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jaren oude kleirug, blijven intact."
De ecologische verbindingszone
wordt een gebied met nat schraal-
grasland, vochtig hooiland en krui-
den- en faunarijk grasland. KooP-
mans: ,,Het blijft een open land-
schap. Dat is positief. Verwildering
tot een bosgebied, een angstscena-
rio, lijlit hiermee uitgesloten."

Staatsbosbeheer wordt de beheer-
der van het gebied. Allard: ,,Het is
de bedoeling dat agrari€rs uit de di-
recte omgeving het onderhouden,
maar daarover moeten we nog af-
spraken maken."

Overigens wordt de ecologische
verbindingszone vanaf de Joosten-
dam doorgetrokken naar de Porten-
gensebrug. Hierwordt de copestruc-
tuur van het landschaP niet door-
broken.

Niet alle boeren in de Portengense
polder hebben weiland verkocht

voor de aanleg van de ecologische
verbindingszone. Op die plekken
wordt de verbindingszone smaller.
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Agrari6r Hein Zagl laat weten dat
hij niet zit te wachten op verkooP
van zijn agrarische gronden. ,,Be-
drijfsmatig gezien is het niet interes-
sant. Daarbij wordt met de ecologi-
sche verbindingszone een broedplek
gecre€erd voor ganzen, die waarde-
vol grasland kort grazen. En laten
we wel wezen: het is nu al Prachtige
natuur. Zonde van het overheids-

geld om daar verandering in t

brengen."
Voor agrari€r Martien Oussore

was de verbindingszone ook nit
nodig geweest, maar hij verkocl
land voor de aanleg van de nieuu
watergang. ,,Die zorgl voor een br

tere ontvvatering van mijn land."

INGEKORT
In tegenstelling tot Koopmar
denkt Oussoren dat het copelant
schap niet wordt aangetast door (
aanleg van de wetering en de ve
bindingszone.,,De perceelgroot
van een cope wordt ingekort, va

1250 meter naar 1210 meter. Dat
toch geen probleem? Als we er et
openluchtmuseum van gaan make
kunnen we hier niet meer boeren

Allard hoopt in het najaar te b
ginnen met de aanleg van de ecol
gische verbindingszone.
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uan nieuwe natuur gaat
niet overal in de provincie
zonder slag of stoot. Zo
wordt in Portengen ge-
streden over de vraag of
boerenslooties gewone
slooties zijn of cultuur-
historie. ,,Dit is zonde van
het overheidsgeld."

T}&UWE AruFUU IJSHSHUSGE

De polder in de buurtschap Porten-
gen krijgt een nieuw uiterlijk. Van
de Geerkade tot de Joostendam
komt parallel aan het riviertje De
Bijleveld een 50 mbter brede, ecolo-
gische verbindingszone en een 6
meter brede, nieuwe hoofdwater-
gang. Volgens de Stichting Behoud
Veenweidegebied Kockengen
(SBVK) verknalt deze ecologische
verbindingszone een eeuwenoud en
uniek copelandschap.

Sip Koopmans, voorzitter van de
SBVK legt uit dat in de inrichtings-
plannen van de ecologische zone
alle oorspronkelijke boerenslootjes
worden gedempt.

,,Die bgerenslootjes maken deel
uit van een duizendjaar oud, uniek
kunstwerk: de ontginning van dit
gebied in vaste percelen, copes, van
1250 bij 110 meter. Eerder was ons
beloofd dat de boerenslootjes bin-
nen de ecologische verbindingszone
behouden zouden blijven. Nu is
men hiervan afgestapt. Wij gaan
zeer zeket bea,vaar maken tegen
deze plannen. Dit kin niet."

INTACT
Muriel Allard, namens de Provincie
Utrecht projectleider van het inrich-
tingsplan, zegl dat de ecologische
verbindingszone niet te onderhou-
den is als de boerenslootjes blijven
bestaan.,,Daarbij : andere cultureel-
historische landschapselementen
als stommels, dat zijn de nog le-
vende knoesten van honderd jaar
oude bomen, en een duizenden

Sip Koopmans op de plek waar de nieuwe, ecologische verbindingszone moet komen.'Wij gaan zeer
zeker bezwaar maken tegen deze plannen.' Foro DoUwEANNEVEFBFUGGE


