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Aan: Mailbox Info 

Onderwerp: Misverstand 

Aan het Waterschap Rivierenland 
t.a.v. de heer J. Gianotten. 

Geachte heer Gianotten, 

Op een bijeenkomst van Eelerwoude met bewoners van het Vennengebied op 10 oktober 2011 
hebben wij de briefvan het Waterschap van 30 augustus 2011 aan de bewoners ontvangen. De brief 
geeft onder meer informatie over de metingen van het grondwater in het gebied van de Hatertse en 
Overasseltse Vennen in de afgelopen jaren en is door u behandeld. 

U schrijft op bladzijden 3 en 4 van de brief (citaat staat cursief): 

Uit de analyse van de beschikbare metingen kan het volgende worden geconcludeerd: 

1. 
2. 

3. 

het gebied als geheel is op basis van de metingen in de periode 2000-2007 niet natter of 
droger geworden ten opzichte van de periode 1992-2000... en ... 
in de metingen is geen effect zichtbaar van de beperkte bosomvorming die reeds heeft 
plaatsgevonden.... 

Wij concluderen uit deze passages van de brief dat de metingen aangeven dat het een misverstand is 
dat het Vennengebied in de periode 2000-2007 verdroogd is. Er is eerder sprake van (citaat uit uw 
brief bladzijde 4)....veranderingen op lokaal niveau, maar deze veranderingen zijn tijdelijk ofvan 
beperkt niveau. 

Deze constatering bevestigt ons standpunt ten aanzien van de voorgenomen boskap in het 
Veimengebied en strookt met de zienswijze die wij eerder naar aanleiding van de voorgenomen 
vemattingsmaatregelen hebben ingediend: 

1. De boskap is kennelijk onnodig want er is geen echte verdrogingsproblematiek en 
2. de voorgenomen maatregelen om 35 ha bos te kappen zullen in analogie met de beperkte 

bosomvorming geen meetbaar effect hebben op het vematten van het gebied. 

We vragen u wdke conclusie het Waterschap Rivierenland uit bovenstaande bevindingen heeft 
getrokken ten aanzien van het continueren van het project betreffende de vematting van het 
Vennengebied. Wij menen dat het project gestoeld is op het bovengenoemde misverstand en nu een 
eigen dynamiek heefl gekregen. We pleiten ervoor ten halve te keren in plaats van ten hele te 
dwalen. 

Wij zullen onze conclusie met onderbouwing van uw brief kenbaar maken aan de betrokken 
Gedeputeerde van de provincie Gelderland en de Wethouders van de gemeenten Wijchen en 
Heumen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van de Stichting Bewoners Belangen Vennengebied 
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