
Uniek Henschotermeer dreigt verloren te gaan !
Net voor de jaarwisseling heeft de exploitant van het Henschotermeer zijn toekomstplannen met het
Henschotermeer kenbaar gemaakt. Zijn voornemen is een ingrijpende kap van bomen rond het
Henschotermeer , de bouw van restaurants, hotel, recreatiewoningen , camperplaatsen , grote
( activiteiten )hallen en daar komt de huisvesting van de YMCA (een grootschalig
jeugdkampeerterrein uit Leusden ) nog eens bij . Als directe omwonenden zijn wij enorm van de
plannen geschrokken . Wanneer deze plannen doorgaan , gaat het karakter van het Henschotermeer
definitief verloren en verliest de provincie Utrecht weer een uniek natuurgebied .
Verlies van uniek karakter
Het Henschotermeer en de directe omgeving hebben een uniek karakter dat door veel bewoners uit
Woudenberg en omliggende gemeenten zeer wordt gewaardeerd . Het is een prachtige plek om te
wandelen , te sporten , uit te rusten , te schaatsen en in de zomer heerlijk te zwemmen . In de nacht is
er volledige stilte en is het een plek waar egels scharrelen , reeën drinken , uilen jagen en trekvogels
rusten . Iedereen uit Woudenberg heeft wel een fijne herinnering aan het mooiste meer van
Nederland .
Op enige afstand van het meer zijn campings , bungalowparken , horeca en is er ander vertier .
Waarom zou deze vorm van verblijfsrecreatie nu ook direct naast en aan het meer moeten gaanplaatsvinden ? Door de ingrijpende plannen van de exploitant zal voor iedereen deze unieke
omgeving voorgoed verloren gaan en wordt de natuur ernstig verstoord .
Geschiedenis van het Henschotermeer
Het Henschotermeer is ontstaan uit een zandafgraving voor de tweede wereldoorlog . Na een flinke
uitbreiding van de afgraving in de vorige eeuw is de huidige vorm ontstaan . De eigenaar van het
meer en omgeving is Landgoed Den Treek -Henschoten , met name bestaand uit eigendommen vande leden van de familie De Beaufort .
Het Landgoed heeft in 2018 besloten met een nieuwe pachter / exploitant in zee te gaan . Dezepachter is Mooi Meer B.V. van die ook de naast het meer gelegen grote
camping De Heigraaf bezit en exploiteert. In een samenwerkingsovereenkomst met de provincie en
gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg zijn toen afspraken voor beheer en exploitatie
voor de toekomst gemaakt. Het boslandschap en de huidige natuurlijke uitstraling van het meer
moesten behouden blijven . Daarnaast zou het terrein openbaar toegankelijk blijven . Familie De
Beaufort zou er op toezien dat er geen zaken gebeuren waar zij als familie niet achter staan ' !
Inmiddels heeft Mooi Meer B.V. een enorm , 1000 meter lang omheind hek met prikkeldraad om het
meer geplaatst en entreeheffing ingevoerd . De toegangstijden zijn aangepast aan de bedrijfsuren
van de camping De Heigraaf en het meer is niet meer vanaf zonsopgang toegankelijk .
Echter , de nieuwe plannen van Mooi Meer B.V. gaan nu nog veel verder :
De concrete plannen : bomenkap voor o.a. hotel , restaurants , activiteitenhal , recreatiewoningenen YMCA
In feite wordt ( een groot deel van ) het meer en de omgeving bij de eigen camping van Mooi MeerB.V. , camping De Heigraaf, gevoegd en ontstaat een attractiepark . Het onderstaande is gepland



.

Een activiteitenhal . Om de hal mogelijk te maken zullen honderden bomen gekapt moetenworden . De hal van 10 ( ! ) meter hoog is namelijk gepland middenin de natuur en wordt 2x
zo groot als sporthal ' De Camp ' in Woudenberg.
Daarnaast zullen ook voor het hotel, kampeergelegenheden / recreatiewoningen en
(water)speelvoorzieningen vele bomen sneuvelen . Volgens de plannen zal rond het
Henschotermeer ( inclusief YMCA) , meer dan 6000 m2 bebouwing gaan komen . Daarbij
komen dan natuurlijk de extra wegen , overige infrastructuur en parkeerplaatsen om alle
kampeergelegenheden te bereiken .
Tevens wordt de YMCA gepositioneerd op een plek midden in de natuur vlakbij het
Henschotermeer . Het grote kampeercentrum wordt namelijk verplaatst naar het
Henschotermeer . Om groepen tot 500 personen op te vangen , zal een groot kamphuis
worden gebouwd en daaromheen zullen ook nog eens bijna 10 tentenkampen ( met 8 á 10
tenten per kamp) worden neergezet.
Door de verplaatsing van de kinderboerderij naar het meer, de aanleg van een klimbos, een
uitkijktoren van 40 meter hoog , speelvoorzieningen in het bos en de aanleg van een
trimbaan , gaan uiteindelijk de laatste stukken natuur en rust rondom het meer definitiefverloren .

Commerciële invulling
Wij hebben geen bezwaren tegen een meer commerciële invulling van het meer en kleinschalige
horeca rondom het Henschotermeer . Ook begrijpen wij de noodzaak van enige vorm van
entreeheffing om de exploitatie “ rond te rekenen " . Een evenwichtige op de omgeving aangepasteinvulling van voorzieningen zou de natuur en de omgeving zelfs kunnen verrijken of aanvullen .
Echter , de huidige plannen beogen voornamelijk winstmaximalisatie en het uitbreiden van de
voorzieningen aan het meer ten voordele van de eigen camping De Heigraaf en ten koste van het
unieke karakter van het Henschotermeer . Dit gaat veel te ver .
Kan dit zomaar?
Normaal worden ingrijpende plannen in de natuur en omgeving overlegd met provincie , gemeente ,
belanghebbenden en omwonenden . Als belanghebbenden en omwonenden zijn wij , ondanks
andersluidende berichten in de pers , in het geheel niet betrokken bij deze plannen . De plannen zijn
zonder enige vorm van overleg of inspraak van omwonenden aan de gemeente Woudenberg
voorgelegd . Het huidige bestemmingsplan - zowel in Woudenberg als in Maarn - laat deze
ontwikkelingen niet toe . De meest ingrijpende ontwikkelingen staan gepland in de gemeenteWoudenberg. Wil Mooi Meer BV de plannen realiseren , dan zal daar een forse wijziging van het
bestemmingsplan moeten plaatsvinden . Volgens Mooi Meer B.V. zijn de huidige coalitiepartijen in
de gemeenteraad Woudenberg positief over zijn plannen .
Wij vinden dit onbegrijpelijk gezien de onomkeerbare consequenties en de aanslag op de natuur vande plannen . Daarnaast is bij de politiek ten onrechte de suggestie gewekt dat omwonenden " het er
wel mee eens zouden zijn " , dan wel dat directe buren " in de plannen zouden hebben
geparticipeerd ". Dat is absoluut niet het geval .
Wij roepen het College van B & W en alle raadsleden op zich eens goed te verdiepen in de situatie ter
plaatse en de onomkeerbare gevolgen van een bestemmingswijziging en daarbij niet alleen
natuurbelangen maar ook de belangen van alle bewoners van Woudenberg mee te wegen .
Tevens zien we dat vele bewoners van Woudenberg zich ook grote zorgen maken over de
ontwikkelingen en inmiddels een petitie ( ' Handen af van ons Henschotermeer !!! ' op petities.com )



zijn gestart, tegen de plannen van Mooi Meer B.V./De Heigraaf . Binnen enkele dagen na de start van
de petitie zijn er duizenden handtekeningen en steunbetuigingen uit de provincie en gemeente
ontvangen ..
Tot slot
Wanneer de plannen worden uitgevoerd , zal het unieke karakter van het Henschotermeer voorgoed
verloren gaan . Een gebied om tot rust te komen en van te genieten , zal veranderen in een
attractiepark .
Er zijn al vele campings en bungalowparken rond het meer . Deze campings en bungalowparken -met
name Europarcs en De Heigraaf- zullen in de komende jaren nog vele honderden chalets bij kunnen
bouwen op hun eigen terrein . Is het nu ook nog nodig om ook van het mooie Henschotermeer een
camping/bungalowpark met attractiepark te maken ? Het is hoog tijd dat men zich realiseert wat
voor gevolgen deze plannen voor de bewoners , natuurgenieters en flora en fauna hebben ... De
natuur kan deze ingrepen niet meer aan !
Omwonenden , provincie en politiek moeten zich hard gaan maken voor het behoud van het unieke
karakter van het Henschotermeer en hun beloften om de natuur in stand te houden gestand doen .Deze plannen zijn , behalve voor Mooi Meer B.V. , immers nadelig voor iedereen


