










Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 tweemaal 40 kilometer lange oever is ruim driekwart steil en beschoeid methout en beton of stortsteen. Aan het water gelegen tuinen, behorend bij kaste-len en buitenplaatsen, vormen vaak uitzonderingen op dit natuur-onvriende-lijke beeld. In veel gevallen is daar zorgvuldiger omgegaan met landschappelijkschoon en is enige ruimte gelaten voor bomen en struiken. De werkgroep Oevers heeft tot 1999 op diverse plaatsen langs de Vecht inmid-dels ruim 4000 meter natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, (afb.2) In het zuidelijk deel van de Vecht maakt een dakpannenbeschoeiing deel uitvan waardevolle cultuurhistorische elementen, (afb.3) In Loenen is in goede samenwerking met de gemeente het plan om een nieu-we hardhouten beschoeiing bij de molen te maken gewijzigd in een traditione-lere beschoeiing. Werkgroep Woonboten Zorgen dat er niet meer woonboten op de Vecht bijkomen en het aantal op

ter-mijn terugbrengen: dat is de doelstelling van de werkgroep woonboten. Verder Afb. 2. Natuurvriendelijke oever tussen Loenen en Vreeland (foto rest.plan Vecht) 106





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1998 Ook de ontheffingen aan partyschepen die een lengte, diepgang of breedtehebben die op de Vecht niet zijn toegestaan zullen strenger worden getoetst.Speciale zwaaiplaatsen zullen worden aangewezen zodat deze schepen metdraaimanoeuvres niet hinderen en geen oevers zullen beschadigen. In hetvaarseizoen 1999 zal de DWR boot zeer regelmatig op het water te zien zijn enalle gebruikers van de Vecht aanspreken op hun gedrag. Werkgroep Aanlegplaatsen Ook zal in 1999 het aanlegplaatsenplan aan de Vechtgemeenten ter goedkeu-ring worden aangeboden. Dit gaat samen met een voorlichtingstraject voor debewoners van deze gemeenten. De bedoeling is dat afmeren alleen zal wordentoegestaan op door de gemeenten en DWR aangewezen plaatsen. Ook hier zalhandhaving zowel vanaf het water als vanaf de wal voorwaarde zijn voor een suc-cesvolle uitvoering van beleid. Binnen RPV houdt deze

werkgroep zich speci-fiek met deze problematiek bezig. Werkgroep Weerdsluis De werkgroep Weerdsluis beoogt door middel van verhoging van de stroom-snelheid (in vakjargon: debiet) in de Vecht een verbetering van de waterkwali-teit tot stand te brengen. In maart 1999 zullen proeven rondom de Weerdsluismoeten aantonen in hoeverre een debietverhoging invloed heeft op de (ple-zier)vaart. Hiertoe zal vanuit verschillende richtingen extra water via de Weerd-sluis in de Vecht worden gelaten. Mochten de proeven slagen, dan zal het wa-ter in de Vecht harder kunnen stromen, wat weer tot gevolg zal hebben dat fijnslib minder snel bezinkt. Voordeel is dat het water zuurstofrijker wordt en datdaardoor waterplanten en fauna kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Contactdag voor de Vecht 1998In oktober 1998 is in het kader van Restauratieplan Vecht een Contactmiddag ge-organiseerd voor gemeenten. Dijkgraaf J. van der Vliet ontving ambtelijke en be-stuurlijke

vertegenwoordigers van de Vechtgemeenten, de Provincies en belan-genorganisaties en memoreerde het startsein op 31 oktober 1996 voor eengezamenlijke aanpak van de Vecht. Hij verwachtte uitwisseling van informatie overhet RPV en een gedachtenwisseling over het thema van de middag: handhaving.Aan de hand van een geanimeerde discussie bleek dat de Vecht velen ter hartegaat. De niet verplichtende intenties uit de intentieverklaring zouden moetenworden opgenomen in streek- en bestemmingsplannen, die immers wel ver-plichtend zijn. Eenduidigheid in nautisch beheer, natuur en landschap, rekre-atie en toerisme en ruimtelijke ordening zou moeten worden vormgegeven. Debij het RPV betrokkenen zouden middelen ter beschikking moeten stellen 108






