
De stichting stelt zich ten doel: 

• de bescherming en de bevordering van het woon- en leefklimaat en andere waarden in het 
Langbroekerweteringgebied, waar onder meer (en dus niet uitsluitend) moet worden verstaan 
de waarden en belangen betrekking hebbend op: de flora, de fauna en bijbehorende habitat, 
de cultuurhistorie, stedenbouw, de planologie, landschappelijke waarden (historie en 
schoonheid), en geologische waarden. De stichting zet zich tevens in voor de bescherming en 
de bevordering van het 1100 jaar oude cultuurlandschap van de Langbroekerwetering, de 
fraaie ruimtelijke verhoudingen van het landschap en het evenwicht dat in dat gebied is blijven 
bestaan tussen de natuur en het wonen en werken van de mens, waaronder de ruimtelijke 
verhoudingen die worden bepaald door de afwisseling tussen open weidegebieden en 
besloten groenpartijen. Alles in de ruimste zin des woords. 

• het stimuleren en versnellen van transitieprocessen naar een duurzamere samenleving op 
een wijze die rekening houdt met de bovengenoemde intrinsieke waardes van het 
Langbroeker weteringgebied; 

• het duurzaam bereiken van deze doeleinden, waarvoor de stichting voor de betekenis van het 
woord ‘duurzaamheid’ verwijst naar de definitie van duurzame ontwikkeling (“sustainable 
development”) in het rapport “Our common future” uit 1987 van de World Commission on 
Environment and Development van de Verenigde Naties, ook wel bekend als het Brundtland-
rapport, dat luidt: “Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, ofwel: 
ervoor zorgen dat voor toekomstige generaties het Langbroeker weteringgebied duurzaam 
behouden blijft. 

  

De stichting wil dit doel onder meer bereiken door: 

a) het geven van voorlichting en advies over de belangen die de stichting behartigt; 

b) het voeren van overleg met bewoners, eigenaren, beheerders en overige gebruikers van het 
Langbroekerweteringgebied; 

c) het voeren van overleg met bestuurlijke en uitvoerende instanties die betrokken zijn bij de 
inrichting, de ontwikkeling en het beheer van het Langbroekerwetering-gebied; 

d) het kritisch volgen en toetsen van ontwikkelingen in of rond het Langbroekerwetering-gebied 
en van daarop betrekking hebbende plannen en maatregelen van de overheid en anderen; 

e) het gevraagd en ongevraagd leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling en 
bijstelling van overheidsbeleid en (ruimtelijke) plannen met betrekking tot het 
Langbroekerweteringgebied 

f) het ondersteunen van en het aansporen tot een doeltreffende en consequente handhaving 
van de overheidsmaatregelen teneinde het karakter van het Langbroekerwetering-gebied te 
beschermen; 

g) het archiveren van alle voor de stichting relevante documentatie en het verzamelen van 
materiaal betreffende de historie en de waarden van het Langbroeker weteringgebied; 

h) het bevorderen van openbare meningsvorming en het voeren van acties, waardoor de 
belangen waar de stichting voor opkomt en haar activiteiten zo goed mogelijk gediend 
worden. 

i) al hetgeen voor het bovenstaande bevorderlijk is, alles in de ruimste zin, het gebruik maken 
van inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden daaronder begrepen. 

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeente Wijk bij Duurstede, de gemeente Bunnik en de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug.


