaat er foerageergebied en paaigelegenheid voor
vissen en voor de jonge vis geeft het vluchtmogelijkheden.
De legakker bij de daghaven biedt in bovengenoemde opzichten bijzondere kansen. De
nabijheid als historisch relict bij een recreatiestrook is uniek voor het plassengebied.
Daarnaast is de legakker een zinvol element voor de landschappelijke stoffering en
inpassing van de genoemde recreatiestrook en draagt bij aan de privacy van de
naaktrecreatie. De legakker biedt beschutting voor de natuurvriendelijke oevers van het
Twaalfmorgenterrein en tevens een forse uitbreiding van natuurvriendelijke oevers met twee
maal de lengte en breedte van de legakker.
Op dit moment bestaat de legakker nog uit resten van palen en takkenbossen onder en
boven water en onder water een ondiepte. Dit vormt een potentieel gevaar voor
waterrecreanten en voor zwemmers vanaf het Twaalfmorgenterrein1. Aandachtpunt daarbij is
het toegenomen gebruik van zowel de daghaven en als het Twaalfmorgenterrein.
Stichting VEEN wil zich daarom graag inspannen om deze legakker te behouden voor
natuur, cultuurhistorie en wellicht ook educatie, maar ziet ook dat er bij achterwege blijven
hiervan, op ander wijze actie zal moet komen om het potentieel gevaar weg te nemen.
2. Wat wordt gevraagd.
Door de efficiënte aanpak van de daghaven door ST. VEEN, door werk met werk te maken,
zijn de gereserveerde gelden nog niet volledig besteed. Voor het herstel van de legakker is
er nog een bedrag van afgerond 20.000 beschikbaar, uitgaande van de toegezegde
maximale bijdragen in de realisatieovereenkomst van Stichting VEEN en Groenalliantie
Midden-Holland.
Stichting VEEN is voornemens het herstel van de legakker ter hand nemen. Een oriënterend
overleg met de private eigenaar verliep positief. Het herstel is voorgelegd als wijziging in de
vorm van inspanningsverplichting in de Gebiedsdeal met PZH in de melding eind maart
2017. De provincie heeft op deze melding positief beschikt in juli 2017. In de melding van dit
jaar is de het voornemen voor dit herstel aanvullend onderbouwd.
Een kostenraming voor het herstel geeft aan, dat voor het herstel nog een extra bedrag
30.000. Voor de dekking van deze kosten zullen aanvullende
bijdragen nodig zijn.
Uitgaande van een evenredige verdeling tussen Stichting VEEN en de Groenalliantie, op
basis van de reeds toegezegde bijdragen in de realisatieovereenkomst, zou een aanvullende
bijdrage voor de Groenalliantie neerkomen op afgerond 11.000.
Voor het resterend bedrag v
19.000 werft Stichting VEEN eveneens aanvullende
bijdragen, omdat zij zelf door de overige investeringen in de Gebiedsdeal niet in deze
bijdrage kan voorzien. Dit betekent dat ook een hogere aanvullende bijdrage van de zijde
van de Groenalliantie meer dan welkom is.

1

Het is geen officiële door Groenalliantie gefaciliteerde zwemlocatie, niettemin wordt het als zodanig gebruikt
door de naaktrecreanten.
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Voor de beantwoording van eventuele vragen en inzage in de onderbouwende gegevens en
stukken voor dit verzoek is Stichting VEEN te allen tijde bereid toelichting te geven en
stukken te verstrekken.
Vanzelfsprekend kunt u aan uw bijdrage de voorwaarde verbinden van definitieve
financiering door partijen en de medewerking van de eigenaar. Wij gaan er in dat geval van
uit dat er wel voorbereidingskosten gemaakt mogen worden ten laste van het gezamenlijke
herstel van de daghaven, in aansluiting op de opgenomen inspanningsverplichting.
Stichting VEEN hoopt op uw spoedige positieve reactie voor het voortvarend herstel van de
legakker en de versterking daarmee van natuur en landschap in de Reeuwijkse Plassen en
directe omgeving van de daghaven Twaalfmorgen.
Hartelijke groet,
namens de Stuurgroep Gebiedsdeal
Reeuwijkse Plassen en Veenweiden,

W.T. van den Pangaard,
voorzitter
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