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UITGELICHT 
 

Zweven of sterven 
 
Het is nog winter, het water van de sloten en 
plassen is nog helder, in de polders hier en 
daar bruin van de humuszuren en het 
opgeloste ijzer uit het grondwater. Al het leven 
is naar de bodem gezonken. Straks in maart 
verandert dat weer. De zon neemt in kracht toe 
waardoor er meer licht komt in het water en de 
temperatuur stijgt. Je ziet het meteen, de 
sloten en de vaarten krijgen een groen-bruine 
kleur. Later in het voorjaar verandert de kleur 
en wordt het water groener. Deze 
kleurveranderingen ontstaan door de opbloei 
van microscopisch kleine algen die zich 
massaal ontwikkelen. Het groen-bruin is de 
kleur van de kiezelwieren. De groene kleur 
later is van de groenwieren die wachten tot het 
water wat warmer is geworden. Zie het plaatje 
hiernaast van het zwevende groenwiertje 
Scenedesmus. In de plassen zien we de kleur 
minder veranderen, deze blijven helder. Door 
gebrek aan voedingsstoffen krijgen de algen 
hier minder kans.  
We zien deze ontwikkeling jaar na jaar weer 
optreden, het hoort bij de afwisseling van de 
seizoenen. Toch is het eigenlijk heel bijzonder. 
Hoe kunnen die microscopisch kleine 
organismen blijven zweven? Ze zijn zwaarder 
dan water, kiezelwieren hebben zelfs een 
pantser van kiezel. Toch vallen ze niet als een 
steen naar de bodem. Het water is altijd in 
beweging. Kleine stromingen nemen de 
microscopisch kleine organismen mee. Maar 
dan toch: ze zijn zwaarder dan water en 
zouden vroeger of later op de bodem terecht 
moeten komen en daar is geen licht en het is 
er koud, de dood ligt op de loer. Hoe lossen ze 
dit op? 
 
Het geheim is: olie. De kiezelwieren die in het 
voorjaar opbloeien ontwikkelen kleine 
oliedruppeltjes in de cel. Olie is lichter dan 
water en op die manier blijft het organisme toch 
zweven. Cyanobacteriën hebben kleine 
luchtbelletjes in de cel waardoor ze blijven 

zweven en zelfs kunnen gaan drijven. Andere 
soorten algen hebben zweepharen waarmee 
ze kunnen bewegen door het water. Ze kunnen 
ook licht en donker onderscheiden en kunnen 
dus steeds naar het licht toe  
 

 
 
zwemmen. Heel vernuftig voor zulke kleine en 
op het eerste gezicht zo primitieve 
organismen.  
De mens is zwaar toch kan hij met behulp van 
een parachute of zweefvliegtuig lang blijven 
zweven, vooral als hij gebruik kan maken van 
thermiek of andere opstijgende luchtstromen. 
Hij doet dit door met de parachute of het 
zweefvliegtuig zijn oppervlak vele malen groter 
te maken waardoor de parachutist wordt 
meegenomen door de luchtstromen. Ook een 
aantal soorten algen gebruiken deze truc. 
Allerlei uitsteeksels maken dat ze makkelijker 
met de waterbewegingen worden 
meegenomen en zo wordt voorkomen dat ze 
op de bodem terecht komen. 
Pas in het najaar, als de hoeveelheid licht 
afneemt en de temperatuur zakt werken al 
deze mechanismen niet meer. De algen 
zakken naar de bodem en sterven daar voor 
een groot deel af. Het water wordt helder, tot in 
het voorjaar de overlevenden beginnen aan 
een nieuwe cyclus...
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Verslag 2017 
 
Inleiding 
Terugkijkend naar 2017 hebben de 
bestuursleden van De Groene Venen 
ontzettend veel (goed?) werk verricht. 
Veel tijd en energie is gestoken in de 
“Vinkeveense plassen” (VVP). Al 
decennia geven wij op verschillende 
manieren aan hoe belangrijk en mooi de 
VVP zijn. De plassen zijn van belang voor 
de natuur, onze leefomgeving en voor 
recreatie.  Als je dit unieke gebied wil 
behouden moet je er uiterst zorgvuldig 
mee omgaan. Daartoe moet je met alle 
belanghebbenden goede spelregels 
afspreken én handhaven. Een van de 
belangrijkste spelregels was/is dat op de 
meeste legakkers en zandeilanden geen 
bebouwing is toegestaan. Maar wat is er 
gebeurd? Inmiddels staan er meer dan 
1500 illegale bouwsels. De verloedering 
van onze maatschappij in een notendop: 
wat de buurman doet kan jij ook, zeker als 
er niemand is die je hierop aanspreekt. De 
instanties die dit zouden moeten doen zijn 
het recreatieschap en de gemeente. Het 
recreatieschap is opgericht in 1972 door 
de gemeenten Amsterdam, De Ronde 
Venen en de Provincie Utrecht. Naast het 
ontwikkelen, beheren en onderhouden 
van de openbare recreatievoorzieningen 
in het gebied heeft het recreatieschap ook 

publiekrechtelijke taken: toezicht houden 

en handhaven. Helaas moeten we 
concluderen dat van het onderhoud, maar 
met name ook van het toezicht en 
handhaving de laatste jaren zeer weinig 
terecht is gekomen. Als excuus voor deze 
nalatigheid wordt steeds aangegeven dat 
er geen geld voor zou zijn. Het “goede” 
nieuws is dat de discussie over de 
toekomst van de plassen recentelijk in 
een stroomversnelling is gekomen.  Zo 
moest er een nieuw bestemmingsplan 
worden gemaakt, een 
milieueffectrapportage (MER) worden 
opgesteld en last but not least realiseerde 
het recreatieschap het kortzichtige plan 
om het grootste deel van de openbare 
legakkers te verkopen. Op al deze fronten 
heeft DGV heel veel werk verricht. Om bij 
het laatste te beginnen: de verkoop van 
legakkers was geen nieuw idee, maar met 
name de timing (vóór de afronding van het 
nieuwe bestemmingsplan) en de omvang 
(44 eilanden!), maakten dat DGV faliekant 
tegen dit plan was. Mede doordat wij in 
het begin de enige tegenstanders waren 
met zeer goede argumenten kregen we in 
de aanloop naar de veiling veel media-
aandacht met talloze interviews in 
kranten, op radio en TV. Gaandeweg 
kregen wij gelukkig ook meer 
medestanders zoals de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap, D66, 
Natuurmonumenten, NMU en veel  

Foto Van Haastrecht 
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burgers. Ondanks onze goede 
argumenten bleef het recreatieschap 
volharden in de gemaakte keuzes en zijn 
de legakkers bijna allemaal verkocht. Wij 
hopen dat het recreatieschap de nieuwe 
kopers aan de gemaakte afspraken gaat 
houden, maar we zijn hier zeer sceptisch 
over en blijven dit kritisch volgen. 
Eenzelfde gevoel hebben wij bij het nog af 
te ronden nieuwe bestemmingsplan en de 
milieueffectrapportage (MER). Het is goed 
om met alle partijen te discussiëren over 
welke bestemming de plassen krijgen en 
hoe het nieuwe beleid gehandhaafd zal 
worden. Alleen begrijpt iedereen dat de 
natuur- en milieubelangen nogal eens het 
onderspit delven. In onze ogen kan dit 
voor de VVP niet meer. Ook de recreatie 
zal schade lijden bij nog meer (illegale) 
bouwsels en afname van rust en 
natuurwaarden. Wij blijven de 
ontwikkelingen zeer kritisch volgen.  
 

 
Gelukkig kunnen we ook wat positieve 
zaken melden. De waterkwaliteit blijft 
vooruitgaan, en mede door de goede 
afspraken binnen onder andere de 
Kaderrichtlijn Water en Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen EHS) zal er 
ook in onze omgeving meer moeten 

gebeuren aan natuurontwikkeling. De 
grootste kansen liggen bij het ontwikkelen 
van natuurvriendelijke oevers en een 
betere aansluiting van de plassen op de 
polder Demmerik/Donkereind. Verderop in 
het jaarverslag gaan wij hier dieper op in. 
Wij zien hier veel mogelijkheden met 
uitsluitend voordelen. Niet alleen winst 
voor de natuur zoals vogels, amfibieën, 
insecten, reptielen en vissen, maar juist 
ook voor de maatschappij, inclusief de 
recreant! Denk maar eens aan de 
meerwaarde voor vissers, een mooiere 
beleving en een schonere lucht! Kortom, 
dat zijn voor DGV de komende jaren de 
belangrijke speerpunten waarop wij onze 
energie gaan richten!  
 
Als laatste bent u misschien nog 
nieuwsgierig waarom er in de eerste zin 
“goed” staat met een vraagteken en 
tussen haakjes? Ten eerste kunnen wij 
natuurlijk niet zelf beoordelen of onze 
inzet goed is. Dat is voorbehouden aan de 
leden en buitenstaanders. Ten tweede 
bereiken we soms niet of nauwelijks ons 
doel, denk alleen al aan de verkoop van 
de legakkers in de Vinkeveense Plassen. 
Toch zien we ook wel lichtpuntjes. Vaak 
wordt er een beroep op onze lokale 
kennis en kunde gedaan. Zo hebben we 
regelmatig gesprekken met de gemeente, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de 
Provincie. Ook individuele bewoners van 
De Ronde Venen weten ons te vinden met 
vragen en signalen. We zijn daarom blij 
dat we het afgelopen jaar meer nieuwe 
leden hebben gekregen, en dat het 
bestuur hulp heeft gehad van Cora Baas 
en Véronique Guihéneuf. Cora heeft ons 
erg geholpen met het maken van 
nieuwsbrieven en folders en het 
digitaliseren van ons ledenbestand. En 
Véronique helpt onze penningmeester 
Cees met de financiën. Cora heeft 
aangegeven tot het bestuur te willen 
toetreden.  Maar daarnaast is er altijd plek 
voor meer nieuwe vrijwilligers!  
 
 

Libellen, foto Bosch 
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Insecten en weidevogels 
Misschien heeft u het gehoord of gelezen, 
maar in het najaar was er veel aandacht 
voor een rapport dat aantoonde dat het 
insectenbestand met ongeveer 75% 
achteruit is gegaan. Over de exacte cijfers 
en de redenen waarom deze 
achteruitgang zo drastisch is zal nog veel 
discussie volgen. Maar de trend past in 
het plaatje dat de grootschalige landbouw 
met de herverkaveling heeft geleid tot een 
eentoniger landschap. In combinatie met 
andere aspecten van de intensivering 
zoals het gebruik van kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen en het verlagen van 
het waterpeil nemen veel diersoorten in 
aantallen af of verdwijnen zelfs volledig. 
Sommige mensen zullen misschien 
denken: So what? Of zijn misschien zelfs 
blij dat ze minder last hebben van 
stekende muggen. Gelukkig zijn er ook 
veel mensen die wel gealarmeerd worden 
door dit soort resultaten. Zij weten dat 
insecten, waaronder bijvoorbeeld de bijen, 
belangrijk zijn voor onze 
voedselvoorziening, omdat ze veel 
planten moeten bevruchten voordat wij 
hiervan voedsel kunnen oogsten. Een 
goed voorbeeld zijn appelbomen. Wist u 
dat ze in China de appelbloesem met de 
hand moeten bestuiven, omdat daar al te 
weinig bijen zijn om dit op natuurlijke wijze 
te doen? Naast bestuiving spelen veel 
insecten een cruciale rol in de natuur, 
omdat ze onder andere als voedsel 
dienen voor heel veel andere dieren zoals 
vogels. En dit geeft meteen het bruggetje 
naar onze weidevogels. Misschien denkt 
u, maar de kievit, scholekster en grutto 
eten toch wormen? Dat is deels waar. De 
oude vogels eten vaak en veel wormen. 
Maar juist de jongen, die als ze uit het ei 
komen direct zelfstandig op zoek gaan 
naar eten, zijn zeer afhankelijk van 
insecten. In de jaren 1960/1970 werden 
de weilanden veel minder intensief 
gebruikt waardoor ze tijdens het 
broedseizoen vol zaten met bloeiende 
planten en heel veel insecten! Anno 2018 
is hier nog weinig van over. De meeste 

weilanden hebben slechts één of enkele 
hoogproductieve grassoorten en de 
weinige insecten die je kan vinden zijn 
strontvliegen. Niet om u nog meer te 
ontmoedigen, maar zelfs de strontvlieg 
schijnt het minder naar z’n zin te hebben, 
want in de koeienvlaaien zitten mogelijk al 
te veel resten van antibiotica en andere 
bestrijdingsmiddelen.  
Om deze inleiding toch iets positiever af te 
sluiten wijzen wij erop dat in de 
maatschappij wel een groter besef lijkt te 
ontstaan dat het zo niet langer kan. Op dit 
moment wordt door heel veel partijen 
gewerkt 

 
aan het opstellen van een Deltaplan 
biodiversiteit. Hopelijk zal dit leiden tot 
drastische maatregelen om de 
achteruitgang in biodiversiteit een halt toe 
te roepen. En in de tussentijd kunt u 
natuurlijk zelf al uw steentje bijdragen 
door bijvoorbeeld biologische producten te 
gebruiken.    
 
Natuurvriendelijke oevers 
De waterkwaliteit van de Vinkeveense 
Plassen neemt nog steeds toe. Toch lijkt 
er sprake van een afname in de visstand 
en scoort ons gebied voor veel 
diersoorten stukken lager dan je zou 
mogen verwachten. Dat is heel jammer en 
we zouden hier wat aan kunnen doen, 
omdat we weten wat belangrijke oorzaken 
zijn. Aan de ene kant heeft het te maken 
met verstoring door de mens. Daarom 
hebben wij ons zo druk bezig gehouden 
met het nieuwe bestemmingsplan en de 
milieueffectrapportage. Als DGV zijn wij 
niet tegen recreatie, alleen moet je dit wel 

Honingbij 
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goed reguleren en handhaven. Daarnaast 
moet je om het unieke karakter van de 
plassen te behouden en de 
natuurwaarden te verbeteren een deel 
van je gebied “recreatieluw” houden. Voor 
de ingewijden, dat betreft o.a. het deel bij 
de Botshol, het gebied rond het Meertje 
en sommige delen op de zuid- en  
 

 
 
de kleine plas. Hetzelfde geldt voor de 
nieuwe inrichting van de zandeilanden: 
het is prima om in goed overleg een 
aantal zandeilanden intensiever te gaan 
gebruiken, maar dan moet juist ook een 
deel van de zandeilanden volledig worden 
gebruikt om de natuurwaarden van het 
hele gebied te verbeteren. Dit is niet 
alleen goed voor de natuur, wij zijn er 
stellig van overtuigd dat, op een paar 
ondernemers na, de meerderheid van de 
huidige gebruikers van de plassen er net 
zo over denkt. Daarnaast hebben we 
vanwege (internationaal) beleid, zoals 
vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water 
(KRW), Natura 2000, 
NatuurNetwerkNederland (NNN), ook 
verplichtingen na te komen. Gelet op het 
bovenstaande ziet DGV talloze 

mogelijkheden om in ons gebied meer 
aan natuur(herstel) te doen. Het 
aanleggen van natuurvriendelijke oevers 
is voor ons gebied het meest gemakkelijk, 
kost vaak minder dan gedacht of minder 
dan klassieke manieren om te beschoeien 
en zal ontzettend veel winst opleveren 
voor de natuur en onze natuurbeleving. 
Wij hebben er, samen met deskundigen 
zoals Bas Les en Ellen van Donk, veel tijd 
en energie ingestoken om dit concreet te 
maken. Wij zullen hier enkele voorbeelden 
noemen. Veel van de huidige 
beschoeiingen rondom de zandeilanden 
moeten de komende jaren worden 
vervangen. Tot nu toe gaat het 
voornamelijk om hardhouten 
beschoeiingen die volledig verticaal 
geplaats zijn in relatief diep water. 
Hierdoor kan er geen moerasoever met 
riet ontstaan. En juist deze moerasoevers 
horen in ons gebied en zijn cruciaal voor 
de natuur o.a. omdat veel vissoorten 
paaien en hun eieren leggen in het riet. 
Op dit moment worden de plannen 
uitgewerkt om de nieuwe beschoeiingen 
te plaatsen. Hierbij is het meest 
gebruikelijke dat de oude beschoeiing 
wordt weggehaald en precies op dezelfde 
plek een nieuwe wordt geplaatst. Ons 
idee: laat de oude beschoeiing staan 
(onder de waterlijn is het hout niet verrot!) 
en plaats een nieuwe schoeiing er (ruim) 
voor. Het is wenselijk en ook mogelijk om 
dit op een natuurvriendelijke manier te 
doen. Het zo ontstane nieuwe deel kan 
worden opgebaggerd en gebruikt om er 
riet en andere moerasplanten in te laten 
groeien. In dit nieuwe gebied ontstaan zo 
vele mogelijkheden voor moerasvogels, 
waterinsecten, amfibieën, en … vissen. 
Op de juiste manier aangelegd kunnen 
vissen tussen het riet hun eieren afzetten, 
iets wat in de plassen bijna niet mogelijk 
is! Tenslotte zorgen deze nieuwe 
moerasoevers ook voor een betere 
bescherming van de eilanden! Het zou 
helemaal mooi zijn om ook het talud tegen 
de nieuwe beschoeiing minder steil te 
maken. Dit leidt tot minder extreme 

IJsvogel, Foto Licht 
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golfslag waardoor het voor de pleziervaart 
ook nog eens veiliger wordt op de 
plassen. Ook hiervoor hebben we plannen 
gemaakt. Natuurlijk houden we in onze 
plannen ook ruimte voor de recreatie. Je 
kunt de natuurvriendelijke oevers volledig 
combineren en afwisselen met de huidige 
manier van beschoeien. Het enige 
verschil zou zijn dat onze plannen minder 
geld kosten (de oude beschoeiing hoeft 
niet weggehaald te worden), effectiever 
zijn (zelfs als er bij de nieuwe beschoeiing 
een gat ontstaat want dan staat erachter 
nog een andere wand!), en ook nog eens 
veel opleveren voor de natuur en onze 
natuurbeleving! Naast de zandeilanden 
hebben wij ook zeer goede ideeën, en 
zelfs praktijkvoorbeelden, om (gezonken) 
legakkers te herstellen en de 
natuurwaarden te verbeteren. We gaan 
hier nu niet verder op in, maar ook 
hiervoor gelden dezelfde argumenten: ze 
kosten minder, zijn effectiever en leveren 
meer op voor de natuur! Kortom, het zou 
ons zeer bevreemden als het 
recreatieschap en de gemeente geen 
gebruik gaan maken van onze ideeën!  
 
Bomen in Vinkeveen en Waverveen 
We dachten dat we er waren toen de 
gemeenteraad het Groenbeleidsplan 
2017-2040 vaststelde. We moeten echter 
vaststellen dat de gemeente de uitvoering 
op een aantal punten al te voortvarend 
oppakt en dat de uitvoering op zijn minst 
discutabel is. 
 
Al te voortvarend: de gemeente pakt nu 
groenvoorzieningen aan terwijl in het 
groenbeleidsplan aangekondigde regels 
en plannen nog niet bekend zijn laat staan 
vastgesteld. Dat geldt met name voor een 
bomenvervangingsplan en voor 
‘beleidsregels voor de omgang met 
bomen’. Hierna zal blijken dat dat 
problemen oplevert. 
 
Hoe zit het met het afwegen van de 
belangen van bewoners tegen die van 
natuur en landschappelijke kwaliteit? Het 

groenbeleidsplan definieert gradiënten 
van invloed van bewoners en andere 
belangen voor de verschillende zones 
(hoofd-, wijk- en buurtgroen). Bij 
hoofdstructuren heeft de mening van 
bewoners weinig invloed op m.n. de 
boomkeuze, bij buurtgroen juist veel. We 
krijgen de indruk dat het gewicht dat wordt 
toegekend aan de mening van bewoners 
versus de in het groenbeleidsplan 
neergelegde landschappelijke en 
natuurbelangen van groenvoorzieningen 
onevenredig zwaar meetelt. 
 
En hoe zit het met het wegen van de 
belangen van de tegenstanders van 
bomen tegen die van de voorstanders van 
bomen? De eersten roeren zich vaak 
(getuige de klachten die bij de gemeente 
worden gedeponeerd), de tweede 
categorie is de stilzwijgende meerderheid. 
 

 
 
Bij de groenplannen van de gemeente 
voor de Heulweg en de Dodaarslaan 
ervaren wij dat het omgaan met de twee 
weegmomenten (nog?) niet goed gaat. 
Ons bereiken signalen dat dit ook in 
Mijdrecht niet naar behoren gaat. De 
herplantvoorstellen van de gemeente 
liggen niet in lijn met hetgeen op basis 
van de streefbeelden verwacht mag 
worden en er zijn geen herplantplannen. 
Daarnaast hebben we de indruk dat 
onevenredig veel gewicht wordt 
toegekend aan de uitingen van bewoners 
die problemen met bomen hebben.  
 

Heulweg, dat kan beter 
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Hoe weeg je de stem van de zwijgende 
meerderheid, volgens ons veelal 
voorstanders van bomen en groen in hun 
straat, af tegen de zich doorgaans sterk 
manifesterende klagende buren? Hoeveel 
bewoners van een straat of wijk bezoeken 
de informatieavond? Hoeveel bewoners 
hebben problemen met bomen? En 
vooral: hoeveel bewoners reageren 
helemaal niet? We zijn van mening dat 
hier eerst concrete handvatten voor 
moeten worden ontwikkeld. 
 
Tenslotte is in het groenbeleidsplan het 
begrip ‘overlast’ niet gedefinieerd. Terwijl 
daarvoor na de “overlastbomenactie” van 
de VVD een goed hanteerbare 
beleidsstuk was opgesteld.  
 
Groene Pluim voor groen ondernemen: 
Hans Van Vliet! 
Voorafgaand aan de jaarvergadering van 
de Vereniging voor milieu- en 
natuurbescherming De Groene Venen op 
21 maart 2017 reikte voorzitter Korthals 
de Groene Pluim uit aan de Vinkeveense 
recreatieondernemer Hans van Vliet. De 
Groene Pluim wordt (indien er een 
geschikte kandidaat is) jaarlijks uitgereikt 
aan iemand die zich op buitengewone 
wijze heeft ingezet voor 
natuurbescherming en/of natuurbehoud.  
 

 
 
Hans van Vliet, eigenaar en beheerder 
van veel voormalige legakkers in de 
Vinkeveense Plassen, verhuurt deze aan 
recreanten en onderhoudt ze op een 

uitermate natuurvriendelijke manier. 
Talloze wilgentakkenbossen, vaak ook 
zelf nog gekweekt, vinden hun weg naar 
de bedreigde oevers van zijn eilandjes. Dit 
zware en niet altijd dankbare werk, 
immers na verloop van tijd hebben wind 
en water zijn werk weer tenietgedaan, 
doet hij nu al 60 jaar. Dagelijks is hij op 
het water te vinden en geniet hij van alle 
facetten van de plassen: het steeds 
veranderende licht op het water, de vele 
vogels, de rijke plantenwereld, maar 
vooral de rust om hem heen maken dat hij 
dit werk nog steeds prachtig vindt. Het 
zware onderhoudswerk en zijn leeftijd (76) 
nopen hem wel om het wat rustiger aan te 
doen en een deel van het 
onderhoudswerk uit te besteden. Gelukkig 
kon De Groene Venen Hans nog voordat 
hij van zijn “pensioen” gaat genieten, als 
blijk van onze waardering de Groene 
Pluim uitreiken. Het toeval wil dat juist nu 
het onderhoud aan de legakkers zo 
prominent op de agenda staat van 
gemeente, recreatieschap en 
natuurbeschermers. Verkoop van die 
legakkers aan particulieren is niet de 
oplossing, omdat het beheer op de lange 
termijn daardoor nooit gewaarborgd 
wordt. Hans van Vliet heeft laten zien dat 
beheer van ons mooie cultuurlandschap 
van legakkers een zaak is van lange 
adem en voortdurende inzet. Als het 
daaraan ontbreekt zijn vele eilandjes ten 
dode opgeschreven.  Kortom, Hans van 
Vliet heeft de Groene Pluim verdiend. Wie 
gaat de Groene Pluim in 2018 krijgen? 
 
 

De Gebiedscommissie Utrecht-West. 
In het jaarverslag van 2016 is ingegaan 
op de opdracht van de gebiedscommissie 
om het westelijk deel van de provincie 
Utrecht vitaal te houden. DGV heeft een 
uitstekende relatie met de 
gebiedscommissie via een bestuurslink in 
de Vechtplassencommissie (een stichting 
die natuur, landschap en cultuur in de 
Vechtstreek beschermt). In het verlengde 
van het werk in 2016 is in 2017 veel werk 
verzet voor de inrichting van de 

Hans van Vliet (links) en Gerard 
Korthals (rechts) 
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Demmerikse Polder. De inrichting van het 
moerasgebied ten noorden van de 
spoorbaan is in volle gang. Door het zeer 
natte najaar kon het werk echter niet 
worden voltooid. Daar pas na het 
broedseizoen weer verder gewerkt kan 
worden zal de inrichting van de polder in 
het najaar van 2018 klaar zijn.  
Het is te verwachten dat ook de inrichting 
van het oostelijke deel van Marickenland 
op gang komt. Het komend jaar zullen de 
plannen vorm gaan krijgen. DGV zal 
aandacht vragen voor de aansluiting van 
Marickenland op het areaal van de 
Demmerikse Polder en het gebied om de 
Korenmolenweg. 
 
De doorvaart door de Heul 
De bestaande doorvaart door de Heul levert 
moeilijkheden op. De bochten zijn smal en op 
drukke momenten ontstaan opstoppingen. 
Enkele jaren geleden is een initiatief om de 
doorvaart te veranderen en langs de 
doorvaart bebouwing te ontwikkelen door de 
gemeenteraad afgewezen. Dit jaar heeft de 
Gebiedscommissie Utrecht-West opnieuw het 
initiatief genomen om de doorvaart te 
verleggen. Het plan leek in vele opzichten op 
het oude plan, doch nu zonder de omliggende 
bebouwing. Voorgesteld werd om het 
reservaat Demmerikse Polder uit te breiden 
tot aan de te graven vaart. De nota is aan het 
gemeentebestuur aangeboden. DGV kan zich 
vinden in het plan en ondersteunt de 
uitbreiding van het reservaat. In de nota 
worden een aantal punten niet uitgewerkt. 
Hiertoe behoort de compensatie voor de 
strook grond van het kermisterrein die 
gebruikt zal worden voor de aanleg van de 
vaart. In het vorige plan was de uitwerking 
hiervan een van de argumenten om tegen dat 
plan te zijn.  DGV zal het vervolg van dit 
proces nauwgezet en kritisch blijven volgen.   
 
 

Waterlessen 2017 
Na de teleurstelling in 2016, toen we 
vanwege de weersomstandigheden de 
helft van ons lesprogramma moesten 
schrappen, konden we dit jaar alle 
scholen weer het volledige scala aan 
activiteiten aanbieden. Op 7 juni leek het 
weer toch nog spelbreker te worden, maar 

wat licht gespetter en veel dreiging in de 
lucht kon het enthousiasme van de 
deelnemende “achtste groepers” gelukkig 
totaal niet temperen. De week daarna was 
het zelfs voluit zomers, ideale 
omstandigheden dus voor leerlingen en 
begeleiders. De ervaringen, opgedaan in 
de voorgaande jaren, kwamen goed van 
pas bij de begeleiding van de groepjes 
van 6 à 7 leerlingen langs de drie 
verschillende onderdelen van de les. 
Zoals altijd trok de levende have in de 
vorm van rivierkreeften, visjes, larfjes enz. 
de meeste belangstelling, waarbij aan het 
einde van de les de stoerste kinderen met 
de blote hand zo’n kreeft uit de bak 
mochten vissen.  
 

 
 
Ook het bekijken van de larven van de 
waterjuffer, libel, steekmug onder de 
microscoop was voor velen dé ontdekking 
van de dag. Mooi is het om te laten zien 
hoe al dat kleine grut nu ademt en 
voedsel opneemt. Dat daarbij nogal eens 
de verzuchting geuit wordt: “Dit wil ik later 
ook gaan studeren!” is voor ons als 
begeleiders natuurlijk de kers op de taart. 
Bij het onderdeel Waterkwaliteit Meten is 
heel wat apparatuur nodig. De zuurgraad 

           Oeps, wat mooi!  
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en het zoutgehalte, maar ook de 
hoeveelheid zuurstof in het water worden 
met metertjes en strips in beeld gebracht. 
Daarbij dienen monsters van het 
plassenwater, het sterk bekritiseerde 
“Zuiderwaardwater” en water uit 
modderslootjes als meetobjecten.  
 

 
 
Vooral de techneuten onder de leerlingen 
kunnen hierbij hun hart ophalen. Natuurlijk 
worden de opgedane kennis en 
ervaringen op een werkblad genoteerd, 
zodat de leerkracht er later in de klas nog 
eens op terug kan komen. 
Het derde onderdeel omvat het meten van 
doorzicht van het water (tot hoe ver kun je  
 
 

 

 
 
onder water iets zien) met de beroemde 
Secchischijf (zwart-wit) met daarbij de 
uitleg hoe het toch komt dat het water 
helder dan wel troebel is.  
 
Wij konden de schijf tot een diepte van  
1 m 50 zien, maar op rustige dagen kan 
het doorzicht nog groter zijn.  
 

 
 
 
Hierna worden de schepnetjes gepakt en 
probeert iedereen zoveel mogelijk 
waterdiertjes te vangen. Op de 2e lesdag 
op 14 juni was het zulk mooi weer dat veel 
kinderen te water gingen in het 
voormalige zwembad en het vissen 
eigenlijk op het tweede plan kwam. Toch 
werd er genoeg gevangen om later onder 
de microscoop te determineren. 
Samengevat mogen we stellen dat onze 
3e cyclus waterlessen een enorm succes 
is geworden, zodat De Groene Venen en 
de deelnemende scholen elkaar ook in 
2018 weer bij de zeilschool zullen treffen 
voor een nieuwe serie lessen. 
 
 

           De Secchischijf 

  

           1 m 50 doorzicht 
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Sponsoring door het Ronde Venen 
Fonds 
Voor het derde jaar op rij heeft 
bovengenoemd fonds ons een bijdrage 
doen toekomen waardoor de waterlessen 
gefinancierd kunnen worden. Zoals u 
hierboven heeft kunnen lezen zijn er heel 
veel materialen nodig om de lessen tot 
een succes te maken.  
 

 
 
De duurste apparaten, de microscopen, 
kunnen we lenen bij het NME-centrum, 
maar allerlei meetinstrumenten, 
werkbladen, schepnetjes, zoekkaarten 
enz. zijn aan slijtage onderhevig of mogen 
door de kinderen meegenomen worden. 
Elk jaar is daardoor opnieuw een fors 
bedrag nodig om weer fris aan de nieuwe 
uitdaging te kunnen beginnen en daarbij 
vinden we het Ronde Venen Fonds als 
begripvolle sponsor op onze weg.  
In november werd er weer een leuk 
bedrag ontvangen, zodat we in het 
voorjaar o.a. geplastificeerde posters, 
watermeters, nieuw te ontwerpen 
lesbladen en testattributen kunnen 
aanschaffen.  
Langs deze weg willen we het RV Fonds 
dan ook nogmaals van harte bedanken 
voor de gekregen hulp. 
 
Digitaal communiceren 
Om (verzend)kosten te besparen en 
sneller met de leden te kunnen 
communiceren is een actie opgestart om 
zoveel mogelijk e-mailadressen van onze 
leden en relaties te verzamelen. Dat heeft 
een heel positief resultaat gehad. We 
beschikken inmiddels over de e-

mailadressen van 146 leden. Als 
tegenprestatie ontvangen de nieuwe 
‘digitale’ leden een mooie 
DeGroeneVenen-balpen. Het spreekt 
vanzelf dat wij met de leden die liever per 
post informatie ontvangen als vanouds op 
papier blijven communiceren. 
 
Excursie Waterleidingduinen 
Zet een gedegen kenner van een 
natuurgebied en een aantal leergierige 
natuurliefhebbers bij elkaar en je krijgt 
geheid een pracht excursie als resultaat.  
Deze combinatie werd realiteit op 30 
september voor het toegangshek van de 
Waterleidingduinen bij De Oase in 
Vogelenzang. Gids Clarence Wever nam 
ons al gauw mee naar het 
bezoekerscentrum waar de koffie wachtte 
en we alvast een indruk van dit prachtige, 
rustige gebied kregen. De duinen vangen 
regenwater op dat op natuurlijke wijze 
door de zandlagen gezuiverd wordt. 
Omdat er te weinig regen valt om in de 
drinkwaterbehoefte te voorzien, wordt 
water uit de Lek bij Nieuwegein via 
transportbuizen hier naartoe geleid om 
vervolgens op dezelfde wijze als het 
regenwater gezuiverd te worden. Dat 
Lekwater gaat via een stelsel van bakken 
en kanalen door het hele gebied en dat 
bepaalt voor een groot deel het uiterlijk 
van deze waterleidingduinen. 
Toen we daarna op pad gingen voor een 
2½ uur durende wandeling loodste de 
welbespraakte Clarence ons via vaak 
ongebaande paden naar duintoppen met 
vergezichten, langs de onvermijdelijke 
groepen damherten, de reeds beschreven 
infiltratiekanalen, maar vooral toonde hij 
ons een ongekende hoeveelheid 
paddenstoelen.   

 
 

   Aardster 

  



 

Jaarverslag 2017 Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen  12 

Door de vele regen van de voorgaande 
weken hadden de schimmeldraden voor 
een explosie aan paddenstoelen gezorgd 
en onze gids wist feilloos de meest 
interessante plekken te vinden. Soorten 
als de parasolzwam, de geschubde 
inktzwam, de meniezwam en het 
eekhoorntjesbrood werden ruimschoots 
gespot, maar ook de minder bekende 
dennenveer, verschillende taailingen, 
judasoor en de aardster kregen we te 
zien. In het verdere verloop van de 
wandeling werd het een sport om steeds 
weer nieuwe soorten te ontdekken en de 
zojuist geleerde zwammen te herkennen. 
Tussendoor werd ook het gebied 
behoorlijk verkend en het beheer daarvan 
besproken.  
Ongemerkt kwamen we tegen 1 uur weer 
bij ons uitgangspunt aan en kon iedereen 
volmondig beamen dat het vroege 
opstaan de moeite waard was geweest. 
 
najaarslezing “Blik onder water” 
De thuisblijvers (en dat waren er op 10 
oktober helaas veel te veel) kregen weer 
eens ongelijk. Zij misten een fantastische 
presentatie door Arthur de Bruin en 
Matthijs de Vos met adembenemende 
stilstaande en bewegende 
onderwaterbeelden.  
 

 
 
Dat daarbij het onderwaterleven in de 
Vinkeveense Plassen een prominente 
plaats innam spreekt voor zich. Arthur 
heeft gedurende een lange periode 
onderzoek gedaan naar de kwabaal die 
na een lange periode van afwezigheid 
weer in onze plassen voorkomt. 

Daarnaast poseerden karpers, brasems, 
snoeken, baarzen, voorns en 
snoekbaarzen voor de camera’s van onze 
onderwaterfilmers. De weelderige 
onderwaterbegroeiing in sloot en plas zag 
er via het camera-oog onder water nog 
mooier, kleurrijker en mysterieuzer uit dan 
vanaf een standpunt boven het 
wateroppervlak. 

 
 
De enthousiaste en zeer deskundige 
presentatoren moesten na afloop ingaan 
op vele vragen uit het veertigkoppige 
publiek. De prachtige, gratis vissenfoto’s 
(vooral die van een snoek was een 
juweeltje) vonden gretig aftrek en 
vormden een plezierige afsluiting van 
onze najaarsavond. 
Wie nog eens wil genieten van al het 
moois dat onder het wateroppervlak te 
zien is gaat naar: www.blikonderwater.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabo Fietssponsortocht 2017 
De door de Rabobank Rijn en 
Veenstromen in juni georganiseerde 
Rabo Fietstocht leverde onze 
vereniging een bedrag op van € 160. 
We zijn tevreden met het resultaat en 
danken de Rabobank, maar het kan 
natuurlijk altijd beter. Op 9 juni 2018 
is er een nieuwe editie van de Rabo 
Fietstocht. We rekenen op uw 
sportieve inspanning om voor De 
Groene Venen het vuur uit de sloffen 
te fietsen! 
We zullen u informeren over de 
mogelijkheden. 

 

   Krabbenscheer 

  

   Karper onder boom 
 

  

http://www.blikonderwater.nl/
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Het Zwanenpark 
De natuur- en gebruikswaarde van het 
Zwanenpark in Vinkeveen is bedroevend laag. 
Het park is door een overmaat aan 
opgeschoten bomen te donker voor 
aantrekkelijke, kleurrijke onderbegroeiing, het 
is te nat voor de jeugd om in te spelen en de 
paden zijn slecht. Een werkgroep van 
enthousiaste bewoners, IVN De Ronde Venen 
en Uithoorn en DGV, heeft samen met de 
gemeente een plan ontwikkeld om het park 
gefaseerd op te knappen. In eerste instantie 
zullen enkele bomen worden gekapt om meer 
licht in het park te brengen en zullen 
groenvakken worden gesnoeid en 
gerenoveerd. Ook komt er een moestuin die 
door leerlingen van de aangrenzende scholen 
zal worden onderhouden. Belangrijke wensen 
voor de jeugd, zoals een opgehoogd trapveld 
en betere paden (zodat je erop kunt steppen) 
moeten helaas nog even wachten op de 
nodige financiële middelen. 
 
 
 
Verslag van de Algemene 
ledenvergadering van De Groene Venen op 
21 maart 2017 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 introduceert de heer Hans J. 
Geuze die een presentatie zal geven over 
kleuren bij vlinders. De heer Geuze heeft de 
wonderen van de kleuren bij vlinders 
onderzocht met zeer geavanceerde digitale 
technieken.  
Wist u dat de vele en genuanceerde kleuren 
op de vleugels worden gevormd door talloze 
schubjes die elk maar één kleur hebben? In 
de cellen in het popstadium van de vlinder 
bevinden zich pigmentkorrels. Deze fase is 
ook cruciaal voor het ontwikkelen van kleuren 
en patronen bij de toekomstige fase: de 
vlinder. De functie van de schubben op de 
vlindervleugels is velerlei: warmteregulatie, 
aerodynamica, geurstofafscheiding, 
kleurdrager en tastwaarneming. De bij 
onderzoek aangetroffen eigenschappen van 
de schubben van vlinders hebben geleid tot 
toepassingen voor o.a. de ontwikkeling van 

zelfreinigende en waterafstotende coatings en 
weerschijnverf, de efficiëntie van zonnecellen, 
optische chips voor computerkabels en 
telescopen. De kleuren en patronen op de 
vlindervleugels dienen voor misleiding, 
camouflage, mimicri en afschrikking.  
 
 

 
 
 
Na afloop van de met talloze fascinerende 
foto's geïllustreerde presentatie dankt de 
voorzitter de heer Geuze hartelijk voor zijn 
boeiende presentatie. Geen van de 
aanwezigen zal de vlinders in zijn tuin in het 
vervolg met dezelfde ogen beschouwen! 
 
Huishoudelijke gedeelte van de Algemene 
ledenvergadering 2017 
 
Opening 
De voorzitter opent om 21.30 uur het 
huishoudelijke deel van de vergadering. Er 
zijn, incl. bestuursleden, 31 leden aanwezig. 
 
Ingekomen stukken 
Bericht van verhindering van de heren J. van 
Oostendorp en Kolenberg. 
 
Notulen Algemene ledenvergadering van 23 
maart 2016 
De notulen worden, onder dankzegging aan 
de secretaris, ongewijzigd goed gekeurd en 
vastgesteld. 
 
Jaarverslag 2016 
De voorzitter geeft aan dat DGV zich 
overvallen voelde door de veiling van de 
legakkers, een onlogische stap in het licht van 
het totstandkomingsproces van het nieuwe 
bestemmingsplan voor de Vinkeveense 
Plassen. Hij hoopt dat de interessante lezing 
van mevrouw Ellen van Donk en de heer Bas 

Kolibrivlinder 
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Les over de ecologische kwaliteit van de VVP 
resp. de mogelijkheden voor uitbreiding van 
natuurvriendelijke oevers op de plassen zal 
leiden tot actie door de gemeente DRV en het 
recreatieschap. 
Een van de aanwezige leden complimenteert 
met het duidelijke en goede jaarverslag. 
 
De voorzitter stipt enkele punten uit het 
jaarverslag nog even aan.  

• DGV vindt dat óók bestrijdingsjacht op 
ganzen verboden behoort te zijn 
tijdens het weidevogelbroedseizoen. 
De overheid subsidieert met de ene 
hand weidevogelbescherming maar de 
andere hand verbiedt niet dat tijdens 
het weidevogelbroedseizoen 
verstorende jacht plaatsvindt. Vanuit 
de leden wordt geopperd hierover 
contact op te nemen met bijv. 
Natuurmonumenten. 

• Het was verheugend dat in het 
voorjaar van 2016 bruine 
kiekendieven, een vogel die zo zeer in 
dit landschap thuishoort, broedden in 
Demmeriklanden.  

• De voorzitter is verheugd dat het 
bestuur wordt bijgestaan door Cora 
Baas en Véronique Guihéneuf. Cora 
zal o.a. de activiteit van DGV op de 
social media versterken en Véronique 
zal de penningmeester ondersteunen. 
Helaas is de samenwerking met 
Carmèn Baanders tot een einde 
gekomen i.v.m. mogelijke 
belangenverstrengeling als gevolg van 
door Carmèn beoogde commerciële 
activiteiten op een van de 
zandeilanden. Overigens zal DGV 
zeer kritisch zijn t.a.v. de door de 
gemeente en het recreatieschap 
gewenste commerciële ontwikkelingen 
op de zandeilanden. 

 
Financieel verslag 2016 
De penningmeester merkt op dat het 
verheugend is dat veel leden fiks meer dan de 
gevraagde € 5 contributie betalen. Daarnaast 
licht de penningmeester de oorzaken van het 
nadelig saldo in 2016 toe. 
 
Een gedachtenwisseling over eventuele 
verhoging van de contributie leidt niet tot het 
besluit tot verhoging. Er is eensgezindheid 

over de notie dat het aantal leden van groter 
belang is dan de hoogte van de contributie. 
 
A Verslag kascommissie 2016 
De kascommissie, bestaande uit mevrouw A. 
Wortel en de heer P. Maas Geesteranus, is 
zeer onder de indruk van de inzichtelijke wijze 
waarop de financiële huishouding is 
vastgelegd. Na het voorstel daartoe 
dechargeert de vergadering onder applaus de 
penningmeester en de overige bestuursleden. 
 
B Benoeming kascommissie 2017 
In de kascommissie 2017 worden benoemd 
mevrouw A. Wortel en de heer J. Goverts. 
 
Begroting 2017 
De begroting wordt zonder opmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld. De 
penningmeester hoopt op een mooie 
opbrengst uit de Rabo Fietssponsortocht in 
2017 en roept de leden op daaraan deel te 
nemen. 
 
Bestuur 
Aftredend en herbenoembaar zijn Cees 
Koper, Gerard Korthals en Charlotte Smit. 
Onder applaus worden zij herbenoemd voor 
drie jaar. 
 
Rondvraag 

• Enkele leden complimenteren met de 
bijdrage van de vereniging aan de 
uitzendingen van Een vandaag en van 
RTV Utrecht over de veiling van de 
legakkers. Zo ook met het artikel in De 
Telegraaf hierover. Het bestuur 
betreurt het gemis aan aandacht van 
de overheid voor de cultuurhistorische 
kwaliteiten van de Vinkeveense 
Plassen en de ongewenste druk op 
het bestemmingsplanproces als 
gevolg van de veiling. 

• Een lid zal uitzoeken of DGV kan 
inspreken op het aanstaande 
interpellatiedebat in de gemeenteraad. 
Het lid roept eveneens op om burgers 
te mobiliseren tegen de veiling. 

 

• Namens een van de leden wordt aan 
de vergadering de mening gevraagd 
over de kaalslag op het wandelpad 
over de spoorbaan. De meningen zijn 
verdeeld. Het is een gegeven dat de 
beleidskeuze is gemaakt om 
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weidevogels een kans te geven in de 
Polder Demmerik. Een voorwaarde 
daarvoor is zo min mogelijk opgaand 
hout. De nabijheid van de succesvolle 
Ronde Hoep en de verbeterende 
waterkwaliteit bieden kansen. Maar 
voor sommige wandelaars blijft de 
huidige openheid een gemis. 

 

• Tot slot roept de voorzitter de 
aanwezigen op hun emailadressen op 

de aanwezige lijsten in te vullen. 
Daarmee kan de vereniging sneller en 
goedkoper communiceren met de 
leden. 

 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 
uur. 

 
 
 

 
 
 

De Groene Venen 
Agenda Algemene ledenvergadering op  
20 maart 2018 
 

Opening 
 
Ingekomen stukken 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering van  
21 maart 2017 
 
Jaarverslag 2017 
 
Financieel verslag 2017 
 

1. Toelichting door de penningmeester 
2. Verslag kascommissie 2017 
3. Benoeming kascommissie 2018 

 
Begroting 2018 
 

Vaststellen begroting 2018 
 
Bestuur 

1. In 2018 zijn geen zittende bestuursleden aftredend/herbenoembaar.  
2. Cora Baas, die in het afgelopen jaar haar diensten voor de vereniging en het 

bestuur heeft bewezen, is bereid tot het bestuur toe te treden. Voorgesteld wordt 
haar te benoemen. 

 
Rondvraag 
 
Sluiting  

 
 
 
 

 

Vaarexcursie Natuurpark 

Lelystad 

 

Op zaterdag 16 juni 2018 

organiseert DGV een vaarexcursie 

in het Natuurpark Lelystad. 

Vanuit de boot zien we veel 

waterdieren en bijv.waar en hoe 

de bevers leven. En hoe is het met 

de otters?  Na een uur varen kunt 

u op eigen gelegenheid genieten 

van het park. Ziet u de 

prezwalskipaarden, de wisenten of 

de ooievaars? 

 

We informeren u later. 
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EXPLOITATIE OVERZICHT 2017 
 

bedragen in € 

 
 
 
Baten          2017       2016 Lasten      2017            2016 
 
Contributies  1105,00 1070,00 Ledenactiviteiten       781,17        1176,81 
Donaties       1244,00 1220,50 Jeugdactiviteiten   73,35          385,22 
Rente                12,95     27,51 Secretariaat  550,09          403,74 
Ledenactiviteit           377,00   331,50 Drukwerk  676,69          916,23 
Bijdragen projecten      250,00   295,00 Contributies               52,50            92,50 
       Bankkosten  151,58          145,13 
       Diversen  333,44          300,34 
 
Saldo (nadelig)     475,46 Saldo               370,13          

             2988,95 3419,97                   2988,95        3419,97 

  

 
 

BALANS 
 

   2017      2016       2017             2016 
 
Kas                       25,26       0,06 Algemene reserve    6176,33        5806,20 
Bank                     289,18             357,20  
Renterekening       5861,89             5448,94         
 
                   6176,33           5806,20              6176,33         5806,20 

 
 
 

BEGROTING 2018 
 

          2018      2017       2018            2017 
 
Contributies        1100,00 1050,00 Ledenactiviteiten     800,00         800,00 
Donaties     1300,00 1350,00 Jeugdactiviteiten       350,00         350,00 
Rente              10,00     20,00 Secretariaat  500,00         500,00 
Ledenactiviteiten          300,00   100,00 Drukwerk   600,00         800,00 
Bijdragen         250,00   250,00 Contributies    60,00         100,00 
       Bankkosten  160,00         150,00 
       Diversen  200,00         100,00 
 
Saldo (nadelig)      30,00 Saldo   290,00    

   2960,00 2800,00             2960,00        2800,00 

     
 

 
 


