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ANBI-verklaring
Als vereniging die zich inzet voor het algemeen belang beschikken wij over een ANBI-verklaring van de Belastingdienst. Dat betekent dat 
giften van donateurs aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek. Mocht u er ooit aan denken om onze vereniging een gift te doen, dan zijn 
wij vanzelfsprekend van harte bereid u te helpen met alle fiscale aspecten. Op verzoek kunnen wij u een kopie van onze ANBI-verklaring 
toezenden.
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Uitgelicht

Help, een exoot!

Jaren geleden hoorde je die uitroep regelmatig. De rode Amerikaanse zoetwaterkreeft kwam massaal voor in de 
plassen en vrat alles op. Alles wat niet ging zoals je hoopte was de schuld van de kreeft. Waterplanten werden 
massaal opgegeten door de kreeften en groeiden niet meer. Al het visbroed verdween in de maag van de exoot. 
De ecologie van de plassen zou ten onder gaan aan de kreeften. 

Het binnenkomen van een exoot is een heel interessant ecologisch experiment. In de plassen bestaat een 
voedselketen waarbij ieder organisme eet en weer gegeten wordt. Maar die exoot eet wel maar wordt niet 
gegeten! Massaal ontwikkelden ze zich, bij vochtig weer liepen ze over de straat en staken hun vervaarlijke 
scharen naar voren. En nu: koeten, reigers, futen allemaal hebben ze ontdekt hoe lekker kreeften smaken. Zij 
maken nu deel uit van de voedselketen, komen minder massaal voor en zijn minder schadelijk.  Het kost tijd en 
dat wordt wel eens vergeten. Begin twintigste eeuw waren waterpest en het watervarentje azolla kwalijke 
exoten, alle waterwegen raakten verstopt. Nu komt waterpest overal in kleine hoeveelheden voor. In het najaar 
kleuren sommige sloten rood van de azolla. Maar een ramp is het niet meer. 

We vergeten dat de 
fazant een exoot is, 
hier uitgezet voor de 
jacht. Moeten we 
hem uit ons land 
verwijderen? De 
nijlgans, ook een 
exoot! Die moet 
weg. Waarom? Doet 
hij zoveel kwaad in 
het ecosysteem? 
Verwachten we een 
ramp van deze gans? 
Nee, eigenlijk niet.

Als het ons uitkomt 
gaan we plotseling 
heel anders om met 
exoten. Het driehoeksmosseltje is een exoot uit de Zwarte Zee. Hij eet microscopisch kleine algen die hij uit het 
water filtert. Het water wordt daardoor helderder, en dat past in ons beleid. En de driehoeksmossel is belangrijk 
voedsel voor de massaal in het IJsselmeer overwinterende toppereenden. In het IJsselmeer en in de Randmeren 
wordt nu het milieu geschikt gemaakt voor deze exoot. Dus: laten we niet zo allergisch zijn voor exoten en het 
ecosysteem de kans geven om zich aan te passen.    
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Verslag 2018

Inleiding voorzitter
Ik denk dat iedereen zal beamen dat 2018 een zeer 
bijzonder jaar was. Natuurlijk denken we direct aan 
het extreme weer.  Het voorjaar was koud met zelfs, 
ondanks de vele windwakken, een aantal dagen 
schaatsplezier! In april begon de temperatuur te 
stijgen en hadden we nog redelijk wat regen. Maar 
daarna ging het echt ‘los’, met veel zon, zeer weinig 
regen en extreme droogte. En als je geen agrariër 
bent, dan besef je ook nu weer hoe mooi wij wonen 
in de regio Vinkeveen. Je kunt bijvoorbeeld lekker 
verkoeling zoeken in het schone water van de 
plassen. Maar toch beseffen de meesten van ons dat 
de klimaatverandering doorzet, en dat dit ook steeds 

meer negatieve gevolgen heeft. De directe gevolgen 
waren o.a. dat de agrariërs veel minder voedsel 
konden produceren, dat de vrachtboten soms niet of 
nauwelijks over de rivieren konden varen, en dat we 
te maken kregen met instroom van zout water en, 
misschien nog wel erger voor onze regio, een 
verdergaande inklink van de veenbodem. Ondanks 
de regen van de afgelopen maanden is het diepere 
grondwater nog steeds niet op het gewenste peil. 
Meer dan 1 miljoen huizen hebben/krijgen schade 
aan de fundering. Ik bagatelliseer de problemen in de 
gaswinningsregio’s niet, maar de problematiek van 
de verdere inklink van onze veenbodems zal de 
komende decennia nog veel schade opleveren en we 
moeten ons afvragen hoe we hier op een juiste 
manier op moeten reageren. Niet alleen onze 
woningen krijgen hiermee te maken, ook het milieu 

en uiteindelijk de inrichting van ons hele landschap. 
Woningen zijn relatief makkelijk te beschermen, 
maar wat doen we met het zoute water, hoe voeren 
we overtollig water op een goede manier af, wat 
doen we met onze landelijke omgeving als gras er 
niet meer wil groeien? Dit zijn exact de thema’s waar 
wij vanuit onze vereniging mee bezig zijn. En het 
lijkt wel of onze rol steeds belangrijker wordt. Ik kan 
me niet heugen dat we zo’n druk jaar hebben gehad 
als in 2018, en de verwachting is dat het in 2019 
zeker niet minder druk gaat worden. Voor heel veel 
relevante thema’s zijn wij als kleine vereniging 
ontzettend actief. Naast onze traditionele onderdelen 
zoals het organiseren van excursies, lezingen en de 
waterlessen voor schoolkinderen van groep 8, zijn 
wij met name actief in het meedenken over de 
inrichting van onze omgeving. De 
klimaatverandering vraagt van ons dat we actief gaan 
nadenken of ons gebied zich ook leent voor een 
duurzame manier van energie opwekken door de 
plaatsing van zonnepanelen en windmolens. Hoeveel 
moeten dit er zijn, waar zouden we ze moeten 
plaatsen, geeft dit geen schade aan de natuur, zijn er 
alternatieven? De andere grotere thema’s van het 
afgelopen jaar zijn natuurlijk de 
bestemmingsplannen voor de Vinkeveense Plassen 
en het buitengebied, de natuurontwikkeling en 
inrichting van Marickenland, de toekomst van de 
N201, en natuurlijk het onderhoud aan ons openbare 
groen. Op alle fronten speelt De Groene Venen een 
zeer belangrijke rol als gesprekspartner van de 
gemeente, de provincie en andere stakeholders. Dit 
betekent dat we met ons kleine bestuur regelmatig 
vergaderen en actief zijn op andere vergaderingen of 
bijeenkomsten. Het gebeurt wel dat we soms 3 tot 4 
activiteiten in een week hebben. Soms leidt onze 
inzet tot mooie resultaten. Ik denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de inrichtingsplannen voor 
Marickenland, de herinrichting van het Zwanenpark, 
en de herplant langs de Heulweg. Een extreem snelle 
actie die gelukkig goed afliep was het plan om het 
oude spoor, het zogenaamde Bellopad, te gaan 
asfalteren. Hier hebben op initiatief van het 
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Uit De Ingenieur van 20 november 2018:  
“De bodemdaling in met name veen- en 
kleigebieden in het westen van Nederland verloopt 
sneller dan tot nu toe was aangenomen. Dat blijkt 
uit de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die het 
Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-
Informatie (NCG) vandaag presenteert.”
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Spoorhuis veel partijen en burgers ervoor gezorgd 
dat dit onzinnige idee gelukkig weer van de baan is. 
Het spreekt voor zich dat andere trajecten veel trager 
verlopen. Extreme voorbeelden hierbij zijn o.a. het 
bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Vanuit De 
Groene Venen zijn wij hier al vele jaren zeer actief in 
gesprek met alle andere betrokkenen, en nog steeds 
zijn de definitieve besluiten nog niet in beeld. Het 
meest moeilijke aan dit proces is dat wij meestal een 
van de weinigen zijn, die zonder economisch belang 
opereren en opkomen voor de natuurwaarden en het 
algemeen belang. Om dit allemaal op een goede 
manier te kunnen doen, prijzen wij ons erg gelukkig 
met een zeer goed en divers bestuur, waarin iedereen 
zijn eigen specialiteit heeft zodat we vaak snel en 
efficiënt kunnen opereren. Daarnaast hebben we als 
bestuur een ontzettend grote kennis van de lokale 
omstandigheden, met name ook met een groot 
“historisch” besef omdat sommigen van ons al meer 
dan 40 jaar (Luuc!) of 30 resp. ca. 24 jaar (Cees en 
Charlotte) bestuurslid zijn! Helaas wil Cees nu 
eindelijk, na jaren uitstel, definitief stoppen met zijn 
bestuurswerk. We hopen we dat hij nog lang lid zal 
blijven van onze vereniging. We zullen Cees extra in 
het zonnetje zetten op de komende jaarvergadering, 
maar willen hem hierbij natuurlijk ontzettend 
bedanken voor al zijn inzet voor onze vereniging. 
Cees kreeg de laatste tijd ook al hulp van Véronique, 
die wij natuurlijk ook van harte willen bedanken. In 
het afgelopen jaar kregen we gelukkig een goede 
opvolger in beeld, namelijk Robbert Bons. Robbert is 
al een tijdje actief binnen het bestuur en hij is 
inmiddels volledig ingewerkt. We wensen Robbert 
alvast succes met zijn nieuwe functie en zien uit naar 
een langdurige en leuke samenwerking. Op dit 
moment hebben we daarnaast ook nog 1 à 2 nieuwe 
potentiële bestuursleden in beeld. Dus als dit 
allemaal goed verloopt hebben we binnenkort weer 
een goed compleet bestuur, dat goed voorbereid is 
voor het nieuwe jaar! 

Bomen en ander groen
We hebben veel tijd geïnvesteerd in het verkrijgen 
van kwalitatief goede groenvoorzieningen op de 
Heulweg. Uiteindelijk heeft de gemeente ons, na 
overleg met DGV en de bewoners, de keuze 
voorgelegd tussen de spaanse aak en de ruwe berk. 
Deze bomen krijgen voldoende volume, passend bij 

de breedte van de straat, maar ontwikkelen 
gelijktijdig een niet te brede kroon, dit i.v.m. de 
betrekkelijk geringe afstand tot de gevels. De 
bewoners hebben de spaanse aak gekozen. De bomen 
zijn inmiddels geplant. Het wachten is nog op de 
knotwilgen langs het water aan de kant van de 
parkeerplaatsen.
Bij de gemeente hebben we aandacht gevraagd voor 
het gefaseerd knotten van wilgen in de gemeente in 
het belang van het behoud van enige 
nestgelegenheid. Verder hebben we bepleit zoveel 
mogelijk snoeimateriaal te bestemmen voor 
natuurvriendelijke oevers.
2018 was ook het jaar van de metasequoia’s in de 
Reigerstraat. Bewoners zijn geraadpleegd en de 
meningen waren verdeeld: sommigen ervaren de 

naaldval en schaduwwerking als overlast, anderen 
waarderen de bomen vanwege de vele positieve 
factoren zoals geluidsdemping en afvangen fijnstof 
etc. DGV heeft advies gevraagd aan Jørn Copijn, 
boomchirurg. Uiteindelijk kon DGV zich vinden in 
het om en om vellen van de bomen en zou worden 
bezien of snoeien van de overblijvende bomen 
noodzakelijk was. Verrassend genoeg zijn de 
resterende bomen gesnoeid. Het ziet er op dit 
moment vreselijk uit maar we denken dat de 
Reigerstraat over niet al te lange tijd weer een van de 
mooiste, zo niet de mooiste straat van Vinkeveen zal 
zijn.
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N201
In 2018 werd het onderzoek van de Provincie 
Utrecht naar de toekomst van de N201, in de zgn. 
Wikken en Wegensessies, voortgezet. Daarin werden 
vier opties voor het verbeteren van de 
verkeersdoorstroming beschouwd, variërend van het 
afwaarderen van de N201 tot het opwaarderen naar 
een vierbaansweg met een maximale snelheid van 
100 km/u. DGV heeft ervaren dat in het onderzoek 
de focus sterk op de belangen van 
verkeersafwikkeling gericht was. We hebben een 
door Luuc Mur opgestelde analyse ingebracht van de 
kwaliteitsverliezen voor de vier onderzochte opties. 
In De Ronde Venen moet u daarbij denken aan 
verlies van natuurwaarden door het verloren gaan of 
doorsnijden van natuurgebieden (bijv. 
Marickenland), agrarische weidevogelgebieden, de 
NNN-verbinding (Natuurnetwerk Nederland) en 
schade aan landschappelijke waarden (zicht op 
Waverveen, verloren gaan van 
verkavelingsstructuren en de verveningsstructuur op 
de Vinkeveense Plassen).

De provincie Utrecht heeft begin 2019 besloten de 
huidige situatie op hoofdlijnen te handhaven met 
dien verstande dat knelpunten opgelost gaan worden. 
Voor Vinkeveen en Waverveen zijn dat de bocht bij 
Mijdrecht en het tracé Vinkeveen - A2. DGV zal dit 
proces nauwlettend volgen want de kwaliteitsrisico’s 
voor ecologie en landschap zijn onverminderd 
aanwezig.

De Groene Pluim
Op 21 maart 2018 reikte de voorzitter onder groot 
applaus De Groene Pluim uit, de jaarlijkse prijs van 
DGV voor een persoon die iets bijzonders heeft 

bijgedragen aan de natuur in onze omgeving. De 
prijs ging dit keer naar Dick Bogaard. Als 
burgemeester van De Ronde Venen was hij al 
gecharmeerd geraakt van ons gebied. Na zijn 
burgemeesterschap heeft hij in de Gebiedscommissie 
Utrecht-West deze liefde weten te vertalen naar 
concrete daden. Hij heeft zich de laatste 10 jaar 
vooral hard gemaakt voor het ontwikkelen van de 
EHS (Ecologische Hoofdstructuur, nu 
Natuurnetwerk Nederland) binnen De Ronde Venen. 
Wapenfeiten zijn o.a. De Bovenlanden (nu een 
natuurgebied dat voor een groot deel beheerd wordt 
door boeren), De Grote Sniep (waar plas-
drasgebieden zijn gekomen met brede, laagliggende 
slootranden) en natuurontwikkeling in Donkereind. 
Dick Boogaard heeft dit weten te realiseren omdat 
hij als geen ander begrijpt hoe je verschillende 
partijen op één lijn moet krijgen, met respect voor 
elkaars standpunten.

Een zaklampexcursie?
Ik had er nog nooit van gehoord, maar op 23 maart 
2018 heeft RAVON (organisatie voor de 
bescherming van amfibieën, reptielen en vissen) 
samen met De Groene Venen een heuse 
“zaklampexcursie” in Vinkeveen gehouden. Om 
20.00 uur hadden we met een kleine 20 
enthousiastelingen afgesproken bij het spoorhuis van 
Vinkeveen. Fabian Smith van RAVON gaf eerst een 
korte uitleg, waarna de zaklampen werden verdeeld. 
Het begon al goed donker te worden, dus sommigen 
hadden een lamp op hun hoofd om te zien waar je 
liep. Maar daarnaast hadden de meeste mensen ook 
een heel sterke zaklamp om in het water te schijnen. 
Want het doel van deze excursie was om in het water 
op zoek te gaan naar vissen en andere dieren. 

Veel waterdieren, waaronder vissen, worden pas in 
het donker echt actief, omdat ze dan minder kans 
lopen om gezien te worden door roofdieren. Onder 
de roofdieren zitten natuurlijk grotere vissen, maar 
ook vogels zoals de reiger en de aalscholver. 

Het is dus heel effectief om in het donker met een 
zaklamp op vis-onderzoek te gaan. En het is niet 
alleen heel spannend, maar ook belangrijk! De 
gegevens die wij verzamelden zijn o.a. bedoeld voor 
de Visatlas van provincie Utrecht. 
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Na de uitleg gingen we al wandelend over het spoor 
de Demmerikse polder in. In groepjes van twee  
werd aan beide kanten van de sloot naarstig gezocht 
naar vissen of andere waterdieren. Helaas leverde dit 
erg weinig op. Uiteindelijk vonden we één klein 

snoekje en een paar witvisjes. Dat we zo weinig 
vissen zagen kwam vermoedelijk doordat het net 
daarvoor erg koud was geweest, en het water nog wat 
troebel was in verband met de 
baggerwerkzaamheden in het kader van de 
natuurontwikkeling. 

Wat we wel in grote aantallen tegenkwamen waren 
schrijvertjes. Schrijvertjes (Gyrinidae) zijn insecten 
en familie van kevers die op en in het water leven. 
Het is de enige groep van kevers die snel kan 
zwemmen op het wateroppervlak. Schrijvertjes zijn 
allemaal vleesetend en leven van kleine diertjes, ook 
de larven zijn carnivoor. Schrijvertjes houden van 
schoon water, dus dit geeft aan dat het water van de 
Demmerikse polder van goede kwaliteit is, en mede 
door de natuurontwikkeling nog beter kan worden. 

Om toch wat meer vissen te zien zijn we daarna 
vertrokken naar Eiland 4 aan de Vinkeveense 
plassen. Wat daar opviel was de enorme helderheid 
van het water, met doorzicht van enkele meters tot 
aan de bodem. En hier kwamen we gelukkig meer 
vissen tegen. Al gauw hadden we verschillende 
soorten zoals baars, snoek, stekelbaars en voorntjes 
gevonden. Veelal erg klein, maar heel bijzonder om 
te zien dat ze ‘s nachts minder schuw zijn, zelfs als 
ze midden in de spotlight van onze lantaarns 
kwamen. Na naarstig zoeken kwamen we ook wat 
bodem bewonende vissen tegen, zoals de 
rivierdonderpad en zijn rivaal de gebiedsvreemde 
grondel. Allemaal 5 tot 10 cm groot en met een 

bijzondere levenswijze. Deze vissoorten zwemmen 
namelijk niet als gewone vissen, maar bewegen zich 
over de bodem door het bewegen van hun vinnen. 
Het lijkt wel alsof ze lopen. 

Al met al was het een erg leuke ervaring en ik kan 
iedereen aanraden om in het donker eens met een 
goede zaklamp het water af te speuren! 

Waterlessen
“Water is de chemische verbinding van twee 
waterstofatomen en een zuurstofatoom”, aldus de 
omschrijving op Wikipedia. Over het belang van 
water kunnen we kort zijn: zonder water is er geen 
leven mogelijk.

Het is dus niet geheel ten onrechte dat De Groene 
Venen veel belang hecht aan dit Ha twee O en haar 
kennis daarover graag wil delen met leergierige 
leerlingen uit groep 8, de studenten van de toekomst.

Op 13 en 20 juni 2018 was het weer zo ver en was 
het terrein van de Zeilschool de locatie waar vier 
keer een groep van telkens zo’n 20 leerlingen werd 
ingewijd in de vele facetten die met water te maken 
hebben. De klas werd onderverdeeld in 3 groepjes 
van 6 à 7 leerlingen, die elke 20 minuten kennis 
mochten maken met steeds een ander aspect van het 
hoofdthema. De drie onderdelen waren: 

-Wat leeft er zoal in ons slootwater?

-Hoe meten we de waterkwaliteit en wat leren 
we daarvan?

-Het meten van doorzicht en het zelf vissen naar 
levende waterbewoners

De levende have die van tevoren door ons, maar ook 
tijdens de les door de kinderen, werd opgevist kon 
onder de vele microscopen uitvoerig bekeken 
worden. De larven van de waterjuffer, steekmug, 
libel, staafwants, ruggenzwemmer, vlo-kreeft enz. 
veranderden door de vergrotingen in ware monsters. 
Zo konden we goed laten zien hoe al dat kleine spul 
voedsel opneemt, ademt, kijkt en zich voortbeweegt. 
De kinderen zagen hoe libellenlarven een prooi 
grijpen en hoe waterwantsen ademhalen. Telkens 
weer werden medescholieren deelgenoot gemaakt 
van nieuwe waarnemingen en ontdekkingen en juist 
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het stimuleren van de nieuwsgierigheid naar al wat 
leeft in en op het water is al een doel op zich van 
onze waterlessen.

Het onderdeel waterkwaliteit meten kon dit jaar nog 
beter uitgevoerd worden door de aanschaf van 
nieuwe apparatuur (hierover later meer). De 
zuurgraad, het zoutgehalte en de hoeveelheid 
zuurstof in het water werden met behulp van strips 
en metertjes duidelijk in beeld gebracht. Daarvoor 
werd water uit verschillende gebieden gebruikt, van 
het veel bekritiseerde water uit Zuiderwaard en 

Westerheul tot het kraakheldere plassenwater. Dat de 
uitkomsten sterk van elkaar verschilden spreekt voor 
zich. Alle meetresultaten werden op een werkblad 
genoteerd, zodat er later in de klas nog eens op 
teruggekomen kan worden.

Het meten van doorzicht (tot hoe ver kun je onder 
water nog iets zien) met een Secchi schijf liet maar 
weer eens zien dat ons plassenwater nog elk jaar 
helderder wordt. Vanaf de kant konden we een 
doorzicht van 2 meter noteren en toen lag de schijf 
op de bodem! Van duikers en onderzoekers van 
Waternet weten we dat er doorzichten van 7 tot 15 
meter genoteerd zijn. Het waarom van dit heldere 
water werd haarfijn uit de doeken gedaan; vooral de 
sterk verlaagde fosfaatbelasting is de motor achter dit 
alles. Na deze meting werden de schepnetjes gepakt 
om zoveel mogelijk, liefst verschillende, 
waterdiertjes te vangen. Vooral met het kruisnet 
(totebel) konden heel veel jonge baarsjes aan wal 
gebracht worden, maar ook larfjes en afgeworpen 
huidjes werden veel in de netjes aangetroffen.

We mogen gerust stellen dat onze 4e serie 
waterlessen weer gretig aftrek vond en dat het 
enthousiasme van leerlingen en leerkrachten voor 
ons een stimulans is om in 2019 het eerste lustrum 
vol te maken. 

Het Ronde Venen Fonds
De Stichting Ronde Venen Fonds stelt middelen 
beschikbaar voor projecten die gericht zijn op 
verbetering van de lokale of regionale samenleving.

De Groene Venen prijst zich gelukkig dat dit fonds 
ons jaarlijks een bijdrage doet toekomen waarmee 
wij de aanschaf van materialen en andere kosten die 
samenhangen met de waterlessen kunnen 
financieren. Vooral de verschillende 
meetinstrumenten zijn relatief kostbaar en erg 
gevoelig voor storingen. Regelmatige vervanging en 
aanvulling is dan onontkoombaar. Daarnaast is ook 
het lesmateriaal zoals werkbladen, posters en 
zoekkaarten een jaarlijks terugkerende kostenpost, 
omdat de leerlingen die materialen mee mogen 
nemen naar school/huis.

Wij willen dan ook het RV Fonds heel hartelijk 
bedanken voor de financiële ondersteuning en hopen 
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ook in het nieuwe jaar weer een beroep op die steun 
te mogen doen.

Excursie Natuurpark Lelystad
In natuurpark Lelystad leven bijzondere dieren in een 
natuurlijke omgeving. Op 16 juni 2018 konden we 
dat met eigen ogen aanschouwen tijdens onze lente/
zomerexcursie naar dit gebied. Vanuit het 

bezoekerscentrum vertrok om 10 uur de fluisterboot 
voor een vaartocht van een uur. Deze boot lag pal 
onder een ooievaarsnest, zodat we nog net konden 
zien dat pa ooievaar met een sierlijke boog zijn 
uitwerpselen achter ons aan stuurde en de 
schepelingen gelukkig miste. Het weer was perfect 
voor een rustige vaart en de goed geïnformeerde gids 
vertrouwde ons vele wetenswaardigheden van dit 
bijzondere park toe.

Het prachtig onderhouden park heeft kilometerslange 
fiets- en wandelpaden die de bezoekers langs velerlei 
diersoorten voeren. U kunt oog in oog komen te 
staan met een wisent, wild zwijn, edelhert, 
Przewalskipaard of zelfs een eland. Ook leven in het 
park ooievaars, otters, bevers, moeflons en Pater 
Davidsherten. Die dieren verblijven in grote 
leefgebieden, dus je moet wel de tijd nemen om ze te 
kunnen spotten. Soms worden hier gefokte 
exemplaren, bijv. otter, bever, losgelaten om op die 
manier de soort een nieuwe kans te geven. Het 
natuurpark werkt actief mee aan diverse fok- en 
herintroductieprogramma’s en met succes!  Bevers 
planten zich voorspoedig voort, het dier heeft 
zichzelf door te ontsnappen in Flevoland uitgezet. 
Stille getuigen daarvan zijn de talrijke afgeknaagde, 
puntige stammetjes langs de brede vaarten. Gezien 
het tijdstip van onze vaartocht zagen we Ed en 
Willem niet, maar hun burcht was wel zichtbaar. 

Daarnaast konden we onze verrekijkers richten op 
overvliegende buizerds, vissende zilverreigers en 
niet duidelijk te identificeren dieren in een rietkraag. 
Waren dat dan toch bevers???

Weer aan land kon iedereen naar eigen goeddunken 
het park te voet verder ontdekken. Velen maakten 
gebruik van deze mogelijkheid om dit bijzondere 
gebied op de voormalige Zuiderzeebodem nog beter 
te leren kennen.

De otter weer terug in Nederland en hopelijk 
binnenkort ook in de Botshol en de Vinkeveense 
Plassen
Heeft u ooit weleens een otter gezien in onze 
omgeving? Hoogstwaarschijnlijk niet, want dit 
mooie zoogdier behoort tot de familie der 
marterachtigen. Hij leeft in oeverzones met 
voldoende dekking, voedsel en rust. De otter was 
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 
uitgestorven in Nederland. In Zuid-Holland en de 
rest van west Nederland is de soort in de jaren 70 
uitgestorven. In de rest van Nederland is dat eind 
jaren 80 / begin jaren 90 gebeurd. De laatste otters 
kwamen voor in de Friese en Overijsselse 
laagveenregio’s. Dit uitsterven had verschillende 
oorzaken. Ten eerste werd er veel op dit dier gejaagd, 
omdat de pels erg gewild was om te verwerken in 
modekleding maar ook vanwege de vermeende 
broodnijd die bij nogal wat beroepsvissers aanwezig 
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was. Daarnaast speelde vervuiling met zware 
metalen en organische bestrijdingsmiddelen zoals 
PCB’s een grote negatieve rol bij de overleving en 
voortplanting van dit visetende zoogdier. Omdat ze 
aan de top van de voedselpiramide staan en veel 
vette vis eten hoopten de gifstoffen zich op in de 
otter met alle kwalijke gevolgen van dien. Last but 
not least zorgde het wegverkeer voor de definitieve 
klap doordat er nogal veel otters werden 
doodgereden. 

Otters kunnen, met name ’s nachts, vele tientallen 
kilometers afleggen en doen dit bij voorkeur over 
land. En in het drukke Nederland moeten ze dus 
regelmatig wegen oversteken, waarbij ze 
gemakkelijk overreden worden. Gelukkig is de otter 
sinds 2002 weer hard bezig met een comeback. Dit 
komt omdat het dier sinds die tijd op verschillende 
plaatsen weer is losgelaten. Het gaat hier om dieren 
die vaak in andere landen zijn gevangen. En omdat 
de jacht op otters streng verboden is en het water en 
de waterbodems gelukkig weer schoner zijn 
geworden vinden we op dit moment weer otters in 
Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe, 
Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland. De grote 
rivieren, zoals IJssel en Overijsselse Vecht, en de 
vele meren in Noord- en West-Nederland zijn 
belangrijke (potentiële) leefgebieden. En ze zitten al 
heel dichtbij, want ook in en rond de Nieuwkoopse 
Plassen zitten ongeveer drie verschillende families 
bestaande uit 1 volwassen vrouwtje en 1 of 2 jongen. 
Waarschijnlijk is in dit hele gebied maar 1 dominant 
mannetje actief. We weten dit omdat er veel 
onderzoek plaats vindt met foto-vallen: camera’s die 
automatisch foto’s nemen als er dieren langs lopen. 
Daarnaast vinden vrijwilligers regelmatig 
uitwerpselen (spraints) die ook onderzocht kunnen 
worden op DNA, zodat ze weten om welk dier of 
welke familielijn het gaat. De informatie van de 
foto’s en spraints worden helaas ook af en toe 
aangevuld met gegevens van dode otters. Het gaat 
hier dan meestal om otters die overreden zijn of 
verdronken in fuiken en muskusratklemmen. Maar 
ook hier wordt gewerkt aan oplossingen: fuiken en 
klemmen worden aangepast zodat de otter hier 
minder makkelijk in kan komen. En onder wegen 
worden tunnels gemaakt zodat otters makkelijk en 
veilig naar andere gebieden kunnen gaan. Dit soort 

aanpassingen zijn ook al gemaakt bij de N212 (ter 
hoogte van de Gagelweg/Wilnis) en onder de N201 
tussen de Vinkeveense plassen. En nu maar hopen 
dat de otters vanuit Nieuwkoop of vanuit het 
Noordoosten ons gebied weten te vinden en zich 
gaan vestigen. Als we in staat zijn om ons gebied nog 
geschikter te maken met natuurvriendelijke oevers en 
betere passages onder de N201 dan gaat dit zeker 
gebeuren!  Enkele bestuursleden zijn al op cursus 
geweest om de ottersporen te herkennen, dus we 
houden u op de hoogte. 

Weidevogels
Als vogelliefhebber verheug je je elk voorjaar op de 
komst van de uit het zuiden terugkerende 
weidevogels, maar als dan vanaf 1 maart de 
ganzenjacht weer begint wordt dat mooie voorjaar 
letterlijk ‘verknald’. Je mag het natuurlijk geen jacht 
noemen, maar of je het nu bestrijding, beheer of jacht 
noemt, de verstoring is hetzelfde. Als je vroeg in de 
ochtend de geweerschoten hoort en merkt dat dit 
soms tot 12 uur in de middag doorgaat, dan besef je 
direct hoe funest dit is voor de broedende 
weidevogels. Dit bestrijden gaat door tot ongeveer 
half mei. Dit gebeurt op een drietal plaatsen in Groot 
Mijdrecht Noord Oost, meerdere keren per week, 
door dezelfde jagers. Doordat per locatie door 
meerdere jagers geschoten wordt, schatten wij in dat 
hier in totaal zo’n 100 ha aan broedgebied voor 
weidevogels verloren gaat. Helaas is Groot Mijdrecht 

Noord geen weidevogelprioriteitsgebied en geeft de 
F.B.E. Utrecht de gehele polder vrij voor 
ganzenbestrijding tijdens het broedseizoen. Terwijl 
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we geen vierkante meter kunnen missen willen we 
een vogel als de grutto voor het Nederlandse 
landschap behouden. Wij hebben hierover al 
meerdere klachten ingediend bij Vogelbescherming 
Nederland, de provincie en bij de 
Faunabeheereenheid (FBE) van Utrecht, maar tot nu 
toe zonder succes. Wij vinden het onbegrijpelijk hoe 
provincies en natuurorganisaties zo diep hebben 
kunnen zinken om van het broedseizoen een 
ganzenbestrijdingsseizoen (met geweer) te maken, 
wat zo schadelijk is voor broedende weidevogels. En 
dat terwijl er wel degelijk alternatieven bestaan. Ten 
eerste kun je een deel van de populatie-aanwas van 
de ganzen reduceren door te voorkomen dat alle 
eieren uitkomen. Wij hebben de FBE al eerder 
voorgesteld om vanaf half juni, wanneer de meeste 
jonge weidevogels vliegvlug zijn, de jachtdruk juist 
tot oktober op te voeren om zo toch de afschotquota 
te halen. Hoe is het toch mogelijk dat binnen die 
FBE, waarin notabene de Natuurbescherming is 
vertegenwoordigd, het hele weidevogelbeleid totaal 
ondergeschikt wordt gemaakt aan het ganzenbeleid? 
Dat men kiest voor een optimale bescherming van 
overwinterende ganzen zoals brandganzen, 
kolganzen, hetgeen allemaal ten koste gaat van de 
zwaar bedreigde grutto waarvan sommigen al denken 
dat hij niet meer te redden valt. Terecht schreef Fred 
Wouters (directie) in het herfstnummer van Vogels: 
“Wat bezielt de Franse regering om in 2020 te 
overwegen de jacht op grutto’s te openen?”. Maar 
wat bezielt beleidsmakers van provincies en 
natuurorganisaties (ook Vogelbescherming) hier in 
Nederland, tijdens het broedseizoen ganzen te 
bestrijden tussen broedende weidevogels. De schade 
aan nesten en weidevogelkuikens kan wel eens groter 
zijn dan de jacht in Frankrijk! Op de ene plaats 
streeft men naar een optimaal weidevogelbeheer, 
terwijl elders door een slecht 
ganzenbestrijdingsbeleid (in broedseizoen) veel 
verloren gaat. Dan is het dweilen met de kraan open. 
Hiermee hangt het weidevogelbeheer in Nederland 
als los zand aan elkaar. We moeten juist alle zeilen 
bijzetten om een vogel als de grutto voor het 
Nederlandse landschap te behouden, dat gebeurt 
onvoldoende. Natuurlijk is het intensieve 
graslandgebruik in de landbouw de hoofdoorzaak 
van de achteruitgang, maar op de tweede plaats komt 

toch wel het slechte beleid en beheer dat sommige 
FBE’s voeren (dus ook de natuurorganisaties). Dus 
nogmaals het dringende verzoek aan iedereen die 
hier bij betrokken is: breek dit inmiddels 
vastgeroeste ganzenbestrijdingsbeleid open en 
probeer een optimale bescherming voor onze 
broedende weidevogels te bewerkstelligen. Er zijn 
genoeg alternatieven om een goed ganzenbeleid en 
weidevogelbeheer beter op elkaar af te stemmen. Wij 
zullen ons blijven inzetten om dit voor elkaar te 
krijgen. 

De Gebiedscommissie Utrecht-West
De opdracht van de gebiedscommissie is het 
uitvoeren van de Agenda Vitaal Platteland. De 
opdracht is dus heel breed, het verbeteren van de 
kwaliteit zowel voor het agrarisch bedrijf als voor 
het landschap en de natuur.
Er is de laatste jaren erg veel gebeurd, zowel voor de 
boer als voor het landschap. Het project 
‘Bovenlanden’ is afgesloten en ook de 
natuurverbinding door de polder Groot Wilnis-
Vinkeveen is gerealiseerd. Het opknappen van de 
Demmerikse polder met onder andere de aanleg van 

een wandelpad en een vogelkijkwand komt begin 
2019 gereed. 

JAARVERSLAG 2018 DE GROENE VENEN !10



!

Het project Marickenland wordt door het projectteam 
zeer voortvarend aangepakt. De basisschetsen zijn 
gereed.
Een aantal jaren is gewerkt aan de plaatsing van 
boerenhekken. In totaal werden in het gebied van de 
Venen 150 hekken geplaatst. Op elk hek staat de 
naam van het achterliggende stuk land. Voor de 
recreant is het opvallend dat ieder stuk grond een 
eigen naam heeft. Het laatste hek werd geplaatst door 
Dick Boogaard. 
Vele jaren heeft de gebiedscommissie zeer nauw 
samengewerkt met de gedeputeerde Bart Krol. Door 
en functieverandering van de heer Krol kwam 
hieraan een einde. We maakten kennis met de nieuwe 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor de 
gebiedscommissie, Mirjam Maasdam. We hopen dat 
de gebiedscommissie haar plaats als brug tussen het 
provinciaal bestuur en de bewoners van Utrecht-West 
zal behouden.

Bestemmingsplan Plassengebied
Al een aantal jaren wordt gewerkt aan dit 
bestemmingsplan. Het is bijzonder ingewikkeld. Het 
plassengebied is een natuurgebied, deel uitmakend 
van de ecologische hoofdstructuur (NNN-gebied), 
maar het gebied heeft tevens een recreatieve functie. 
In 2018 kwam de nota van Bureau Waardenburg 
gereed. De nota geeft een inventarisatie van de 
natuurwaarden van het plassengebied. Deze nota is 
een belangrijke ruggesteun voor het beleid van De 
Groene Venen. In het gebied staan 1500 clandestien 
gebouwde zomerhuisjes. Indien deze door de 
gemeente gelegaliseerd worden gaat er veel 
natuurgebied verloren. Dit zal gecompenseerd 
moeten worden. Een klein deel van het gebied van de 
plassen ligt aan de westkant van het Achterbos. In 
hoeverre de natuurontwikkeling in dit gebied als 
compensatie kan dienen voor het verlies aan natuur 
door de legalisatie van de blokhutten moet nader 
bekeken worden. De Groene Venen is een 
voorstander van deze mogelijkheid.

Vernieuwing website en ander digitaal nieuws 
De website is voor het bestuur, naast de column in 
weekblad De Groene Venen en onze nieuwsbrieven, 
het belangrijkste platform om onze activiteiten een 
podium te bieden. In 2018 hebben we onze website 

www.degroenevenen.eu in een nieuw jasje gestoken. 
We wilden de focus van de website iets meer 
verleggen van naslagwerk naar een plek met een 
prominentere rol voor actualiteit en lopende 
projecten. Om dit te kunnen realiseren was een 
aanpassing nodig omdat de techniek achter de 
website behoorlijk verouderd was en het daardoor 
steeds moeilijker werd om de website up-to-date te 
houden. 
De lay-out van de website is behoorlijk veranderd. Er 
is meer plaats voor nieuws en de belangrijkste 
projecten waar De Groene Venen zich mee bezig 
houdt zijn duidelijker op de website geplaatst. Voor 
bezoekers van de site is het eenvoudiger geworden 
om te navigeren op de site en dat maakt informatie 
voor onze leden en andere geïnteresseerden 
makkelijker vindbaar op www.degroenevenen.eu. 

Op onze website kunt u -naast het nieuws- allerlei 
informatie vinden over de activiteiten en projecten 
waar het bestuur bij betrokken is (geweest). Onze 
excursies, de Groene Pluim winnaars, 
contactgegevens, nieuws en andere activiteiten zijn 
eenvoudig te vinden. Uiteraard zijn ook alle 
belangrijke dossiers waar De Groene Venen in de 
loop der jaren bij betrokken is geweest zoals de 
ontwikkeling van Marickenland, de weidevogels en 
de waterberging  terug te zoeken onder ‘dossiers’. In 
de fotogalerij is een grote selectie van prachtige 
natuurfoto’s te zien. En onder het kopje ‘bijzondere 
waarneming opsturen’ kunt u zelf uw eigen beelden 
opsturen zodat ook anderen kunnen meegenieten van 
een speciale natuurwaarneming of een bijzonder 
moment. 

Uiteraard is onze website nog steeds een belangrijk 
naslagwerk. Onder ‘archief zijn alle jaarverslagen en 
andere rapporten van De Groene Venen te vinden. 

Met alle veranderingen voldoet de website beter aan 
de wensen van nu. 
We nodigen u van harte uit om eens te kijken op 
www.degroenevenen.eu en ons te laten weten wat u 
vindt van onze vernieuwde site. 
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Informatie versturen via email
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het verzamelen 
van alle emailadressen van onze leden. In dit tijdperk 
van digitalisering kan De Groene Venen niet 
achterblijven en steeds meer zullen we onze leden 
via een email gaan informeren over onze activiteiten. 
Inmiddels hebben we van 173 leden een emailadres. 
Dat is een mooi resultaat en daar zijn we dan ook erg 
blij mee. Een aantal leden heeft aangegeven geen 
email te hebben of de informatie van De Groene 
Venen via de brievenbus te willen blijven ontvangen. 
Dit respecteren wij uiteraard.
 
Van een aantal leden missen we het emailadres nog 
omdat we deze leden nog niet (telefonisch) hebben 
kunnen bereiken of het telefoonnummer niet hebben 
kunnen vinden. Aanbellen is nog een mogelijkheid 
om deze leden te vragen hun email door te geven 
maar dat kost uiteraard wat meer tijd.
Mocht u nog niet door ons benaderd zijn dan vragen 
wij u om uw emailadres door te geven door een 
mailtje te sturen naar degroenevenen@hetnet.nl. 

Zwanenpark
In 2018 zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd om 
het verwaarloosde park te renoveren. Dat betekende 
primair het kappen van bomen om meer licht in het 
park te brengen. Als het goed is komen de eerste 

bollen dit voorjaar tot bloei. Verder heeft de 
werkgroep Zwanenpark, waarin DGV deelneemt, 
samen met de gemeente plannen gemaakt voor 
verbeterpunten zoals het snoeien en het aanplanten 
van nieuwe, kleurrijke plantvakken en het aanleggen 
van een hondenlosloopgebied. Voorts is met de 
Pijlstaartschool en De Schakel afgesproken te 
onderzoeken of een schoolmoestuin kan worden 
aangelegd. Er is ruimte voor, (ervarings)deskundigen 
zijn beschikbaar maar nu wordt nog gezocht naar 

vrijwilligers om de kinderen op hun wekelijkse 
werkuur in de tuin te begeleiden. Dáárvoor hebben 
de leerkrachten onvoldoende tijd. 
Aanmelden? Stuur een email naar 
degroenevenen@hetnet.nl.

Natuurvriendelijke oevers
De Vinkeveense Plassen zijn bij bepaalde wind zeer 
gevaarlijk voor watersporters, de ecologische 
waterkwaliteit is, ondanks de grote helderheid, nog 
steeds onvoldoende en het onderhoud van 
beschoeiing van zandeilanden en legakkers is zeer 
kostbaar. In het kader van het bestemmingsplan 
Plassengebied werd opnieuw gezocht naar 
oplossingen voor deze opgaven. De kennismaking 
met Bas Les, civiel ingenieur en specialist in getijden 
en kustontwikkelingen, vormde de katalysator in dit 
onderzoek. Zo bleken veronderstelde effecten van 
golven en de relatie met de grote diepte van de 
plassen niet te kloppen. Samen met de in DGV al 
aanwezige ecologische- en gebiedskennis leidde de 
technische kennis van Bas Les tot een aantal 
modellen voor natuurvriendelijke oevers van 
zandeilanden. Oevers die op diverse locaties op de 
Vinkeveense Plassen kunnen leiden tot tot grotere 
veiligheid van watersporters, grotere biodiversiteit 
(waaronder m.n. die van vissen) en kostenefficiënter 
onderhoud en beheer. De in november 2018 
uitgebrachte Nota ‘Natuurvriendelijke en veilige 
oevers van de zandeilanden in de Vinkeveense 
Plassen’ beschrijft voor alle zandeilanden de 
verschillende kwaliteiten van de oevers. De nota is te 
vinden op de website van DGV: 
www.degroenevenen.eu. DGV is benieuwd naar de 
stappen die het recreatieschap en de gemeente n.a.v. 
de aangeboden handreiking zullen ondernemen. 
DGV onderzoekt, opnieuw samen met Bas Les, aan 
wie DGV veel dank verschuldigd is, op welke wijze 
natuurvriendelijke oevers op legakkers te realiseren 
zijn. De factoren waarmee rekening gehouden moet 
worden zijn op legakkers geheel afwijkend van die 
op zandeilanden.

Rabobank fietstocht 2018
De Rabobank Rijn en Veenstromen heeft afgelopen 
juni wederom een fietstocht georganiseerd waarbij 
meefietsen een geldbedrag oplevert voor een 
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organisatie naar keuze uit de gemeente.  In 2018 
hebben we onze verenigingskas weer behoorlijk 
kunnen spekken met maar liefst 275 euro, een mooi 
resultaat dus. 
Helaas heeft de Rabobank besloten te stoppen met 
dit mooie initiatief en dat betekent dat wij volgend 
jaar geen extra inkomsten meer kunnen verwachten 
via de fietstocht. 
Dank aan alle leden die zich de afgelopen jaren uit 
de naad hebben gefietst voor De Groene Venen! 

Marickenland
De ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied tussen 
de Enschedéweg en Vinkeveen is in volle gang. Dit 
jaar werden de plannen gepresenteerd in de open 
dagen die de gebiedscommissie met hulp van DGV 
organiseerde in Vinkeveen. Tevens werden de 
plannen gepresenteerd in een symposium dat de 
gebiedscommissie samen met De Groene Venen in 
september organiseerde. Door de infrastructuur 
bestaat het plan uit een aantal vakken. Langs de 
bebouwing van Zuiderwaard en Westerheul komt een 
gebied met bloemrijk grasland. Meer naar het westen 
liggen vakken met een plasdras biotoop. Hier zullen 
ook experimenten worden uitgevoerd met de teelt 
van lisdodden. Het geheel wordt dooraderd met 
wandelpaden die zo gekozen zijn dat ze de 
ontwikkeling van de natuur zo min mogelijk storen. 
Door de open dagen en de reacties die daarop zijn 
binnengekomen hebben ook de bewoners uit de 
omgeving invloed op het plan gekregen. Doordat de 
overheid nog niet alle delen van het gebied bezit zal 
de ontwikkeling in delen gebeuren. Verwacht wordt 
dat de eerste delen binnen enkele jaren gereed zullen 
zijn. DGV is erg blij met de lopende ontwikkelingen.

Verkoop Donkereindse Bos
Het recreatieschap heeft het afgelopen jaar een aantal 
eigendommen verkocht. Voor een aanzienlijk deel 
waren dit legakkers in de Vinkeveense Plassen. Er 
werden echter ook een aantal recreatiegebiedjes 
verkocht zoals het Donkereindse Bos. Dit recreatie-
natuurgebied heeft zich in de loop van 50 jaar 
ontwikkeld tot een waardevol gebied. Het 
struikgewas is rijk aan zangvogels. Er is een rijk 
leven in het water met ijsvogels, futen en noem maar 
op. Het is zeer geliefd bij de sportvissers, in het 

weekend wordt er ’s zomers volop gepicknickt. Het 
gebied is verkocht aan een particulier die hier naar 
het lijkt plannen heeft die de natuur en de recreatieve 
mogelijkheden zullen schaden. Een eerste afsluithek 
is al geplaatst. Het is onbegrijpelijk dat de overheid, 
die miljoenen uitgeeft om de recreatieve 
mogelijkheden van het reservaat Demmerik en van 
Marickenland te ontwikkelen, een zo belangrijk 
object als het Donkereindse Bos verkoopt. De ene 
hand van de overheid weet niet wat de andere doet

Verslag algemene ledenvergadering DGV 2018 op 
20 maart 2018
‘De blauwe flits’, een lezing over ijsvogels door 
Jeroen Stel.
Natuurfotograaf Jeroen Stel gaf een boeiende lezing 
over de ijsvogel en wat erbij komt kijken om deze 
vogel onder de uiteenlopende condities te 
fotograferen. 
Gewoon vanuit een camouflagehut voor een wand 
met nesten, ja, dat zouden we allemaal wel kunnen. 
Maar het maken van foto’s van de ijsvogel die 
pijlsnel het water in vliegt en in een split second, mét 

visje in de snavel, het water weer uitvliegt, dat is 
bijzonder. De 90 aanwezigen keken met 
bewondering naar de mooie opnames en waren zeer 
geïnteresseerd in hetgeen Jeroen vertelde over het 
gedrag van de ijsvogel. Daarnaast kwam de techniek 
van fotograferen ook aan de orde. Zie 
www.jeroenstel.com als je meer wilt weten.
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Opening vergadering
Om 21.30 u opent de voorzitter de algemene 
ledenvergadering 2018. 
Inclusief de drie aanwezige bestuursleden (Korthals, 
Koper en Smit) waren er 23 leden aanwezig. De 
presentielijst wordt aangeboden en door de 
aanwezige leden ondertekend.
De heer Mur is verhinderd i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden.
De voorzitter memoreert het overlijden van twee zeer 
betrokken leden en trouwe bezoekers van de 
algemene ledenvergadering en andere evenementen 
van De Groene Venen: de heren Jaap van Oostendorp 
en Karel den Boer.

Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken 
zijn.

Notulen Algemene ledenvergadering 2017
De notulen worden onder dankzegging aan de 
secretaris ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2017
De voorzitter beantwoordt vragen over hoe het nu zit 
met het beschoeien van legakkers en de toegestane 
verblijfsduur op de legakkers. Een lid vraagt zich af 
wat de recreanten bijdragen aan de natuur. De 
voorzitter plaatst vraagtekens bij de door de 
gemeente aangedragen veronderstelling dat 
particulieren beter voor het onderhoud van de 
legakkers zullen zorgen dan de overheid dat kan. Een 
lid meldt dat de ‘boodschappensteiger’ bij het 
viaduct in de N201 nauwelijks gebruikt wordt. De 
voorzitter maakt zich zorgen over de sterk 
teruggelopen insectenstand. Dit heeft ook negatieve 
gevolgen voor de weidevogelstand. Het is 
verheugend dat de media dit nu sterk onder de 
aandacht hebben gebracht. Gelukkig werken 
deskundigen, samen met LTO, hard aan een 
Deltaplan om het tij te keren. DGV maak zich bij 
gemeente en recreatieschap sterk voor zoveel 
mogelijk natuurvriendelijke oevers: duurzamer, 
goedkoper, beter voor biodiversiteit en veiligheid. 
DGV is betrokken bij een actieplan om de kwaliteit 
van het Zwanenpark te verbeteren. Door achterstallig 

onderhoud en bodemdaling is het park aan een 
opknapbeurt toe. De eerste stappen zijn het 
aanleggen van een honden uitlaatgebied, het brengen 
van meer licht in het park door het kappen van een 
aantal bomen, het revitaliseren van struiken en het 
aanleggen van een moestuin die door schoolkinderen 
onderhouden zal worden. DGV heeft geadviseerd 
over de groenvoorzieningen op de Heulweg en de 
Dodaarslaan. Zij zet zich ervoor in dat er, als kap 
onvermijdelijk is, passende bomen en/of struiken 
worden herplant. De gemeente neigt naar het 
(her)planten van onzes inziens te kleine bomen. Het 
belang van overlast ondervindende bewoners lijkt 
onevenredig zwaar te wegen. Deze categorie 
bewoners roert zich doorgaans sterker dan de 
liefhebbers van bomen. DGV zal focussen op een 
adequate weging van deze belangen. De waterles 
voor de basisschoolleerlingen is, mede dankzij de 
financiële steun van het Ronde Venen Fonds, een 
succes.
De excursie naar het Natuurpark Flevoland op 16 
juni 2018 zal een half uur eerder beginnen: om 10.00 
uur dus.

Financieel verslag 2017
De penningmeester licht de resultaten toe. Er zijn 
geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. Een lid 
merkt op dat het bankrekeningnummer in het 
jaarverslag niet correct is. Er ontbreekt een 0 voor de 
9. Gelukkig stond in de donateursbrief het juiste 
bankrekeningnummer. 
De kascommissie, bestaande uit Anneke Wortel en 
Joop Goverts, heeft de stukken beoordeeld. De 
administratie ziet er verzorgd uit en de gegevens zijn 
correct. Op voorstel van de commissie dechargeert 
de vergadering de penningmeester en de overige 
bestuursleden. 
Als lid van de kascommissie voor 2018 worden 
benoemd Joop Goverts en Fred van Meijer.

Begroting 2018
De penningmeester licht de begroting toe. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen. De vergadering stelt de 
begroting conform het voorstel vast.

Bestuur
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De voorzitter memoreert de welkome bijdragen aan 
het bestuur van Véronique Guihéneuf en Cora Baas 
voor de vereniging; Véronique ondersteunt de 
penningmeester en Cora draagt haar steentje bij op 
het terrein van PR en het digitaliseren van de 
communicatie met de leden.
Het voorstel om Cora Baas te benoemen tot 
bestuurslid wordt met applaus overgenomen. De 
voorzitter betuigt onder overhandiging van een 
boeket bloemen aan Véronique, Cora en Ad 
(ledenadministratie), zijn waardering voor hun inzet 
voor DGV.

Rondvraag
Een lid merkt op dat er binnenkort een 
informatieavond is over de bomen langs de 
Reigerstraat. De voorzitter meldt dat DGV erbij zal 
zijn. Hij vermoedt dat als oplossingsrichting 
gesproken zal worden over het dunnen van de 
metasequoia’s. DGV zal het eventueel kappen van 
alle bomen zeker bestrijden. In zijn algemeenheid is 
het van belang dat álle bewoners, dus niet alleen de 
overlast ervarende burgers, van zich laten horen als 
er groenplannen worden uitgewerkt. Een lid merkt 
op dat het door de gemeente genoemde argument dat 
wortels het asfalt opdrukken voor de Reigerstraat 
niet opgaat. Een lid noemt dat bewoners van de 
Gruttolaan bij de gemeente protest hebben 
aangetekend tegen het kappen van een boom hoek 
Gruttolaan/Reigerstraat. Een lid vraagt of DGV 
betrokken is bij het bomenbeleid in Mijdrecht. De 
voorzitter bevestigt dat DGV in voorkomende 
gevallen betrokken wordt maar, helaas, vanwege de 
beperkte capaciteit in het bestuur slechts heel beperkt 
in actie kan komen.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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Wat houdt ons in 2019 
bezig? 

• Natuurvriendelijke oevers VVP 

• Inrichting Marickenland 

• Bomenbeleid en inrichting groene kern 
Vinkeveen 

• Bodemdaling - zonnevelden - biodiversiteit 

• Weidevogelstand en nestkasten vogels 

• Uitwerking aanpassing N201 en nog veel 
meer… 
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EXPLOITATIE OVERZICHT 2018

Baten 2018 2017 Lasten 2018 2017

Contributies 1120,00 1105,00 Ledenactiviteiten 921,83 781,17
Donaties 1616,50 1244,00 Jeugdactiviteiten 263,07 73,35
Rente 5,85 12,95 Secretariaat 538,56 550,09
Ledenactiviteit 259,00 377,00 Drukwerk 531,33 676,69
Bijdragen projecten 250,00 250,00 Contributies 50,00 52,50
KPN verrekening 108,90 Bankkosten 157,75 151,58

Diversen 14,00 333,44
Nieuwe website 1588,72

Saldo nadelig 705,01 Saldo 370,13
€ 4065,26 2988,95 € 4065,26 2988,95

BALANS

2018 2017 2018 2017

Kas 33,87 25,26 Algemene reserve 5471,32 6176,33
Bank 269,71 289,18
Renterekening 5167,74 5861,89

€ 5471,32 6176,33 € 5471,32 6176,33

BEGROTING 2019

2019 2018 2019 2018

Contributies 1130,00 1100,00 Ledenactiviteiten 900,00 800,00
Donaties 1600,00 1300,00 Jeugdactiviteiten 450,00 350,00
Ledenactiviteiten 300,00 300,00 Secretariaat 650,00 500,00
Bijdragen projecten 250,00 250,00 Drukwerk 500,00 600,00
Rente 0,00 10,00 Contributies 80,00 60,00

Bankkosten 160,00 160,00
Diversen 200,00 200,00
Saldo 340,00 290,00

€ 3280,00 2960,00 € 3280,00 2960,00

Het nadelig saldo ad € 705,01 is geheel te wijten aan de kosten die verbonden waren aan het
opzetten en inrichten van een nieuwe website.
Zonder die niet voorziene en niet begrote kosten zou het saldo uitermate positief zijn 
uitgevallen.


