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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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1. VAN DE VOORZITTER

Dit jaarverslag gaat natuurlijk over het afgelopen jaar 2021, maar we beginnen 2022 met een 
unicum: de Natuur- en milieuvereniging “De Groene Venen” viert haar 50-jarige jubileum! 
Het bijzondere van ons jubileum is dat medeoprichter Luuc Mur zich al die 50 jaar keihard 
heeft ingespannen om de activiteiten samen met het bestuur, onze leden en andere 
betrokkenen voor elkaar te krijgen! Bijzonder is ook dat andere bestuursleden lang in het 
bestuur zitten (Charlotte en Gerard resp. 30 en 25 jaar). We hebben kennelijk een goede sfeer. 
Bovendien prijzen we ons gelukkig dat we recent ook goede nieuwe bestuursleden hebben 
weten te vinden: Cora, Robbert en Rob.

Vanwege ons jubileum hebben we in 2022 extra activiteiten gepland. We zullen ons DGV-
Café gaan houden waar we online (of fysiek?) op een laagdrempelige manier leden de kans 
geven vragen te stellen of met ons te discussiëren. Daarnaast hopen we ook in 2022 een 
fysieke Algemene ledenvergadering te kunnen houden, met een mooie lezing van Gert Jan 
Kerssies over de Markerwadden. Net als in 2021 met een goed bezochte en mooie lezing van 
Fabrice Ottburg over de rivierkreeft. Verderop doen we hier uitgebreid verslag van. 

Tijdens ons jubileumjaar organiseren we verschillende zaken 
rondom de Grutto, zoals een workshop en excursies. De aanleiding 
is dat De Groene Venen 50 jaar geleden werd opgericht omdat 
enkele inwoners waaronder Luuc Mur, kritiek hadden op het idee 
om een woonwijk aan te leggen in de Demmerikse Polder. 
Gelukkig is dat toen voorkomen, waarna het gebied deels is 
ingericht als weidevogelreservaat. 

Dat het nu weer in de belangstelling staat komt o.a. door het feit dat we na 50 jaar met nieuwe 
thema’s rekening moeten houden in onze leefomgeving. De meeste kent u wel: de 
toegenomen bemesting met o.a. de veel te grote stikstofuitstoot, de alsmaar afnemende 
biodiversiteit, intensivering zoals het verkeer, de agrarische bedrijfsvoering, de woningbouw, 
en heel specifiek voor onze omgeving de bodemdaling (meer dan 1 cm per jaar!) in 
combinatie met wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. We moeten dus (opnieuw) 
heel goed nadenken wat we met onze leefomgeving willen en kunnen. Dat vergt een 
duidelijke integrale benadering van alle thema’s en een regionale aanpak. Vandaar dat we heel 
blij zijn met de nota aanvalsplan Grutto (Winsemius e.a. 2020). Dit biedt ons veel 
mogelijkheden om na 50 jaar weer goed na te denken over de inrichting van onze 
leefomgeving en het beschermen, c.q. herstellen van de flora en fauna. Dit natuurlijk samen 
met de stakeholders waaronder de agrariërs die een cruciale rol vervullen door hun 
grondgebruik. 

U begrijpt dat we in 2021 druk bezig zijn geweest met het bedenken en organiseren van een 
interessant lustrumprogramma. Daarnaast ging het “gewone werk”, ondanks Covid, ook door. 
Veelal online, maar niet minder intensief. Om enkele aspecten te benoemen: het 
bestemmingsplan Plassengebied, overleg met het recreatieschap,  overleg met de gemeente 
over het beheer van ons openbaar groen, de inrichting van Marickenland en nog veel andere 
onderwerpen. In dit jaarverslag over 2021 hebben we enkele onderwerpen uitgekozen om hier 
iets meer over te vertellen. Wij wensen u veel leesplezier en zien u ook in 2022 graag terug bij 
een van onze activiteiten. 

Namens het gehele bestuur, Gerard Korthals, voorzitter 
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2. VERSLAG 2021

Energietransitie

Begin 2021 heeft de gemeenteraad, nadat 
eerder besloten was dat er in de gemeente 
geen plaats is voor meer windenergie, 
vastgesteld op welke wijze in De Ronde 
Venen de de ontwikkeling van zonnevelden 
vorm moet kr i jgen . DGV heef t te r 
voorbereiding deelgenomen aan een 
werksessie over de energietransitie met 
diverse belangenorganisaties en heeft bij de 
gemeenteraad o.a. aangevoerd dat de gekozen 
structuur het risico inhoudt van “confetti” van 
zonnevelden in de gemeente en dat 
onvoldoende rekening gehouden wordt met de 
gevolgen voor de bodemkwaliteit en 
biodiversiteit. 

DGV vindt één of meer windturbines op het 
bedrijventerrein Mijdrecht een betere 
oplossing en pleit voor een, daar waar dat qua 
(o.a. bodem- en natuur-) criteria kan robuust 
zonneveld van 10 – 20 ha.  Zie ook op 
www.degroenevenen.org het Manifest De 
Groene Venen Wind- en zonvoorzieningen in 
De Ronde Venen van 29 januari 2021.

Recreatieschap

I n h e t v e r s l a g j a a r b e h a n d e l d e d e 
gemeenteraad het ontwikkelscenar io 
Recreatieve ontwikkeling van de zand-
eilanden van Recreatie Midden-Nederland. 
Bij onze inspraak op 14 september 2021 
hebben wij laten weten dat het plan niet past 
in de Notitie Richtinggevende keuzes 

Bestemmingsplan Plassengebied vanwege o.a. 
in het ontwikkelscenario beschreven 
ongewenste effecten op de natuur, openbare 
toegankelijkheid en de beeldkwaliteit van het 
gebied. Gelukkig is het onzalige plan om een 
snelvaarzone op de Vinkeveense Plassen in te 
richten afgewezen. In zijn algemeenheid 
vinden wij het contact tussen de lokale 
stakeholders en het recreatieschap (regulier 
eenmaal per jaar een stakeholdersoverleg) 
onvoldoende.

Bouwen in De Ronde Venen

In 2020 bleek een bouwvergunning te zijn 
verleend voor een plantenkas in een gebied 
waarin tuinbouwkassen nu juist beleidsmatig 
afgebouwd zouden worden. Het verheugde 
ons zeer om begin 2021 te vernemen dat het 
besluit om de vergunning te verlenen n.a.v. 
o.a. bezwaren van DGV herroepen is.
Onze vereniging werd, in samenhang met 
bouwplannen op het terrein van het restaurant 
Plashoeve benaderd voor advisering over de 
natuurwaarden van het tegenover Plashoeve 
gelegen zgn. Bijenkorfterreintje. Er is sprake 
van mogelijke compensatie van in te leveren 
natuurwaarden. 
Het is een aantrekkelijk natuurgebiedje met 
een oever aan de Vinkeveense Plassen. Het 
moet openbaar toegankelijk zijn en blijven. 
Wij hebben Waternet geadviseerd over de 
inrichting van het landdeel én de oever die in 
sterkere mate natuurvriendelijk kan worden 
ingericht. Wij houden de vinger aan de pols 
voor de concretisering van het bouwplan zelf. 
Het is immers gelegen in een cultuurhistorisch 
relevant lint en gelegen aan de oever van de 
Vinkeveense Plassen!

Marickenland

Samen met stakeholders, waaronder De 
Groene Venen, heeft de provincie Utrecht de 
inrichting van Marickenland dit jaar afgerond. 
Met de inrichting zal in 2022 begonnen 
worden. Het gebied is een combinatie van 
verschillende functies. 
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Er komt een kinderspeelterrein. Verschillende 
wandelwegen maken het mogelijk om van het 
gebied te genieten. In de meeste delen zal een 
moerasvegetatie ontwikkelen. In dit rietgebied 
kunnen de moerasvogels, zoals de roerdomp, 
waterral en de blauwborst een plaats vinden. 

Voor het zo ver is zal het een open nat gebied 
zijn waar de steltlopers zoals de tureluur en de 
grutto het naar hun zin zullen hebben. Het 
gebied ligt tegen de nieuwbouwwijken aan. 
Als het grondwaterpeil in het natuurgebied 
verhoogd wordt zou dit invloed kunnen 
hebben op de grondwaterstand in de 
bewoonde delen. Om dit goed in de gaten te 
houden werden er peilbuizen geplaatst 
waarmee het grondwaterpeil gemeten kan 
worden. Als buffer tussen het hoge peilgebied 
en de bewoning zal een zone worden 
aangelegd voor weidevogels. 

Bestemmingsplan Plassengebied

Een immer zorgen barend dossier! In januari 
meldde de wethouder dat overleg met de 
provincie over het bestemmingsplan 
Plassengebied nog niet had geleid tot 
overeenstemming met de provincie. 
Op 8 juli 2021 presenteerde de project-leider 
i n d e k l a n k b o r d g r o e p h e t c o n c e p t 
Beeldkwaliteitsplan Vinkeveense Plassen 
(hierna: BKP). Daartoe uitgenodigd hebben 
wij dit plan beoordeeld en onze bevindingen 
naar de gemeente gestuurd. 
Naast enkele positieve aspecten zoals 
aandacht voor behoud van het landschap en de 
legakkers, voor inheemse planten en meer 

vissenbossen, hadden wij veel kritiek op het 
BKP. Zo ontbreekt de beschrijving van het 
Meertje, onderdeel van het bestemmings-
plangebied, leidt het door de gemeenteraad 
erkende uitgangspunt “bebouwing is 
onderschikt aan natuur” niet tot een passend 
resultaat, is de bufferzone tegen Botshol 
onvoldoende robuust (geen enkele recreatie-
druk/bebouwing en: hoe zit het met de 
stikstofemissie?), ontbreken maatregelen over 
de behandeling van het afvalwater van de 
recreanten enz. enz. We maken ernstig 
bezwaar tegen de vele clandestien gebouwde 
huisjes. 
Door de bouw van de recreatiewoningen is 
veel natuurwaarde verloren gegaan. Dit zal 
gecompenseerd moeten worden. 
De Groene Venen streeft ernaar dat de 
fondsen die hierbij vrijkomen ingezet zullen 
worden voor de natuurontwikkeling in het 
gebied van ’t Meertje aan de westzijde van 
Achterbos. De bouw van niet gerioleerde 
recreatiewoningen kan de waterkwaliteit 
ernstig schaden. Het water van de plassen is 
nu van uitstekende kwaliteit: het is helder en 
wordt veel gebruikt door duikers. Dit mag niet 
veranderen, er zal dus een oplossing gevonden 
moeten worden voor de afvoer van het 
rioolwater van de op de legakkers gebouwde 
recreatiewoningen.

Wij zijn in gesprek met het recreatieschap om 
de steile houten oevers van de zandeilanden te 
vervangen door glooiende met stenen beklede 
oevers. Hiermee wordt de ecologie van de 
plassen flink verbeterd en zal de gevaarlijke 
golfslag verminderen. We hopen dat hier in 
het komende jaar vorderingen gemaakt zullen 
worden 

Wij hebben onze zorgen per brief gedeeld met 
de gedeputeerde van de Provincie Utrecht. 
Deze heeft ons laten weten ervoor zorgen dat 
er in het uiteindelijke bestemmingsplan een 
“goede balans tussen natuur en recreatie” zal 
zijn en dat de natuurcompensatie zal voldoen 
aan de regels van het Natuur Netwerk 
Nederland. In de tweede helft van 2021 zijn er 
geen nieuwe ontwikkelingen geweest. 
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Het ‘aanvalsplan grutto'

De grutto – onze nationale vogel – verdwijnt 
in rap tempo uit ons land: Waren er in 1970 
n o g 1 2 0 . 0 0 0 b r o e d p a r e n v a n d e z e 
weidevogels, nu resteren er minder dan 
30.000 en de achteruitgang gaat onverminderd 
door. Nederland heeft een internationale 
verantwoordelijkheid voor de grutto: maar 
liefst 80% van Europese populatie broedt in 
ons land. De achterui tgang van de 
weidevogels is een gevolg van de teloorgang 
van het unieke weidelandschap van laag-
Nederland. Ook van andere weidevogels, 
zoals kievit, scholekster en tureluur, zijn er 
steeds minder. 

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-
minister van VROM ), It Fryske Gea, de 
Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming 
Nederland is met inbreng van zes weide-
vogelprovincies, landbouworganisaties, 
natuurorganisaties en wetenschappers het 
Aanvalsplan Grutto opgesteld. 

Met dit plan moet het lukken de neerwaartse 
trend van de grutto en andere weidevogels te 
keren. Vanuit De Groene Venen omarmen we 
dit aanvalsplan, en gaan we dit gebruiken om 
ook in onze regio na te denken hoe we dit 
kunnen gaan realiseren. Hieronder vatten wij 
alvast de belangrijkste kernpunten voor u 
samen. 

Kansgebieden

Om de grutto te redden zijn optimale 
inrichting en beheer vereist in speciaal aan te 
wijzen kansrijke gebieden voor weidevogels. 
Deze gebieden zijn van voldoende omvang 
om te kunnen fungeren als brongebied voor 
het herstel van de populaties grutto’s en 
andere weidevogels. Voor De Ronde Venen 
zien wij o.a. in de polder Demmerik/
Donkereind als een heel kansrijk gebied!

Maatregelen

Alleen maar het aanwijzen van kansrijke 
gebieden ben je er nog lang niet. Je zult het 
gebied optimaal moeten gaan beheren. Ze 
moeten voldoende groot zijn met minimaal 
1.000 hectare aan open gebeid, en een kern 
van 200 hectare in de vorm van een 
weidevogelreservaat. 

Rondom die kern vindt extensieve, natuur-
vriendelijke landbouw plaats, voornamelijk 
melkveehouderij. Cruciaal voor het redden 
van de weidevogels is het fors verhogen van 
het waterpeil. Zonder aangepast agrarisch 
beheer redden grutto’s het niet om voldoende 
kuikens groot te brengen. Dit betekent dat de 
boeren pas kunnen gaan maaien en begrazen 
na het uitvliegen van de vogels. Daarnaast 
dient het injecteren van drijfmest vervangen te 
worden door het opbrengen van ruige 
stalmest. Om dit agrarisch beheer mogelijk te 
maken zal de gemiddelde veedichtheid in de 
kansgebieden omlaag moeten van gemiddeld 
2,5 volwassen rund per hectare naar 1 rund 
per hectare. Last but not least moet er zeker in 
de beginfase extra aandacht komen voor de 
predatoren van weidevogels. Op dit moment 
gaan nog veel te veel nesten en kuikens 
verloren aan predatie door vossen, katten, 
reigers en andere roofdieren. Actief 
predatorenbeheer als tijdelijke noodmaatregel 
om een werkelijk evenwicht te herstellen, is 
d a a r o m n o o d z a k e l i j k t o t d a t d e 
weidevogelgebieden en hun bewoners robuust 
genoeg zijn. 
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Kosten

U begrijpt dat de aanpassingen naar een ideaal 
gruttolandschap niet alleen heel veel kennis 
vergt, maar juist ook draagvlak bij de 
agrariërs en de hele maatschappij. En er moet 
flink geld geïnvesteerd worden voor een 
o p t i m a l e i n r i c h t i n g e n h e t j u i s t e  
weidevogelbeheer. De vergoeding voor 
agrarisch natuurbeheer in de kansgebieden 
moet omhoog en gericht zijn op zogeheten 
‘zwaar beheer ’ met hoog waterpeil , 
kruidenrijk grasland, ruige mest en laat in het 
jaar maaien. De overstap van het huidige 
beheer naar het gewenste beheer in een 
kansgebied van 1000 ha vereist een jaarlijkse 
investering van ongeveer € 1,2 miljoen. Daar 
bovenop komen de eenmalige kosten van 
herinrichting, van € 1,1 miljoen. Door de 
uitvoering van het Aanvalsplan Grutto is het 
waarschijnlijk dat de neergang kan worden 
omgezet in een toename van de gruttostand. 
En met de grutto tal van andere weidevogels. 
De Groene Venen zal zich dit jaar extra 
inzetten om dit te gaan realiseren. Laten we 
hopen dat het gaat lukken!

Vissenbos in de Zuidplas

In de zuidplas van de Vinkeveense Plassen is 
een vissenbos aangelegd. Het is te zien vanaf 

de N201. Het gaat hierbij om een verzonken 
legakker waar nieuwe palen omheen zijn 
geslagen. De binnenkant is opgevuld met 
lokaal snoeihout van onder andere wilg en 
populier dat tot op de bodem van de legakker  
is aangedrukt en met touwen vastgemaakt aan 
de palen. 

Dit vissenbos is nu twee jaar oud, de takken 
raken steeds meer begroeid met quagga 
mosselen en sponzen en de onderliggende 
akker en de takken zijn ontdekt door vis, 
kreeft en vogels. Futen jagen er rondom op de 
zwartbekgrondel en grote scholen jonge vis 
schuilen er voor roofdieren. Grotere vissen 
schuilen er voor sterke windstroming. Op de 
takken heeft afgelopen jaar een aantal 
meeuwen hun jongen groot gebracht.

Dit vissenbos lijkt een mooie aanwinst voor 
de natuur en zorgt voor minder golfwerking 
op de plas. We hopen dat het recreatieschap en 
andere legakkereigenaren deze constructie 
vaker gaan toepassen op de Vinkeveense 
Plassen.

De ontwikkeling van de natuurvriendelijke 
oever op zandeiland 2 lijkt stil gelegd, maar 
wij hopen dat het recreatieschap dit in 2022 
alsnog gaat oppakken. Wij blijven in ieder 
geval richting recreatieschap druk uitoefenen. 
Door herstel van verzonken legakker en de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers kan de 
balans tussen recreatie, natuur en gebruik van 
onze mooie plassen eindelijk verbeteren.
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Bomen

In 2021 heeft het college van burgemeester en 
wethouders de Lijst Waardevolle bomen, voor 
het eerst vastgesteld in 2014, herzien. Wij 
hebben daarover een zienswijze ingediend die 
vervolgens door het college is afgewezen. Wij 
hebben daartegen beroep ingediend bij de 
rechtbank. Volgens DGV was een aantal 
bomen ten onrechte verwijderd op grond van 
het criterium dat de bomen gekandelaberd zijn 
en waren om die reden door ons aangemelde 
bomen niet in de herziene lijst opgenomen. Na 
een gesprek met de wethouder over het 
beroepschrift zijn wij in overleg met elkaar 
over een mogelijke herziening van de 
Herziene Lijst waardevolle bomen. Ten tijde 
van het opstellen van dit jaarverslag is het 
resultaat nog niet bekend.

De gemeente informeert ons over geplande 
kapvergunningen. In de meeste gevallen 
kunnen wij de kapvergunningen billijken. We 
hebben de gemeente echter wel meer aandacht 
gevraagd voor het omgaan met kroon- en 
essentaksterfte. Bomen met enige kroonsterfte 
hebben ecologische waarde voor specifieke 
l evensvo rmen (voge l s , i n sec t en en 
vleermuizen) en vellen zou o.i. pas aan de 
orde zijn als veiligheid of besmetting van 
andere bomen/struiken reëel zijn. 
Bij essentaksterfte wijst de praktijk uit dat we 
eigenlijk te weinig geduld hebben om, met 
name oudere essen, de tijd te gunnen te 
herstellen. Het is wel zaak dat er, ter 
versterking van de biodiversiteit, resistente 
inheemse bomen herplant worden zoals 
zwarte els, lijsterbes en andere bes-dragende 
struiken zoals vlier en meidoorn. Herplant is 
in zijn algemeen een verschijnsel dat onze 
aandacht verdient.

Begin 2021 werd een r i j pracht ige 
landschapsbepalende populieren aan de 
Botsholsedwarsweg geveld. Volgens DGV 
viel er over de reële veiligheidsrisico’s te 
twisten maar het risico op aansprakelijkheid 
bij schade telt bij de gemeente heel zwaar. Het 
zal nog jaren duren eer we daar weer van zo’n 
mooie rij populieren kunnen genieten.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor 
zorgvuldige communicatie over voorgenomen 
bomenkap met de nabije bewoners. Zelfs in 
geval van noodkap kunnen aanwonende 
burgers zich onaangenaam verrast voelen als 
de man met de zaag zich plotseling aandient. 

Bomen Bovendijk Wilnis

Het waterschap gaat groot onderhoud plegen 
aan de Bovendijk in Wilnis. Omdat de dijk 
wordt verhoogd zal dit voor een groot aantal 
bomen die nu op de dijk staan betekenen dat 
ze waarschijnlijk dood gaan. Die bomen 
worden gekapt. Op zich geen probleem, maar 
het waterschap was niet van plan om er weer 
nieuwe bomen voor terug te plaatsen. Veel 
waterschappen zijn van mening dat een boom 
op een dijk een gevaar voor de dijk is. Terwijl 
juist in het verleden veel bomen op dijken 
werden geplant om de dijk stevigheid te geven 
en te laten zien waar de lijnen van de dijken in 
het landschap zitten. De waterschappen 
hebben dit idee aangenomen sinds de 
watersnoodramp van 1953 en na een aantal 
overleggen in de jaren 1990-2000. Wij zijn 
daar als Groene Venen ingedoken en kunnen 
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geen gefundeerde wetenschappelijke basis 
vinden voor dit idee. Nu zijn we als 
Nederland met onze vele dijken nogal uniek 
en wordt hier niet heel veel onderzoek naar 
gedaan. Internationaal wordt er echter wel 
veel onderzoek gedaan naar bomen op 
hellingen. Daar blijkt dat bomen hellingen 
vasthouden en erosie tegen gaan. Het tij lijkt 
een beetje te keren omdat veel mensen toch 
graag de bomen op de dijken behouden en 
tegen kaalslag ageren. Wij als Groene Venen 
ook, wij zien de Bovendijk graag weer met 
een bomenrij aangevuld. We hebben dan ook 
aangegeven dat we graag herplanting zien en 
ook vermoeden dat deze bomenrij door 
vleermuizen wordt gebruikt om te navigeren. 
Naar aanleiding hiervan is een vleermuis-
onderzoek gedaan, waarbij bestuursleden ook 
geassisteerd hebben. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er best veel 
vleermuizen vliegen en dat de kap van de 
bomen nadelig is voor de vleermuizen. Er 
moeten weer bomen worden teruggezet en er 
dient tijdens de werkzaamheden ook rekening 
te worden gehouden met de vleermuizen 
(vervangende groenstructuur of vleermuis-
scherm). Natuurlijk zullen wij er voor 
proberen te zorgen dat de teruggeplaatste 
bomen ook gebiedseigen bomen zijn.

Otterwerkgroep

De otterwerkgroep van De Groene Venen, 
bestaande uit Gerard, Rob en Robbert heeft 
gedurende het jaar vele rondes gemaakt op 
zoek naar sporen van de otter en, zo mogelijk, 
naar spraints. De duidelijke sporen die er de 
afgelopen twee jaar waren voor de 
aanwezigheid van de otter, hebben we dit jaar 
niet kunnen vinden. Er zijn aanwijzingen dat 
de otter die tot twee maal toe onder de 
faunapassage onder de N212 een spraint 
achter liet, in Kamerik door het verkeer om 
het leven is gekomen. En dat in het jaar van 
de Otter… 
Nu de otter onlangs in de Diemer Vijfhoek in 
Amsterdam op camera is vastgelegd moeten 

we meer dan voorheen rekening houden met 
de mogelijkheid dat hij niet uit zuidelijke 
richting (Nieuwkoop) komt, maar uit het 
noorden. We gaan er voor zorgen dat die weg, 
zonder gevaar voor otterleven, open ligt.

De otterpopulatie in Nederland, nu geschat op 
ongeveer 400 exemplaren, staat nog steeds 
sterk onder druk. Het verkeer is daarbij de 
grote boosdoener. Zo zijn er in 2021 alleen al 
in Friesland 60 (ja u leest het goed: zestig) 
exemplaren doodgereden. De provincie zal in 

actie moeten komen om het tij te keren. Laat 
het voor ons een reden zijn bijzonder alert te 
zijn op een veilige oversteek van de otters 
daar waar hun (toekomstige) weg met die van 
het verkeer kruisen.

De Gemeente De Ronde Venen heeft op 
verzoek van de otterwerkgroep verschillende 
otterpassages aangelegd onder bruggen. Dit 
om te voorkomen dat de otter de weg over 
steekt. Veelal wordt gedacht dat de otter 
vooral zwemt, maar dat doet hij alleen om 
prooi te vangen. Hij leeft en verplaatst zich zo 
veel mogelijk op en over land, ook omdat hij 
daar minder afkoelt dan in het water. Bruggen 
betekenen een gevaarlijke oversteek en 
daarom is een faunapassage voor de otter 
levensreddend. 

Onder de brug Korenmolenweg – Veldwete-
ring is een faunapassage aangelegd door 
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middel van loopplanken, onder de bruggen 
langs de N212 bij de kruisingen met de N201 
en de Mijdrechtsedwarsweg zijn passages 
aangelegd met drijvende bakken. Bij alle drie 
de passages moet het hekwerk nog worden 
aangepast, de gemeente is daarvan op de 
hoogte. In de Ter Aase Zuwe is een passage 
aangelegd door middel van een buis onder de 
weg. 

Langs de Demmeriksekade is een horizontale 
passage aangelegd. 
Bij de al langer bestaande faunapassage onder 
de N212 is door de provincie een trap 
geplaatst om beter bij de nooddam te komen, 
maar daarbij is het hekwerk dat de otter naar 
de passage moet geleiden weggehaald. De 
provincie heeft deze omissie inmiddels 
gecorrigeerd.
D e c o ö r d i n a t o r v a n d e r e g i o n a l e 
otterwerkgroepen Noord-Holland Zuid en 
Utrecht West had aangegeven met haar werk 
te willen stoppen. Rob Idema heeft die taak nu 
op zich genomen. Daar zijn we trots op. 

Vorig jaar heeft een studente van de 
Hogeschool Van Hall Larenstein contact met 
ons gezocht om informatie uit te wisselen 
over onze ervaringen met het speuren naar 
otters. Inmiddels is haar afstudeerscriptie bij 
ons binnen.
 
Op een bijeenkomst van de regionale 
otterwerkgroepen in de Grote Sniep meldden 
zich twee biologiestudenten die graag wilden 
meewerken met een van de otterwerkgroepen. 
We hebben ze van de nodige digitale 
informatie voorzien en in december 

meegenomen op een inspectietocht door de 
Demmerikse polder en naar de verschillende 
faunapassages. Inmiddels hebben ze een eigen 
zoekgebied aangewezen gekregen.

Het Ronde Venen Fonds - Waterlessen.

Corona heeft er ook voor gezorgd dat de 
Waterlessen wederom moesten worden 
overgeslagen. We hebben goede hoop dat de 
Waterlessen in 2022 wél door kunnen gaan. Er 
zal les- en instructiemateriaal moeten worden 
aangepast. Daarvoor is een bijdrage gevraagd 
aan het Ronde Venen Fonds en het is 
fantastisch dat de gevraagde bijdrage is 
toegewezen. Waarvoor heel veel dank aan het 
Ronde Venen Fonds.

IJsvogelbroedwand

In de sloten en plassen van Vinkeveen zit 
volop klein vis. Daar is de ijsvogel dol op. 
Daarom kunnen we in voor- en najaar en ook 
in de winter de ijsvogel regelmatig 
waarnemen in Vinkeveen. Alleen broeden is 
niet gemakkelijk. De ijsvogel maakt zijn nest 
graag in een steile wand, bij voorkeur in een 
wand van een uitgesleten beek of in een dik 
wortelpakket van een omgevallen boom aan 
de rand van het water. Deze voorwaarden voor 
het maken van een nest hebben we in 
Vinkeveen niet van nature. De ijsvogel gaat 
daarom in het broedseizoen ergens anders zijn 
heil zoeken om een nest te maken.

Dankzij de welwillende medewerking van de 
Parochie Sint Jan de Doper uit Mijdrecht 
konden twee bestuursleden van De Groene 
Venen een ijsvogelbroedwand aanleggen op 
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een legakker om zo de ijsvogel niet alleen in 
voor- en najaar hier te zien, maar ook in het 
broedseizoen.

Dat is geen sinecure omdat de wand van zand 
en aarde behoorlijk zwaar is en de ondergrond 
van de akkers in Vinkeveen, die uit veengrond 
bestaat, onder die last gemakkelijk verzakt.

Met behulp van takken als basis en veel palen 
die in de veengrond zijn geslagen is het gelukt 
om een constructie te bouwen die in de 
drassige veengrond toch solide genoeg is om 
een ijsvogelbroedwand te maken zoals die 
beschreven is door deskundigen die in Het 
Gooi ervaring hebben met deze materie. Vijf 
kuub grond is aangebracht en een wand met 
gaten waar de ijsvogel zijn nestgang in kan 
maken. Inmiddels is de wand begroeid en een 
onderdeel geworden van zijn natuurlijke 
omgeving.

Laat de ijsvogel maar komen!

Communicatie

In 2021 is De Groene Venen goed zichtbaar 
geweest in de (lokale) media. Allereerst met 
onze maandelijkse column, waarover we 
regelmatig feedback ontvangen van de lezers 
en die ons bovendien regelmatig nieuwe leden 
oplevert. Daarnaast hebben we veel media- 
a a n d a c h t v e r k r e g e n v a n w e g e o n z e 
activiteiten. 

Zo is er een artikel verschenen over de 
ijsvogelbroedwand en zijn we meermaals in 
het lokale en regionale nieuws verschenen met 
onze activiteiten voor de otter. 

We hebben in 2021 vijf Natuurberichten 
gestuurd naar onze leden, andere geïnteres-
seerden en de media. 

Het Natuurbericht is ons belangrijkste middel 
om u op de hoogte te houden van wat er 
gaande is in onze vereniging, maar ook wat er 
in bredere zin speelt op het gebied van natuur 
en milieu in onze gemeente en daarbuiten. 

De website van De Groene Venen is in 2021 
aangepast. De belangrijkste verandering zit 
hem niet zozeer in vormgeving, maar meer in 
het management van de website. We zijn naar 
een eenvoudiger web- en contentmanage-
mentsysteem gegaan (Webflow) en ook zijn 
we verhuisd naar Hostnet voor de hosting van 
onze website (voorheen Argeweb/KPN). Het 
bijhouden van de website is hiermee een stuk 
eenvoudiger geworden en het oplossen van 
problemen gaat sneller. 

Naast veranderingen ‘onder water’, zijn er 
ook kleine zichtbare aanpassingen gedaan. De 
opbouw van de site is iets logischer geworden 
en verschillende teksten zijn aangepast en 

compacter geworden. 

Met de verhuizing naar een andere 
hostingpartij is ook ons webadres veranderd in 
www.degroenevenen.org en is ons algemene 
e-mailadres gewijzigd in 
natuur@degroenevenen.org.

Omdat we door Corona in 2021 geen 
activiteiten (excursies) hebben kunnen 
organiseren hebben we een digitaal DGV-café 
ge ïn i t i ee rd : we hebben onze l eden 
uitgenodigd om in een digitale meeting vragen 
met betrekking tot natuur/milieu te stellen of 
te delen en onderwerpen die spelen aan te 
kaarten. Dit was een erg interessante en leuke 
bijeenkomst die we zeker vaker zullen gaan 
gebruiken in de toekomst. 
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3. VOORPROGRAMMA ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 26 OKTOBER 
2021

Lezing Rivierkreeften, wat nu? 
door Fabrice Ottburg op 26 oktober 2021

Fabrice  Ottburg, wetenschappeli jk 
o n d e r z o e k e r b i j W a g e n i n g e n 
Environmental Research, specialist op het 
gebied van vissen, amfibieën, reptielen, 
zoogdieren en kreef ten, ver te lde , 
geïllustreerd met mooie foto’s en 
i n f o r m a t i e v e g r a fi e k e n , o v e r d e 
rivierkreeften in Nederland en in het 
bijzonder in De Venen.

Fabrice begon zijn presentatie met de 
Europese rivierkreeft, onze enige inheemse 
rivierkreeft. De kern van de verspreiding 
van deze rivierkreeft ligt in Centraal 
Europa. In Nederland leefde hij in de grote 
rivieren en snelstromende beken. In heel 
Europa en Nederland is hij bijna 
uitgestorven. Op dit moment komt hij nog 
maar op één plek voor. Fabrice is 
betrokken bij het onderzoek om deze kreeft 
te fokken en de populatie te vergroten.

In Nederland zijn 15 soorten rivierkreeften 
waargenomen. In onze omgeving zijn er 
d r i e s o o r t e n a l g e m e e n : d e r o d e 
Amerikaanse rivierkreeft, de gevlekte 
A m e r i k a a n s e r i v i e r k r e e f t e n d e 
geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. De 
gevlekte Amerikaanse rivierkreeft is al 
sinds eind jaren 60 in Nederland aanwezig. 

Vooral de rode wordt gezien omdat deze 
zich over land verplaatst.

Uit onderzoeken blijkt dat rivierkreeften in 
hoge dichtheden kunnen voorkomen. Soms 
lijken de kreeften ook effect te hebben op 
het ecosysteem. Ze knippen waterplanten 
weg, zorgen voor omwoeling van het water 
en daarmee sediment in het water wat weer 
kan leiden tot algenbloei en uiteindelijk de 
biotoop voor sommige vissoorten kan 
benadelen. Er zijn ook aanwijzingen dat 
het graafgedrag in de oevers een risico kan 
vormen voor de stabiliteit van oevers en 
dijken. Fabrice noemde echter ook locaties 
waar de rode Amerikaanse rivierkreeft in 
hoge aantallen voorkomt maar de vegetatie 
met rust laat. Hieruit blijkt dat er nog veel 
onbekend en te onderzoeken is!

Er wordt ook kreeft gevangen. Natuurlijk 
door mensen om op te eten, maar ook door 
reigers, futen, meerkoeten, aalscholvers, 
ratten. En de otter lust ook wel een 
kreeftje.

Fabrice werkt mee aan onderzoek naar de 
b e s t e m e t h o d e o m o v e r l a s t v a n 
rivierkreeften te bestrijden. Maar zoals zo 
vaak is de kuur vaak erger dan de kwaal. 
Een goede oplossing is er nog niet. Omdat 
de kreeft onder de Visserijwet valt mogen 
particulieren ze niet vangen met andere 
vangtuigen dan een hengel. Beroepsvissers 
zijn niet erg geïnteresseerd in de 
rivierkreeft. De hier gevangen kreeften 
worden verkocht in het horeca-circuit. Wat 
we bij de supermarkt kunnen kopen zijn 
veelal gekweekte rivierkreeften uit Spanje 
of China.

Meer informatie over de rivierkreeften is te 
vinden op www.rivierkreeft.nl.

Voorafgegaan door een hartelijk applaus van 
de ruim 60 aanwezigen in de zaal bedankt de 
voorz i t te r Fabr ice Ot tburg voor de 
interessante lezing.
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Groene Pluim

Kónden we in 2021 eindelijk De Groene 
Pluim 2020 fysiek uitreiken, was de te 
lauweren natuurliefhebster verhinderd om die 
avond te komen! Daarom reikte de voorzitter 
van DGV de onderscheiding op 19 oktober 
2021 aan Conny van Kruysbergen op eigen 
terrein, het NME-centrum  De Woudreus te 
Wilnis, uit. Conny zet zich al vanaf begin 
jaren 90 met verve in voor milieu- en 
natuureducatie voor de schooljeugd van De 

Ronde Venen. Na de beginperiode in een oude 
boerderij in Wilnis werden een aantrekkelijk 
natuurhuis met een fraaie natuurtuin gebouwd 
en ingericht. Hoeveel kinderen -en hun 
ouders- zouden in al die jaren kennis hebben 
gemaakt met de natuur? Conny zorgt voor 
lespakketten voor de scholen, lezingen en 
spannende tentoonstellingen in het NME-
centrum. In haar dankwoord memoreerde 
Conny dat de eer niet alleen haar toekomt 
maar zeker ook haar collega’s en de vele 
vrijwilligers zonder wie De Woudreus 
verloren zou zijn. We zijn het met Conny 
helemaal eens dat kennis van en genieten in 
de natuur nabij je leefomgeving, zoals eens te 
meer in deze coronapandemie gebleken is, 
van levensbelang zijn.

Het filmpje met uitreiking van De Groene 
Pluim aan Conny van Kruysbergen is te zien 
op www.degroenevenen.org.

Lustrum De Groene Venen 1972 - 2022

Luuc Mur, oud-voorzitter en medeoprichter 
van De Groene Venen, maakt bekend dat er 
hard gewerkt wordt aan een boek met de titel 
Van Moeras tot Vinkeveen. DGV wil het in 
eigen beheer uitgeven ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan in 2022.

Columnboekje voor mede-oprichter en 
oud-voorzitter Luuc Mur

De huidige voorzitter, Gerard Korthals, maakt 
van de gelegenheid gebruik om, aan de 
vooravond van het lustrum in 2022, Luuc Mur 
in het zonnetje te zetten met de overhandiging 
van de speciaal voor hem gemaakte bundel 
met 25 speciaal voor hem geselecteerde 
columns die DGV heeft geschreven en 
gepubliceerd. De onderwerpen in de columns 
illustreren het scala aan thema’s waarmee 
DGV zich bezighoudt. Luuc is volledig 
verrast met dit gebaar en bedankt de 
samenstellers. 
Het columnboekje is door iedereen te bekijken 
op www.degroenevenen.org.
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4. VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 26 OKTOBER 
2021

Opening vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 21.15 
uur en heet de aanwezigen (22 leden inclusief 
het voltallige bestuur) van harte welkom op de 
vergadering die dit keer gelukkig weer in het 
Dorpshuis De Boei gehouden kan worden. 

Ingekomen stukken
Bericht van verhindering van Peter Maas 
Geesteranus, Nico Röling en Cees Koper.

Notulen Algemene ledenvergadering 2021 
op 26 oktober 2021
N.a.v. deze notulen: een aanwezige meldt een 
doodgereden otter in Kockengen. Daarnaast 
spreekt hij zijn voorkeur uit voor vissenbossen 
boven (zachte) natuurvriendelijke oevers op 
de Vinkeveense Plassen. Hij meent dat 
particulieren niet noodzakelijkerwijs in 
natuurvriendelijke oevers behoeven te 
investeren.  De voorzitter bepleit het inzetten 
van diverse technieken.

De notulen worden onder dankzegging aan de 
secretaris ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2020
De voorzitter licht een aantal onderwerpen uit 
het verslag toe.
Luuc Mur heeft drie valkenkasten gemaakt en 
een van die kasten is direct door een torenvalk 
in gebruik genomen. 

Bestuursleden hebben de eerste ijsvogelbroed-
wand in Vinkeveen gebouwd en het is nu 
wachten op het eerste broedpaar. Een van de 
bestuursleden neemt regelmatig, met camera, 
een duik in de Vinkeveense Plassen om de 
ontwikkelingen in en onder een “vissenbos” 
op een verzonken legakker te monitoren. Er 
blijken veel visbroed en schuilende karpers te 
zitten. Het ziet er succesvol uit en hopelijk zal 
het recreatieschap meer vissenbossen 
aanleggen. Waarschijnlijk hoeft de begroeiing 
niet te worden gesnoeid.

Gevonden otterspraints bij de N212 duiden op 
de nabijheid van een otter. DGV monitort het 
gebied met regelmaat.

Het is verheugend dat de inrichting van 
Marickenland na de ontzettend lange 
voorbereidingsfase steeds meer concrete 
vormen aanneemt.

Het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied 
laat nog steeds op zich wachten. Het bestuur 
is er niet gerust op dat het concept 
bestemmingsplan zal getuigen van een goede 
balans tussen de functies natuur en recreatie 
op de Vinkeveense Plassen.

Het is verheugend dat een begin is gemaakt 
met het opknappen van het verwaarloosde 
Zwanenpark. Er is met de kap van enkele 
bomen meer licht ingebracht en er zijn mooie 
vasteplantenvakken aangelegd.

De Groene Venen heeft in januari 2020 een 
manifest uitgebracht met haar visie op de 
energietransitie. Een lid vindt dat er omwille 
van de effectiviteit best windturbines hadden 
kunnen komen; zonnevelden vragen veel meer 
ruimte. De voorzitter pleit voor meer zon op 
daken en isolerende maatregelen. En bovenal 
voor meer regionale of centrale regie.

Helaas heef t COVID veel geplande 
evenementen geblokkeerd.

Daartoe uitgenodigd memoreert Cora, die PR 
en communicatie in haar portefeuille heeft, 
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dat in 2020 een nieuwe papieren flyer is 
ontwikkeld, dat er zo’n vijf Natuurberichten 
zijn verspreid en dat DGV nu een Instagram-
account heeft.  

Financieel verslag 2020
Toelichting door de penningmeester
Het schriftelijke financiële verslag geeft geen 
aanleiding tot vragen.

Verslag kascommissie 2020
Wim Smit meldt, onder overhandiging van het 
ondertekende schriftelijke verslag van de 
kascommissie 2020, dat de kascommissie de 
j a a r s t u k k e n h e e f t b e o o r d e e l d e n 
complimenteert de penningmeester met de 
p u n c t u a l i t e i t e n h e t r e s u l t a a t . D e 
kascommissie heeft, met een uitstapje buiten 
haar formele opdracht, met belangstelling de 
ambitieuze begroting voor het lustrumjaar en 
-boek bekeken.

De vergadering verleent de penningmeester en 
het bestuur decharge voor het gevoerde 
beleid.

Benoeming kascommissie 2021.
De heren Piet Boekel en Wim Smit zijn bereid 
zitting te nemen in de kascommissie 2021.

Begroting 2021
De penningmeester spreekt zijn dank uit naar 
de leden die genereus extra gedoneerd 
hebben, o.a. voor het lustrumjaar 2022. Eind 
2021 zal blijken of een deel van de kosten van 
de ijsvogelbroedwand nog gesubsidieerd 
zullen worden. De vergadering stemt in met 
de begroting.

Bestuur
E r z i j n d i t v e r e n i g i n g s j a a r g e e n 
(her)benoemingen.

Wat houdt het bestuur bezig?
De voorzitter memoreert wat het bestuur nu 
bezighoudt:
Er komt een onderzoek (in de vorm van een 
workshop) aan naar de mogelijkheden van een 
robuust weidevogelgebied in De Venen.

DGV waakt over het behoud van de 
natuurlijke status van het zgn. Bijenkorf-
terrein t.o. de Plashoeve op de Baambrugse 
Zuwe.
Een lid vindt het jammer dat de bermen van 
de Pieter Joostenlaan in Wilnis bij de 
herstructurering van de weg verdwenen zijn. 
Bij wijze van uitzondering heeft DGV de 
g e m e e n t e g e a d v i s e e r d o v e r d e 
groenvoorzieningen. Het bleek dat de 
lindenbomen op een verkeerde plaats stonden 
en alhoewel DGV over de geplante haag een 
ander advies had uitgebracht is het bestuur 
niet ontevreden over het resultaat. DGV is met 
de gemeente in overleg over de kwaliteit van 
het bermbeheer in de gemeente.

Ook is er een nieuwe website gebouwd 
(www.degroenevenen.org.) en een nieuw e-
mailadres (natuur@degroenevenen.org) in 
gebruik genomen.
Het digitale vragenuurtje in 2021 was een 
goede gelegenheid voor de leden om in klein 
comité met het bestuur de zaken die hen 
bezighouden konden bespreken. DGV gaat dat 
herhalen met een digitaal “De Groene Venen-
café”.

Luuc introduceert het lustrumboek waaraan 
hij werkt. DGV hoopt er veel van te verkopen. 
Rond mei zal, op basis van de voorverkopen, 
definitief besloten worden of het boek 
daadwerkelijk gedrukt zal worden.

Er staat een ambitieus lustrumprogramma op 
de kalender voor 2022 met o.a. de 
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weidevogelworkshop, een lezing over en een 
excursie naar de Marker Wadden. 

Rondvraag
Een lid heeft op de lezing van vanavond 
vragen uit het publiek niet goed kunnen horen. 
Een volgende keer twee microfoons?
De vraag of vastgelegd is dat het Bijenkorf-
terrein een natuurbestemming heeft wordt 
bevestigend beantwoord. De voorzitter meldt 
dat helaas de compensatie van het buiten de 
contouren gebouwde Veenlandencollege niet 
goed is vastgelegd.

Luuc meldt dat de Provincie Utrecht zich 
verbonden heeft aan het Aanvalsplan grutto en 
d a t d e g e d e p u t e e r d e e e n r o b u u s t 
weidevogelgebied in De Venen wi l 
onderzoeken.

Sluiting vergadering
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5. FINANCIEEL VERSLAG 2021 EN 
BEGROTING 2022 

Toelichting financieel verslag 2021

Het boekjaar kon worden afgesloten met een 
voordelig exploitatiesaldo van € 2.255, ruim 
elfhonderd euro hoger dan in 2020. Het 
hogere resultaat kan worden toegeschreven 
aan de ruim duizend euro hogere donaties dan 
in 2020. Het verzoek bij te dragen aan het op 
handen zijnde lustrumjaar was voor veel leden 
reden om meer dan de gevraagde vijf euro 
over te maken. Het totaalbedrag aan 
contributies van vijf euro bleef nagenoeg 
gelijk door het stabiele ledenaantal. Ook met 
die bijdrage zijn we bijzonder blij . 
Vo o r g e s t e l d w o r d t h e t v o o r d e l i g e 
exploitatiesaldo toe te voegen aan de overige 
reserve.

Op 1 januari 2021 startten we met 261 leden. 
In het verslagjaar kwamen er 16 nieuwe leden 
bij, en vielen 11 leden af; twee door 
opzegging, vijf door overlijden en vier in 
verband met het ontbreken van betaling van 
de contributie. 
In 2022 starten we met 266 leden plus 20 
nieuwe leden die door middel van de actie lid-
werft-lid een cadeau lidmaatschap hebben 
ontvangen. Een robuust ledenaantal is van 
belang voor het draagvlak van de vereniging 
bij alle gremia waarmee we overleggen.

De post ledenactiviteiten omvat de Algemene 
L e d e n v e r g a d e r i n g i n o k t o b e r d i e 
buitengewoon goed werd bezocht. De post 
drukwerk bestaat uit de kosten voor de 
jaarstukken, brochures, ledenwerving en het 
columnboekje. 

In het otterproject werd een bedrag van 
€ 357,32 besteed aan een interactieve camera, 
sd-kaarten, batterijen en een sim-kaart. 
Zoals aangekondigd is een ijsvogelbroedwand 
gebouwd. De i j svogel v indt in he t 
Vinkeveense water ruimschoots voldoende 
vis, maar het ontbreekt hier aan een 
natuurlijke plek, aarden wal of hoge 
beekoever, om te nestelen. Door de bouw van 
een ijsvogelbroedwand hopen we dat de 

ijsvogel ook hier zijn nest zal inrichten. De 
bouw van die wand, waarin 5 kuub aarde is 
verwerkt in de slappe grond, vereiste een 
behoorlijke constructie.  De totale kosten 
bedroegen € 472,18.

In het verslagjaar is de website vernieuwd. De 
kosten van de bouw van de nieuwe website is 
ons gegund door ODB Brand Communication 
Agency in Amsterdam. Zij hebben de 
opdracht in het kader van een stageproject 
kosteloos voor ons gedaan. Waarvoor dank. 
De kosten in de jaarrekening ad € 395,98 
omvatten die van het oude en het nieuwe e-
mail account en een kleine nota voor 
nagekomen aanpassingen.

In de begroting voor 2022 staan de 
gebruikelijke posten, gebaseerd op de 
bedragen uit voorgaande jaren. Onderin is een 
begroting opgenomen voor de Lustrum-
activiteiten. Aan de kostenkant twee grotere 
bedragen voor het Lustrum boek en voor de 
ledenactiviteiten. Aan de batenkant de 
verschillende opbrengsten. Het bestuur heeft 
intern de duidelijke afspraak gemaakt dat als 
op het moment van Go or no-Go niet op 
tenminste 400 boeken is ingeschreven, moet 
worden afgezien van het Lustrum boek. We 
gaan er alles aan doen om dat te vermijden.
Het exploitatiesaldo komt uit op € 2.890 
negatief. Naar het oordeel van het bestuur is 
de algemene reserve ruimschoots voldoende 
om dit negatieve exploitatiesaldo te dragen, in 
bijzonder in dit lustrumjaar. De financiële 
administratie over het boekjaar 2021 zal 
worden gecontroleerd door de kascommissie 
bestaande uit Piet Boekel en Wim Smit.
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