
DE RONDE VENEN

Resultaat enquête
nunaar provincie
De enquête Utrechtsstreeks,

waarbij een ieder zijn mening

kon geven over de rechts-

streekse verbinding tussen De

Ronde Venen en Utrecht CS, is

gesloten. De 1230 binnengeko-

men reacties worden verwerkt

in een onderzoeksverslag dat

wordt aangeboden aan de pro-

vincie Utrecht. Zij is verant-

woordelijk voor het openbaar

vervoer in de provincie en werkt

op dit moment aan een nieuwe

aanbesteding voor het openbaar

vervoer. Vanaf december 2016

komt er een volledig nieuwe

dienstregeling met nieuwe lij-

nen, andere frequenties en (wel-

licht) een andere busmaatschap-

pij voor de regio Utrecht. KOK106

NIEUWKOOP

Mindergeld van rijk
naargemeente

Er gaat zes ton minder

naar de gemeente Nieuw-

koop. Dat laat het college

van burgemeester en wet-

houders weten. De tegen-

valler is een gevolg van een

lagere uitkering uit het Ge-

meentefonds. Dit is de

grootste inkomstenpost

van de gemeente en be-

draagt voor Nieuwkoop on-

geveer 28 miljoen euro. De

vermindering heeft te

maken met de vermin-

derde uitgaven van het rijk

en decentralisatie van over-

heidstaken. Dan gaan ook

de uitkeringen aan ge-

meenten omlaag. Die zijn

gekoppeld aan de rijksuit-

gaven. In het najaar, tij-

dens de behandeling van

de begroting, bespreekt de

Nieuwkoopse gemeente-

raad welke bezuinigingen

nodig zijn om de begroting

op langere termijn sluitend

te krijgen.

NIEUWERBRUG

Opdefiets voor
dorpsschouw
De Werkgroep Innovatie Nieu-

werbrug (WIN) roept inwoners

om deel te nemen aan de wijk-

schouw. Die beslaat in het geval

van Nieuwerbrug het hele dorp.

,,We lopen of fietsen met men-

sen van de gemeente, waaron-

der de wijkwethouder en soms

ook de burgemeester, door

delen van Nieuwerbrug waar

wat aan de hand is. Dat kan van

alles zijn. Van hondenpoep tot

parkeerproblemen en van ver-

waarloosde grondjes tot verdwe-

nen doelpalen,’’ probeert de

WIN Nieuwerbruggers warm te

maken voor de rondgang. De

schouw begint om 19.00 uur bij

het Wierickehuis. Donderdag 9

juli. HERIK100
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IJSSELSTEIN | Bewoners van een
paar woningen aan de Hoge Dijk
dreigen naar de Raad van State te
stappen als de gemeente plannen
voor uitbreiding van het Cals Col-
lege IJsselstein doorzet. Een po-
litieke meerderheid steunt de
plannen.
De gemeenteraad ging in juli 2013

al akkoord met een uitbreiding van

het Cals College met 2400 vierkante

meter. De uitbreiding is nodig

omdat het huidige schoolgebouw

aan de Hoge Dijk vanwege de groei

van het aantal leerlingen te klein is

geworden. Bovendien wordt

verwacht dat die groei zich de

komende jaren doorzet.

Het Cals maakt sinds schooljaar

2013/2014 gebruik van een nood-

voorziening aan de Mr. Abbink

Spainkstraat, een situatie die van-

wege de vele beperkingen van het

gebouw en het noodgedwongen

heen en weer pendelen van leerlin-

gen en docenten verre van ideaal is.

B en w én Cals stellen voor om de

uitbreiding aan de voorzijde te rea-

liseren. Daarvoor is echter wel een

herziening van het bestemmings-

plan nodig. Volgens de bewoners

van een paar woningen aan de Hoge

Dijk, die de noodzaak tot uitbrei-

ding betwisten, kan de uitbreiding

ook binnen het

huidige bestem-

mingsplan wor-

den gebouwd.

Die optie is 1,5

miljoen euro

duurder, wordt

hoger en zou

dichter bij de wo-

ningen aan de zij-

straat komen. College en Cals voelen

er daarom niet voor. Bewoners van

de paar woningen aan de Hoge Dijk

kondigden deze week aan desnoods

naar de Raad van State te stappen

enmet plan-schadeclaims te komen,

als het college de bouw op de ge-

plande lokatie doorzet. Wethouder

Huib Veldhuijsen liet daarop weten

dat een aanpassing van het bestem-

mingsplan nog geen bouwplicht in-

houdt.

Zowel coalitiepartijen D66 en

VVD als oppositiepartijen LDIJ en

PvdA (samen goed voor een ruime

meerderheid) kondigden al aan

volgende week in de raad in te stem-

men met de plannen voor uitbrei-

ding van het Cals College.

OmwonendenvindenuitbreidingvanCalsCollegetemassaal

In het Utrechtse veenweidegebied

zitten dit jaar 270 broedparen van

de zwarte stern. Tien procent van de

nestjes zat in één boerensloot, bij

Leen de Leeuw in Zegveld. Maar het

succes heeft ook zijn keerzijde; na-

tuurlijke vijanden liggen op de loer.

,,Zie je daar,’’ wijst De Leeuw ,,daar

gaat weer een kiekendief. Mooi om

te zien, maar liever niet hier.’’

De 55-jarige veehouder aan de

Dwarsweg baalt. Met zijn robuuste

auto tuft hij langzaam langs de

slootkant. Eén keer in de week over-

ziet hij de situatie. Niet vaker. ,,De

zwarte stern is gebaat bij rust.’’ De

weilanden aan weerszijden van de

boerensloot zijn eind juni nog

steeds niet gemaaid. ,,Op het kale

land hebben de ooievaars vrij spel.

Het gevaar uit de lucht kan ik niet

tegenhouden. Het zijn vooral

kraaien en kiekendieven die hier

hun slag slaan. En niet te vergeten

de vossen. Als je weidevogels en de

zwarte sterns wil beschermen, moet

je echt iets doen aan deze predato-

ren.’’

De AVN startte in 1998 met het

uitzetten van nestvlotjes in boeren-

slootjes in West-Utrecht, grofweg

het poldergebied tussen Abcoude en

Woerden. Leen Heemskerk, project-

leider van de werkgroep zwarte

stern, legt uit dat de zwarte stern -

een bedreigde vogelsoort - wel een

steuntje in de rug kon gebruiken.

Zeventien jaar geleden broedden er

nog maar 75 zwarte sternpaartjes.

Voor het huidige succes heeft

Heemskerk wel een verklaring:

,,Omdat er steeds meer boeren mee-

doen, ontstaan er gebieden waar op

korte afstand van elkaar meerdere

geschikte broedlocaties zijn. Iets

waar zwarte sterns als semi-kolonie-

broeders een voorkeur voor heb-

ben.’’

Vijanden
Heemskerk weet dat de zwarte stern

natuurlijke vijanden heeft. ,,Eén en-

kele predator kan een hele kolonie

te gronde richten. Het Utrechtse

veenweidegebied is voldoende groot

om een bufferend vermogen te heb-

ben. Belangrijk is wel dat agrariërs

bereid zijn door te gaanmet het uit-

zetten van vlotjes, ook als er een

aantal jaren geen sterns bij hen

komen broeden.’’

Over het nemen van maatregelen

tegen vijanden, merkt Heemskerk

op dat zulks ‘niet past’ binnen het

systeem van natuurbeheer zoals dat

in Nederland is opgezet. ,,Het is dui-

men en de moed erin houden bij de

bescherming van de zwarte stern.’’

Leen de Leeuw zet nu voor het ze-

vende jaar op rij nestvlotjes uit.

,,Eind april heb ik de 30 nestvlotjes

in het water gegooid. Daarvan

waren er 27 bebroed, een record. In

totaal had ik 72 eieren. Het is hier

blijkbaar goed toeven voor de

zwarte stern. Visjes, muggen, libel-

len; eten zat. Begin juni kwamen de

eerste eieren uit, na drie weken zijn

de jonkies vliegvaardig, maar ik zie

ze bijna nergens meer.’’

Ondertussen zwieren de oudere

zwarte sterns vlak boven het hoofd

van de Zegvelder. Hij tuurt omhoog.

,,Volgens mij zitten er toch zo’n twee,

drie jonkies in de lucht, ze zijn wat

lichter van kleur dan hun ouders.’’

De Leeuw wandelt onverstoorbaar

verder langs de slootkant. ,,Kijk,

toch nog twee kleintjes bij dit nest-

vlotje, ze zijn niet ouder dan vier,

vijf dagen. Gelukkig kunnen ze zich

verschuilen in de slootkanten. Ik

hoop dat er nog meer zitten.’’

ZEGVELD |Het project van
de Agrarische Natuurver-
eniging (AVN) ‘De
Utrechtse Venen’ om de
zwarte stern terug te
brengen in het polder,
werpt zijn vruchten af.
Nog nooit waren er zoveel
broedparen als dit jaar.
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Z Leen de Leeuw: ‘Het gevaar uit de lucht kan ik niet tegenhouden.’ FOTO DOUWE ANNE VERBRUGGE

Van belangrijk dat
agrariërs doorgaan
met uitzetten van
vlotjes

–Leen Heemskerk
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Z Zwarte sterns zijn gebaat bij rust. FOTO ASTRID KANT

Huidige
gebouw is-
vanwege
de groei
van leerlin-
gen te klein
geworden

‘Het is wel duimen en de moed erin houden’

Zwartesternfloreert in
deZegveldsepolder


