21 juni 2022
Geachte heer/mevrouw,
In februari 2022 brachten we u voor het laatst op de hoogte van de plannen om natuur, recreatie en
waterberging te ontwikkelen in het natuurgebied Marickenland. Inmiddels is door de bestuurders van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Staatsbosbeheer, gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht het
zogenaamde ‘Definitief Ontwerp’ voor het oostelijke deel van Marickenland vastgesteld. In dit ontwerp staat
hoe we Marickenland willen gaan inrichten. Het ontwerp willen we graag met u bespreken tijdens de
inloopbijeenkomst op 5 juli 2022.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 5 juli bent u tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom in het scoutinggebouw Eliboe
(Bonkestekerweg 3 te Vinkeveen) om de plannen voor Marickenland met elkaar op kaart te bekijken en het
ontwerp te bespreken. Buiten is een houtbewerker die ter plaatse het eerste sculptuur voor de
natuurspeelplaats van Marickenland maakt. Ook laten we een film zien over het huidige en geplande
watersysteem. U kunt de film alvast bekijken via onze website www.marickenland.nu. Gedurende de avond
zijn er diverse projectleden van provincie, gemeente, waterschap en Staatsbosbeheer aanwezig om uw
vragen te beantwoorden.

Vervolg
In juli 2022 zal het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op een paar plekken in Marickenland (in het deel waar
de waterberging beoogd is) een proef doen om een beter beeld te krijgen van de draagkracht van de grond.
Hiervoor gaan ze met een rupskraan in het gebied rijden. Voor vragen hierover kunt u ook terecht op de
inloopavond van 5 juli.
In de loop van dit jaar werken we het Definitief Ontwerp verder uit tot bestektekeningen en start de fase van
vergunningen, aanbesteden van de uitvoering en in 2023 de daadwerkelijke uitvoering. U kunt de kaart van
het Definitief Ontwerp alvast raadplegen via www.marickenland.nu.

Heeft u vragen?
Wilt u meer informatie over de natuurontwikkeling in Marickenland? Neem een kijkje op de website:
www.marickenland.nu. U kunt uw vraag of suggestie ook mailen naar: marickenland@provincieutrecht.nl. Via dit mailadres kunt ook laten weten of u graag de digitale nieuwsbrief ontvangt.
Met vriendelijke groet,

Maeike Pebesma
Projectleider Marickenland
marickenland@provincie-utrecht.nl
06-53402296

