
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 Jaarverslag van de Commissie voor de Vecht en hetOostehjk en WesteHjk Plassengebied. Wanneer dit Jaarverslag wordt uitgebracht, zal het vijf jarengeleden zijn, dat de Commissie voor de Vecht en het Oostelijken Westelijk Plassengebied werd opgericht op initiatief vanhet Oudheidkundig Genootschap ,,Niftarlake&quot;. Gedurende die vijf jaren is wel zeer duidelijk gebleken, dater steeds voldoende stof ter behandeling aanwezig is, terwijlde welwillende medewerking, die wij daarbij steeds van auto-riteiten en deskundigen mochten ondervinden, ons aanspoort,onze werkzaamheden met kracht voort te zetten. Moesten we ons in het vorige jaar met het oog op de bij-zondere tijdsomstandigheden een oogenblik beraden, wat tedoen, al heel spoedig gordden we ons opnieuw aan tot denstrijd tot behoud van het schoone in onze Vechtstreek. Onze vorige Jaarvergadering stond in het teeken van

de,,Beplanting van den weg&quot;. We herinneren hierbij aan de toengehouden lezingen van de Heeren Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwerover ,,De ligging van den weg in het polderlandschap&quot; en Ir.G. Overdijkink over ,,De wegbeplanting in onze streek&quot;. Enal hebben we ons dit jaar weinig tot deze onderwerpen kunnenbepalen, toch zullen ze steeds onze aandacht blijven vragen. Met genoegen maken we melding van het feit, dat de actevan oprichting onzer Stichting vorig jaar voor Notaris J. M. C.van Kempen te Loenen aan de Vecht werd gepasseerd, hetwelkdoor hem geheel belangeloos werd verricht, waarvoor hemhier gaarne een woord van dank wordt gebracht. Dientengevolge kon onze postgirorekening thans ten nameder Stichting worden gesteld. De behoefte werd gevoeld, om ons briefpapier en enveloppeneen waardig en in verband met de samenstelling onzer Com-missie practisch aanzien te geven. Ons medelid, de Heer G.Adriaans, Architect te

Amersfoort, ontwierp daarvoor een



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 46 vignet, waarin hij bijzonder slaagde. Wij wilden met een enander tot uiting brengen wat ons werk is, waartoe wij de woor-den van Contantijn Huygens tot de onze maakten: ,,lck sit op Hofwyck, staegh aen Goudestein en denclc,,En vliede van myn vliedt om voor Uw Vecht te Vechten'. VINKEVEEN EN WA VERVEEN: De concept-uitbreidingsplannen voor de BaambrugscheZuwe, Groenlandsche Kade, Hoflandschen Dwarsweg (Provin-cialen weg) en Plaswijk konden wij het Gemeentebestuur vanVinkeveen en Waverveen aanbieden. Door de Provinciale Be-bouwingscommissie te Utrecht werden deze plannen in be-handeling genomen en het Gemeentebestuur uitgenoodigd,deze in een vergadering toe te lichten, waarbij ook de Burge-meesters der aangrenzende gemeenten Abcoude, Mijdrecht enWilnis tegenwoordig waren. Het doet ons genoegen, te kunnen mededeelen, dat dezeplannen een waardeerende

beoordeeling genoten van de Be-bouwingscommissie; aan het Gemeentebestuur van Vinkeveenen Waverveen werd in overweging gegeven, de totstandko-ming daarvan te bevorderen. Het plan voor de ,,kern&quot; der Gemeente Vinkeveen en Wa-verveen ondervond eenige vertraging in verband met de aan-hangige plannen van de Provicie Utrecht. Met den Hoofd-ingenieur van den Provincialen Waterstaat werd intusschenoverleg gepleegd. Van de Gemeente Mijdrecht ontvingen wij inmiddels hetverzoek om ook voor het verdere deel van den HoflandschenDwarsweg, eventueel van de Mijdrechtsche Zuwe, een uitbrei-dingsplan te ontwerpen, waaraan wj uiteraard met genoegenzullen voldoen. TIENHOVEN EN MAARSSEVEEN: In ons vorig jaarverslag hebben wij reeds gewaagd van debedreiging van ons Plassengebied nabij Tienhoven, omdat wijhet verdwijnen van deze prachtige plassen uit een oogpunt vanlandschapsschoon ten zeerste zouden betreuren. Wij pleegdenreeds

overleg met de Directie der Gemeentewaterleidingen teAmsterdam, welke in deze omgeving ook groote belangenheeft. Deze aangelegenheid heeft de volle aandacht onzerCommissie.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1941 51 KWELWATER IN UITGEVEENDE POLDERS: Over dit onderwerp was de Heer Ir. J. C. Pfeiffer van denCultuurtechnischen Dienst bereid, ons nader in te lichten, metgevolg, dat wij in dit moeilijke onderwerp een beter inzichtkregen. CONTACT: Van den Heer J. C. Wilbrenninck bereikte ons namens denProvincialen Utrechtschen Bond voor Vreemdelingenverkeerhet verzoek om nader contact tusschen dien Bond en onzeStichting. Wij voldeden gaarne hieraan en zegden toe, om bijonderwerpen, die ons gemeenschappelijke terrein betreffen,overleg te plegen. Gaarne brengen wij hier een woord van dank voor hetgeende pers over onzen arbeid publiceerde, alsmede aan denA.N.W.B. voor de welwillendheid, zijn kantoor zoo nu en dante onzer beschikking te stellen. Ik moge dit verslag besluiten met een opwekking, den ar-beid voor het behoud van het schoone karakter onzer streekbij

voortduring te willen steunen. De Secretaresse: Baambrugge, Dec. 1941.                          W. F. GREVENSTUK.




