










































Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 22 maken, aan dit plan meer aandacht te besteden. Wij raadden eendetaillering op groter schaal door een landschapsarchitect aan.Immers dit plan zal moeten dienen als handleiding bij het ver-lenen van vrijstellingen op de toepassing van de ontgrondings-verordening bij het verlenen van verdere zandconcessies. Het isniet denkbeeldig, dat op korte termijn met het oog op de vormingvan een nieuw zandwinningsgebied in de Blijkpolder aandachtgeschonken moet worden aan de vervanging van het Ankeveenseof Bergse pad door een nieuw pad, dat o.i. aanwezig moet zijnalvorens het bestaande zou komen te vervallen. Het kan gewenstzijn op korte termijn over concreter gegevens te beschikken. Daarom verzochten wij de nodige aandacht aan dit gebied tebesteden en met het Gemeentebestuur en Provinciale Plano-logische Dienst te Haarlem in contact te willen treden. Mocht ditop andere wijze aanhangig moeten

worden gemaakt, dan werd omnadere aanwijzing verzocht. Onze commissie blijft in dezediligent. NIEUWERSLUIS, Reclamebord Over de plaatsing van een reclamebord op militair terrein aande oude Rijksweg nabij Nieuwersluis verstrekte onze commissieeen advies, gevraagd door de Luitenant-Kolonel, Eerstaanwezendingenieur der Genie te Utrecht. De openheid der natuur dient daar niet gestoord te wordenen in verband met de landschappelijke belangen was ons adviesde gevraagde plaatsing van een reclamebord op dit punt niet toete staan en adressant te verwijzen naar een terrein direct tegende bestaande huizen van Nieuwersluis. NIGTEVECHT, de Vechtoevers De Vechtoevers tussen het sluiscomplex en de gemeentegrensin de richting Vreeland, waren in het uitbreidingsplan groten-deels als oeverlanden aangewezen. De plaatsen, waar industrieen zomerhuisjes mochten worden gebouwd, waren in het plan inhoofdzaak speciaal aangegeven. Het is gebleken, dat de

plano-logische bepalingen geen kracht genoeg boden om een opslag-plaats voor bouwmaterialen met werkkeet e.d. te weren. Hier-door is wederom een gedeelte oever ontsierd en aan de recreatieonttrokken.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 23 VINKEVEEN, Schoonheidsverordening Door het Gemeentebestuur van Vinkeveen is aan Gedepu-teerde Staten een wijziging der Gemeentelijke Schoonheidsver-ordening ter goedkeuring aangeboden. Tegen deze aanvulling isdoor Gedeputeerde Staten geen bezwaar gemaakt. Het Gemeente-bestuur overwoog bij deze wijziging, dat het niet mogelijk wasaan de hand van de bestaande voorschriften in die gemeente, opte treden tegen het aanleggen van opslagplaatsen van andere danoude materialen, zoals bijv. van bouwmaterialen, buizen e.d. DeProvinciale Schoonheidsverordening geeft namelijk voor hetlandelijk gedeelte der gemeente geen voorschriften, die betrek-king hebben op opslagplaatsen van andere dan oude materialen.Over de vraag in hoeverre het mogelijk zou zijn, waar artikel 193der Gemeentewet het voorschrift inhoudt, dat de plaatselijke ver-ordeningen niet mogen

treden in hetgeen van algemeen-, rijks- ofprovinciaal belang is, de bestaande gemeentelijke verordeningenaan te vullen, had het Gemeentebestuur zich laten voorlichtendoor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hieruit bleek,dat naar de opvatting van bekende rechtskundigen, het volgendestandpunt moest worden ingenomen: als de hogere regeling nietmet zoveel woorden de aanvullende bevoegdheid heeft uitge-sloten, noch de bedoeling van de hogere wetgever om geen localeaanvulling toe te laten uit de structuur der hogere regeling duide-lijk tot uitdrukking komt, moet een vermoeden van wettigheidworden aangenomen en mag tot vernietiging slechts worden be-sloten voor zover in andere zin strijd met de hogere regelingaanwezig is, of wel indien de inhoud der verordening in strijdmet het algemeen belang moet worden geacht. Op grond van een en ander heeft het Gemeentebestuur ge-meend, dat het bevoegd is voor het landelijk gedeelte der

ge-meente een bepaling vast te stellen met betrekking tot de opslag-plaatsen van andere dan oude materialen. De plaatselijkeschoonheidsverordening is derhalve in verband met het voren-staande aangevuld. Zeker kan uit een oogpunt van natuurbe-scherming het initiatief van het Gemeentebestuur toegejuichtworden. Het ligt op de weg onzer commissie op deze mogelijkheid,om op te treden tegen schending van de schoonheid van het land-schap, ook in andere gemeenten te wijzen.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1958 28 der plassen niet door ontzanding zal worden verdiept, zodat ditdeel zijn huidige karakter m hoofdzaak zal behouden. Hierdoor ontstaat een interessante tegenstelling tussen het openontzande deel en het oude legakker gebied. Wij hebben in eenuitvoerige brief aan Gedeputeerde Staten onze opvattingen overhet plan te kennen gegeven en hebben daarin ook gewezen op devoortschrijdende ontgronding door vervening ten bate van tuin-derijen elders en hebben maatregelen gevraagd opdat deze ont-gronding volgens een zodanig plan zou worden uitgevoerd, datdit het landschap en de recreatie ten goede zou komen. Uitvoerig hebben wij geadviseerd over de ontworpen vormingvan fietspaden op de aan te leggen eilanden. Al kunnen wij dewens, de plassen te ontsluiten voor het landtoerisme billijken, erzullen toch maatregelen wenselijk zijn, opdat de plassen niet te-veel worden verontrust terwijl de watersport

niet gehinderdmag worden door bruggetjes en pontverbindingen. Wij hebben ge-suggereerd om als proef in eerste instantie het fietspad, lopendevan de Baambrugse Zuwe naar de Botsholse schuur tot stand tebrengen, ook al omdat dit pad de watersport niet veel zal hinderen. Zo zou met het maken van pontverbindingen in de gaten vande verdedigingswerken ervaring kunnen worden opgedaan het-geen uiteraard van groot belang is voor de havenbedrijven achterde verdedigingswerken. VELDBIOLOGISCHE INVENTARISATIE INVENTARISATIE-COMMISSIE Deze bestond tot nu toe uit alle deelnemers aan het veldbio-logische inventarisatiewerk. Door de wisselingen in het aantaldeelnemers hieraan kon van een eigenlijke commissie niet wordengesproken. Aan het einde van de verslagperiode nam het bestuurvan de Vechtplassencommissie dan ook het besluit over te gaantot instelling van een kleine inventarisatie-commissie. Gedurende de verslagperiode berustte het

secretariaatswerk bijhet bestuurslid van de Vechtplassencommissie, de heer R. J. deWit, biol. drs. te Amsterdam (Ant. Moddermanstraat 88-III). Na de instelling van de feitelijke inventarisatiecommissie zal deheer De Wit als voorzitter-penningmeester van deze commissieoptreden, terwijl de heer P. Leentvaar, biol. drs. te Utrecht, het










