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Aandacht voor vaarverbod

op Kortenhoefse plassen

In december heb ik van NM ant-

woord gekregen dat zij de afge-

lopen jaren geen stringent be-

leid tot controle konden doen,

omdat NM geen overeenstem-

ming met DWR had over het be-

heer van het water en de con-

trole daarop. Deze overeen-

stemming is er nu en NM zal,

wat ze mij hebben toegezegd,

vanaf voorjaar 2000 streng

gaan controleren en ook be-

keuren. Ook het gebruik van de

zogenaamde fluistermotoren is

niet meer toegestaan om het

onderwaterleven niet verder te

verstoren.

Waar het mij vooral om te doen

is, is dat het hier om een natuur-

gebied gaat dat ik zienderogen

achteruit zag gaan. Als het be-

leid dan zo is dat men motor-

vaart toestaat, moet men het zo

inrichten als de Loosdrechtse-

en Vinkeveenseplassen en het

als natuurgebied laten vallen.

Gelukkig heeft Natuurmonu-

menten beterschap beloofd en

gaan we weer echt genieten

van deze mooie plassen.

Overigens is de Subgroep Na-

tuurbescherming van de VWG

nog aan het uitzoeken welke

jachtrechten er op en rond de

Kortenhoefse plassen bestaan.

Op de plassen staan drie jacht-
hutten en of deze gebruikt wor-

den is onduidelijk. Als we meer

weten, zal er in de Korhaan een

mededeling volgen.

Rob van Veen

De laatste jaren is er grote

onduidelijkheid geweest tussen

Natuurmonumenten (NM) en de

Dienst Waterbeheeren Riolering

(DWR) omtrent het varen met

de motorop de Kortenhoefee

plassen. NM had diverse bor-

den geplaatst dat motorvaart

verboden is, maar in de praktijk

werd de laatste jaren dit verbod

door velen genegeerd. Stank en

olie was het resultaat op plaat-

sen waar krabbescheer, water-

gentiaan, pijlkruid groeien. En

omdat er ook een ander type

recreant is verschenen, is er

meer zwerfvuil van plastic zak-

ken en blikjes dan voorheen.

Diverse brieven zijn er van mij

richting NM gegaan wat nu toch

het beleid is omtrent het beheer

van deze plassen.


