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1. VAN DE VOORZITTER

Sorry, maar ook wij beginnen dit jaarverslag met de corona-pandemie. Natuurlijk worden we al het 
corona-nieuws en de maatregelen ontzettend zat, maar je kunt in een terugblik op het afgelopen jaar 
niet om de consequenties van dit wereldwijde virus heen. Vanuit De Groene Venen denk je in eerste 
instantie terug aan alle bijeenkomsten, excursies en andere activiteiten die helaas niet door konden 
gaan. Jammer genoeg hebben we de jaarlijkse waterlessen voor groep 8 van de basisscholen moeten 
annuleren.  In overleg met de scholen hebben we ditzelfde besluit genomen voor 2021. Dat zijn dus 
heel veel enthousiaste kinderen die onze leuke waterlessen aan de Vinkeveense Plassen niet 
meemaken. Hetzelfde gebeurde met ons idee om een lezing en excursie naar de Marker Wadden te 
houden. Maar dit houdt u tegoed; zodra het weer kan zullen we dit uitstapje wederom organiseren. 

Tussen de corona-golven en de lock-downs door hebben we gelukkig nog wel een Algemene 
ledenvergadering gehouden. Hier waren een aantal leden erg tevreden over, al was het maar omdat 
ze weer eens een uitje hadden en andere mensen konden ontmoeten. En voor ons als bestuur was het 
ook belangrijk, want nu konden we ons nieuwe bestuurslid Rob Idema officieel installeren en onze 
plannen en de financiën met u bespreken. 

Ondanks alle activiteiten die geen doorgang konden vinden hebben we een heel druk jaar gehad. 
Normaal gesproken houden we de maandelijkse bestuursvergaderingen gewoon thuis bij de 
bestuursleden, maar nu zijn we uitgeweken naar het Spoorhuis, buiten in de tuin en regelmatig 
digitaal. Gelukkig hadden we dit laatste snel onder de knie, maar ook bij ons is de wens naar het 
“oude normaal” ontzettend groot. 

Video-bijeenkomsten hebben we ook veelvuldig 
gehouden met de gemeente, provincie en andere 
stakeholders. Want de besluitvorming over 
belangrijke thema’s moet natuurlijk wel door. 
Denk hierbij aan het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Vinkeveense Plassen, het onderhoud 
openbaar groen en de energietransitie. 

Op al deze fronten zijn wij zeer actief door 
veelvuldig overleg, het uitwerken van plannen en 
het openbaar inspreken of insturen van onze 
visie. Omdat dit vaak langdurige processen zijn 
krijgen we soms het gevoel dat er weinig 
resultaat geboekt wordt. 

Maar gelukkig staat De Groene Venen bekend als serieuze vereniging met veel kennis om te 
betrekken in de planvorming voor een goede balans tussen natuur, recreatie en de ruimtelijke 
inrichting van onze mooie omgeving. Daarnaast behalen we soms wél snel resultaat, zoals bij het 
tegenhouden van snelvaren op de Zuidplas, de nieuwe bomen bij de Heulweg in Vinkeveen en de 
herinrichting van de Pieter Joostenlaan in Wilnis. En wat te denken van de leuke resultaten die onze 
werkgroep otters al heeft bereikt: er zijn al meerdere sporen van otters ontdekt in De Ronde Venen! 

Corona brengt toch ook iets positiefs: de toegenomen maatschappelijke waardering van onze natuur. 
Heel veel mensen zijn gaan wandelen, hebben de natuur in onze gemeente (her)ontdekt en zijn 
bijvoorbeeld begonnen met vogels spotten. 

En -last but not least- veroorzaakt de corona-pandemie een maatschappelijke beweging die streeft 
naar meer duurzaamheid. En dat is één van de belangrijkste doelstellingen van onze mooie 
vereniging, die overigens in 2022 al weer 50 jaar actief is en dat gaan we groots vieren! Wij zijn al 
druk bezig met de voorbereidingen en we brengen u hier komend jaar graag van op de hoogte!  
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2. VERSLAG 2020

Vogels in onze omgeving

De meeste natuurliefhebbers houden ook van 
vogels. Soorten die je in je eigen tuin kan 
zien, maar natuurlijk ook vogels die leven in 
riet en moeras, op en rond het water, 
roofvogels en natuurlijk de welbekende 
weidevogels. Bij met name de laatste groep 
zitten de vogelsoorten die erg afhankelijk zijn 
van het boerenland en het type beheer dat de 
boer pleegt. Juist deze groep vogels blijft 
ontzettend hard achteruitgaan. 

Om de neergang van weidevogels tegen te 
gaan, c.q. te herstellen zijn drastische keuzes 
nodig. Hier is al veel over gepubliceerd, zie 
o.a. ook onze eigen nota’s op onze mooie 
website. 

Recent is alle kennis omtrent dit thema 
opgenomen in het landelijke ‘Aanvalsplan 
Grutto’ (Winsemius e.a. 2020). 

De belangrijkste criteria om de weidevogels te 
beschermen zijn: 

- Het gebied moet robuust genoeg zijn met 
een omvang van minstens 1000 hectare. 

Hier past alleen extensieve natuurvrien-
delijke melkveehouderij. 

- Het gebied moet open zijn, zonder 
gebouwen, struwelen en bomen. 

- Er dient een optimaal agrarisch beheer 
plaats te vinden, met een goed maaibeheer, 
gebruik van ruige mest i.p.v. drijfmest, en 
een lage veebezetting (1 rund/ha i.p.v. 2.5 
rund/ha). 

- Daarnaast moet het waterpeil omhoog naar 
10 tot max. 20 cm onder het maaiveld. 

Door al deze maatregelen worden de weilan-
den weer kruidenrijker, met meer insecten 
voor de pullen van de weidevogels. 

Daarnaast is het in het kleine Nederland 
helaas noodzakelijk om predatoren te beheren. 
In het aanvalsplan staat letterlijk: “Door de 
slinkende populatie weidevogels in sterk 
versnipperde gebieden gaan te veel nesten en 
kuikens verloren aan predatie door vossen, 
katten, reigers en andere roofdieren”. 

Dat vergt per gebied een plan. Elementen van 
zo’n plan zijn: 

- Het verwijderen van bosjes en ruigte om de 
dekking en uitkijkposten van predatoren te 
beperken 

- Het belemmeren van toegang van predato-
ren door hoge waterpeilen en het uitras-
teren van weilanden 

- Dusdanig maaien dat nesten niet te 
herkennen zijn voor predatoren 

- Verjaging en bejaging. 

Het is en blijft maatwerk, maar voor onze 
regio komt het aan op het direct weren van 
o.a. de vos, door de inzet van rasters onder 
stroom en het actief bejagen. 

Bij dit laatste is het natuurlijk cruciaal dat dit 
niet gebeurt tijdens het vogelbroedseizoen. 
Vanuit De Groene Venen gaan we ons 
komende jaren inzetten om het Aanvalsplan 
Grutto concreet vorm te geven in De Ronde 
Venen. Als we het voor elkaar krijgen om 
meerdere weidevogelgebieden in Nederland 
aan te leggen, dan is er nog een kans dat de 
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verschillende weidevogels niet uitsterven. 
Laten we hopen dat alle betrokken zich 
hiervoor gaan inzetten, en dat we kunnen 
blijven genieten van deze bijzondere vogels! 

Nestkasten

De bestuursleden hebben zelf verschillende 
nestkasten opgehangen voor torenvalken. 
Twee van de drie kasten zijn de afgelopen 
jaren zeer succesvol geweest, maar waren nu 
echt aan vervanging toe. Luuc Mur heeft 
inmiddels drie nieuwe nestkasten gemaakt, en 
die gaan we binnenkort ophangen. Hopelijk 
gaan de torenvalken ze weer gebruiken!  

“Nestkasten” voor ijsvogels is iets heel 
anders. De ijsvogel is een mooie vogel, die 
regelmatig gezien wordt in onze omgeving. In 
De Ronde Venen kunnen ze heel moeilijk 
goede nestplaatsen vinden. Ze graven 
namelijk het liefst een gang en nestholte in 
een steile oeverwand, en dit soort plekken 
kennen wij in het veenweidegebied niet. 

Om ze een handje te helpen gaat DGV een 
broedplek maken. We doen dit door op de 
oever aan de waterkant een aarden wal te 
maken van circa twee meter lang, één tot 
anderhalve meter hoog en anderhalve meter 
diep. De wal wordt afgedekt met grasplaggen 
(ter voorkoming van wegspoelen van de 
grond), bladeren etc. zodat het geheel volledig 
gecamoufleerd is. We hebben een hele mooie 
plek gevonden en hebben gelukkig ook 
toestemming gekregen van de eigenaar (de 
Parochiële Caritas Instelling Sint Jan de 
Doper (P.C.I.) – regio Vecht en Venen). Laten 

we hopen dat deze nieuwe “nestkast” bezet 
gaat worden door de mooie ijsvogels! 

Natuurvriendelijke oevers

Bij de Vinkeveense Plassen zijn volop 
mogelijkheden om natuurvriendelijke oevers 
(NVO) aan te leggen. De belangrijkste 
argumenten om deze ideeën uit te proberen 
zijn dat natuurvriendelijke ‘beschoeiingen’ 
niet alleen goed zijn voor de natuur, maar 
daarnaast ook veiliger vaar- en zwemwater 
opleveren en last but not least ook nog eens 
kostenefficiënt zijn. Wij hebben verschillende 
voorbeelden samengebracht in twee rapporten 
(te vinden op onze website): 

A: Naar natuurvriendelijke en veilige oevers 
van de zandeilanden in de Vinkeveense 
Plassen.

B: Natuurvriendelijke opbouw van verzonken 
legakkers, ook wel vissenbossen genoemd.

Naar aanleiding van deze rapporten en 
verschillende vergaderingen en excursies is 
met het recreatieschap en de gemeente 
afgesproken om op korte termijn verschil-
lende pilots uit te gaan voeren: 

Pilot 1: bij zandeiland 2 aan de plassenkant 
wordt een stenen oever met riet aangelegd.

Pilot 2: een natuurvriendelijke opbouw van 
enkele verzonken legakkers (vissenbossen).

In de Zuidplas is afgelopen jaar één vissenbos 
aangelegd. Deze is te zien vanaf de N201. Het 
gaat hierbij om een verzonken legakker waar 
nieuwe palen omheen zijn geslagen. 
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De binnenkant is opgevuld met lokaal 
snoeihout van onder andere wilg en populier. 
Deze zijn tot op de bodem van de legakker 
aangedrukt en met touwen vastgemaakt aan de 
palen. Al direct zag het er boven water heel 
mooi uit: de verse takken liepen uit, en talloze 
vogels maakten er gebruik van; om te rusten 
en zelfs te broeden. Maar ook onder water 
werd het vissenbos snel gevonden door heel 
veel vissoorten en andere zoetwater flora en 
fauna! Wij hebben het geluk dat ons 
bestuurslid Rob Idema ook fervent duiker is. 
We hebben al regelmatig een bezoekje 
gebracht aan dit 1e Vinkeveense vissenbos. En 
Rob heeft mooie filmopnames van al het 
moois dat we hier al hebben gezien, zoals 
jonge vis, maar ook een hele grote karper! 

Kortom het vissenbos lijkt een mooie 
aanwinst voor de natuur en we hopen dat het 
recreatieschap en andere legakker-eigenaren 
dit voorbeeld vaker gaan toepassen op de 
Vinkeveense Plassen.  

De natuurvriendelijke oever op zandeiland 2 
is helaas nog niet aangelegd, maar wij hopen 
dat het recreatieschap dit in 2021 alsnog zal 
doen. Met al deze ervaringen kunnen de 
Vinkeveense Plassen een nieuwe herstel-
periode ingaan, waarbij de balans tussen 
recreatie, natuur en het behoud van onze 
mooie plassen eindelijk verbeterd gaat 
worden.

De Otter in de Ronde Venen
Na decennia van afwezigheid is de otter terug 
in onze omgeving. Enkele bestuursleden van 
DGV hebben samen met twee experts uit 

Nieuwkoop eind 2019 otter-sporen gevonden 
in de gemeente De Ronde Venen. De eerste 
otterspraints (uitwerpselen) zijn gevonden bij 
de faunapassage onder de provinciale weg 
N212. Dit is goed nieuws waaruit blijkt dat 
een otter vanuit Nieuwkoop in de gemeente 
De Ronde Venen is gekomen. De otter is in 
feite de kroon op het natuurwerk dat door de 
provincie Utrecht samen met alle betrokken 
partijen is uitgevoerd. 
De otter vraagt voor zijn leefgebied voldoende 
rust, ruimte, schoon water, dekking in het 
landschap en een rijk en gevarieerd voedsel-
aanbod. Blijkbaar voldoet het gebied weer aan 
deze eisen en komt de otter dit verkennen. In 
de loop van 2020 is duidelijk geworden uit 
DNA onderzoek dat de spraints afkomstig zijn 
van een vrouwtjesotter uit Nieuwkoop. In 
december 2020 zijn door ons opnieuw spraints 
van de otter gevonden in dezelfde fauna-
passage.
Ook in Kockengen zijn in 2020 ottersporen 
gevonden en is zelfs een otter op video 
vastgelegd. Als we alle spraints opnieuw op 
DNA kunnen laten onderzoeken valt mis-
schien te achterhalen of we deze otters al 
kennen en hoe de verspreiding verloopt (via 
Vinkeveen, vanuit Nieuwkoop of via de 
Kamerikse Nessen).

Faunapassages
In de N201 liggen twee faunapassages. Langs 
grote delen van de N201 staan rasters die de 
otter naar die faunapassages moeten leiden. 
Omdat de aansluiting van de rasters op de 
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passages niet optimaal was, heeft de provincie 
op verzoek van DGV de rasters aangepast. 
DGV heeft de provincie ook gevraagd om 
onder de brug in de Korenmolenweg over de 
Veldwetering planken aan te brengen. 
Enerzijds om te voorkomen dat de otter hier 
zou moeten oversteken, anderzijds omdat de 
otter op dergelijke planken vaak zijn DNA-
sporen achterlaat. In het voorjaar van 2021 zal 
dit werk worden uitgevoerd.

Onderzoek van uitwerpselen
De ontwikkelingen in de populatie van de 
otters worden onderzocht met non-invasieve 
faecologie. Wageningen Environmental Re-
search (WENR) heeft een complexe techniek 
ontwikkeld waarbij DNA van otters uit 
uitwerpselen (spraints) kan worden gehaald. 
Dit geeft veel informatie over de populatie, 
zonder dat otters gevangen hoeven te worden. 
Wie is een dochter van wie, welke otter heeft 
zich waar gevestigd? Zo kennen we inmiddels 
bijna alle in Nederland levende otters. 
Omdat de otter populatie inmiddels een 
omvang heeft van naar schatting 450 
individuen (en daarmee gevestigd is als een 
bestendige populatie), heeft de WENR voor-
gesteld om de genetische monitoring vanaf nu 
te focussen op het terugdringen van 
verkeersslachtoffers en het signaleren van 
oversteek-knelpunten. In 2019 waren er 150 
(!!) doodvondsten, waarvan >85% bevestigde 
verkeersslachtoffers. En ook in 2020 zijn er 
ruim 100 doodvondsten gemeld. Daar ligt dus 
nog een groot probleem. 

Wij zijn er niet gelukkig mee als de DNA 
analyses in spraints worden stopgezet. Het 
zou betekenen dat de herkomst en de 
verspreiding van de individuele otter niet 
meer kan worden gemonitord. DGV gaat zich 
volop inzetten op DNA-onderzoek van door 
ons gevonden spraints bij de WENR. Alleen 
op die manier kunnen we de prille kennis van 
de verspreiding van de otters in onze 
omgeving verder in kaart blijven brengen. 
Het is een kostbaar onderzoek en we zullen 
daarvoor, wellicht samen met de ottergroep in 
Kockengen, sponsoren moeten zoeken. 

Op dit moment is de faunapassage onder de 
N212 de plaats waar we de meeste en meest 
recente (december 2020) otter spraints hebben 
gevonden. Daarom hebben we daar camera’s 
geplaatst om mogelijk passerende otters op 
video vast te leggen. Maar de faunapassage 
wordt ook veelvuldig gebruikt door vissers. 

Om te voorkomen dat deze de spraints 
vertrappen, is het belangrijk om onmiddellijk 
na het bezoek van de otter de uitwerpselen 
veilig te stellen. Daarom is een camera 
aangeschaft die door middel van het zenden 
van een mail direct aangeeft of er bewegende 
beelden in de faunapassage zijn vastgelegd. 
Zodra we succes hebben, zullen wij u op 
hiervan op de hoogte brengen! 
Overigens is 2021 uitgeroepen tot het Jaar van 
de Otter en wij zullen hier ruim aandacht aan 
besteden.
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Marickenland

Er wordt volop gewerkt aan de inrichting van 
de eerste fase van Marickenland. Dat is het 
gebied tussen het dorp Vinkeveen en de 
Enschedéweg. In de volgende fasen zal ook 
het gebied ten noorden van de N201 
ontwikkeld worden en zo ontstaat een groot 
moerasgebied van Waverhoek tot Wilnis. 
Een voorstel om een toegangsweg voor 
Zuiderwaard te laten lopen via Marickenland 
werd gelukkig door de provincie afgewezen. 
In het totaalplan ontbreekt nu nog het stukje 
Achterbos, maar hier wordt ook aan gewerkt. 
Het is de bedoeling dat het inrichtingsplan 
voor Marickenland in 2022 gerealiseerd zal 
worden. 
Een deel blijft weidevogelgebied met daar-
naast een proefveld voor de lisdoddenteelt, 
een speelterrein voor de jeugd en een groot 
moerasgebied. In alle plannen is ook de 
geïnteresseerde recreant niet vergeten. Door 
Marickenland zullen enkele wandelwegen 
worden aangelegd en er wordt nagedacht over 
de plaatsing van een uitkijktoren.

De Gebiedscommissie Utrecht-West

De gebiedscommissie Utrecht-West heeft de 
taak om de relatie tussen de bewoners van 
Utrecht-West en het provinciaal bestuur te 
onderhouden en het provinciaal bestuur van 
advies te dienen. Het behoud en de ontwik-
keling van agrarische gebieden is hierbij een 
belangrijke opgave. Zaken als waterbeheer, de 
stikstofproblematiek, natuurbescherming, 
bodemdaling en landschap zijn vaste delen 
van het programma. In verband met deze 
opgaven is er in de agrarische wereld veel 
behoefte aan ideeën over een reorganisatie 
van bepaalde delen. Bij de reorganisatie 
spelen alle hier genoemde aspecten een rol. 
De Gebiedscommissie wordt hier om een 
advies gevraagd. Op dit moment wordt ook 
bekeken in hoeverre het Aanvalsplan Grutto 
een rol kan spelen in de toekomst van West-
Utrecht.

De Vinkeveense Plassen

De Vinkeveense Plassen is een heerlijk gebied 
met een afwisseling van open en besloten 
delen. Een gebied met een uitstekende 
waterkwaliteit en daardoor steeds meer 
waterplanten, en aansluitend aan de Botshol. 
Niet voor niets wordt het door de provincie als 
één van hun parels gezien. Het is een 
natuurgebied met recreatief medegebruik. 
Voor het gebied wordt een nieuw bestem-
mingsplan geschreven. Niet eenvoudig als je 
je realiseert dat er de laatste jaren vele 
clandestiene huisjes zijn gebouwd op de 
legakkers en dat de vraag om meer huisjes 
groot is. 

Het verlies aan natuurwaarde moet op een of 
andere manier gecompenseerd worden. Er 
mag geen waterverontreiniging vanaf de 
zomerhuisjes plaatsvinden. DGV besteedt op 
dit moment veel aandacht aan deze ontwik-
keling. We hebben een voorstel gedaan om de 
hardhouten beschoeiingen van de zandeilan-
den te vervangen door een natuurvriendelijke 
oeverbescherming. 

We doen ons uiterste best om het kwetsbare 
gebied van de Botshol te beschermen en 
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kijken daarom kritisch naar het plan voor de 
ontwikkeling van meer zomer-huisjes. Hoe 
wordt de natuurcompensatie uitgewerkt, hoe 
wordt waterverontreiniging voorkomen? Het 
is positief dat de provincie Utrecht meedenkt 
en een medewerker voor dit plan beschikbaar 
stelt. 

De Rondeveense Uitdaging

Omdat corona een fysieke bijeenkomst 
onmogelijk maakte werd op 5 november 2020 
door De Rondeveense Uitdaging een digitale 
Match Making Day georganiseerd. Ondanks 
deze wat lastige vertaling van wat voorheen 
De Beursvloer was werden verschillende 
matches gemaakt. Wij hadden gevraagd om 
medewerking bij een wellicht door ons samen 
te stellen historisch overzicht van De Ronde 
Venen. Daar kwam voor ons de match met het 
Regionaal Historisch Centrum te Breukelen 
uit. Zij hoorden van ons initiatief en vroegen 
zich af of zij geen historisch tekst en 
beeldmateriaal konden leveren als bijdrage 
aan ons overzicht. Als tegenprestatie zouden 
wij wellicht historisch materiaal kunnen 
leveren aan het Historisch Centrum.
Het contact is gelegd en zodra de corona-
maatregelen het toelaten zullen een aantal 
bestuursleden het Historisch Centrum 
bezoeken.

Het Ronde Venen Fonds
Het Ronde Venen Fonds draagt ons altijd een 
warm hart toe en levert ieder jaar weer een 
bijdrage in de kosten van de Waterlessen. Ook 
in 2019 werd die bijdrage ontvangen. Nu we 
de Waterlessen in 2020 en ook in 2021 niet 

zullen kunnen organiseren, wordt de bijdrage 
gereserveerd voor 2022. Wij bedanken Het 
Ronde Venen Fonds ook nu weer voor hun 
support.

Bouwplannen

Wij waren zeer verbaasd toen in september 
2020 bleek dat een bouwvergunning is 
verleend voor de bouw van een professionele 
plantenkas met verwerkingsruimte op Dem-
merik in Vinkeveen. Zowel de provincie 
Utrecht als de gemeente De Ronde Venen 
hebben namelijk jaren geleden om econo-
mische en milieutechnische redenen besloten 
dat glastuinbouw in De Ronde Venen 
geconcentreerd wordt in de polder De Derde 
Bedijking. 
Maar terwijl een andere glastuinbouwer op 
Demmerik zijn kas gaat verwijderen dreigt nu 
een nieuwe grote plantenkas gebouwd te 
worden. DGV heeft een bezwaarschrift 
ingediend op basis van de ingezette beleidslijn 
voor glastuinbouw en de schade aan het open 
en cultuurhistorische landschap. 
De behandeling van het bezwaarschrift loopt 
nog.

Zwanenpark en schoolmoestuin

Het opknappen van het Zwanenpark is een 
langetermijntraject. Met het verwijderen van 
een aantal bomen is nu meer licht in het park 
gecreëerd wat ten goede komt aan de lagere 
beplanting. Ook zijn een aantal plantvakken 
ingeplant met -door de inwoners en DGV 
geselecteerde- mooie vaste planten. Een lust 
voor het oog (en voedsel voor de insecten). 
Ook het losloopgebied voor honden is een 
aanwinst. Er zijn nog enkele wensen: 
verbetering van de looppaden en het trapveld 
voor de jongeren, het herstel van een aantal 
bosschages en een nieuwe haag ter afscher-
ming van het parkeerterrein van het winkel-
centrum Zuiderwaard.

Met de schoolmoestuin in het park voor de 
Pijlstaartschool liep het in 2020 minder goed. 
De school gaf aan het werken in een moestuin 
te kunnen inpassen in het project ‘Goed 
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Burgerschap’. Dit is een samenwerkings-
verband met de omwonende ‘buren’ van de 
school die als vrijwilliger de activiteiten in de 
moestuin zouden begeleiden. Helaas was 
corona hier spelbreker. De sluiting van de 
scholen en het noodgedwongen stil komen te 
liggen van de activiteiten door de veelal 
kwetsbare vrijwilligers maakte dat het plan nu 
wacht op betere tijden.

Energietransitie

In het verslagjaar heeft de gemeente de 
randvoorwaarden voor zonnevelden en 
windturbines vastgesteld. DGV betreurt het 
o.a. dat daarin de voor de waterkwaliteit 
schadelijke zonnepanelen op water niet 
uitgesloten zijn en dat er niet méér garanties 
voor het behoud van biodiversiteit zijn 
opgenomen. De risico’s voor de waterkwa-
liteit speelden al direct een rol toen de 
voorstellen van een lokale coöperatie 
Veenergie werden gepubliceerd. 

Veenergie wil zonnevelden realiseren op 
percelen en wateroppervlakten in Vinkeveen 
nabij en op ’t Meertje, een zeer ongerept en 
waardevol legakkergebied met hoge natuur-
waarden. DGV zal zich tegen dit en 
vergelijkbare initiatieven verzetten. 
In een door de gemeente georganiseerde 
digitale enquête konden alle inwoners 
gewenste en ongewenste gebieden aanwijzen 
voor zonnevelden en windturbines. DGV 

plaatst vraagtekens bij de waarde van de n.a.v. 
de enquête gepubliceerde zoekkaart. 
Zo waren bijv. gebieden met beperkingen niet 
uitgesloten, kon men maar één locatie 
uitsluiten voor zon- en windvoorzieningen en 
veel méér plekken aanwijzen als geschikt.
DGV maakt zich grote zorgen over de 
effecten van zon en wind op de landschap-
pelijke en natuurkwaliteiten. Daarom hebben 
wij hier begin 2021 een Manifest over 
uitgebracht. Dit is te vinden op onze website 
www.degroenevenen.eu.

N201

In 2019 besloot de provincie Utrecht tot een 
volgende studiefase voor verbetering van het 
tracé met handhaving van 1x2 rijstroken, max. 
80 km/u en oplossen van een aantal 
knelpunten. Deze fase is begin 2021 verlengd, 
met de bedoeling om een kleiner en kosten-
effectieve pakket oplossingen te vinden. 
Omdat de N201 dwars door natuurgebieden 
loopt (Marickenland- Waverhoek en de 
Vinkeveense Plassen) zal DGV blijven ijveren 
voor voldoende landschappelijke en milieu- 
kwaliteit (stikstof) en faunapassages. 

Recreatieschap

Recreatie en natuur op de Vinkeveense 
Plassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den en beïnvloeden elkaar. Het verbaasde ons 
daarom dat het recreatieschap, dat deze 
verbondenheid erkent, in haar ontwikkel-
scenario’s het plan had opgenomen om als 
inkomstenbron een snelvaarzone in te stellen. 
Gelukkig wees de gemeenteraad, die de 
nadelige gevolgen voor o.a. de sportvisserij, 
de oeverbeschadiging en de veiligheid inzag, 
het plan af. Wij hopen dat het recreatieschap 
van snelvaren op de Vinkeveense Plassen 
afziet. 
Wij houden de vinger aan de pols voor 
plannen van het recreatieschap om zonne-
velden op het water te exploiteren. De 
samenwerking voor het uitvoeren van een 
door DGV aanbevolen en technisch uitge-
werkte pilot met een natuurvriendelijke  oever 
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die ook nog eens de veiligheid voor 
watersporters bevordert komt op gang. 

Bomen

Een ingrijpende renovatie van de Pieter 
Joostenlaan in Wilnis waarbij 92 bomen 
gekapt moesten worden leidde tot intensief 
overleg met de gemeente over dit project. 
Uiteindelijk kon de kap van deze bomen niet 
worden voorkomen maar was het aanleiding 
om met elkaar een aantal aspecten te 
bespreken. Wordt bij de inrichting van 
openbaar groen de juiste boom op de juiste 
plaats geplant? Wordt rekening gehouden met 
biodiversiteit? Staan bomen in een fourageer-
route van vleermuizen, zijn zij een kraam-
kamer? Welke kwaliteitseisen gelden voor de 
ecologische onderzoeken voorafgaand aan 
eventuele kapvergunningen? 

Ook het voornemen van de gemeente om een 
rij populieren langs de Botsholsedwarsweg te 
kappen kan niet steunen op instemming van 

DGV. Natuurlijk, de bomen verliezen bij 
storm wel eens een tak, maar met adequaat 
onderhoud en het gefaseerd vervangen van 
delen van de landschappelijk fraaie windsin-
gel kan het risico binnen de perken blijven.

Vanuit klimaatpolitiek is het gewenst om meer 
bomen, -ware CO2-buffers-, te planten. DGV 
heeft in twee woonwijken van Vinkeveen 
geïnventariseerd waar gaten op te vullen zijn. 
Deze inventarisatie is aan de gemeente 
gestuurd als voorbeeld voor een grotere 
inventarisatie. Maar “klimaatbossen” zetten 
meer zoden aan de dijk. Bossen zijn in ons 
open veenweidelandschap niet eenvoudig. 
Maar wij denken dat de driehoek Wilnisse 
Zijweg, Herenweg, Nijverheidsweg een 
geschikte locatie is. Een plek die ook nog eens 
een aantrekkelijk recreatiegebiedje voor de 
inwoners van Mijdrecht en Wilnis oplevert.

Communicatie

We zijn al enige tijd bezig met het maken van de 
slag van papieren naar digitale communicatie. 
Als groene organisatie zijn we het aan onze 
stand verplicht om het gebruik van papier tot een 
minimum te beperken. 

DGV communiceert op verschillende en 
steeds meer manieren. 
De website www.degroenevenen.eu en de 
Facebookpagina https://www.facebook.com/
degroenevenennatuurmilieu bestaan al langer 
maar inmiddels hebben wij ook twee 
Instagram accounts opgezet. Op de website 
staat algemene informatie over onze vereni-
ging, onze activiteiten (lezingen en excursies), 
een fotogalerij, ons archief en ook nieuws.
Op de Facebookpagina plaatsen wij ongeveer 
tweewekelijks een bericht, dat meestal 
nieuwswaarde heeft. 

Communicatie met onze leden is het 
allerbelangrijkst. We hebben de afgelopen 
jaren veel energie gestoken in het achterhalen 
van de emailadressen van onze leden. En dat 
is behoorlijk goed gelukt; inmiddels zijn er 
nog maar zo’n 30 leden die geen email-adres 
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hebben of die hebben aangegeven alle 
communicatie op papier te willen ontvangen. 

Door meer, frequenter, met meer kanalen en 
met een bredere groep te communiceren 
hopen we onze bekendheid te vergroten. Daar 
schort het behoorlijk aan en bovendien 
worden we weleens verward met Weekblad 
De Groene Venen. Met dit weekblad hebben 
we overigens een uitstekende relatie; we 
schrijven al een aantal jaren maandelijks een 
column in Weekblad De Groene Venen, 
waarop we regelmatig reacties krijgen.
Een betere bekendheid draagt uiteindelijk bij 
aan het vergroten van ons ledenaantal. En daar 
is het uiteindelijk om te doen. Hoe groter onze 
achterban, hoe meer draagvlak er is voor een 
gezonde natuurlijke omgeving. Meer leden 
maakt ons als natuurorganisatie sterker. 

Nieuwsbrief
In juni 2020 hebben we onze digitale 
nieuwsbrief in een modern jasje gestoken; het 
‘Natuurbericht’ is een feit. Juist nu we geen 
fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren is 
het fijn dat we wat frequenter dan in het 
verleden een Natuurbericht kunnen versturen. 
Onlangs is het 4e Natuurbericht uitgestuurd, 
en met een jaarlijks streven naar 6 liggen we 
dus goed op schema. Voor de leden die niet 
digitaal zijn verzorgen we nog steeds een 
aangepaste, papieren nieuwsbrief.
Het voordeel van een digitale nieuwsbrief is 
dat we filmpjes en links naar relevante 
artikelen of naar onze eigen website kunnen 
toevoegen. Dat maakt dat de nieuwsbrieven 
informatiever zijn dan voorheen. 
Het Natuurbericht wordt overigens ook naar 
de media gestuurd en naar overheden 
(gemeente, provincie) en andere relevante 
stakeholders. Daarnaast ontvangen bevriende 
natuurorganisaties uit onze regio de nieuws-
brief. 
Een bredere verzending werpt haar vruchten 
af; naar aanleiding van het Natuurbericht zijn 
we al meerdere malen benaderd door de pers 
voor een interview of artikel. En dat is goed, 
want nogmaals; het is belangrijk dat onze 
bekendheid groter wordt. 

Instagram
We hebben inmiddels 2 Instagram accounts: 
@vinkeveen.natuur en @degroenevenen. 
@vinkeveen.natuur is bedoeld om mensen te 
inspireren met natuurbeelden. Mensen kunnen 
mooie beelden uit onze omgeving posten op 
dit account. We hopen dat ze vervolgens een 
bezoekje zullen brengen aan @degroene-
venen, die een meer informatief karakter 
heeft. Door een link te leggen naar andere 
instanties hopen we een grotere bekendheid te 
krijgen en dat is belangrijk om meer leden te 
werven. 
Vanuit @degroenevenen.eu kan ook worden 
doorgeklikt naar de website.

Folder
Hoewel we op dit moment vooral digitaal 
zichtbaar zijn hopen we in de nabije toekomst 
ook weer lezingen en excursies te kunnen 
organiseren en op andere evenementen 
onszelf te kunnen presenteren. We hebben dit 
jaar geïnvesteerd in het ontwerpen van een 
nieuwe, geactualiseerde folder, die we kunnen 
meegeven en verspreiden tijdens deze fysieke 
bijeenkomsten en evenementen.  
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3. VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 14 JULI 2020

Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 
uur en heet de aanwezigen van harte welkom 
op de als gevolg van de corona-crisis 
uitgestelde algemene ledenvergadering 2020. 
Naast de vijf zittende bestuursleden zijn er 14 
leden aanwezig. De secretaris heeft bericht 
van verhindering ontvangen van de dames 
Jansen en Leegwater en van de heren Van 
Asselen, Kolenberg en Röling.

Ingekomen stukken

Geen

Notulen Algemene ledenvergadering 2 april 
2019

De notulen worden onder dankzegging aan de 
secretaris ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2019

De voorzitter licht een aantal onderwerpen uit 
het verslag toe.

De eigen otterwerkgroep (Robbert Bons, 
Gerard Korthals en Rob Idema) scant De 
Ronde Venen op sporen van de aanwezigheid 
van otters. In 2014 is een otter doodgereden 
op de N201 en het valt te verwachten dat 
enkele van de circa 20 in Nieuwkoop levende 
otters onze kant uit komen. Al gauw vond de 
werkgroep nabij de otterdoorgang in de N212 
sporen in de vorm van otterspraints. Helaas 
waren deze te oud om genetisch onderzoek 
aan te doen. We blijven monitoren. 

Het bestuur is betrokken bij biodiversiteits-
ontwikkelingen, maaibeleid, bomenbeheer en 
last but not least bij het onderzoek naar de 
mogelijkheden van elektriciteitsproductie 
d.m.v. zon en wind. Grote vragen zijn de 
gevolgen van zonnepanelen voor de bodem-
kwaliteit en van windturbines op de weide-

vogels en het landschap. De meningen in de 
zaal zijn verdeeld over de gewenste opstelling 
van windturbines: lijnopstelling of clusters. 
Sommigen vinden lijnopstellingen een zekere 
rust brengen, anderen hebben juist een 
voorkeur voor clusters. Het bestuur van DGV 
volgt het laatste standpunt.

Gevraagd naar de status van het Veenergie-
project van zonnepanelen op Het Meertje 
antwoordt de voorzitter dat de gemeenteraad 
zich er nog over moet uitspreken. DGV zal 
zich tegen het plan verzetten vanwege de 
natuur- en landschapskwaliteiten van Het 
Meertje (NNN-status). DGV heeft contact met 
aanwonenden van Het Meertje die zeer 
kritisch zijn over het project,

We zijn blij met het begin van de realisatie 
van Marickenland. De inrichting is in goed 
overleg met o.a. DGV en met bewoners tot 
stand gekomen. Een proef met lisdodden loopt 
niet goed maar vogels vinden het fijn. Er komt 
veel natuur rond Vinkeveen. Luuc Mur geeft 
aan dat de inrichting in 2022 klaar moet zijn. 
Het gebied ten oosten van de N201 zal als 
gevolg van eigendomskwesties later volgen.

Het proces om te komen tot een nieuw 
Bestemmingsplan Plassengebied loopt 
stroperig en vraagt veel aandacht en tijd van 
het bestuur. Gebrek aan handhaving leidde tot 
ruim 1.800 illegale bouwsels, het recreatie-
schap heeft de meeste legakkers verkocht aan 
particulieren en tot nu toe lijkt het erop dat de 
diverse stakeholders en de gemeente toe 
werken naar een gebruiksvariant die volgens 
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DGV geen recht doet aan de natuurwaarden. 
Denk ook aan het recente besluit van de 
wethouder om het mer-proces niet te willen 
vervolgen. 
DGV is niet tegen legaliseren van een deel 
van de illegale bouwsels maar eist een 
redelijke natuur/recreatie-balans. Nabij 
Botshol, op de Zuidplas en op Vinkenrust zijn 
nog rustige gebieden met kansen voor de 
natuur. 

Er is twintig jaar niet geïnvesteerd en de 
natuur gaat achteruit. Op een vraag antwoordt 
de voorzitter dat het recreatieschap de 
opbrengst van de verkochte legakkers 
waarschijnlijk besteedt aan personeelskosten. 
Er is weinig capaciteit beschikbaar voor het 
handhaven van snelvaren etc. maar wel voor 
onderzoek naar de verdienmodellen voor de 
zandeilanden. 
N.a.v. een vraag antwoordt de voorzitter dat 
verloren gegane natuurarealen inderdaad 
gecompenseerd zullen moeten worden. DGV 
ziet mogelijkheden voor compensatie in het 
gebied van Het Meertje. Op zich wil DGV 
liever buiten het plangebied compenseren 
maar de provincie staat in deze casus toe dat 
dat binnen het gebied gebeurt.

Een van de aanwezigen meldt namens de 
stichting De Kleine Natuur dat deze stichting 
achter de standpunten van DGV staat en met 
DGV wil samenwerken.

De voorzitter roept de leden op om de 
ontwikkelingen te volgen op onze website en 
DGV waar mogelijk met raad en daad te 
ondersteunen. DGV weet zich overigens 
gesteund door de Stichting De Bovenlanden, 
Natuurmonumenten, Spaar het Gein en de 
Natuur- en milieufederatie Utrecht.

Een aanwezig lid van de gemeenteraad 
memoreert dat het Bestemmingsplan 
Plassengebied zeer complex is als je het hebt 
over natuur, recreatie, betaalbaarheid en 
politieke verlangens. Stakeholders trokken 
aanvankelijk samen op maar kwamen daarna 
steeds verder uit elkaar te staan. Vervanging 
van de projectleider verergerde de proble-
matiek. Het lid is van mening dat D66 op een 
aantal punten de zaak heeft weten bij te sturen 
(mer-studie, bebouwingspercentages, optie 
zone IV). Maar de belangen en belangheb-
benden staan inmiddels haaks op elkaar en er 
is geen zicht op een uitweg. Een van de 
aanwezigen is van mening dat legakker-
eigenaren “tegen zichzelf beschermd moeten 
worden”. Het gebied verpaupert.

De voorzitter doet verslag van het bezoek aan 
de Westeinder Plassen om met eigen ogen de 
waarde van natuurvriendelijke oevers te zien. 
De vooroevers met een goede biotoop voor 
vissen en planten zijn natuurwinst en 
bovendien leveren zij veiligheid voor 
watersporters. Het recreatieschap gaat een 
pilot natuurvriendelijke oevers uitvoeren. 
DGV is blij met de recente inrichting van een 
vissenbos: palen, opgevuld met lokaal 
verzameld hout. Er werd direct al op gebroed. 
Rob Idema maakt er mooie onderwater-
opnames van.

In het kader van het behoud van de 
weidevogelpopulatie heeft het bestuur een 
besloten excursie naar De Ronde Hoep 
georganiseerd. De aanpak in dat gebied, onder 
aanvoering van een deskundige gebieds-
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regisseur, dwingt respect af, is zeer succesvol 
en verdient navolging.

Hopelijk kan DGV in 2020 weer zo’n mooie 
najaarslezing verzorgen als die van Rob 
Idema in 2019. Rob heeft toen een mooie 
lezing gegeven met zijn eigen fotomateriaal. 
RTV DRV heeft een deel van de lezing op de 
website staan.

Luuc Mur informeert de vergadering over de 
activiteiten in de Gebiedscommissie Utrecht-
West van de Provincie Utrecht. Deze 
commissie is ingesteld om een brug te slaan 
tussen burger en provinciehuis en om via de 
Agenda Vitaal Platteland een beter contact 
met agrariërs tot stand te brengen. De 
gebiedscommissie heeft nu de opdracht om 
advies uit te brengen over de stikstof- en 
CO2-kwestie. Ook wordt, samen met de 
agrariërs, gewerkt aan het herstructureren van 
de polders onder gelijktijdige invulling van 
een natuuropgave. De eerste polder bij 
Abcoude komt eraan. In de gebiedscommissie 
nemen gemeenten, LTO, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten deel. Luuc neemt deel 
namens DGV en de Vechtplassencommissie. 
Het gebied omvat de landelijke gebieden van 
de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse 
Vecht, Lopikerwaard, Vijfheerenlanden en 
Woerden.

Financieel verslag 2019

Toelichting door de penningmeester
De penningmeester licht het verslag over 2019 
toe. De algemene reserve bedraagt bijna 
€ 8.000. Er is een positief exploitatiesaldo. 
Johnson Europlant B.V. heeft subsidie 
verleend voor een kalender 2021. Het bestuur 
van DGV heeft het plan voor deze kalender 
inmiddels verlaten maar Johnson Europlant 
heeft de subsidie nu omgezet in een vrij te 
besteden donatie.
DGV heeft 241 betalende leden. In 2022 
bestaan we 50 jr. Een van de oprichters van 
DGV, Luuc Mur, heeft voorgesteld dat 
jubileum te bezegelen met een bestand van 
500 leden. Dat gaan we halen, aldus de 

penningmeester, en we zullen vooral jongere 
leden zoeken.
Hij roept de leden op een bijdrage te leveren: 
maak alle gezinsleden, alle kinderen en 
kleinkinderen lid! Heel veel leden betalen 
meer dan € 5 euro waarmee het bestuur, 
zonder daarmee de € 5 betalende leden tekort 
te willen doen, erg blij is. DGV kan het geld 
goed gebruiken voor bijv. het aanschaffen van 
camera’s voor het otterproject. Een van de 
aanwezigen adviseert extra donaties te vragen 
voor specifieke projecten, waarvan acte. Naast 
een goed gevulde bankrekening bepaalt het 
aantal leden ook het draagvlak, aldus de 
penningmeester. 

Verslag kascommissie 2019
Fred van Meijer en Wim Smit hebben de 
financiële administratie met kritische blik 
bekeken en akkoord bevonden. De commissie 
complimenteert de penningmeester met zijn 
zorgvuldige boekhouding. De vergadering 
verleent onder applaus het bestuur décharge.
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Benoeming kascommissie 2020.
De heren Van Meijer en Smit zijn bereid 
zitting te nemen in de kascommissie 2020.

Begroting 2020
De niet 100% sluitende begroting 2020 hoeft 
volgens de penningmeester geen zorgen te 
baren. De vergadering accordeert de 
begroting. 

Bestuur

Aftredend en herbenoembaar zijn Cora Baas, 
Gerard Korthals en Charlotte Smit. De 
vergadering herbenoemt hen onder applaus.

De voorzit ter meldt dat Rob Idema 
verkiesbaar is als nieuw bestuurslid. Hij is al 
geruime tijd actief voor het bestuur. Rob stelt 
zichzelf voor. Hij heeft biologie gestudeerd 
aan de Universiteit van Utrecht waar hij ook 
gewerkt heeft. Na werkzaamheden in de 
automatisering en het runnen van een eigen 
boekhoudbureau wijzigde hij van koers. Nu is 
hij duiker en duikinstructeur, natuurgids op 
Botshol en gids van Staatsbosbeheer in de 
Polder Demmerik, bestuurslid van IVN De 
Ronde Venen/Uithoorn. Hij heeft zijn hart 
verpand aan de Vinkeveense Plassen en weet 
bovendien veel van de geschiedenis van 
Vinkeveen. De vergadering benoemt Rob met 
applaus als zesde bestuurslid. De penning-
meester bezegelt dit feestelijke moment met 
het overhandigen van een fles wijn aan alle 
bestuursleden.

De voorzitter benoemt de onderwerpen die in 
de komende tijd veel aandacht vragen:
- Promoten van natuurvriendelijk oevers en 

vissenbossen. Evt. m.b.v. crowdfunding
- Wind- en zonne-energie. Zowel in lokale 

als provinciale netwerken (Regionale 
Energie Strategie

- Lustrum 2022
- Monitoren otters
- Bomenbeleid en -uitvoering
- Bestemmingsplan Plassengebied
- Aansluiting N201 
- (Geen) weg door Marickenland

Cora Baas geeft een korte toelichting op de 
ontwikkelingen rond communicatie.

In de nieuwe website is meer ruimte gemaakt 
voor nieuwsberichten. Cora wijst op de 
mogelijkheid voor leden om een eigen foto in 
te sturen voor de fotogalerij.

Zij adviseert ook de facebookpagina van DGV 
eens te bekijken. DGV gaat binnenkort ook 
een Instagram-account openen om zo een 
jongere doelgroep te trekken. Iedereen kan 
zijn mooiste natuurbeelden van Vinkeveen 
insturen die, na een interne beoordeling, 
geplaatst worden op  het Instagram-account 
@vinkeveen.natuur. We hopen dat bezoekers 
van @vinkeveen.natuur naar onze tweede 
Instagram-account @degroenevenen en naar 
onze website www.degroenevenen.eu gaan 
om daar meer te kunnen lezen over de 
projecten waarmee het bestuur zich bezig 
houdt. Door te taggen naar andere instanties 
hopen we grotere bekendheid te genereren. 
Daarmee én met ons Natuurbericht moeten we 
die 500 leden in 2022 voor elkaar krijgen. Het 
verheugt ook dat het is gelukt om in twee jaar 
tijd van ruim 200 leden de e-mailadressen te 
hebben gekregen. Dat scheelt weer veel 
bomen.

Rondvraag

Een van de leden meldt dat het haar zo 
verbaasde dat het vorig jaar zo mooi in de 
sloot achter de Spoorlaan bloeiende groot 
blaasjeskruid en de krabbescheer dit jaar 
plotseling verdwenen zijn. Waternet kan het 
niet verklaren. Luuc Mur vertelt dat beide 
waterplanten een grillig patroon vertonen. 
Richting Polder Demmerik is het m.b.t. 
blaasjeskruid juist erg goed. Richting 
Woerden is het met krabbescheer veel 

De Groene Venen - Jaarverslag 2020  15



stabieler. De voorzitter zal een keer naar de 
sloot achter de Spoorlaan gaan kijken.

N.a.v. een opmerking van een van de 
aanwezigen wordt gesproken over de 
gewenste hoogte van bouwwerken op de 
legakkers van de Vinkeveense Plassen. Na 
discussies van vorig jaar is er niet meer over 
gesproken. Desgevraagd stelt de voorzitter dat 
de toegestane 5 meter hoogte door DGV als te 
hoog wordt bestempeld. Het bestuur houdt de 
ontwikkeling in de gaten met dien verstande 
dat de focus ligt op zone III.

Een van de aanwezigen vraagt naar de 
betekenis van de haar niet bekende zoneringen 
waarover steeds gesproken wordt. De 
voorzitter benoemt met name de voor DGV 
belangrijke natuurzones bij Botshol, Vinken-
rust en de Polder Demmerik.

N.a.v. een vraag bevestigt de voorzitter dat het 
recreatieschap heeft meegewerkt aan de 
vissenbossen en dat deze een golfdempende 
werking hebben. Het effect is reeds gemeld 
door een lokale aannemer. Ook private 
eigenaren zouden vissenbossen kunnen (laten) 
aanleggen.

N.a.v. een vraag naar de nadelige gevolgen 
van de N201 die het natuurgebied Maricken-
land in de toekomst doorsnijdt antwoordt de 
voorzitter dat DGV in alle overlegcircuits, 
waaronder bijvoorbeeld het overleg over de 
opwaardering van de N201, wijst op de 
noodzaak van faunapassages.  

Sluiting vergadering

De voorzitter sluit om 21.45 uur onder 
dankzegging aan de aanwezigen voor hun 
belangstelling de vergadering en nodigt de 
aanwezigen uit om aan de bar nog een drankje 
te nemen. 
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4. FINANCIEEL VERSLAG 2020 EN 
BEGROTING 2021 

Toelichting Financieel Overzicht 2020

Ons initiatief voor het uitbrengen van een 
natuurkalender 2021 inclusief een fotowed-
strijd kon helaas niet rekenen op voldoende 
steun bij potentiële subsidiegevers. Er werd 
een klein bedrag uitgegeven aan een dummy 
voor een kalender. Ruim honderd euro is 
geïnvesteerd in de nieuwe brochure ‘Onze 
natuur is uw aandacht waard’. In december is 
razendsnel ingespeeld op de actualiteit van het 
snelvaren op de Vinkeveense Plassen. 

Er is voor € 70 een flyer gedrukt die de 
problematiek voor de bewoners beschreef. De 
flyer is huis aan huis aan de Baambrugse 
Zuwe en de Groenlandsekade verspreid en 
heeft uiteindelijk 15 nieuwe leden opgeleverd. 
Deze drie items zijn opgenomen onder 
drukwerk.

Van SC Johnson Europlant B.V. was in 2019 
een bedrag van € 2.500 ontvangen voor het 
kalenderproject. In overleg met Johnson 
kunnen wij dit bedrag aanwenden voor een 
activiteit die past binnen onze doelstelling. 
Het bedrag dat vorig jaar is toegevoegd aan de 
algemene reserve zal nu aan de lustrum-
activiteiten worden besteed.

Er is € 165 uitgegeven aan attributen voor het 
vastleggen van de otter op camera’s, zoals 
batterijen en geheugenchips. 

In het kader van een verbeterde hedendaagse 
communicatie is ruim 360 euro besteed aan de 
website, Facebook en Instagram. Voor het 

overige gaat het hier om internet kosten voor 
e-mail account, webhosting en SSL-
beveiliging.
Onder diversen zijn begrepen de volgende 
zaken: 
- De kosten voor een advertentie in de 

Oudejaarskrant van De Nieuwe Meerbode 
die regelmatig een artikel van ons plaatste,

- Maandag 6 januari nam De Groene Venen 
deel aan de Kramenmarkt in de Willestee, 
kosten € 10. Dank zij de goede presentatie 
en de hoge opkomst leverde dat een aantal 
nieuwe leden op. 

- Het energievraagstuk in De Ronde Venen, 
de opdracht die de Gemeente zichzelf heeft 
opgelegd en de problematiek rondom 
Windturbines en Zonnevelden vroeg voor 
het bestuur om verder verdieping. Eind 
oktober heeft het bestuur zich in een 
verhelderende sessie in het Spoor-huis 
helemaal laten bijpraten over dit onder-
werp. Kosten € 230,55.

De Waterlessen voor de hoogste groepen van 
het basisonderwijs in Vinkeveen konden door 
Corona in het verslagjaar niet door gaan. Ook 
de Waterlessen voor juni 2021 zijn in goed 
overleg met de onderwijzers afgeblazen. De 
bijdrage die voor de Waterlessen 2020 van 
Het Ronde Venen Fonds werd ontvangen is 
niet uitgegeven. Voor 2021 is geen aanvraag 
ingediend. Het bedrag dat voor de Waterlessen 
2020 werd ontvangen wordt, naar we toch 
echt hopen, in 2022 besteed.

Het voordeling exploitatiesaldo komt uit op 
€ 1.109,14. Dit is toegevoegd aan de overige 
reserve.
Het ledental groeide in 2020 van 230 naar 
261. Dit is het saldo van 19 nieuwe leden, 3 
niet betalende leden en 9 leden waarvan het 
lidmaatschap is opgezegd, 5 door overlijden.

Begroting 2021

Baten
De contributie is gebaseerd op het huidige 
aantal leden. De donaties zijn opgenomen 
gelijk aan vorig jaar. Voor de Lustrum-
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activiteiten zijn sponsoren benaderd. Er is een 
geschat bedrag van 
€ 5.000 opgenomen voor de te verwachten 
bijdragen. Verder gaan we leden vragen of ze 
een extra bijdrage willen leveren voor ons 50-
jarig jubileum. 

Lasten
Voor ledenactiviteiten is een bedrag van 
€ 300 opgenomen voor de te verwachten 
Algemene ledenvergadering. De excursie naar 
de Markerwadden moeten we tegoed houden 
tot 2022, het Lustrumjaar, is dan ook 
toepasselijk.  Voor jeugdactiviteiten is voor 
2021 geen bedrag opgenomen omdat de 
Waterlessen ook in 2021 uitvallen door 
corona.
Voor Secretariaat is een bedrag opgenomen 
voor diverse kleine aanvullingen. Voor 
drukwerk, contributies, internet en diversen 
zijn nagenoeg de werkelijke bedragen uit 
2020 herhaald.
Voor ons otterproject is € 500 opgenomen. 
Het gaat hier onder meer om de investering 

van € 249 in een moderne camera die beelden 
via mail door kan geven. Van belang voor het 
vinden van verse spraints.

Voor de diverse lustrum-initiatieven is een 
bedrag van € 8.000 begroot. De besteding zal 
in 2020 verder worden ingevuld.

Het saldo op de begroting is € 1.780 negatief. 
Daarbij moet bedacht worden dat € 2.500 
afkomstig van Johnson uit de algemene 
reserve wordt aangewend voor de kosten van 
het lustrum. Houden we daar rekening mee, 
dan vermindert de algemene reserve met 
€ 2.500, het exploitatieresultaat komt dan uit 
op € 720 positief.

De Groene Venen - Jaarverslag 2020  18


