






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1944-1945 24 op grond van de Natuurbeschermingsbeschikking van 2 April1940 van de Ministers van Economische 'Zaken, Onderwijs, Kun-sten en Wetenschappen en Sociale zaken. Dit werd ons welwil-lend toegezegd. BETHUNEPOLDER: In dezen polder ligt een bosch van circa 20 Hectaren, dat o.a.als vogelbroedterrein van waarde is, terwijl het tevens de een-tonigheid van dit weinig verzorgde waterschap verlevendigt. Ons advies over de wenschelijkheid van behoud van dit boschw^erd aangevraagd, aangezien de Cultuurtechnische Dienst inoverleg met het Polderbestuur onteigening beoogde, teneinde totontginning te kunnen overgaan. Ofschoon wij stelling hebben ge-nomen tegen deze plannen, werd tot vernietiging van dit kleine,maar waardevolle natuurgebied besloten. Nu door de tijdsomstan-digheden de uitvoering van het plan wordt vertraagd, hopen wij,dat overleg met het polderbestuur en den eigenaar

redding zalbrengen. In afwachting hiervan wordt een onderzoek naar denjuisten biologischen en waterstaatkundigen toestand opgenomen. Wij hebben getracht, er invloed op uit te oefenen, dat de land-schapverzorging in dezen polder ter hand wordt genomen, tot nutoe echter zonder resultaat. Aangezien er plannen schijnen te bestaan, in de Bethune dentuinbouw te bevorderen, is het wel zaak, dat dit in goede banenwordt geleid, opdat hier niet een even leelijk landschap ontstaatals in andere tuinbouwgebieden. UITBREIDINGSPLANNEN EN ANDERE STEDE-BOUWKUNDIGE REGELINGEN: Abcoude: De Burgemeester heeft voor Abcoude een verordening ontwor-pen volgens art. 43 van de Woningwet, regelende den aard vande bebouwing en het gebruik van de gronden in de kom van hetdorp. Met ingenomenheid hebben wij hiervan kennis genomen. Baambrugge: Voortgegaan werd met de studie voor het ontwerp uitbreidings-plan voor dit dorp, waarvan ons de opdracht werd

verstrekt. Breukelen: Met genoegen hebben wij kennis genomen van de tot onsgekomen mededeeling van plannen voor den herbouw van de brugte Breukelen met daarbijbehoorende brugwachterswoning. Inzage















Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1944-1945 31 leiding), V. Westhoff (A.N.W.B.) en J. Bennema (Staatsbosch-beheer). Op deze vergadering werd o.a. het werkplan voor 1944besproken. Uitwisseling van gegevens met andere instanties: Aan de afd. Natuurbescherming en Landschapsverzorging vanhet Staatsboschbeheer stelden we onze gegevens ter beschikking.Inzage van de bij dezen dienst berustende gegevens werd onstoegezegd. Ook met den Provincialen Planologischen Dienst inNoord-Holland zullen we gegevens uitwisselen betreffendeAnkeveen en Kortenhoef. Excursie: Van 27 tot 29 Juni werd door de Heeren Ir. J. Loeff, V.Westhoff, H. van der Lee en D. Piet een excursie door nage-noeg het geheele Oostelijke Plassengebied gemaakt. Hoewel deindrukken uit den aard der zaak vluchtig waren, werd het beoogdedoel bereikt en een goed vergelijkend overzicht van het geheelegebied verkregen. Tevens werd het eigen

karakter van elk derafzonderlijke plassen vastgesteld. De Heer Westhoff noteerdeop dezen tocht 223 soorten planten. Het inventarisecren der gebieden: ANKEVEEN (I en II): Terwijl het vorig jaar uitsluitend in hetW. deel van den Stichtsch-Ankeveenschen polder werd gewerkt,werd het onderzoek nu ook uitgebreid tot het O. gedeelte. Bijzon-dere medewerking mochten wij hierbij weer ondervinden van denHeer B. A. Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten, waarvoorwij onzen hartelijken dank betuigen. Vogels: De Heer C. Hogenkamp, die weer nagenoeg al zijn vrijen tijdaan het onderzoek besteedde, werkte gedurende het winterseizoennog in het W. gedeelte, doch ging in het broedseizoen op het O.gedeelte over. Dit bleek ornithologisch ook van veel belang tezijn. Een lijst van wintervogels van het W. gedeelte en een vanbroedvogels van het O. gedeelte kunnen spoedig tegemoet gezienworden. Hoogere planten. De Heer F. Tjallingie zond ons een verslag van

een onder-zoek naar de vegetatie van de Ankeveensche Plassen, door hemverricht van Mei tot September 1932. Dit stuk bevat zeer waarde-volle gegevens.





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1944-1945 33 V. Westhoff, J. Meltzer en J. Bennema, werd een groot aantalopnamen gedaan en een wetenschappelijk absoluut betrouwbareplantenlijst opgesteld. Een verbeterd inzicht in de onderscheidenesuccessies werd verkregen. Een en ander zal in een nader verslagworden belichaamd. De verzameling der vogelgegevens werd uit-gebreid, vooral doordat de Heer D. N. Spaan uit Kortenhoefzijn jarenlange verzamelde gegevens, welke verzameling wer-kelijk uniek materiaal genoemd kan worden, te onzer beschikkingstelde. Een aantal gegevens over Mollusken kwamen binnen. Uitde af deeling V. (N.J.N.) zijn drie leden vereenigd tot de zoo-genaamde Kortenhoefcommissie, welke voor het huren van bootendoor ons werd gesteund met een subsidie. De werkzaamhedenworden voortgezet. LOENDERVEEN (VII): De Heer H. F. van der Lee bezochtdit terrein en zond ons een voorloopige

vogellijst en een korteterreinbeschrijving met vermelding van eenige planten. De HeerE. Agsteribbe verzamelde mossen langs de Alambertskade enzond een voorloopige lijst hiervan in. VUNTUS (VIII): De Heer V. Westhoff zond ons een planten-lijst van dit gebied, welke tijdens de excursie van 27 tot 29 Junidoor hem met eenige soorten werd uitgebreid. LOOSDRECHT O. (IX): In Augustus begon de Heer V. West-hoff met de plantensociologische en floristische inventarisatie vandti gebied. WESTBROEK (XIV): Tijdens het reeds in het vorige jaarver-slag genoemd werkkamp van de Werkgroep voor Biosociologievan de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging werden veelbelangrijke gegevens verzameld. Het rapport komt waarschijnlijkdit jaar gereed. De Heer H. Sturm kon door drukke werkzaam-heden zijn werk in Westbroek helaas niet voortzetten. Een ge-deelte van zijn gegevens stelde hij te onzer beschikking, n.1. eenlijst van hoogere planten en een

terreinbeschrijving. MAARSSEVEEN (XV): Het belangrijkste deel van dit gebied,n.1. de Molenpolder, werd door den Heer V. Westhoff planten-sociologisch en floristisch bewerkt. BETHUNE (XVI): Enkele leden van de N.J.N, onder leidingvan den Heer K. van Asperen, stelden een onderzoek in naarde waarde van het in dezen polder gelegen boschje. Een rapportmet ornithologische en plantensociologische gegevens, waaruit





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1944-1945 35 deden op ons verzoek examen, en kregen hun aanstelling alsControleur Vogelwet 1936. Ook onze Voorzitter onderwierp zichaan de vereischte proef en kreeg deze aanstelling. In verband met dit onderwerp moet genoemd worden de op-richting van de Vogelbeschermingswacht het Gooi en Omstreken,die zijn bemoeiingen ook over een deel der Vechtplassen uitstrekt.Contact werd opgenomen en de toezegging verkregen, dat wijvan de verkregen belangrijke gegevens over de plassen op dehoogte zullen worden gehouden. ALGEMEENE SURVEY: De belangrijkheid van een goede survey kan voor ons gebiedniet voldoende worden bepleit. Betreffende de flora en faunawerkt de Inventarisatiecommissie reeds met groote activiteit, zoo-als hierboven werd aangegeven. De monumenen in ons gebied zijn grootendeels bekend, voor-namelijk dank zij de studie van ons medelid, den Heer

Mr. S. P.Baron Bentinck. Een aanvang is nu gemaakt met de inventarisatie der fraaiehekwerken. Het ligt in de bedoeling, met de betreffende eigenarenin overleg te treden om, waar noodig, tot restauratie te komen. De vestiging van industrie, vooral in dezen tijd, is een onder-werp, dat in het oog gehouden moet worden. Uiteraard komtalleen de streek langs het Merwedekanaal daarvoor in aanmerking. Voorkomen zal evenwel moeten worden vestiging en zoomogelijk uitbreiding van industrie in de rest van onze streek, inhet bijzonder langs de Vecht. Dit onderwerp wordt dan ook doorons in studie genomen. Verder staat een landschaps-survey op het programma van onswerkgebied. ZANDZUIGEN UIT DE PLASSEN: Inzake het rapport omtrent zandwinning uit plassen, dat uit-gebracht zal worden door de Contact-Commissie voor Natuur- enLandschapsbescherming, hebben de Heeren Ir. J. Loeff en J. Touwmet den Heer Ir. W. G. van der Kloot, rapporteur dier

Commissie,op de meest aangename wijze overleg gepleegd. De bezwaren,die wij tegen het oorspronkelijke concept gevoelden, werden vrij-wel geheel ondervangen. Intusschen blijft de zandzuigerij in den Spiegelpolder doorgaanals een afschrikwekkend voorbeeld, terwijl de opslagplaatsen,hieraan verbonden, en de zandwinning in de Wijde Blik, 'lietijdelijk stilligt, ernstige smetten vormen in het mooie Vecht-landschap.






