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Vechtplassencommissie/Vrienden van de Vecht/IVN Vecht en Plassengebied 
 
Leergang Vechtologie 
De Vechtplassencommissie en de Vrienden van de Vecht samen met IVN Vecht en Plassengebied organiseren 
de leerlang Vechtologie. De leergang gaat over landschap, natuur, water, bewoners en de cultuurhistorie in 
de Vechtstreek. Na de succesvolle Modules Landschap, Natuur en Cultuurhistorie volgt in het voorjaar van 
2015 de Module Water.  
 
Voor wie 
De leergang is bedoeld voor alle bewoners, gebruikers, beleidsmakers en bezoekers van de Vechtstreek die 
zich meer willen verdiepen in de kwaliteit van het gebied. Meer kennis over het ontstaan en de 
bijzonderheden van het gebied maakt dat wonen, werken en verblijven een nóg groter plezier wordt. Met 
dezelfde ogen zult u méér zien. De verkregen kennis stelt deelnemers ook beter in staat om het mooie te 
herkennen en te behouden en bij te dragen aan het met kwaliteit verder ontwikkelen van de streek. 
 
Module Water, voorjaar 2015 
Hoe is het gesteld met de kwalitatieve en kwantitatieve kwaliteit van het water in de Vecht(streek) en hoe 
komt deze tot stand? Welke ecologische processen spelen zich af in bijv. de Vinkeveense Plassen, en hoe zijn 
deze te beïnvloeden? Was het alleen spelevaren op de Vecht of was er ook “beroepsvervoer”? Deskundige 
sprekers behandelen de thema’s in lezingen en op de twee excursies in het veld. 
  
datum onderwerp presentator 
Do 15-1-2015 
20 tot ca 22 uur 

Kwantitatief en kwalitatief waterbeheer Waternet (naam spreker volgt 
nog) 

Do 5-2-2015 
20 tot ca 22 uur 

Leven onder water: onderwaterfoto’s van de  
macrofauna en de flora 

Willem Kolvoort 
 

12-3-2015 
20 tot ca 22 uur 

Eten en gegeten worden: de processen in het 
water 

Luuc Mur 
 

Do 2-4-2015 
20 tot ca 22 uur 

Moerasontwikkeling: nieuwe petgaten bij 
Tienhoven 

Wim Weijs 
 

Do 23-4-2015 
20 tot ca 22 uur 

Vervoer door de eeuwen heen over de Vecht 
 

Klaas Pater en Hans van 
Bemmel 

Za 6-6-2015 Excursie Terra Nova/Loenderveense plas  Gerardt ter Heerdt 
Za 20-6-2015 Excursie nieuwe petgaten Tienhoven (beperkt 

aantal) 
Wim Weijs 

Za 20-6-2015 Excursie Diep water van de Vinkeveense Plassen 
(beperkt aantal) 

Luuc Mur en Gerard Korthals 

De lezingen worden gegeven op locaties in de Vechtstreek. Deze worden later bekendgemaakt.  

         

Aanmelden 
De kosten voor deze module bedragen € 80 per deelnemer. Vrienden van de Vecht betalen € 70. Wilt u zich 
direct aanmelden: stuurt u dan een bericht met de tekst “aanmelding Vechtologie Module Water voorjaar 
2015” naar bovengenoemd emailadres. Wij vragen de volgende gegevens van u: voorletters en naam, adres,  
postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en het 
verzoek uw bijdrage te betalen.  
 
Informatie 
Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per email voorleggen aan de Vechtplassencommissie: info@vecht.nl. In 
dringende gevallen kunt u bellen met Charlotte Smit, (0297 261576 of 06 13086038) of Peter Rombouts (06 
122 91 341). 
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