De Groene Venen

Natuur en landschap
van de Vechtstreek
door Wim Weijs

De lezing vindt plaats op
donderdagavond 9 oktober om 20.00 uur
in Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen
Wie voelt zich niet thuis in de Vechtstreek met zijn bossen, weiden, oude boerderijen, buitenplaatsen en historische dorpskernen? Deze avond is gewijd aan het
landschap van de Vechtstreek, in het bijzonder van De Ronde Venen, gevormd in
samenspel tussen mens en natuur.
Eerst wordt de vorming van de bodem besproken, onder invloed van de stijgende
zeespiegel. Daarna de menselijke ingrepen door de eeuwen heen. Het harmonieuze
landschap wijst nog steeds naar het verleden. De veenweiden van Demmerik
hebben nog steeds hun middeleeuwse infrastructuur, met kaden, zuwen en sloten in
strakke maatvoering. Op de ten behoeve van de landbouw ontgonnen oeverwallen
van de Angstel en Vecht vinden we nu de zeventiende- en achttiende-eeuwse
buitenplaatsen afgewisseld met boerenland. In De Botshol is er de intieme afwisseling van plassen, petgaten, moerassen en weilandjes, eindproduct van de chaotische
achttiende-eeuwse vervening. In de droogmakerijen is het land leeg en wijds; de
verkaveling en bebouwing getuigen van negentiende-eeuws ondernemerschap en
planmatig denken. Naast de bodem is water een bepalende factor voor de bewoonbaarheid en de natuur. We zien welke kunstgrepen door de eeuwen heen nodig
waren om de voeten droog te houden. Ondanks de verstedelijking en intensivering
van de veehouderij is er nog veel moois in de natuur te vinden.
Ter afsluiting worden de ecosystemen van grasland en moeras onder de loep genomen aan de hand van twee voorbeelden, Demmerik en De Botshol.
Over Wim Weijs
Wim Weijs is bioloog en was hoogleraar Anatomie en Embryologie aan de faculteiten Tandheelkunde (Amsterdam) en Diergeneeskunde (Utrecht). Na zijn pensionering werd veldbiologisch onderzoek zijn voornaamste bezigheid. Hij evalueerde voor Natuurmonumenten het
succes van de nieuw-gegraven petgaten en schreef een boek over de historische ecologie van de
Vechtstreek. Momenteel werkt hij als adviseur voor het Consortium OBN Verlanding.
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De Groene Venen
Bewonersavond over openbaar groen
Bent u tevreden over het openbaar groen in uw straat? Wordt het gras op tijd
gemaaid, worden de struiken en bomen goed gesnoeid en wat vindt u van het onderhoud van de stoepen en het straatmeubilair? Als u hierover wilt meepraten en
meedenken dan kan dat nu.
De gemeente nodigt alle bewoners uit in de Willestee in Wilnis op 14 oktober
2014 om over dit onderwerp mee te praten.
De input van de bewoners - en organisaties zoals De Groene Venen - vormt, vanzelfsprekend met in achtneming van de financiële mogelijkheden, de basis voor het
latere raadsbesluit over het gewenste onderhoud van openbaar groen.

Natuur en de Vinkeveense Plassen
De Groene Venen maakt zich onverminderd zorgen over de ontwikkelingen op de
Vinkeveense Plassen. Het gaat niet goed met de kwaliteit van het landschap: er
worden in toenemende mate blokhutten en andere bouwsels op de legakkers
gebouwd. En de rustzoekers ondervinden nog steeds teveel overlast van geluid
(muziek) en snelvaren van o.a. jetski’s, vooral ’s avonds. Onze vereniging is zich
ervan bewust dat de Vinkeveense Plassen een tweeledig doel dient: het bevorderen
van de natuurwaarden enerzijds en het bieden van aantrekkelijke recreatiemogelijkheden anderzijds. Dat brengt per definitie een zekere spanning met zich mee. Maar
met de nodige aandacht van de betrokken partijen moet het mogelijk zijn zowel de
natuur als recreanten te dienen.
Er is al enige tijd sprake van aanpassing van het beleid voor bouwen op de legakkers.
De huidige regels staan slechts beperkte voorzieningen toe maar velen storen zich
daar niet aan. De Groene Venen hoopt dat het nieuwe beleid zal uitmonden in
bijvoorbeeld een zonering van de plassen in gebieden met de focus op natuur respectievelijk recreatie. Zo zouden natuurwaarden op eilanden en legakkers aan de kant
van De Botshol voorrang moeten krijgen op recreatie. De gemeente verwacht het
nieuwe beleid in 2017 te kunnen vaststellen. Wij vrezen echter dat er tegen die tijd al
zoveel illegale bouwsels zullen zijn dat natuurkwaliteit niet meer gehaald kan
worden.

NIVON-huis
Is een vakantie midden in het bos bij Bennekom iets voor u?
Dan geven wij u deze tip:
In het midden in het bos gelegen Nivon Natuurvriendenhuis (geen nudistenhuis) De
Bosbeek kunt u zowel met z’n tweeën als met een grote groep (familie-uitje, reünie,
scholen) genieten van een heerlijke natuurvakantie. Er zijn twee- en vierpersoonskamers en voorzieningen om zelf te koken maar groepen kunnen ook een cateraar
inschakelen. Er zijn prachtige wandel- en fietsroutes en er staan zelfs enkele fietsen
klaar. Voor meer informatie kijkt u op www..bosbeek@nivon.nl of belt u met
Marianne Elemans, 0653155501.

