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De Groene Venen
Het is weer tijd om u te informeren over onze activiteiten. We hebben
onze nieuwsbrief in een geheel vernieuwd jasje gestoken. Zo herkent u
onze nieuwsbrief over enige tijd al van verre! Wij zijn er blij mee en we
hopen dat u dat ook bent!

Tuinvogelvriendelijke tuin

Download de Gruttonota

Ons jaarprogramma is op 23 maart jl. van
start gegaan met de Algemene Ledenvergadering. Marc Keulers, vogelconsulent van
Vogelbescherming Nederland, heeft aan
het begin van de avond een zeer informatieve lezing gegeven over hoe je je tuin zo
vogelvriendelijk mogelijk kunt inrichten.
Zijn tips zijn eenvoudig en in de praktijk
makkelijk te realiseren. De lezing is bij de
aanwezige leden in goede aarde gevallen.
Op 9 september zal Marc een tuinvogellezing verzorgen tijdens de Jeugdavond.

In de 2e Gruttoworkshop is een groot
aantal vragen voorgelegd aan deelnemers
van o.a. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Staatsbosbeheer, de agrarische
natuurvereniging, weidevogelbeschermers
en agrariërs. Nederland is voor de grutto
een heel belangrijk broedgebied. Een
essentiële rol daarin is weggelegd voor de
Demmerikse Polder. Een belangrijke
conclusie van de workshop is dat de polder
Groot Wilnis-Vinkeveen een gebied is met
heel veel potentie voor weidevogels en dat
het met de juiste maatregelen zeer goed
mogelijk is om de gruttopopulatie fors te
laten groeien. Op termijn zou het gebied
fungeren als weidevogelkraamkamer en
stapsteen voor andere weidevogelgebieden.
Alle resultaten van de workshop zijn
opgenomen in de notitie die De Groene
Venen over het Gruttobeleid heeft geschreven. Deze uitkomsten zullen worden
meegenomen in de uitvoeringsagenda voor
de inrichting van de Polder Groot Wilnis -
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Tijdens de ALV is het jaarverslag 2009
besproken en zijn de notulen van de vorige
vergadering goedgekeurd. In de rondvraag
is gesproken over het handhavingsbeleid
en het bomenbeleid van onze gemeente.
Het jaarverslag kan worden gedownload
via onze website of per telefoon worden
aangevraagd bij ons secretariaat.

Vinkeveen die door Bureau Wing zal
worden opgesteld. Bureau Wing werkt in
opdracht van de Provincie Utrecht samen
met alle belanghebbenden aan een
gebiedsconvenant voor de inrichting van
deze polder. Iedereen die in dit onderwerp
is geïnteresseerd kan de Gruttonota gratis
downloaden via onze website:
www.degroenevenen.eu

Vaste column in krant
“De Groene Venen”

Vinkeveens groenbeheer en de
14 Moerascypressen

In de Algemene Ledenvergadering is
Carmèn Baanders benoemd tot bestuurslid.
Carmèn heeft zich o.a. tot taak gesteld om
al onze persuitingen te verzorgen. Eind
februari verscheen in de krant “De Groene
Venen” voor het eerst onze eigen column.
In deze column hebben wij ons opnieuw
aan het grote publiek voorgesteld. Voortaan
kunt u maandelijks een bericht van ons
verwachten.

In de loop der jaren zijn wij tot de
conclusie gekomen dat het groenbeheer bij
onze gemeente wel érg laag op de prioriteitenlijst staat. Wij vragen ons zelfs af: welk
groenbeheer? Soms gaat het maaien van bij
voorbeeld de bijzondere berm van de Ter
Aase Zuwe goed, maar dan opeens wordt
er onnodig en zonder overleg een leiding
ingegraven. Het lijkt wel of alles gekapt en
gesnoeid wordt zonder dat er wordt
gekeken naar noodzaak en wenselijkheid
vanuit het perspectief van een aantrekkelijke woonomgeving.
Bomen worden zonder pardon gerooid
(Mariaoord) of staan op de nominatie om
zonder duidelijke reden te worden gerooid
(Baambrugse Zuwe). De 14 moerascypressen die daar verdeeld over twee hofjes
staan, zouden ten prooi vallen aan de
reconstructie van de Baambrugse Zuwe.
De grond moet worden opgehoogd en daar
zouden deze bomen niet tegen kunnen.
Door ons ingesteld onafhankelijk onderzoek door dendroloog Jörn Copijn, heeft
echter uitgewezen dat het kappen van deze
prachtige bomen totaal overbodig is. De
bomen kunnen wel degelijk uitstekend
gedijen op een opgehoogd stuk grond. Ook
het argument dat de bomen bovenop
gasleidingen zouden staan en daardoor
gevaar zouden opleveren als zij om zouden
waaien houdt geen steek. Alleen de
uiterste uitlopers van de wortels staan op
gasleidingen maar die kunnen op zeer
verantwoorde wijze worden ingekort
waardoor er geen enkel gevaar meer is. De
Groene Venen is over deze bomen in nauw
overleg met de gemeente en we hopen dan
ook van ganser harte dat deze 14 Moerascypressen gespaard kunnen blijven.

Het jaarprogramma ziet er voor 2010 als volgt uit:

5 juni, Excursie naar De Groene Jonker.
Een bijzondere wandeltocht door een van de mooiste natuurgebieden in onze directe
omgeving. Dit mag je niet missen. Aanvang 10.00 uur.
9 september, Jeugdavond met Marc Keulers, vogelconsulent, in De Boei.
Met opnieuw een boeiende lezing over tuinvogels maar dan voor de jeugd. Wij nodigen alle
kinderen van groep 8 van de Vinkeveense basisscholen van harte uit om aan deze avond deel
te nemen. Details volgen via de scholen. Eventuele vragen die zij de vogelconsulent willen
voorleggen, kunnen per email aan ons worden doorgeven. Wij zullen de vragen doorsturen
zodat Marc de antwoorden tijdens de lezing kan geven. Aanvang 18.30 uur.
7 oktober, Najaarsavond met Jörn Copijn, dendroloog/bomendeskundige, in De Boei.
Wil je meer weten over bomen in onze gemeente, noteer dan zeker deze datum in de
agenda. De heer Copijn zal met veel kennis en ervaring zijn visie geven over het groen in
onze gemeente. Aanvang 20.00 uur.
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30 april, Koninginnedag, Fietspuzzeltocht.
De routekaart kan worden opgehaald bij onze stand op de braderie bij Mariaoord. Als je de
antwoorden op de puzzelvragen weer bij ons inlevert, maak je kans op leuke prijzen. Houd
de berichten over Koninginnedag in de kranten goed in de gaten!

Digitale nieuwsbrief
Ook De Groene Venen gaat met haar tijd
mee en wil o.a. de nieuwsbrief en andere
berichten voortaan meer per email
verspreiden. In veel gevallen beschikken
wij echter niet over de emailadressen van
onze leden. Als u het op prijs stelt dat wij
u de nieuwsbrief voortaan mailen, dan
kunt u uw emailadres doorgeven aan het
secretariaat: info@degroenevenen.eu

Excursie De Groene Jonker
Zaterdag 5 juni 2010, aanvang 10.00 uur
Wist u dat onze buren “de Nieuwkoopse
Plassen” ook zo’n mooi natuurgebied
hebben? De Groene Jonker, 100 ha groot,
is een vrij jong en nu al heel interessant
natuurgebied. Met de gids van Natuurmonumenten maken we een wandeling van
zo’n 2 uur. En misschien zien we dan
steltkluten, geoorde futen, het porseleinhoen, kieviten, smienten en zwarte sterns.
Kijk op: www.degroenevenen.eu voor
meer informatie. Ook niet-leden van De
Groene Venen en kinderen zijn van harte
welkom. Trek bij regen laarzen aan,
anders goede wandelschoenen. Aanmelden
via email: degroenevenen@hetnet.nl of
een telefoontje naar ons secretariaat.
Kosten: leden Natuurmonumenten € 4,
niet-leden € 7, kinderen 50%.

