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Uitgelicht 

Bunzing op de thee 
Even een kop thee in de tuin in Vinkeveen op een middag in augustus. Plotsklaps scharrelt er iets tussen de 
planten: het is een bunzing. Gauw de mobiele telefoon gepakt en een video gemaakt. Onlangs flitste deze 
schrandere rover al over onze inrit maar toen herkende ik hem niet goed. 

De bunzing is een marterachtige, de grootste groep landroofdieren in Nederland. Hij is donkerbruin met een 
gelige ondervacht en heeft een pittig koppie met een geel "masker" zoals te zien is op de foto. De bunzing zit 
qua lengte tussen de hermelijn en steenmarter in. 

Het landschap van De Ronde Venen biedt voldoende schuilgelegenheid (oeverbegroeiingen, steenhopen, 
boomwortels etc.), water en voedsel voor de bunzing. Zijn menu is veelzijdig: van kikkers en padden, eieren, 
muizen en ratten tot konijnen en hazen toe. Heeft híj misschien in het afgelopen voorjaar het fazantennest in 
onze tuin geplunderd? De bunzing doodt zijn prooien volgens een vast patroon: een konijn wordt in de neus 
of nek gegrepen, een muis in de kop en een kikker in de nek. Naast vlees eet de bunzing ook wel eens 
vega: vogelkers, bosbes of ander fruit. 

Een bunzing werpt 4-10 jongen die, na een maand gezoogd te zijn, mee op jacht gaan. Na drie maanden 
gaan ze op weg naar een eigen leefgebied.  

De bunzing is vooral 's nachts actief. Overdag verblijft hij in zijn schuilplaats behalve wanneer er jongen 
gevoed moeten worden (van juni tot september). Dán kan je hem dus onder het theedrinken zien jagen. 
Verder ziet men hem helaas nog wel eens doodgereden liggen langs een polderweg... Dat kan een jong zijn, 
op weg naar een eigen territorium, of een mannetje op zoek naar een vrouwtje. 

Natuurlijke vijanden heeft de bunzing niet. Behalve de mens dan. Diens opruimwoede, die ten koste gaat 
van de natuurlijke schuilplaatsen, en de auto zijn de belangrijkste bedreigingen.  

Laat u niet afschrikken door de spreekwoordelijke stank die hij veroorzaakt als hij bij gevaar een stinkende 
secretie uit de anaalklieren spuit. Hij helpt ons immers een handje met de jacht op kleine knaagdieren? U 
kunt de bunzing helpen door het instandhouden van bijv. overhoekjes, takkenhopen en rietbossen. 
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Jaarverslag 2016 

Inleiding 
2016 Was een heel enerverend jaar met niet alleen 
de “lopende” zaken, zoals het organiseren van 
excursies (o.a. naar de Biesbosch), de waterlessen 
voor de scholen en het terugkerende overleg met 
gemeente en provincie, maar ook een aantal  
bijzondere projecten zoals vergaderingen m.b.t. het 
nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en 
de daaraan gekoppelde milieueffectrapportage 
(m.e.r.). U begrijpt dat deze planvorming voor ons 
heel belangrijk is, al was het maar om op te komen 
voor het belang van de natuur- en waterkwaliteit, 
waarbij wij ons nauw betrokken voelen. De 
planvorming is ontzettend belangrijk omdat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden m.b.t. de 
ontwikkeling van onze Vinkeveense Plassen voor 
langere tijd worden vastgelegd. Dan gaat het dus 
om belangrijke keuzes zoals hoe we omgaan met 
het afkalven van de legakkers, de illegale bouw van 
huisjes op eilanden, toenemende geluidsoverlast 
en events, toerisme, etc. Velen die zich in deze 

discussie mengen hebben vaak een persoonlijk of 
een zakelijk belang zoals het verhuren van 
eilandjes, bootjes, huisjes etc. Deze groepen 
maken zich vaak minder druk om de (algemene) 
natuurkwaliteit en het goed afspreken van 
handhavingsbeleid. Gelukkig worden wij wel vaak 

gezien als een vereniging die ertoe doet en die veel 
kennis en kunde in huis heeft om voor het 
algemeen belang van de natuur op te komen. En 
last but not least kunnen wij soms terugvallen op 
eerder gemaakte (inter)nationale afspraken zoals 
Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland 
(voorheen EHS: ecologische hoofdstructuur). Dat 
wij een belangrijke kennispartner zijn bewijst onze 
inbreng m.b.t. de waterkwaliteit van de 
Vinkeveense Plassen. Wij zijn op dit onderwerp al 
jaren actief, door o.a. het organiseren van 
bijeenkomsten, vaartochtjes en het schrijven van 
rapporten, zoals Moeras voor de plas (zie onze 
website www.degroenevenen.eu). Omdat dit 
onderwerp, gekoppeld aan het nieuwe 
bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, nu zo 
actueel is hebben wij op 29 september 2016 
verschillende lezingen laten verzorgen. Een werd 
gegeven door Prof. Ellen van Donk van het NIOO. 
Zij ging in op de waterkwaliteit van de Vinkeveense 
Plassen. Daarnaast werd er een lezing gegeven 
door Bas Les. Hij ging in op de wind- en 
golvenproblematiek van de VVP. Beide lezingen 
werden erg goed ontvangen. Maar er was ook de 
kritiek van enkelen dat de waterkwaliteit inmiddels 

te goed is geworden waardoor de visstand 
achteruit is gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat de 
gemeente in januari 2017 een minisymposium over 
de waterkwaliteit heeft georganiseerd. Dit komt 
later in het jaarverslag nog uitgebreid aan de orde.  
Kortom een enerverend jaar waar we veel energie 
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in hebben gestoken. We kijken nu al met 
belangstelling uit naar alle nieuwe ontwikkelingen 
in 2017. 

Het jaar 2016 bracht ons bestuur de nodige 
veranderingen. Na meer dan 44 jaar voorzitter te 
zijn geweest droeg Luuc Mur op 23 maart 2016 de 
voorzittershamer aan mij over. Deze wisseling van 
de wacht was al lang voorbereid en tijdens de 
jaarvergadering van 2015 aan u medegedeeld. 
Vanaf deze plaats spreek ik nogmaals graag mijn 
waardering uit voor Luuc. Luuc heeft De Groene 
Venen niet alleen opgericht maar ook al die jaren 
als voorzitter uitstekend geleid. Wij zijn dan ook blij 
dat hij actief blijft als bestuurslid. Niet alleen omdat 
hij zo veel van ons gebied weet, maar ook omdat 
hij een waardevol netwerk heeft en als geen ander 
weet hoe wij de politiek kunnen beïnvloeden. 

Al langere tijd waren wij op zoek naar versterking 
van het bestuur. Aan de ene kant willen we meer 
ondersteuning voor penningmeester Cees Koper 
en aan de andere kant kan het geen kwaad om het 
relatief kleine bestuur van vijf mensen te versterken 
met een of enkele nieuwe bestuursleden. In 2016 
hebben zich twee potentiële bestuursleden gemeld: 
Véronique Guihéneuf en Cora Baas. Véronique is 
boekhouder en zij zal in het komend jaar Cees 
ondersteunen bij de financiële administratie. Na 
verloop van tijd zullen wij in overleg bezien op 
welke wijze Véronique zich structureel gaat 
inzetten voor onze vereniging. Daarnaast heeft 
Cora Baas aangegeven actief te willen zijn voor het 
bestuur van onze vereniging. We hopen op een 
vruchtbare samenwerking met Véronique en Cora. 
Helaas moest Carmèn Baanders eind 2016 
afscheid nemen als bestuurslid. Door 
omstandigheden ontstond voor Carmèn een risico 
op belangenverstrengeling en om alle schijn 
daarvan te vermijden heeft zij besloten haar 
bestuursfunctie neer te leggen. Dit is voor iedereen 
erg jammer, want Carmèn en haar man Tobias 
Baanders hebben heel veel voor onze vereniging 
betekend. Met name aan de PR kant heeft Carmèn 
ons een stuk professioneler gemaakt, getuige de 
mooie jaarverslagen, nieuwsbrieven, een hele 
mooie website en materialen voor bijvoorbeeld de 
waterlessen en de kraam tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Wij willen haar hiervoor 
nogmaals hartelijk danken! 

G. Korthals, voorzitter 

Waterkwaliteit Vinkeveense Plassen 
Er circuleren nogal wat meningen over de 
waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen (hierna: 
VVP): zwemmers en andere watersporters juichen 
het heldere water met het grote doorzicht van harte 
toe maar er zijn daarentegen veel vissers die van 
mening zijn dat het water te schoon wordt 
waardoor het voor sportvissers minder aantrekkelijk 
wordt. Reden voor De Groene Venen om mevrouw 

Ellen van Donk, hoogleraar en werkzaam bij de 
afd. Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer 
bij het Nederlands Instituut voor Ecologie te 
Wageningen, voor een lezing uit te nodigen op 
onze najaarsavond. 

In de lezing werd het zgn voedselweb in de VVP 
uiteengezet en toegelicht. Het voedselweb is het 
netwerk van organismen die eten en gegeten 
worden. Het voedselweb is een ingewikkeld 
systeem. Alle verschuivingen daarin hebben 
gevolgen. Die verschuivingen kunnen veroorzaakt 
worden door bijv. klimaatverandering, 
voedingsstoffen uit de landbouw (fosfaten), giftige 
stoffen en niet gebiedseigen planten en/of dieren 
(bijv. de Amerikaanse rivierkreeft) en lozing van 
fecaliën. Veel fosfaten in het water betekent dat er 
veel algen komen. Algen eten fosfaten maar zijn 
soms giftig voor de mens. Veel algen levert weer 

een aantrekkelijk leefgebied voor de brasem (die 
algen eet) etc. etc.  

De VVP bevatten enkele tientallen jaren geleden 
(te) veel fosfaten. Uit de statistieken blijkt dat met 
name de in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
aangebrachte riolering in Vinkeveen leidde tot een 
aanmerkelijke daling van het fosfaatgehalte. 
Bovendien zakken de fosfaten in de heel diepe put 
in de VVP die is ontstaan na de zandwinning voor 
de aanleg van Amsterdam Zuid-Oost. Dat, en de 
waterzuivering, maakt de VVP tot de schoonste 
plas van Nederland. 
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De Kaderrichtlijn Water regelt de minimale kwaliteit 
van water dat belangrijk is voor bijv. de 
drinkwatervoorziening, de kwaliteit van de natuur 
en voor de recreatie. Voor recreatie moet het water 
zo helder zijn "dat je je tenen kan zien als je 
helemaal in het water staat", aldus mevrouw Van 
Donk. Voor een goede natuur moet het water een 
leefmilieu zijn voor de grootst mogelijk diversiteit 
aan gebiedseigen planten en dieren. 

Kan je de visstand verrijken door fosfaat toe te 
voegen? Mevrouw Van Donk geeft aan dat dat niet 
mogelijk is. Ecologische principes maken dat er 
slechts sprake kan zijn van óf een helder 
watersysteem óf een fosfaatrijk systeem. Bij een 
helder watersysteem zullen zich echter weer 
waterplanten ontwikkelen met een bijbehorende -zij 

het ándere- visstand. De VVP zijn nog niet op dat 
evenwicht aangeland. 

Aanvullend volgde een presentatie door Bas Les, 
hydroloog en o.a. expert op het terrein van 
golfwerking. De heer Les gaat in op de vraag of het 
verondiepen van (een deel van de) VVP zou leiden 
tot minder gevaarlijke golfwerking. De heer Les 
heeft berekend dat verondieping geen soelaas zal 
bieden. Grote diepte heeft nauwelijks invloed op de 
golfhoogte. Deze is afhankelijk van de golflengte. 
Pas bij een diepte van 2 m wordt de golfhoogte 
geringer. De gemeten golfhoogte bij windkracht 4 à 
5 Beaufort op de VVP is 40-45 cm. Lokaal, als de 
oever een "binnenbocht" op de lage wal vormt, is er 
een extra effect, namelijk de gevaarlijke reflectie 

van golven. De VVP kan je daar best een 
"klotsbak" noemen. Daar heeft de heer Les tijdens 
een novemberstorm in 2016 golven gemeten met 
pieken van 60-70 cm. 

Het (gedeeltelijk) vervangen van steile oevers 
(harde plankenbeschoeiing) door geleidelijk 
oplopende oevers -bij voorkeur natuurvriendelijke- 
zou echter wél een verbetering opleveren voor 
recreanten en de visstand. Zo'n bodemhelling hoeft 
niet eens zo ver de plas in te gaan. Met een 
combinatie van zand en grovere stenen ontstaat 
een voor vissen geschikt milieu. Op de 
Westeinderplassen zijn hiermee goede resultaten 
bereikt. 

Tot slot vertelde Laura Seelen over een project van 
"burgerwetenschappers" die in samenwerking met 
het Aquatic Knowledge Centre Wageningen 
belangrijke graadmeters voor de waterkwaliteit in 
kaart brengen. Ook in de VVP gebeurt dit, samen 
met enkele op de VVP actieve duikers.  Zo wordt 
o.a. met behulp van theezakjes gekeken naar de 
afbraak van organisch materiaal. De inhoud van de 
theezakjes worden na drie maanden in het water te 
hebben gelegen gewogen en geanalyseerd. Zo 
verkrijgt met o.a. zicht op de afbraaksnelheid  van 
koolstof. De Groene Venen zal t.z.t. de resultaten 
van dit onderzoek bekend maken. Zie voor meer 
informatie www.nioo.knaw.nl. 
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De ecologische verbinding Vinkeveen-
Loosdrecht. 
Het is de bedoeling dat over heel Nederland een 
netwerk van natuurgebieden ontstaat die met 
elkaar verbonden zijn. Zo is er een aaneengesloten 
natuurgebied in ontwikkeling tussen de 
Nieuwkoopse plassen en de Botshol.  Denk hier 
aan de lijn Bovenlanden - Polder Demmerik - 
plassengebied- Botshol. Onder de doorgaande 
wegen worden grotere of kleinere ecoverbindingen 
aangelegd en zo worden de versnipperde 
natuurgebieden verbonden. 

De verbinding tussen dit areaal en het gebied van 
de Oostelijke Vechtplassen is echter een enorm 
probleem. Hoe passeren organismen de 
verkeerscorridor die bestaat uit de A2, de 
spoorbaan en het Amsterdam-Rijnkanaal? Bij de 
kruising Geuzensloot- A2 is een groot ecoduct 
aangelegd waardoor vele soorten organismen de 
A2 kunnen passeren. Maar hoe verder? Bij 
Nieuwersluis is een viaduct aangelegd onder de 
spoorbaan voor het vaarverkeer. Hier kunnen ook 
zwemmende organismen gebruik van maken. Het 
Amsterdam-Rijnkanaal heeft echter een steile 
damwand als oever en dieren kunnen hier niet uit 
het kanaal komen en verdrinken alsnog. Het 
probleem wordt door vele instanties onderkend en 
er wordt veel over gepraat, maar een oplossing is 
er nog niet. 

Polder Demmerik 
Vanaf de zeventiger jaren wordt het westelijke deel 
van de Polder Demmerik door Staatsbosbeheer 

beheerd als weidevogelgebied. De laatste tijd liep 
de bezetting aan weidevogels echter terug. Met 
een flinke opknapbeurt wordt nu getracht de 
achteruitgang te stoppen en extra waarden toe te 
voegen.  

Om de waterkwaliteit te verbeteren worden de 
sloten uitgebaggerd. Met de bagger wordt veel 
fosfaat uit het water gehaald en daardoor zullen de 
sloten niet alleen dieper worden maar ook 
helderder. Om het waterleven niet al te veel te 
vernietigen wordt dit werk gespreid over een aantal 
jaren.  

In het noordelijke deel van de polder, ten noorden 
van de spoorbaan broeden nog nauwelijks 
weidevogels en er werd besloten dit deel te gaan 
beheren als schraal grasland en als moerasland. 
Op deze manier krijgen de moerasvogels daar 
extra kansen. Om dit deel van de polder meer 
zichtbaar te maken wordt een wandelpad 
aangelegd dat aansluit bij het wandelpad van de 
spoorbaan. 

In het zuidelijke deel van de polder zal het beheer 
zo ingericht worden dat de weidevogels er goed 
kunnen broeden, maar dat ook rekening gehouden 
wordt met de eisen die de opgroeiende kuikens 
stellen aan het weiland. Weidevogels vragen een 
open landschap. Staan er te veel bomen dan 
krijgen de roofvogels en de kraaien extra 
mogelijkheden om vanuit de bomen op de jonge 
weidevogels te jagen. Een deel van de begroeiing 
van de spoorbaan is daarom verwijderd. De 
opschietende elzen in de berm van de Ter Aase 
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Zuwe zullen ook worden gekapt. Met deze 
maatregelen wordt gehoopt dat de weidevogels 
zich kunnen handhaven en dat ook de 
moerasvogels een plaats zullen vinden in de Polder 
Demmerik. 

Weidevogels  

De stand van de weidevogels blijft langzaam maar 
gestaag achteruitgaan. Dit ondanks het succesvolle 
beleid in enkele gebieden zoals De Ronde Hoep. 
Misschien zijn de goede weidevogelgebieden in 
Nederland wel veel te klein om de populatie 
weidevogels te redden? Niemand die het weet. Wat 

we wel weten is dat er verschillende partijen zijn 
die met hun activiteiten de weidevogels (onnodig) 
schaden. Een “mooi” voorbeeld, waar wij en de 
voormalig beheerder van de Botshol, Sytze de 
Vries, tegen strijden is het feit dat jagers doorgaan 
met hun jacht tijdens het weidevogelbroedseizoen. 
Dit gebeurt op percelen die naast het weiland 
liggen waar met flinke subsidies de weidevogels 
worden geholpen. Wij zijn niet per definitie tegen 
jacht, maar je kan je voorstellen, dat dit erg veel 
onrust geeft en schade aanricht aan de broedende 
weidevogels geeft. Dit moet en kan gewoon anders 
georganiseerd worden! Helaas is dit ons nog niet 
gelukt. Dezelfde bedenkingen kan je hebben bij 
een groot deel van de agrarische 
natuurverenigingen. Met name de laatste jaren zijn 
de meeste agrarische bedrijven als gevolg van het 
wegvallen van de melkquota intensiever geworden, 
iets wat moeilijk samengaat met het behouden en 
beschermen van weidevogels. Natuurlijk is het 
belangrijk om vanuit de agrarische 
natuurverenigingen aan de bescherming van 
weidevogels te werken. Dit kan in onze ogen echter 
professioneler. En het zou daarbij moeten gaan om 
de bescherming van het leefgebied van deze 
vogels en niet alleen om het houden van enkele 
weidevogels, want het zijn geen koeien of kippen! 

Ter illustratie van de potentiële risico's citeren we 
hier een stukje uit het jaarverslag van de “Vrijwillige 
weidevogelbescherming de Ronde Venen en 
Uithoorn Verslag broedseizoen 2016”: “In de polder 
Demmerik broeden 2 paartjes bruine kiekendieven, 
deze hebben alle jonge weidevogels in deze polder 
te grazen genomen. Nadat deze polder leeg was 
zijn zij uitgeweken naar de polder het Donkereind. 
Ook mede door de vossen, zwarte kraaien en 
ontelbare ganzen is in deze polder weinig tot geen 
weidevogel vliegvlug geworden. En dat terwijl deze 
polders bekend staan om de grote aantallen 
weidevogels”.  

De Gebiedscommissie Utrecht-West 
De opdracht van de gebiedscommissie is om het 
platteland van het westelijke deel van de provincie 
vitaal te houden. Deze opdracht omvat onder meer 
het agrarisch bedrijf en de ontwikkeling van de 
natuur. Maar ook de recreatie speelt hierbij een 
belangrijke rol. De totale opgave is samengevat in 
7 speerpunten. Voor de Groene Venen zijn de 
ontwikkeling van de natuurgebieden en de 
ontwikkeling van het cultureel erfgoed en het 
landschap van primair belang.  

De inrichting van de natuurontwikkeling van de 
Bovenlanden is afgerond. In het gebied van 265 ha 
spelen de particuliere natuurontwikkeling en de 
ontwikkeling van de natuur door Staatbosbeheer 
een belangrijke rol. Verder liggen hier verschillende 
natuurgebieden van de Stichting De Bovenlanden. 
Voor deze gebieden is de beschikbaarheid van 
kwalitatief goed water van groot belang.  

Bovenlanden is de realisatie van een natuur- en 
waterverbinding achter het Donker Eind. Voor dit 
gebied is in 2010 een convenant gesloten 
betreffende de inrichting van veelzijdige natuur en 
duurzame landbouw. Dit plan is nu in uitvoering. 
Langs de watergangen ontstaan brede stroken 
natuur, het water wordt uitgebaggerd en 
natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. In dit 
verband zijn ook de werkzaamheden die worden 
verricht in de Polder Demmerik van groot belang. 

Bezoek van de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur (Rli) aan de Ronde Venen. 
Deze raad is het strategische adviescollege voor 
de regering en het parlement op het brede domein 
van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving 
en infrastructuur. De raad gaat er van uit dat het 
landschap ingrijpend zal veranderen. Door de 
nieuwe Omgevingswet is de wijze waarop deze 
veranderingen zullen worden gedirigeerd door de 
overheid nog onduidelijk. Er wordt ernstig rekening 
mee gehouden dat de winning van energie veel 
landschappelijke ruimte zal vragen. Windmolens en 
weiden met zonnepanelen gaan het landschap 
totaal veranderen.  
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In dit kader bracht de Rli een werkbezoek aan De 
Ronde Venen. Er werd flink gediscussieerd met 
een breed samengestelde groep Ronde Veners, 
waarna het landschap van De Ronde Venen werd 
bezocht. Bij deze dag waren drie leden van het 
bestuur van de Groene Venen betrokken. 

De Rli heeft in augustus het advies uitgebracht aan 
de regering.  De basis voor dit advies berust op 
drie pijlers.   

-‐	   Benut bij de veranderingen voor de 
duurzaamheid van het landschap de 
mogelijkheid om een waardevol landschap 
te creëren. 

-‐	   Verken de betekenis en de waarden van 
het landschap in een open gesprek met 
bewoners en bezoekers.  

-‐	   Maak bij de ontwikkeling van een nieuw 
landschap gebruik van een goede 
ontwerpfase.  

Het advies laat duidelijk zien dat organisaties als 
De Groene Venen in deze processen een 
belangrijke rol kunnen spelen. 

Landschapszuilen 
Het veenlandschap van West-Nederland is de 
laatste duizend jaar enorm gezakt. Belangrijke 
processen hierbij zijn de vertering van het veen, de 
uitdroging van het veen en het samendrukken van 
het hele veenpakket. In ons gebied is het 
landschap daardoor 2 tot 3 m gezakt. Dit proces 

levert grote problemen op bij het beheer van het 
landschap. Om de aandacht te vragen voor dit 
proces worden op verschillende plaatsen in West-
Utrecht zuilen geplaatst waarvan het hoogste punt 
aangeeft hoe hoog het landschap 1000 jaar 
geleden gelegen heeft. 

In ons gebied staat een zuil aan de Veenkade bij 
Wilnis/Portengen. Op deze zuil met een lengte van 
2,5 m is aangegeven welke processen een rol 
hebben gespeeld bij het zakken van het landschap 
ter plaatse. Andere zuilen staan in de 
Bethunepolder (hoogte 4,5 m) en bij Maarssen aan 
de Nieuweweg (hoogte 2,5 m). 

Openbaar groen en bomen 
Mensen die bomen als een last ervaren roeren zich 
in het openbaar meer dan mensen die bomen 
vooral waarderen. Maar De Groene Venen wordt 
regelmatig benaderd door mensen die bevreesd 
zijn voor het kappen van bomen. Als we met een 
groep voor een schouw door het Zwanenpark lopen 
waarschuwt een passerende dorpsgenoot ons 
"Jullie gaan toch geen bomen kappen, hè!". Er is 
een stille maar grote groep tolerante 
groenminnaars. 

Dit jaar betrof onze bemoeienis vooral de Heulweg, 
de bermen van de Ter Aase Zuwe en het 
Zwanenpark. De berken op de Heulweg naderden 
hun natuurlijke levenseinde. Maar kijk eens hoe 
desolaat de Heulweg er na het kappen uitziet. De 
gemeente zal na de renovatie van het wegdek in 
2017 de straat opnieuw aankleden. Er komen 
knotwilgen aan de slootkant en ook aan de 
huizenkant komen weer bomen. Wij willen t.z.t. 
graag, samen met de bewoners en de gemeente, 
een keuze maken voor gebiedseigen beplanting die 
de straat weer uitstraling geeft.  

Vooral de zuidelijke berm van de Ter Aase Zuwe is 
ons zorgenkindje. Als de gemeente deze berm met 
beleid beheert blijft de grote diversiteit aan planten 
behouden. Beleid houdt hier in dat op het goede 
moment gemaaid wordt (bij voorkeur eenmaal per 
jaar en ná de zaadval), met het juiste materieel 
(niet te zwaar) en dat het maaisel verwijderd wordt 
ter voorkoming van verrijking van de bodem. Ook 
moet het opschot aan de zuidelijke slootkant 
regelmatig verwijderd worden om de openheid van 
het veenweidelandschap te behouden. Maatwerk is 
hier het devies en dat sluit niet goed aan bij het 
uitbesteden van het maaiwerk aan een grote 
uitvoerder die misschien niet uit het gebied komt. 

Door onvoldoende onderhoud, nieuwbouw aan de 
grens en de gewijzigde gebruiksbehoefte is het 
Zwanenpark toe aan een grondige renovatie. De 
gemeente ontwikkelt samen met enthousiaste 
bewoners en De Groene Venen een plan. Het park 
moet een aantrekkelijke plek zijn voor spelende 
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kinderen (van heel klein tot puber) maar ook voor 
de wat oudere bewoner die een ommetje door het 
dorp maakt. Het is goed om meer licht in het park 
brengen door hier en daar een boom te kappen en 
de onderbegroeiing vraagt om vernieuwing, liefst 
met bloeiende struiken. Het plan voor een moestuin 
die door de leerlingen van de Pijlstaartschool en 
met steun van het NME-centrum onderhouden 
wordt verheugt ons. We plaatsen onze vraagtekens 
bij de beoogde kleine boomgaard omdat de 
grondslag, veen, daarvoor niet bijzonder geschikt 
is. Tenslotte ligt er nu een mooie kans om de 
aansluiting met de omgeving te verbeteren. Zo kan 
bijv. een haag het zicht op het weinig aantrekkelijk 
parkeerterrein van het winkelcentrum wegwerken. 
Wij hopen dat de gemeente na de vaststelling van 
het plan snel voldoende financiële middelen ter 
beschikking zal stellen voor de uitvoering. 

In 2016 heeft de gemeente een aantal 
overleggroepen ingesteld om te komen tot een 
groenbeleidsplan. Wij participeren, naast gelukkig 
veel andere organisaties en burgers, in de 
klankbordgroep voor de Visie beplanting 
Buitengebied en in de adviesgroep Vinkeveen/
Waverveen. De klankbordgroep Visie Beplanting 
buitengebied is eenmaal bijeen geweest. Op 
hoofdlijnen delen wij de ideeën voor de gewenste 
groenstructuren in dit plan. Punten van zorg/
aandacht zijn de beoogde versterking van bos op 
legakkers bij Achterbos West en de 
landschappelijke uitwerking van de herplantplicht 
Boswet door agrariërs. Wij plaatsen vraagtekens bij 
de landschappelijke inpassing en de continuïteit 
van het beheer van het laatste. De uitgangspunten 
voor de groenstructuren in de kernen in Vinkeveen 
en Waverveen geven weinig aanleiding tot 
discussie. Het wachten is op de streefbeelden. 

In 2016 werd de beleidsnota Beleidsregels overlast 
door bomen vastgesteld. Als uitvloeisel van het 
Meldpunt bomenoverlast heeft de gemeente, in 
overleg met relevante partijen, criteria 
geformuleerd voor de weging van belangen bij een 
verzoek voor het kappen van bomen waarvan 
onevenredige overlast wordt ervaren. Het beleid is 
betrekkelijk terughoudend. De ecologische en 
landschappelijke waarden van bomen worden 
afgewogen tegen overlastfactoren zoals schaduw 
en daglichtontneming. We monitoren met veel 
belangstelling de effecten van dit beleid. 

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen 
om bij de (her)inrichting van wijken ter voorkoming 
van overlast rekening te houden met de keuze en 
de positionering van de beplanting. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om stevige 
(gebiedseigen) bomen te planten waar het kán en 
kleinere waar het moet. 

Groene pluim naar Sytze De Vries! 
Het bestuur heeft de Groene Pluim 2016 uitgereikt 
aan Sytze de Vries. Dit gebeurde tijdens onze 
jaarvergadering op 23 maart 2016. Er waren flink 
wat redenen om dit te doen. Ten eerste spant hij 

zich al heel lang in voor ons prachtige natuurgebied 
de Botshol. Zo stuurt hij onder andere een grote 
groep vrijwilligers aan die Natuurmonumenten helpt 
met het onderhoud van de Botshol.  

Daarnaast is hij ook als vrijwilliger actief, met o.a. 
de bescherming van weidevogels, de lepelaars en 
zwarte sterns. Hij let niet alleen goed op wat er bij 
en rondom de Botshol gebeurt, hij meldt dit ook 
aan ons. En soms kunnen wij dan gezamenlijk 
optreden, bijvoorbeeld om wantoestanden zoals de 
ganzenjacht bij broedende weidevogels te 
voorkomen. Last but not least is hij ook een trouw 
en betrokken lid van onze vereniging en komt hij 
vaak naar lezingen en vergaderingen. Kortom een 
ideaal lid, die de Groene Pluim duidelijk heeft 
verdiend. Wie gaat de Groene Pluim in 2017 
krijgen? 

Waterlessen 
De waterlessen die door De Groene Venen 
verzorgd worden voor de leerlingen van de 
groepen 8 zijn binnen enkele jaren een begrip 
geworden bij de basisscholen in Vinkeveen. In juni 
worden jaarlijks twee woensdagochtenden 
uitgetrokken voor telkens 3 groepen van ongeveer 
20 kinderen, die op het terrein van de zeilschool 
door ons worden ontvangen. 

Wat gebeurt er zoal tijdens zo’n les van een uur?  

De groep wordt in drieën verdeeld en elk 
subgroepje gaat met een of meer begeleiders aan 
de slag. Een groepje gaat met schepnetjes aan de 
slag en probeert vanaf de waterkant al roerend in 
het water zoveel mogelijk waterdiertjes op te 
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scheppen. Zo mogelijk wordt de vangst meteen 
gedetermineerd, maar vaker moet later onder de 
microscoop duidelijk worden welke vaak minuscule 
waterbewoners er opgevist zijn. De zoekkaart, die 
elke leerling standaard mee krijgt, biedt vaak 
uitkomst en prikkelt de speurzin van de 
enthousiaste vissers. De meest voorkomende 
vangsten betreffen de schaatsenrijder (met stip op 
nr. 1), de haftelarve, de larven van de waterjuffer en 
de libel, de poelslak en het bootsmannetje. In een 
enkel geval kreeg een leerling een rivierkreeft in 
zijn netje en dat leidt dan natuurlijk tot schrik en 
hilariteit. Ook wordt er tijdens het vissen aandacht 
gevraagd voor de waterkwaliteit en het doorzicht.  

Na twintig minuten wisselen de groepjes en staat 
het microscopisch onderzoek voor een deel 
centraal. Onder de microscoop is heel goed te zien 
hoe de verschillende onderdelen van onze 
waterdiertjes eruit zien. Zo zijn bijvoorbeeld heel 
goed de kaken te onderscheiden van 
insectenlarven en wordt duidelijk hoe ze hun prooi 
pakken. Ook de ademhaling van vissen en 
insectenlarven kan onder de microscoop prima 
bestudeerd worden. Op een werkblad worden de 
verschillende bevindingen genoteerd, al moeten de 
leerlingen wel aangespoord worden dit te doen, zó 
worden ze in beslag genomen door de wondere 
wereld die zich onder de microscoop aan hun 
openbaart. 

Het derde lesonderdeel betreft de waterkwaliteit en 
wel de 3 belangrijke bestanddelen daarvan: 
zuurstof, zoutgehalte en zuurgraad. Hoe komt het 
dat water zuurstofrijk of juist arm is, welke invloed 
heeft het zoutgehalte van het water op het 
leefmilieu en hoe gevoelig zijn waterdiertjes voor 
de zuurgraad? Met allerlei meetinstrumenten en 
pH-strips worden de verschillende waarden 
bepaald en de resultaten ervan belanden ook weer 
op het werkblad. De bedoeling daarvan is dat een 
en ander later in de klas wordt nabesproken en 
waar nodig aangevuld. Als de kinderen daarbij 
hetzelfde enthousiasme aan de dag leggen als bij 
de onderzoeksfase, zal er allicht heel veel van de 
opgedane kennis blijven hangen en daar doen we 
het toch voor! 

Aan de realisatie van deze waterlessen zijn hoge 
kosten verbonden en we prijzen ons dan ook 
gelukkig dat de Stichting Ronde Venen Fonds ons 
jaarlijks een belangrijke bijdrage verstrekt, 
waardoor we telkens weer nieuwe materialen 

kunnen aanschaffen en oude zo nodig vervangen. 
Daarnaast zijn we de Zeilschool veel dank 
verschuldigd voor het beschikbaar stellen van hun 
terrein en de verzorging van leerlingen en 
begeleiders tijdens de lessen. 

Helaas kon in 2016 een van de 2 geplande 
lesochtenden niet doorgaan vanwege het slechte 
weer en was er vanwege tijdgebrek geen alternatief 
voorhanden. Dit jaar hopen we verschoond te 
blijven van depressies en fronten op de lesdagen, 
zodat dan weer alle basisschoolafzwaaiers hun 
“lesje water” als bagage kunnen meenemen.  

Het 50 dingenboek 
“50 Dingen in de natuur die je gedaan moet hebben 
voor je 12e”  

Dit leuke idee, door de gemeente De Ronde Venen 
overgenomen van Bunnik, Odijk en Werkhoven, 
heeft zijn weerslag gekregen in een prachtig 
vormgegeven boekje dat dit en de komende 
schooljaren uitgedeeld wordt aan de kinderen van 
de groepen 3 van de basisscholen in De Ronde 
Venen 

De bedoeling van de samenstellers is dat kinderen 
nog meer naar buiten gaan en leuke plekjes 
ontdekken in de gemeente. In het boek zit een 
grote kaart van de gemeente waarop plekken staan 
aangegeven waar allerlei buitenactiviteiten gedaan 
kunnen worden. Daarbij staan de activiteiten 
vermeld die juist op die plek goed uit te voeren zijn 
zoals scheppen, zwemmen, bramen plukken, 
vogels kijken, hoogteverschillen waarnemen, 
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stenen keilen, in een boom klimmen, diersporen 
zoeken, enz. 

De 50 dingen die te doen zijn worden met 
duidelijke tekeningen en begeleidende teksten per 
onderdeel weergegeven. De kinderen kunnen er 
hun eigen ervaringen aan toevoegen en krijgen zo 
op den duur een mooi vorm gegeven “dagboek” 
van hun natuurbelevenissen. Het blijft dan ook voor 
later een boek waarin terug gekeken kan worden 
op dingen die je vroeger hebt gedaan. 

Door de samenwerking van de Gebiedscommissie 
Utrecht-West, het NME-centrum en de groene 
verenigingen is zo een boekje ontstaan dat 
begerenswaardig is voor alle kinderen tot 12 jaar. 
Het kan ook heel goed als geschenk dienen voor 
andere (klein)kinderen. Het boek is voor € 10,-- te 
koop bij NME-centrum De Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28a te Wilnis. 

RABO Fietssponsortocht 
In onze nieuwsbrief van september hebben we u al 
verslag gedaan van de op 11 juni verreden 
fietstocht. Omdat de RABO bank voor elke 
afgelegde afstand een bedrag aan de vereniging 
uitkeerde, konden we dankzij de inspanningen van 
onze actieve leden een bedrag van € 155,-- 
incasseren. Dat deze vorm van sponsoring een 
welkome aanvulling op ons jaarbudget is mag 
blijken uit het financieel overzicht op de laatste 
pagina van dit jaarverslag. Het tekort zou nog 
hoger uitgevallen zijn zonder deze bijdrage. 

Voor het komende jaar staat de fietstocht weer op 
het programma en wel op zaterdag 10 juni. Gezien 
het bovenstaande zou het heel prettig zijn als veel 
meer leden, vrienden en kennissen zich voor de 
RABO fietssponsortocht aanmelden. Bij de start 
kunt u aangeven dat er voor De Groene Venen 
gereden gaat worden, zodat het met uw 
inspanningen verdiende geld later op onze 
rekening wordt bijgeschreven. De bank keert 
maximaal € 1.500 per vereniging uit, dus er valt 
voor ons nog veel winst te behalen. In de begroting 
2017 is al rekening gehouden met een hoger 
sponsorbedrag! 

Aan u de uitdaging om het hoge streefbedrag ook 
werkelijk binnen te slepen. Noteer 10 juni alvast in 
uw agenda en inspireer ook anderen om voor onze 
vereniging te fietsen. Door uw sportieve 
inspanningen kunnen wij de contributie laag 
houden zodat dit geen drempel vormt om lid te 
worden van onze vereniging. 

Biesbosch excursie 
Rond de datum van de Biesbosch excursie, 4 juni, 
circuleerden er in de media en onder spotters 
geruchten dat er zeearenden geboren waren in dit 
getijdengebied. De verwachtingen van de 
deelnemers aan deze excursie waren daarom hoog 
gespannen toen op die warme zaterdag 
Werkendam werd aangedaan door een dertigtal 
Groene Veners. 

Voorafgaand aan de 
vaartocht werd op individuele basis een bezoek 
gebracht aan het “Biesbosch Museumeiland” waar 
een werkelijk magnifieke kijk werd geboden op het 
ontstaan en de geschiedenis van de Biesbosch. 
Door middel van films, foto’s, gereedschappen, 
modellen en teksten gaat het verleden van dit 
unieke gebied steeds meer voor de bezoekers 
leven. 

Na de lunch lag onze fluisterboot al klaar en 
konden we met ons gezelschap het gebied in. 
Tijdens de 1½ uur durende vaartocht door veelal 
smalle kreken en geulen vertelde de schipper/gids 
honderduit over de dynamiek van dit 
getijdengebied, de euforie na het ontdekken van de 
jonge zeearenden, de andere vaste bewoners 
zoals haviken, slechtvalken, baardmannetjes en 
natuurlijk de bever. Deze liet zich, zoals verwacht 
midden op de dag, niet zien, maar talrijk waren de 
knaagsporen en glijbaantjes die op de 
aanwezigheid van Ed en Willem duidden. 

Jammer was het dat we maar weinig van de zeker 
aanwezige fauna te zien kregen, maar de 
doorkijkjes en weelderige plantengroei vergoedden 
veel. Hoe we ook uitkeken naar de zeearend en de 
jonggeborenen, we waren in de buurt, we konden 
er helaas geen blik op werpen. Misschien dat het er 
op deze warme, zomerse junimiddag toch wat te 
druk voor was in de Biesbosch. Toch meerden we 
na de boeiende vaartocht, best tevreden met het 
resultaat, af bij de steigers van het museumeiland 
en werd de thuisreis aanvaard.  

Leuke waarnemingen in onze omgeving 
Wij schreven het al vaker: wat wonen wij toch in 
een mooie omgeving! Ondanks dat we dicht bij de 
Randstad wonen is er nog veel ruimte en als je wilt 
ook rust. Wanneer je de tijd neemt om hiervan te 
genieten door lekker te gaan wandelen of fietsen 
valt er niet alleen te genieten van de omgeving 
maar ook van de planten en dieren die hiervan 
afhankelijk zijn. En als je oplet zie je niet alleen de 
“gewone” planten en dieren, zoals boterbloem, 
mussen, kattenstaart, spreeuwen, waterlelie, 
merels, rietsigaar en koolmezen, maar soms ook 
de onbekendere soorten. En het leuke is, hoe beter 
de kwaliteit van natuur en milieu, hoe vaker je deze 
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bijzondere planten en dieren kunt treffen! En wij 
denken dat het nog steeds mooier kan worden. Dit 
kan door meer gebieden op een goede manier in te 
richten, en misschien nog wel veel belangrijker, ook 
goed te beheren en de afspraken te handhaven. En 
dat dit, zeker voor de waterkwaliteit, langzaam de 
goede kant op gaat illustreren enkele van 
waarnemingen in 2016. Zo hebben we enkele 
succesvolle broedparen bruine kiekendief gehad, 
waarvan één stel in Demmeriklanden heeft 
gebroed. In datzelfde gebied kun je overigens ook 
het blaasjeskruid vinden, een waterplant die 
watervlooien kan vangen. Daarnaast zien we 
regelmatig zilverreigers, ringslangen, en soms zelfs 
marterachtigen zoals de bunzing en de wezel. En, 
helaas nog niet gezien, maar ongetwijfeld in ons 
gebied aanwezig: de otter! En ook de door ons 
geplaatste nestkasten geven resultaat: de 
uilennestkast is als slaapplaats gebruikt door de 
bosuil, die we regelmatig horen roepen. En ook de 
torenvalknestkasten worden gebruikt. En als we 
nog even doorgaan: als je goed hoort en kijkt kan 
je hier de ijsvogel zien! Deze mooie vogelsoort is 
ook in ons gebied ontzettend toegenomen, een 
teken dat het met de waterkwaliteit de goede kant 
opgaat. Overigens is het wel bijzonder dat 
sommige “vissers” klagen over de lage visstand, 
maar dat ijsvogels, zilverreigers en alle andere 
visetende soorten de vis wel kan vinden? 
Misschien toch een kwestie van techniek?  

Verslag van de Algemene ledenvergadering van 
De Groene Venen op 23 maart 2016 in het 
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering 
en heet de belangstellenden welkom voor het 
informatieve deel van de Algemene 
Ledenvergadering 2016. 

De voorzitter heet de aanwezigen en in het 
bijzonder mevrouw Willy de Koning welkom. 
Mevrouw De Koning vertelt, na vertoning van haar 
film over bevers, met passie over haar vele 
belevenissen met bevers en haar talloze uren aan 
de waterkant. 

In 1998 is de bever nadat deze in heel Nederland 
was uitgestorven uitgezet in de Biesbosch. En het 
gaat goed met de bever. Mevrouw De Koning 
bestudeert de bever in Limburg, de provincie waar 
zij woont, maar ook in de Biesbosch. Voor de bever 
blijkt het Julianakanaal, waar zij onderdoor moeten, 
geen barrière te zijn. In haar film zien we de bever, 
op de vlucht voor het hoge water, bovenop zijn 
burcht zitten, zien en horen we de aandoenlijke 
geluidjes van jonge bevers vanuit de 
beschermende burcht en aanschouwen we de 
bevers zoals zij -zich onbespied wanend- op hun 
gemak de vacht verzorgen. In de pauze zijn 
bevertanden, beverkeutels en takken met 
knaagsporen te bewonderen. 

De voorzitter dankt mevrouw De Koning hartelijk 
voor haar interessante en levendige presentatie. 

Na de pauze begint het huishoudelijke gedeelte 
van de Algemene ledenvergadering 2016 

Opening 

De voorzitter opent om 21.55 uur het 
huishoudelijke deel van de vergadering. Er zijn, 
incl. bestuursleden, 25 leden aanwezig. 

Ingekomen stukken 

• Email van de heer J.J. van Oostendorp van 
13-3-2016 waarin deze o.a. de 
herverkiesbare bestuursleden bedankt en 
instemt met de benoeming van Gerard 
Korthals tot voorzitter.  

• Telefonisch bericht van verhindering van 
Riet de Bruijn met dank aan scheidend 
voorzitter Luuc Mur.  

Notulen Algemene ledenvergadering van 19 maart 
2015 
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De notulen worden, onder dankzegging aan de 
secretaris, ongewijzigd goed gekeurd en 
vastgesteld. 

Jaarverslag 2015 

De voorzitter bedankt Carmèn Baanders-Gopalrai 
en Tobias Baanders voor de fraaie en professionele 
vormgeving van het jaarverslag en de andere 
uitgaven van De Groene Venen. 

De voorzitter stipt enkele punten uit het jaarverslag 
nog even aan: 

• het bestuur is tevreden over de -soms 
pittige- columns in het streekblad De 
Groene Venen 

• de vereniging besteedt veel tijd aan het 
Bestemmingsplan De Vinkeveense 
Plassen. DGV stuurt aan op zonering van 
natuur / recreatie, met name nabij De 
Botshol. 

• de nationale vogel, de grutto, heeft het nog 
steeds moeilijk. In de Polder Demmerik 
gaat de stand achteruit. Opmerkelijk is dat 
de resultaten in De Ronde Hoep juist heel 
positief zijn. 

• de waterles voor de leerlingen van groep 8 
van de basisscholen is een succes. 

• het groenbeleid in de gemeente kan beter. 
Het is bijv. een gemiste kans dat 
voorstellen van DGV, samen met het 
Wijkcomité Vinkeveen Centrum en een 
tuinarchitect, voor de inrichting van het 
Boeiplein niet gerealiseerd zijn. 

Een lid merkt op dat hij de bouw van een 
uitzichttoren bij de Veenkade in Wilnis niet passend 
in het landschap vindt. De voorzitter merkt op dat 
het zichtbaar maken van het landschap vanaf een 
hoog punt toegevoegde waarde heeft voor de 
beleving van het landschap. 

Financieel verslag 2015 

De penningmeester merkt op dat bij het saldo voor 
2015 "(nadelig)" hoort te staan i.p.v. het minteken. 
Het nadelige saldo is volgens het bestuur gezien 
de vermogenspositie acceptabel. De inkomsten 
van de Rabo Fietstocht 2015 zijn er nog niet in 
opgenomen. 

A Verslag kascommissie 2015 

Namens de kascommissie, bestaande uit de heren 
P. Maas Geesteranus en P. van der Neut, spreekt 
de laatste waardering uit voor de gevoerde 
administratie en het resultaat. Hij hoopt dat de 
penningmeester nog even wil blijven. Na zijn 

voorstel daartoe dechargeert de vergadering onder 
applaus de penningmeester en de overige 
bestuursleden. 

B benoeming kascommssie 2016 

In de kascommissie 2016 worden benoemd 
mevrouw A. Wortel en de heer P. Maas 
Geesteranus. 

Begroting 2016 

De begroting wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld. 

Bestuur 

Aftredend en herbenoembaar zijn mevrouw C. 
Baanders en de heer L.R. Mur. De heer Mur heeft 
te kennen gegeven het voorzitterschap te willen 
neerleggen maar wel als bestuurslid actief te willen 
blijven. Met grote instemming van de aanwezigen 
worden zij herbenoemd. 

Overdracht voorzitterschap.  

De heer Mur memoreert het ontstaan en het reilen 
en zeilen van de vereniging De Groene Venen 
waarbij hij nauw betrokken was. Toen de gemeente 
in de jaren zeventig de Polder Demmerik wilde 
transformeren tot een villawijk verenigden oud-
Vinkeveners en de nieuwkomers zich in het belang 
van het behoud van de kwaliteiten van hun 
leefomgeving. Onder de voorvechters van het 
reservaat Demmerik noemt de heer Mur de 
inmiddels overleden echtgenoot van Riet de Bruijn.  

Belangrijk voor het werk van De Groene Venen 
zijn, aldus de heer Mur: 

• het kritisch volgen van het beleid (maar blijf 
on speaking terms) 

• een goed kenniscentrum 

• een goed (bestuurlijk) netwerk 

• voorlichting en educatie (kwaliteit moet 
herkend worden). 

De heer Mur bedankt zijn medebestuursleden voor 
de collegiale en vriendschappelijke medewerking 
en de fijne sfeer waarin het werk verzet wordt. Hij 
wenst de nieuwe voorzitter, in wie hij alle 
vertrouwen heeft, veel succes toe. 

De heer Korthals bedankt de heer Mur voor zijn 
nimmer aflatende inzet voor De Groene Venen 
onder aanbieding van een fraai kunstwerk van de 
heer Tobias Baanders. Hij is blij dat de heer Mur 
nog actief blijft als bestuurslid. 
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De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de 
medebestuursleden die allen op hun eigen wijze 
actief zijn voor de vereniging. Dat kan zijn het 
aanleggen van broedhopen voor ringslangen, het 
opstellen van verslagen en brieven, het bewaken 
van de kas of het opbouwen van een mooie 
website en professionele flyers en andere uitingen. 

Een vooruitblik op het nieuwe voorzitterschap: de 
voorzitter zal de huidige koers van de vereniging in 
principe handhaven met misschien hier en daar 
een accentverschuiving. Er liggen pittige opgaven 
zoals het beschermen van de natuurwaarden van 
de Vinkeveense Plassen, het Bestemmingsplan 
Landelijk gebied West, het gemeentelijk 
groenbeleid, de herinrichting van de Polder 
Demmerik en de weidevogelstand. 

De voorzitter besluit zijn betoog met een oproep 
om nieuwe leden te werven en kandidaten voor het 
bestuur aan te melden. De vereniging heeft 
behoefte aan verjonging. 

Rondvraag 

Een lid meldt dat de bermen van de oude spoordijk 
zich als gevolg van de baggerresten tot een 
complete brandnetelzone zullen ontwikkelen. Zij is 

van mening dat het pad 
niet meer zo mooi is. De voorzitter weet te melden 
dat er op een geschikt moment gras gezaaid zal 
worden.  

Een lid vraagt naar de stand van zaken rond het 
nieuwe museum bij de Zwarte Schuur. Geantwoord 
wordt dat museumbestuur en gemeentebestuur in 
een discussie verwikkeld zijn en dat niet duidelijk is 
hoe dat gaat aflopen. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur. 
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Spek de kas van De Groene 
Venen en fiets mee met de Rabo 

Fietstocht op 10 juni 2017; zie 
www.degroenevenen.eu

foto Tobias Baanders

http://www.degroenevenen.eu
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De Groene Venen 
Algemene ledenvergadering op 21 maart 2017 

Agenda 

Opening 

Ingekomen stukken 

Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2016 

Jaarverslag 2016 

Financieel verslag 2016 

1. toelichting door de penningmeester 

2. verslag kascommissie 2016 

3. benoeming kascommissie 2017 

Begroting 2017 

vaststellen begroting 2017 

Bestuur 

1. Aftredend en herbenoembaar zijn Cees Koper, Gerard Korthals en Charlotte Smit. 

2. Véronique Guihéneuf is bereid om, naast Cees Koper, in 2017 de financiële administratie te 
voeren. Daarna zal zij samen met het bestuur bezien of zij het penningmeesterschap wil 
overnemen. 

Rondvraag 

Sluiting  
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Geniet van uw leefomgeving! 

De natuur- en milieuvereniging De Groene Venen heeft tot doel het beschermen 
en verbeteren van de natuur, het milieu en het landschap in Vinkeveen en Waverveen. 
We volgen de ontwikkelingen op de voet en zetten onze kennis en ervaring in om het 
gebied van De Venen nóg mooier te maken. We adviseren bij planvorming 
(klankbordgroepen, werkgroepen, commissies, projecten) en waar nodig gebruiken we 
juridische wegen om ons doel te bereiken. Maar ook voorlichting draagt daaraan bij. Zo 
organiseren we lezingen en excursies. Voor de leerlingen van groep 8 in Vinkeveen 
verzorgen we jaarlijks een ‘waterles’. Zij leren dan waarom schoon water belangrijk is en 
hoe je waterkwaliteit meet. 

Meer weten over De Groene Venen? 
zie www.degroenevenen.eu 
of mail naar degroenevenen@hetnet.nl 

Secretaris: 
Charlotte Smit 
Demmerik 46a 
3645EC Vinkeveen 

📞 0297 261576 

De Groene Venen is erkend als ANBI-stichting. 

U kunt De Groene Venen steunen 
door lid te worden. Dat kost maar 
€ 5 per jaar.

http://www.degroenevenen.eu
mailto:degroenevenen@hetnet.nl
http://www.degroenevenen.eu
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EXPLOITATIE OVERZICHT 2016 

Baten   2016  2015  Lasten   2016  2015 

Contributies   € 1070,00 1050,00 Ledenactiviteiten €       1176,81    986,60 

Donaties  1220,50   982,50 Jeugdactiviteiten. 385,22    525,64 

Rente       27,51     48,41 Secretariaat  403,74    519,64 

Ledenactiviteit    331,50     97,50 Drukwerk  916,23    693,52 

Bijdragen (projecten)      295,00   569,00 Contributies    92,50      75,00 

 Bankkosten   145,13                137,33 
  Diversen   300,34                  55,00
      

Saldo (nadelig)                475,46      245,32    

____________________________________________________________________________________ 

  € 3419,97 2992,73   € 3419,97 2992,73
   ======  ======                             ======             ====== 

BEGROTING 2017 
   2017  2016     2017     2016 

Contributies € 1050,00 1050,00 Ledenactiviteiten  € 800,00  700,00 

Donaties  1350,00 1000,00 Jeugdactiviteiten 350,00  250,00 

Rente       20,00     40,00 Secretariaat  500,00  500,00 

Bijdragen    250,00   300,00 Drukwerk  800,00  700,00 

Ledenactiviteiten   100,00   100,00 Contributies  100,00  100,00 

       Bankkosten  150,00  140,00 

       Diversen  100,00  100,00 

       Juridische bijstand     0,00      0,00 

Saldo (nadelig)                  30,00     Saldo               0,00 

  € 2800,00 2490,00   € 2800,00 2490,00           
                           ======  =======    ======              ====== 

BALANS 

   2016  2015     2016  2015 

Kas  €  0,06   98,91   Algemene reserve 5806,20 6281,66 

Bank            357,20                511,32 

Renterekening           5448,94           5671,43 

                               
____________________________________________________________________________________   
             €       5806,20            6281,66    € 5806,20 6281,66
          ======                ======                  ======  ====== 
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