
Vinkeveen, 18-04-2022 

 

Geachte mevr. D. van Ulzen, commissieleden RWG en andere betrokkenen, 

Met belangstelling heb ik de uitzending op RTV Ronde Venen gevolgd. Ik zelf ben geboren en getogen 
aan de Vinkeveense Plassen. Middels deze brief wil ik graag mijn visie uiteen zetten aan de 
commissie RWG, vooral omdat het om zeer belangrijke beslissingen gaat over de natuur van de 
Vinkeveense Plassen, mijn woonomgeving.  

In de 51 jaar dat ik nu woon aan de Vinkeveense Plassen, heb ik de natuur en het beheer van de 
Vinkeveense Plassen door de gemeente en het recreatieschap, tot mijn verdriet teloor zien gaan. 
Veel soorten vogels (zoals roerdomp en pijlstaarteenden, maar ook de gewone wilde eenden) en 
vissen die hier jarenlang van nature voorkwamen, zijn inmiddels bijna verdwenen of geheel 
verdwenen. De legakkers zijn inmiddels vol met illegale bouwsels bebouwd, waardoor er veel druk 
komt op de natuur en de grootschalige recreatie en pleziervaart levert ook overlast op voor 
omwonenden.  

De bewoners van die illegale recreatiebouwsels lozen hun rioolwater en wasmachinewater op het 
open water, barbecueën waardoor veel stankoverlast ontstaat, verbranden hun huisvuil (inclusief 
plastics) en vieren tot diep in de nacht feest met veel overlast van harde muziek. Over het water 
draagt het geluid ver. De politie is machteloos om in te grijpen, omdat zij maar beperkt en tot 18:00 
uur kunnen beschikken over de schipper van de boot die hen naar de overlast toe moet varen. De 
gemeente is hiervan op de hoogte, maar zet geen extra middelen in. 

Daarnaast zijn alle legakkers beschoeid op een onnatuurlijke manier (hardhout en hoog), waardoor 
bijvoorbeeld futen en meerkoeten niet meer de mogelijkheid hebben om hun nesten aan natuurlijke 
oevers aan te leggen en de jonge kuikens van eenden niet meer op de kant kunnen komen. 
Ringslangen waren hier van nature aanwezig, ook deze zie ik al jaren niet meer. Ook zij komen in de 
verdrukking, doordat natuurlijke plekken steeds meer worden geciviliseerd, bomen gekapt, struiken 
verwijderd, natuurlijke beschoeiing verhard.  

De visstand is slecht te noemen, waterplanten (zoals waterpest en hoornblad) zijn vrijwel geheel 
verdwenen. Vroeger kwamen er regelmatig snoeken, grote scholen karpers, paling en voorn langs 
zwemmen, ook dat heb ik al jaren niet meer gezien. De waterkwaliteit lijkt ook niet goed te zijn, 
omdat er geen algengroei meer is, waarvan kleine jonge visjes kunnen opgroeien. Ook de 
watervlooien zijn al jaren geleden verdwenen. 

Daarnaast zijn de ooit gevulde, aanliggende sloten met waterplanten, padden, kikkers, salamanders 
en stekelbaarsjes nu volledig kaalgevreten door de grote plaag aan Amerikaanse rivierkreeften. Ik 
telde vorig jaar op één vierkante meter 5 stuks rivierkreeften in de naastgelegen sloot, met 
verbinding tot de plassen. Er groeit geen waterplant meer op de bodem. 

Ik heb de rustige, natuurrijke plassen in met name de afgelopen jaren enorm zien veranderen, nadat 
duidelijk werd dat de gemeente de Ronde Venen niet meer handhaafde op illegale bebouwing op de 
akkers. Iedereen die een legakker bezat, ging los met bouwen, zomers lang.  

Daarnaast ervaar ik dat de natuur hier enorm in de verdrukking is gekomen, door de bewoning en 
bebouwing van de legakkers, de vele te hard varende boten met vaak harde muziek die langs nesten 
en jonge kuikens varen en de natuur die steeds meer wordt ingeperkt door de mensen op de akkers 
met planken en spijkers.  



De rust voor de natuurlijke bewoners van de Plassen, namelijk de planten, vissen, insecten zoals 
libellen en de vogels, waarvan sommige echt zeldzaam zijn geworden of al zijn verdwenen, is ver te 
zoeken. Het wordt steeds kaler op de plassen. Dat gaat mij enorm aan het hart. Ik pleit er dan ook 
voor om de Vinkeveense Plassen, zeker ook in het kader van alle politieke ontwikkelingen rondom 
het terugwinnen van de biodiversiteit die op dit moment zo onder druk staat, tot een natuurgebied 
te benoemen. We kunnen in mijn optiek niet anders dan de natuur op een podium te plaatsen en 
deze met voorrang de ruimte te geven in onze provincie. Voor onze biodiversiteit, soortbehoud en 
ook de natuurlijke waarde voor een gezond leven van ons allen.  

Stel als Provincie en gemeente paal en perk en duidelijke voorwaarden aan de mate van bebouwing 
en manier van recreëren, zoals een stiltegebied, efficiënte en schone manieren van afvallozing en 
afvalwaterlozing, maximale vaarsnelheid en gebieden waar geen recreanten mogen komen, met 
inzet van ruim voldoende handhaving.  

Diverse geluiden van omwonenden om mij heen maken mij duidelijk dat vele mensen bezorgd zijn 
over de teloorgang van de natuur om hun heen, aan hun sloot en aan de plassen. Dat geldt ook voor 
mij. Met pijn in mijn hart constateer ik de achteruitgang in de Vinkeveense plassen.  

De natuur is veerkrachtig, met volledige inzet van de Provincie, gemeente de Ronde Venen en 
Waterschappen is de teloorgang te stoppen. Ik wens u en de commissieleden veel wijsheid in het 
nemen van alle belangrijke beslissingen en ik hoop met heel mijn hart dat de natuur van de 
Vinkeveense Plassen volledig de ruimte krijgt om zich te herstellen. Niet alleen voor mij, maar ook 
voor mijn kinderen.  

Wat weg is, is weg, maar kan weer terugkomen met voldoende aandacht en inzet voor de natuur. 
Daarvoor zijn soms wel harde en oncomfortabele regels nodig voor ons mensen.   

Voel u vrij om mijn mail te delen met andere commissieleden of betrokkenen. Uiteraard ben ik 
bereid om mijn mail bij vragen persoonlijk te onderbouwen.  

Met vriendelijke groet,  

 

  
  

 

 

 




