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Wij hebben een ac+eve maand gehad. Niet alleen hebben leden en belangstellenden de waaien 
bezocht maar ook scholieren uit Huizen. Daarnaast hee= Peter Uitendaal een samenva@ng 
gegeven over de RES. Kunnen we goed gebruiken voor de nieuwe wethouders voor de komende 
vier jaar.  Ook is Bunschoten zo verstandig geweest roofvogels uit het dorp te bannen. 

Succes voor Wim Smeets 

De raad van Bunschoten hee= geen toestemming gegeven voor een Roofvogelpark. Christen Unie 
en VVD waren tegen (10 leden), CDA-SGP en Christelijke Arbeiders Par+j voor (8 leden). Een 
geweldige overwinning voor de weidevogels, Smient etc. en de Natuur in z’n algemeenheid. Een 
grote winst voor Wim Smeets. 

Excursies in de Eempolders 

Scholieren werken in de polders 

door Hans Hoes 

Halverwege april zijn leerlingen van de school 
Huizermaat Scholengemeenschap naar het 
Eemland gefietst. Doel van deze 
veldwerkexcursie was het ontstaan en de 
ontwikkeling van de Gooise stuwwal en de 
Eempolder te leren kennen. Prak+sch leren dus. 
Door te kijken en tekenen hoe de horizon van de 
Eempolder er uit ziet, is dat natuurlijk ontstaan 
of door menselijk ingrijpen? Maar ook door via 
een grondboring de verschillende aardlagen te 
ontdekken en voelen tot 200.000 jaren terug. Bij 
de boring op de Woensbergweg was alleen stuif- 
en dekzand naar boven gekomen, kenmerkend 
voor de stuwwallen van ’t Gooi. Bij de boring in 
Eemland kwam er een heel ander  profiel uit. De 
eerste 30 cm was aarde, vervolgens een ve[e 
kleilaag van zo’n 50-60 cm en daarna het 
eeuwenoude zwarte veen, waarin nog de 
plantresten van duizenden jaren geleden te 
voelen en zien waren.  

In de Eempolder waren, naast docenten van school, Nelleke Bary, Kees de Heer (IVN-gidsen) en 
Maya Heinsbroek (S+ch+ng Omgevingseduca+e) aanwezig als begeleider. Kees liet een diepere 
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boring zien en legde de leerlingen het ontstaan van stuwwal en de Eempolder, in de voorlaatste 
ijs+jd, uit. Hij liet ook zien hoe vanaf de Middeleeuwen de bewoners aan de hogere kant (Eemnes) 
van het gebied zich ves+gden en via kanalen en vaarten het moeras ontgonnen. De ontwikkeling 
van dit gebied is vergelijkbaar met de Westbroekse Zodden en het Binnenveldse Hooilanden (bij 
Veenendaal en Rhenen). Iedere leerling had een opdrachtboekje, inclusief routebeschrijving 
meegekregen. Er waren per groepje afspraken gemaakt wie waarvoor zou zorgen. Via de 
vragenlijsten werden de jongeren uitgenodigd de verschillen (in de grond, maar ook omgeving) te 
ontdekken. Kleurverschillen, grondsoort en voch+gheid werden in een tabel opgenomen. Er 
werden tekeningen van de horizon gemaakt, inclusief een legenda van wat het voorstelde en ook 
het kompas was nodig. Op een zonnige dag zeer goed te doen, alhoewel er ook slimme leerlingen 
waren die het kompas op hun telefoon gebruikten. David Weishut, een van de leerlingen, vond het 
een toffe dag, maar wel ver fietsen. Het boren in de grond van de Eempolder vond hij het leukste. 
Verbazend dat er nog oude plantresten over zijn in het veen van heel lang geleden. David zag erg 
goed het verschil tussen de Tafelberg op de Gooise Heide en de pla[e Eempolder. Hier was veel 
meer door de mensen ingegrepen, met de snelweg aan de ene kant en windmolens aan de andere 
kant.  

Meer informa+e: h[ps://www.geopark-heuvelrug.nl/geo-loca+es/aardkundige-monumenten/de-
waaien-van-eemland/. 

Excursie bij de waaien van Eemnes  

De Vereniging Eemland300 organiseert op vrijdagavond 13 mei 2022 19.30-21.30 uur een excursie 
bij de ‘waaien’ van Eemnes. De dijkdoorbraakkolken langs de voormalige Zuiderzeedijk hebben van 
de provincie Utrecht de status van ‘aardkundig monument’ gekregen. Natuurmonumenten 
beheert hier een groot natuurreservaat, waar allerlei weidevogels broeden. De oevers van het 

Eemmeer zijn eveneens beroemd vanwege hun 
vogelrijkdom en daarom hee= het randmeer de status 
van Natura2000-gebied. 

De excursie is begeleid door drie gidsen: natuurgids 
Nelleke Bary hee= vertelt over de weidevogels, 
WetlandWacht Ria Esscher gaf aan hoe zij zich inzet voor 
de vogels van Eemland en landschapsgids Kees de Heer 
leverde een minicursus landschapslezen. 

 
Stand van zaken RES1.0 

Peter Uitendaal hee= voor ons een analyse van de totstandkoming van de RES1.0. Zijn conclusies 
volgen hier onder. Zijn complete verhaal staat op onze website: h<ps://eemland300.nl/regionale-
energiestrategie/  

Hij kon vastgestellen dat door meer in te ze[en op zon (i.t.t. wind) er een onbalans dreigt in de 
toch al problema+sche netcapaciteit. Een ander heikel punt betre= de noodzaak tot meer 
draagvlak bij bewoners. Aan de klimaa[afels is afgesproken dat gestreefd zal gaan worden naar 
50% lokaal eigendom van de infrastructuur van nieuwe energieopwekinstalla+es. Hetzij in de vorm 
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van lokale commerciële ini+a+even, of ook in de vorm van bezit 
van bewoners middels energiecoöpera+es.  

Gezien de schaarse ruimte in Nederland zullen toekoms+ge 
projecten voor het duurzaam opwekken van energie zich meer 
dan voorheen moeten richten op meervoudig gebruik van de 
beschikbare vierkante meters. Denk daarbij aan combina+es van 
parkeren onder zonnedaken, zonnepanelen i.c.m. 
recrea+evoorzieningen en biodiverse zaadmengsels toegepast 
nabij en onder verhoogde zonnepanelen. 

Foto’s van leden gevraagd 

Schoorvoetend zijn we begonnen met foto’s en berichtjes op Instagram. Wij willen meer foto’s. 
Daarom vragen wij foto's van onze leden waar zij aspecten van Eemland uitdrukken. Mail naar: 
communica+e@eemland300.nl. 


