
























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1955 21 voor wegen en verkeer van de A.NW.B. inzake de verlichtingvan de Driesprong met natrium. Gevreesd werd dat een zoda-nige verlichting in het landschappelijk deel niet passend zou zijn.De heer Boost antwoordde ons in een natriumverlichtingaldaar geen bezwaar te zien. Er is thans sprake van een ver-betering van de Proviciale weg door Oud-Loosdrecht, die daar-na voor A-verkeer zou worden opengesteld. Onze Commissieacht een dergelijk verkeer door het dorp bezwaarlijk en her-innert aan haar voorstellen voor een weg buiten de bebouwingom, die enige jaren geleden door haar werden gedaan. UITBREIDINGSPLANNEN EN ANDERESTEDEBOUWKUNDIGE ONDERWERPEN Onze Commissie schreef aan de Hoofd-Ingenieur-Directeurvan de Provinciale Waterstaat Noordholland en aan de Direc-teur van de Planologische Dienst aldaar om gekend te wordenin hetgeen geschiedt

op planologisch gebied in onze streek. Van de eerstgenoemde verkregen wij als antwoord, dat natuur-historische en landschappelijke waarden via de Contact Com-missie zouden lopen en inzake historische en recreatieve belan-gen dit via de Vechtcommissie zou geschieden. De Directeurvan de Planologische Dienst deelde mede in beginsel geen be-zwaar te hebben. In het algemeen is de Contact-Commissie,waarin ook de Vechtcommissie vertegenwoordigd is, aange-wezen-Onze Commissie kan ervan gewag maken, dat de samenwer-king met de Contact-Commissie in deze van aangename aard is. Streekplan In een onderhoud met de Commissaris der Koningin te Utrecht,dat op 29 October 1951 plaats had, behandelde onze vertegen-woordiger het gesprokene op de streekplanvergadering van 21April 1949 waar de Provincies Noordholland en Utrecht beidenvertegenwoordigd waren. Voor het Utrechtse deel van de Vechtstreek is een

Streekplan-Commissie in het leven geroepen, waarin onze commissie doorde voorzitter is vertegenwoordigd. Van een overeenkomstigeactiviteit in Noordholland is nog niets bemerkt, ook niet van























Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1955 32 aan de Vecht. Deze loods van de fa. Ebbeling en Kramer zou68 m lang worden. Er werd bezwaar gemaakt tegen de bouw,omdat, planologisch gezien, de plaats voor Watersport-opberg-bedrijf ongeschikt is- Deze inrichting dient o.i. op die plaats aande Vecht te verdwijnen. PLASSEN EN ANDERE WATEREN Plassenverordening Op 29 November 1951 hebben wij ons opnieuw gewend omvoor Utrecht een plassenverordening te verkrijgen, zoals al eer-der in een adres van van 7 Juli 1950 was gevraagd. Op dit adresverkreeg onze Commissie nog geen antwoord. Botshol hij Abcoude De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten verwierfgedurende de verslagperiode enkele HA. moeras en water in hetwaterschap Botshol in eigendom. De heer J. Trouw, Secretarisvan de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en WestelijkPlassengebied, vertegenwoordigt de Vereniging op de ingelan-denvergadering,

waardoor de basis werd gelegd voor een nauwercontact met het bestuur van het waterschap Botshol. Ankeveen Door de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschaps-bescherming werd afwijzend geadviseerd op een verzoek van degemeente Hilversum, vuil te mogen storten in het moeraslandin de hoek van Ankeveen en de weg naar 's Graveland. Nadatbedoelde vuilstorting werd geweigerd, zijn de desbetreffendepercelen moerasgrond door de gemeente Hilversum aan de Ver-eniging tot Behoud van Natuurmonumenten verkocht-Kortenhoe/ Van de Contact-Commissie werd een afschrift ontvangen vaneen advies aan de Hoofd-Ingenieur-Directeur van de ProvincialeWaterstaat van Noordholland in verband met plannen, in een deelvan de Kortenhoefse plassen Oostzijde bagger uit de 'sGrave-landse Vaart te storten. Geadviseerd werd door de Contact-











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1955 37 Vinkeveense Plassen Inzake deze plassen werd de mogelijkheid van vorming vannieuwe eilanden nader bestudeerd en wel in verband met dezandwinningsplannen- Zoals in ons vorig verslag werd medege-deeld, was door Burgemeester en Wethouders van Amsterdambesloten om in deze met onze Commissie overleg te plegen. Hier-voor waren aangewezen de heren Ir J. Loeff, Dr V. Westhoff,V/. Wijmstra en J. Trouw. Dit overleg heeft slechts ondershands en summier plaats ge-had. Inmiddels had onze Commissie zich nader over de zand-winning beraden en zich op 't standpunt gesteld dat indien zand-winning niet af wendbaar zou blijken de aanleg van een aantallanggerekte eilanden ter vervanging van te verdwijnen eilandenen ter bescherming, door golfbreking, van de oevers, noodzake-lijk zou zijn. De uitvoering zou zodanig dienen te geschieden,dat een nader aan te wijzen deel van

de plannen uit een oog-punt van de natuurbescherming ongerept zou behoren te blijven. Betreffende de afvoer van het zand stelde onze Commissiezich op het standpunt, dat een kanaal door Botshol ontoelaat-baar is, terwijl eveneens de afvoer door de Waver, Oude Waver,Winkel en Holendrecht ook ongewenst geacht dienden te worden. Inmiddels is door Ged. Staten van Utrecht aan een particu-liere aannemer een vergunning tot ontzanding gegeven. Metenige zorg vragen wij ons af of in dit geval met de hierbovenaangegeven leidraad is rekening gehouden, in het bijzonder den-ken wij daarbij aan de aan- en afvoer van het zand. Op 6 Augustus 1954 werd ons door de Directeur van de Rijks-dienst voor het Nationale Plan een exemplaar toegezonden vande publicatie nr. 8 van die Dienst, getiteld ,,Studies over Re-creatiegebieden&quot;. Hierin was opgenomen een studie van de heeiH. M. Jolles. Uiteraard is deze publicatie een v/aardevoUe bijdrage ten

op-zichte van de kennis der Vinkeveense Plassen. RUILVERKAVELINGSPLANNEN Loosdrecht Op 14 December 1954 mocht onze Commissie een besprekingvoeren met Ir G. D. Perk, Rijkscultuurconsulent van de Cultuur-technische Dienst te Utrecht, ten einde in een vroegtijdig stadium














