
Algemene ledenvergadering op 29 maart 2022 

Agenda 

Opening 

Ingekomen stukken 

Notulen Algemene Ledenvergadering van  
26 oktober 2021 

Jaarverslag 2021 

Financieel verslag 2021 

1. toelichting door de penningmeester 
2. verslag kascommissie 2021 
3. benoeming kascommissie 2022 

Begroting 2022 

vaststellen begroting 2022 

Bestuur 
1. Aftredend en herbenoembaar zijn Luuc 

Mur en Robbert Bons. 

Rondvraag 

Sluiting  

Lezing en Algemene 
ledenvergadering  

dinsdag 29 maart 2022 

aanvang 20.00 uur 
Dorpshuis De Boei 

Kerklaan 32 
3645 EV Vinkeveen  

toegang gratis

Geniet van uw leefomgeving! 

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

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

Meer weten over De Groene Venen? 
zie www.degroenevenen.org 
of mail naar natuur@degroenevenen.org 

Secretaris: 
Charlotte Smit 
Demmerik 46a 
3645EC Vinkeveen 

De Groene Venen is erkend als ANBI-stichting. 

Lezing over  
de Marker 
Wadden

2022:  50 jaar De Groene Venen

http://www.degroenevenen.eu
mailto:degroenevenen@hetnet.nl


2022: 50 jaar De Groene Venen

Wat houdt ons nú bezig? 

• Natuurvriendelijke oevers VVP 

• Bestemmingsplan Plassengebied 

• Inrichting Marickenland 

• Bodemdaling - zonnevelden - 
biodiversiteit - windturbines 

• Weidevogelstand en nestkasten 
vogels (waaronder de nieuwe 
ijsvogelbroedwand) 

• De komst van de otter 

• en nog veel meer… 

Vinkeveen, dorp te midden van 
natuur 
De inrichting van Marickenland, het nieuwe 
natuurgebied ten westen van Vinkeveen gaat 
binnenkort beginnen. Realiseert u zich dat daarmee 
de natuurcirkel om het dorp ongeveer compleet is? 
Aan de oostkant ligt de Polder Demmerik. Daar is nu 
een aantrekkelijk natuurommetje mogelijk en kunt u 
achter de vogelkijkwand de vogels in het wetland 
bekijken. Aan de zuidkant liggen de Wilnisse 
Bovenlanden, schakel in het NatuurNetwerk 
Nederland. Ten noorden liggen de Vinkeveense 
Plassen, de Botshol en Waverhoek.  
Marickenland sluit die cirkel. 

We mogen trots zijn op dit gebied. En zuinig ook! De 
Groene Venen vindt het belangrijk om de natuur- en 
landschapswaarden te behouden en verder te 
verbeteren. Reden te meer om er bijv. voor te 
zorgen dat de N201 geen schade gaat berokkenen 
en dat de ontwikkelingen rond biodiversiteit, 
energielandschappen en bodemdaling in 
samenhang beschouwd zullen worden. Daar gaan 
wij voor! 

VVP Botshol

Marickenland

Wilnisse Bovenlanden

Demmerik

De Marker Wadden 
lezing door Gert Jan Kerssies en Gerard 
Korthals


Gert Jan Kerssies, part-time Waddenwacht, en 
Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen, 
geven samen een lezing over de onder regie van 
Natuurmonumenten aangelegde Marker Wadden en 
de eerste natuurresultaten. De nieuwe natuureilanden 
zijn opgebouwd uit zand, klei en slib uit het 
Markermeer. Dit grote project draagt bij aan 
natuurherstel van het Markermeer. Op de groep 
eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur 
tot ontwikkeling, zowel boven als onder water. Een 
natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk 
recreatie-eiland. 

Excursie Marker Wadden 
In september 2022 (datum volgt later) organiseert De 
Groene Venen een vaar- en wandelexcursie naar de 
Marker Wadden. 

 Aanvang: ochtend, tijdstip volgt later 

 Duur: ca 4 uur 

 Locatie: Lelystad 

 Kosten: € 28 pp,  leden Natuurmonumenten € 20 pp 

 Aanmelden: email: natuur@degroenevenen.org  

Vinkeveen

mailto:degroenevenen@hetnet.nl
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