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Meepraten over Marickenland:

wonenden geruststellen die zich
afvroegen of het hogere waterpeil in het natuurgebied niet voor
meer wateroverlast zou zorgen.
De plannen zijn doorgerekend
door TNO. Uitgangspunt is dat
het hoger waterpeil geen nadelige gevolgen zal hebben voor de
woningen in de buurt van het gebied. Sterker nog, het nieuwe natuurgebied zal ook dienst gaan
Op de Meepraatdag bespraken doen als waterberging. Als gevolg
de omwonenden tips, zorgen en van de klimaatverandering verideeën met de beleidsmakers. Er wachten we vaker hevige regenzijn mooie voorstellen gedaan buien. Dit regenwater kan straks
voor recreatiemogelijkheden en weglopen het natuurgebied in.
veel inwoners kwamen met tips
voor de inrichting van de natuur. Een blik op de toekomst
Zo is er behoefte aan lagere na- van Marickenland
tuurtypen (bijvoorbeeld bloem- Er waren twee wandelexcursies
rijk grasland) dicht bij de wonin- het gebied in. Boswachter Bert
gen om het vrije uitzicht te be- van Dijk en de bestuurders van
houden.
de verantwoordelijke organisaties vertelden heel concreet over
Waterbeheer
de plannen en lieten aan de hand
Ook waren er specialisten van Wa- van platen zien hoe het gebied erternet aanwezig. Zij konden om- uit zal zien als het klaar is. Tijdens
de openingshandeling is door
Jaap Verkroost, voorzitter van de
Gebiedscommissie Utrecht-West,
Rein Kroon, wethouder van gemeente De Ronde Venen, Gerard Korrel van Waterschap AGV
en Kees de Lange van Staatsbosbeheer een doorkijkscherm onthuld bij de Mijdrechtse Dwarstocht. Elke wandelaar in het gebied kan vanaf nu plaatsnemen
op het bankje met de vogelnamen en wegdromen bij het toekomstbeeld van Marickenland.

Meepraatdag druk
bezocht en erg leerzaam
De Ronde Venen - Bijna 200 mensen kwamen
zaterdag 15 september naar de Meepraatdag
over Marickenland in Vinkeveen. Daar, in het
pand van Scouting Eliboe, presenteerden het
Programmabureau Utrecht-West samen met de
provincie Utrecht, Waternet, Staatsbosbeheer,
gemeente De Ronde Venen en lokale partijen
zoals Milieuvereniging De Groene Venen de plannen die er
zijn om de weidegrond tussen de N212 (Ir Enschedeweg) en
Vinkeveen om te vormen tot rietland, nat grasland en bloemrijk
grasland. Dat er natte natuur komt is zeker, maar de precieze
inrichting van het natuurgebied ligt nog niet vast. Daarin kunnen
wensen en tips van omwonenden nog worden meegenomen.
Ook is nog niet beslist welke recreatiemogelijkheden er komen
in het gebied. Tijdens de Meepraatdag kwamen deze en andere
onderwerpen volop aan bod.

Hoe nu verder
Het team van Marickenland gaat
nu samen met partijen uit het gebied, zoals Milieuvereniging De
Groene Venen, aan de slag om alle
tips, ideeën en aandachtspunten
te inventariseren. In de definitieve
plannen wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Wilt
u meer weten? Kijk dan op www.
marickenland.nu. Hier kunt u ook
uw reactie achterlaten.
Wilt u verder doorpraten?
Kom dan op 25 september om
20.00 uur naar De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen.

