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Rietontwikkeling in volle gang
Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven om
deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te vormen tot een prachtig natuurgebied.

14 september 2016

Actie ‘Fietsers Verlicht’
in Lage Vuursche
Fietsen is een gezonde en leuke bezigheid. Helemaal in
zo’n fraaie omgeving als Lage Vuursche. Het is echter
wel jammer dat veel (race-)fietsers zich onvoldoende
bewust zijn hoe slecht zij zichtbaar zijn voor de medeweg-gebruikers als zij zich over de hoofdrijbaan begeven
zonder licht te voeren.
Fietsers krijgen dan een fietslicht aangeboden dat zij op de arm kunnen
bevestigen in de hoop dat zij ook bij toekomstige ritten gebruik zullen
maken van dit fietslicht. Voor hun eigen veiligheid maar ook dat van
de medeweggebruikers. Vooral de Hoge Vuurseweg is erg gevaarlijk,
het bladerdak maakt van die weg een bijna anderhalve kilometer lange
tunnel waar het vrij vlot donker is. Parallel aan deze weg loopt een
schelpenfietspad waar slechts weinige racefietsers gebruik van maken.
De Contactcommissie Lage Vuursche zal op zaterdag 17 september (bij
slecht weer op die zaterdag wordt het zondag 18 september) samen met
vrijwilligers, de onverlichte fietsers op hun gevaarlijke gedrag gaan
wijzen. Deze actie wordt herhaald op zaterdag 1 oktober (met uitloop
naar zondag 2 oktober, eveneens in geval van slecht weer op zaterdag).

Culinair met
vergeten groenten

Oeverzone met egelskop, liesgras en bloeiende kattenstaart.
De Hooge Kampse Plas is begin
jaren ’70 ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A27.
Er bleef een diepe plas over die na
de zandwinning is gebruikt voor
het storten van bedrijfsafval (19741977) en baggerspecie uit het Amsterdam-Rijnkanaal (1978-1979).
De bedoeling was om de plas weer
als weiland op te leveren, maar de
stank die de plas toen produceerde, heeft er voor gezorgd dat men
toen is gestopt. In combinatie met
de steile oevers, leverde deze situatie nauwelijks waarde voor de natuur op. Mede om de ecologische
waarde van de plas te verhogen is
dit zogenaamde verondiepingsproject gestart, waarbij onder meer de
verontreinigde bodem wordt afgedekt. De natuurontwikkeling bij de
plas bestaat met name uit het maken
van eilanden, flauwe oevers met riet
en ondiep water (circa 1,5 meter
diep) aan de noordzijde van de plas,
waardoor waterplanten op de bodem
kunnen groeien. De zuidzijde blijft
diep, minimaal 10 meter. Deze dieptesprong is een extra waarborg voor
behoud van helder water nu en in de
toekomst. Van belang voor de div
soorten eenden, die al duikend en op
zicht hun voedsel moeten zoeken.
Een belangrijk onderdeel is de aanvulling van de steile oever langs het

fietspad, waardoor weer een stabiele deze geregistreerd. Op 22 juni 2016
oever ontstaat, die niet afkalft en het is een herinneringsbank voor Kees
fietspad kan worden behouden.
formeel geopend aan de noordzijde
van de plas. Enkele deskundige voOntwikkeling
gelaars doen sinds 2015 gericht onDe natuurontwikkeling in de oever- derzoek naar trekvogels op/rond de
zone aan de Noord - Oostzijde, die plas, waarbij soms bijzondere soorin 2014 is opgeleverd, is eind au- ten ontdekt worden. Leuke soorten
gustus door ecologen van Blikon- die hier in 2016 zijn waargenomen
derwater in beeld gebracht. Meest , betreffen: krooneend, reuzenstern,
voorkomende plantensoorten zijn blauwborst, temminck’s strandloriet, liesgras en egelskop. Tevens per, visarend en wielewaal. In deze
is fraai bloeiende kattenstaart aan- week worden vooral ‘kleine lijsters’
wezig en ook zwanenbloem komt opgemerkt: paap, tapuit en roodveel voor. De rietontwikkeling is borsttapuit.
nog in volle gang, op diverse locaties werden lange uitlopers van Flora & Fauna
riet aangetroffen. Uiteindelijk doel Door ecologen van Stichting Het
is dat er voldoende stevig riet ont- Utrechts Landschap wordt nauwgestaat voor de vestiging van o.a. de zet gevolgd of bij de uitvoering van
grote karekiet. Ook voor vogels is de werkzaamheden de belangen
de plas in alle seizoenen een aan- van flora en fauna worden gerestrekkelijke verblijfplaats. Door pecteerd. Hierbij wordt ook dankde verondiepingswerkzaamheden baar gebruik gemaakt van de vele
sinds mei 2010 is de dynamiek in waarnemingen die door, vaak zeer
en rond de plas sterk toegenomen deskundige, vogelliefhebbers van
en dat heeft effecten op de aanwe- de Vogelwacht worden doorgegezige en/of waarneembare vogel- ven. Waarnemingen van verstorinsoorten. De Hooge Kampse Plas gen of bijzondere flora en fauna
wordt al sinds 1991 door Utrechtse kunnen worden doorgegeven aan
vogelaars intensief onderzocht. Zo de boswachter Hans Hoogewerf
heeft Kees Rozier (Kees Rozier (06 51230679). Via de website
overleed in augustus 2015,red.) ja- www.utrechtslandschap.nl kan men
renlang van de op en rond de plas geïnformeerd worden over de laataanwezige vogels genoten en heeft ste ontwikkelingen.

Vrijdag 9 september was het een smaakvolle avond bij de Vrouwen
van Nu, afd. Groenekan. Ella Halma vertelde veel over en liet proeven
van vergeten groenten en eetbare wilde planten. En dat proeven was
de moeite waard. Cake met fluitenkruid, tapenade van zevenblad en
vlierbessenlikeur.

Kinder-Natuur-Activiteiten
Het Utrechts Landschap (HUL)
organiseert in samenwerking met
het IVN De Bilt bij Paviljoen
Beerschoten in De Bilt een leuke
en leerzame middag voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar op
woensdag 21 september van 14.30
tot 16.30 uur. Het thema is Zintuigen. Horen, zien, voelen, ruiken en
proeven. Zintuigen zijn uitwendige
organen die ons maar ook dieren
de mogelijkheid geven om dingen
waar te nemen. Maximaal 3 kinderen per opgave aanmelden. Maximaal 10 kinderen per middag. Bij
minder dan 4 aanmeldingen gaat de
middag niet door. Aanmelden kan
alleen per e-mail tot en met zondag
18 september KinderNatuurActiviteiten@gmail.com.
Neem waar met je zintuigen.

advertentie

Dorpsbistro 0346 - 218821
advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-09
Do.
15-09
Vr.
16-09

Indische kipschotel met nasi
of
Gebakken mosselen met
sla-melange en frietjes
of
Bonen-tomatenstoof met
rozemarijn en groentenkroket

€ 10,-

Speciaal voor:
•
•
•
•
•

besloten recepties
besloten bruiloften
besloten verjaardagen
besloten condoleances
feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Souvlaki-steak
Woe.
v.d. grill met tzatziki
21-09
of
Do.
Gebakken scholfilet
22-09
met garnalen-bieslooksaus
Vr.
of
23-09 Strudel van spinazie en feta-kaas

€ 10,-

v.a. woensdag 14 sept. “NIEUWE KAART"

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

