
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 14 zelf een gevaar voor den natuurrijkdom van onze plassen. En zoo kom ik er vanzelf toe, er op te wijzen, dat de waardevan onze plassen ook verschillend is. Daar zijn plassen, diewaard zijn een natuurreservaat te worden, gebieden, waar elkmenschelijk ingrijpen, elke uitoefening van menschelijk ver-maak, een misdaad zou zijn. Andere zijn voor recreatie^doel-einden zoozeer geschikt en gewild, dat de verarming van denatuur, die van een intensief uitgeoefende watersport het ge-volg is, op den koop toe genomen moet worden. Maar ook zijner plassen, die geen bijzonderen natuurrijkdom opleveren en dieniet bij uitstek voor het beoefenen van watersport geschikt zijn,maar die uit een oogpunt van landschappelijke schoonheid vanwaarde moeten worden geacht. In de meeste gevallen gaat deeene eigenschap met de andere hand in hand. Het is misschien goed er op te wijzen, dat onze plassen doormenschenhand zijn gemaakt. Ze zijn

ontstaan door uitvenenvoor het maken van turf. Maar al zijn ze dus van cultureeleoorsprong, wij mogen ze toch als echte natuurgebieden be-schouwen, want de natuur, de wind en de waterbeweging, deveelal weelderige begroeiing en de bevolking met een rijkevogelschaar hebben het karakter geheel gewijzigd. Een nieuweveenderij, met zijn regelmatige onbegroeide legakkers, geefteen heel ander beeld, dan onze plassen. Doordat men hetvroeger meestal niet zoo nauw heeft genomen met de voor-schriften, met het laten staan van legakkers, de strooken land,die niet afgegraven mogen worden, met het uitsparen van zoo-genaamde voorlanden langs de wegen en andere oevers, is hetmogelijk geworden, dat onze plassen zijn ontstaan, geholpendoor wind en water.            ^ Maar ik wil U nu een overzicht geven van onze Vechtplas-sen. Omdat we toch in Utrecht zijn zal ik mijn beschrijving vandezen kant beginnen. De eerste belangrijke plassen, die wij uit het Zuiden komen-de, vinden, zijn de

Maarsseveensche Plassen, gelegen beoos-ten Maarssen. Het zijn vijf oude veenderijen, waar nog spora-disch geveend wordt. Zij vormen een uitgebreid gebied vanplassen vol met mooi begroeide legakkers- Gedeeltelijk is hetwater ook zeer sterk begroeid. Vooral de twee westelijke pol-ders zijn bijzonder aantrekkelijk, in de drie Oostelijke is meer



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1939 15 ontgonnen land: graslandjes met wat geiten, aardappellandjes,ook wat tuinerij. Het geheel vormt een zeer typisch oud veen-derij-gebied met een even typisch dorp: Maarsseveen. Dewegen door dit gebied zijn smal, toch kan men vandaar ge-nieten van een bijzonder landschapschoon, terwijl de plassengrootendeels een waardevol natuurgebied vormen met een vrijrijke planten- en vogelwereld. Er bestaat een oud droogma-kings-plan, dat betrekkelijk kort geleden is opgerakeld, maardat naar ik meen en hoop w^eer van de baan is. Bewesten en bezuiden de Bethune Polder, een in 1880 droog-gelegde veenderij benoorden Maarsseveen gelegen, ligt eenafwisselend landschap, met enkele oude mooi begroeide kleineveenderijen. Beoosten de Bethune vinden wij twee plassencomplexen, deplassen onder Westbroek en de Tienhovensche Plassen. Ter-wijl eerstgenoemde zeer verscholen liggen en grootendeels

zijnvolgegroeid, terwijl er nog al wat grasland tusschen ligt, kanTienhoven bogen op een mooi stel gave veenplassen, vol metprachtig begroeide legakkers. Doordat deze plassen doorsnedenworden door een kade, waaraan een juweel van een standaard-molen staat, en de dijk van het Tienhovensch kanaal er langsloopt, kan men zich gemakkelijk overtuigen van hun grootelandschappelijke schoonheid. Wanneer men van het Gooi uitde prachtige wandeling maakt langs het Tienhovensch Kanaalkan men o.a. daarvan genieten. Beide plassencomplexen wor-den evenwel gelijkelijk met drooglegging bedreigd als onder-deel van een ruilverkavelingsplan voor de streek gelegen tus-schen het Tienhovensch kanaal, de dorpen Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Westbroek, Achttienheven en de weg Maar-tensdijk-Hollandsche Rading, een plan ook opgenomen in hetberuchte rapport Westhof f. Vooral de drooglegging van de Tienhovensche Plassen zouzeer jammer zijn, maar ook kleinere

veenplassen in dit ge-bied, die in het Noordelijk deel verspreid liggen, en die dik-wijls echte paradijsjes vormen, zullen bij de ruilverkavelingwel verloren gaan. Onze Commissie heeft de betreffende au-toriteiten op het belang van de Tienhovensche Plassen ge-wezen. Het is overigens te hopen, dat bij deze ruilverkavelingaan het karakter der dorpen geen geweld zal worden aange-daan en dat aan de landschapsarchitectuur de zoo hoog noo-


















































