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Slaperdijk aan H e t

BIBLIOTHEEK

Utrechts Landschap verkocht
Het gevaar van egalisatie, dat sinds geruime
lijd dreigde voor de Slaperdijk, die tussen
Vrenendaal en het voormalige fort Daatsclaar
dwars door het lage land der Gelderse Vallei
loopt,kan thansgelukkig alsafgewend beschouwd
worden, want het bestuur van het waterschap
l.untersc Beek besloot op 29 Januari jl. tijdens
ren gecombineerde vergadering van heemraden
rn hoofd-ingelanden, te Renswoude gehouden
ouder presidium van de watergraaf, de heer
J. M. Houterman. het aanvankelijke plan tot
dechting te laten varen en de gehele dijk te
verkopen aan de Stichting Het l'trechts Landschap.
Natuurvrieiiden, biologen, wandelaars en toeristen /uilen dit bericht met ingenomenheid
begroeten, want de Slaperdijk is niet zijn onmiddellijke omgeving in de loop der eeuwen (hij
dateert uit 1655) uitgegroeid tot een landschappelijk monument, dat in de Vallei zijn
weerga niet vindt. F.r komen zeldzame planten
en bloemen voor. er is brocdgelegenheid voor
talloze vogels (o.a. het blauwborstje nestelt er)

en in de onmiddellijke nabijheid ligt b.v. een
btauwgrasland. dat door de Landbouwhogeschool als wetenschappelijk studieobject zeer
hoog wordt uangeslagen.
Nadat door publicaties was gewezen op de
gevaren, die de Slaperdijk bedreigden, en dr
natuur- en landsrhapsbcsrhrrmiiig in de zaak
was gekend, vormde zich een commissie, die
onder leiding van de toenmalige burgemeester
van Kde.de heer J. J. G. Hout. stappen overwoog
om het waterschapshestuur te doen afzien van
zijn voornemen tut slechting van de dijk.
Het eerste rechtstreekse contact met het
waterschap (dagelijks bestuur i.e. watergraaf en
beemraden) dateert van 21 December jl. Beide
partijen zetten toen haar standpunten uiteen :
de heer Boot informeerde naar de mogelijkheid
de Slaperdijk als natuurmonument in stand te
houden, de lieer Houtrrinan. hoogste l>cstuursfunctiunnaris van bet waterschap, gaf een
uiteenzetting van de problemen, dir
óók voor
het waterschap - voortvloeiden uit bet bezit
van de dijk en zeidr tenslotte niet ongevoelig
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te zijnvoor de wensen, door
de natuurbescherming naar
voren gebracht.
Tijdens deze bijeenkomst
bleek verder, dat de dijk
voor de waterbeheersing
niet meer van betekenis
was ; vandaar bet plan tot
egalisatie, waarbij men de
vrijkomende grond zou kunnen gebruiken ter verbetering van aangrenzende landerijen. Het waterschap zou
waarschijnlijk wel genegen
zijn afstand te doen van de
dijk, mits een redelijke prijs
als compensatie daartegenover gesteld zou worden.
Aangezien daarmede de
gehele aangelegenheid in hel
financiële vlak getrokken
was, ging het er toen slechtom een modus te vinden,
die voor beide partijenLandelijk
aanvaardbaar was. Zij werd
gevonden of liever de commisi-ie voor behoud van de dijk zag geen andere
uitweg dan aceoord te gaan met de van waterschapszijde genoemde prijs : ƒ 15.(KW.—. voor
afstand van de gehele Slaperdijk van de Kode
Haan (ten .N.w. van Veenendaal) tot het voormalige fort Daatselaar (ten V van Renswoude).
In de nabijheid van Beerveen ligt een poellje
dal overgebleven it na de doorbraak van de Slaperdijk in 1855.

tafereeltje aan dr voet van de dijk
Vertegenwoordiger* van Hel Utrechts landschap verklaarden zich bereid op deze basis een
voorstel tot aankoop aan hun leden voor Ir
leggen
Over hel aldus voorlopig bereikte account
moest uiteraard het college van hoofd-ingelanden zich nog uitspreken en dit gebeurde in
de gecombineerde \ergadering. die eind vorige
maand te Renswoude werd gehouden met het.
in de aanhef genoemde, verheugende resultaat.
Ofschoon het watcrschapshesluil tot verkoop
van de dijk onderworpen moet worden aan het
oordeel van het Provinciaal Bestuur van Utrecht.
kan gevoeglijk aangenomen worden, dat van
'lic zijde geen bezwaren aanwezig zullen zijn.
Men mag het behoud van de Slaperdijk
_-erusl een tmetr» voor de natuurbescherming
noemen en bet zal allen, die deze een goed hart
toedragen, verheugen, dat dit resultaat kon
worden bereikt.

Reisgezelschap gevraagd
Heer. t.» jaar. zoekt reisgezelschap voor skivacantie in Oostenrijk, verblijf in Alpenhutten
Kr. ito. 63K58 2. Hoofdkantoor van dr
\ V.w.B.. Parkstraat 18 2h. Den Haag
Reisgezelschap gevraagd om gedurende de
maand Augustus aan de Rivier» te kamperen
l-ceftijd IH 23jaar. woonplaats liefst Den Haai:
of omecviiig. Br. no. I°02.'>7 2
Dame. leeftijd 3Djaar, woonachtig Ie Am-ter
•lain, boorster van zomerhuisje in \inkc\ccn
m m bezit van kleine B.M.. zoekt gezelschap
voor weekend- en eventueel vacantie«. Br n-•
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