
 
 

Uitnodiging 
 

 

Hierbij wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de Natuurgroep 

Kockengen  op vrijdag 30 maart 2012.  

Voor de ALV is er een interessante lezing over het landgoed Haarzuilens. 

Locatie:  basisschool ’t Kockenest, Koningin Julianaweg 1 te Kockengen.  

De zaal is open vanaf 19.45 uur,  het programma start om 20.00u 

 

Programma: 

 

Welkom 

 

Lezing  

“Nieuwe invulling van oud landgoed”  door Tim Kreetz, beheerder van het landgoed 

Haarzuilens. Zie voor meer informatie onder aan deze uitnodiging. 

 

Pauze 

 

ALV 

Agenda: 

1. Secretarieel jaarverslag 2011 

2. Financieel jaarverslag 2011 

3. Kiezen nieuwe voorzitter 

Onze huidige voorzitter Fons van Haelst heeft besloten zijn functie binnen het bestuur 

niet voort te zetten. Hierdoor is een vacature ontstaan. 

Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot 24 maart 2012 aanmelden bij de 

secretaris van de Natuurgroep Kockengen via een e-mail: 

secretaris@natuurgroepkockengen.nl  
Vanuit het bestuur wordt Pieter Hielema voorgedragen voor deze functie. 

4. Plannen voor 2012 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 

 

Borrel 
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Lezing: Nieuwe invulling van een oud landgoed  

Door Tim Kreetz, beheerder van landgoed Haarzuilens. 
 
In 2000 kocht Natuurmonumenten landgoed Haarzuilens met als idee de natuur dichtbij de 

mensen te brengen. 

Een openbaar groengebied voor de inwoners van Utrecht e.o. Nu 12 jaar verder zijn de eerste 

gebieden ingericht en worden als zodanig beheerd. 

 

Het landgoed is het enige gebied van Natuurmonumenten waar recreatie op 1 staat, en de 

natuur eigenlijk ondergeschikt is. Desalniettemin probeert natuurmonumenten binnen de 

recreatieve kaders een zo hoog mogelijk natuurwaarde te realiseren in het gebied. En niet 

zonder succes, zo beginnen de extensief beheerde graslanden en akkers zich erg leuk te 

ontwikkelen en worden de eerste rode lijst soorten weer waargenomen. 

 

Op heel veel punten kunnen natuur en recreatie hand in hand gaan, maar op sommige punten 

bijt dit elkaar. Hoe ga je hier mee om en hoe maak je uiteindelijk die keuze? 

Tijdens de lezing zal uit een worden gezet wat er de afgelopen jaren is gebeurt en de visie die 

Natuurmonumenten met het landgoed heeft. 

 

 
 

 

Fietsexcursie over landgoed Haarzuilens 

 

Aansluitend op de lezing van 30 maart zal er op zaterdag 14 april een fiets-excursie zijn door 

het gebied onder leiding van Tim Kreetz. 

Daarbij zal  worden ingezoomd op uitgevoerde maatregelen voor de recreant en de 

natuurwaarde in het gebied en de eerste resultaten hiervan. 

Maximaal 25 deelnemers. Op de avond van 30 maart kun je je opgeven voor deze excursie. 

Op 14 april vertrekken we om 09.00 vanaf de Driestammenweg (zittende boer) in Kockengen. 

De excursie duurt ongeveer 2,5 uur.  


