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De Vechrp/ássê, ,gger r. de slreek lusser
de slad Ukèchl en de Randneen Hel is ee.
uttgeslêkL laagveengebted ten aoslen van dc
nviet de Vechl ||aat op dtuerse plekken kaÊk.
letjsÍteke hbeltensaaÍleh van hel laêgvèen kuh
.en ea.de, aang.nafle. De echt 2eldzane
taagveensaonen antbreke. hieí daat een teveel
aan vaedset4k Rrtnvatet en een tekaa aan
schone k||el lach 6 th tiit gebied dat centàat
gelegen en nakketjk bercikbáàt is óp veet
plekken al wandelerd óÍ pet kaho eèn helebbet
spárner.Js re beteven Het tike watèí èt1

aeveneven naakl een bezoek aan de Vechl
ptassen nleet aan waato

l.r.',1.,,1-1.

Enke e eelwen ge eden wês het Nêardermeer
ir dt gebied het enge nalulrlilke mêer De
overge grote waleren de legenwoordg if
dl grote laagveengebed iggen, ztn ontslaan

door verven ns H er en daar zjn er nos oLrde
legakkers te ondersche den Dê resten ván de
meeste van deze víoegere egakkeís liggen
echteÍ ondeÍ water Omdat ze destlds le sma
waren aangelegd kon n et woÍden voorkonren

er meeÍdere grote passen ontslonden De
modderbodenr d,e door de vele Braseíns
omgewoeid wordt. zo€t voor Íoebe water.

nalu!rl eÍhêbbeÍ t!ssen de
ve e zeilboten wein g eer vê t te beha en Toch
zln er n deze slÍeek meerdere ntefessanle
gebledles te vnden De grootste sooílênrlk
dom aan belen s angs de Kromme Rade

De Kromme Rade rs een kade de precres

angs dê gíens oopt lussen de provncies
Utreclrt en Noord Holland. Dit is ook teÍus le
vinden n de faám van het gebied Hel woord
Íade lreeÍt narnerjk de betekenis van gfens'
Bovend en is op de kaair een lchte kromm ng
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De KoNne Rrde ir nei: in de voo,^,nef ziin langs d.
I&nnnre I{rdc dc Nccst. libcll.nRur.n mf tc rÍcllen.

in de kadê zichtbaaÍ. Aan de zuidzijde van
de kadê ligl een gÍote plas, de Vunlus. Het
oostelljke deel daarvan beslaal uit verschil-
ende intercssante slootjes. Aan de nooÍdzijde
va1 de K.omne Rèdê loool een p dc\tiqe
sloot. Dat hier veel water opkwet blijkt uit
hêi vooÍkornen van Waterviolier en ook Krab-
benscheer is hieÍ in het heldeÍe watêr veel
le vinden. Deze sloot ligt aan de zuidkant
van het Hol, het mooisle en best bewaarde
ondedeel van de Vechtplassen. A jafar is dit
een voor hel publiek aigesloten gebied, dal
beheeíd woÍdt door Natu!rmonumenlen. Wan-
delend langs de Kromme Rade is een grool
deê van de daaí aanwezige sooirenrjkdom
echteÍwelte ziên. Behalvê de laagveenlibel en,
d e hier soms in grcie aantallen aanwezg zijn
lTre labêlt. nàhên ooh de Ce'a1de oevelsprn.
de ZwaÍte stem, de Ringslang en hei Kíans
vederkÍuid de aagvêen'sooílen jst behoorlijk

Welhe libellensoortcrr, waai crr

DÊ mooislê lijd voo' eel bezoek a.n oe
Vechiplassen is de vootz omef. Als elnd me oí
in juni de natuuí ln vo le bloêi slaal, is hel in de
klêinschalige laagveengebledjes een drukte
van belang mei lbellen. GÍotê aantallên van
de VaÍiàbêle sèle .Jíe e1 fe. LarradÍitje Z| n
dan langs de wateÍkant in dê oevervegetate
en in verschillende rietstroken têzien, dansend
op jacht naar een lekkere blad uis. Op een
enkele plek met heldeÍ waleÍ en waierriet vor-
men dezê juffeÍs een heer ijk maahje voor de
in sonrmige laíên aanwêzige Grote karekiet.

U'u,!.nonren \ooÍcn libclln nr lr9(J nr dr
onrg.!i.8 vnr het Optrd cn dc Knnnn Rrd. rlt1
cen nrdicrtic un rrlÍijnh.nl.

wd!Ec6appsljke naam

Ladaaml]ê
vuÍturíer

GtalenodmsvrÍèt Érylh.amanjas
K ê iê íoodoóetuíq ÈÍyth.amavtuutun zèsàeenèè
Glasitdèr sEchtl@prctsse

vÍ!assmeên

PaaÍdenb!€r vlaFmssn
Í! schaaE

vij á qêmêêi
Libetda quadthacdak r4àeênèèn

synpd'Unvulgafun

Op een wat rneêr windêrige dag zullen de
meeste ibêlen vooral te vinden zjn in de
luwle van een boÍnenÍj. Glassnijders, Vrcese
glazenmakers en voorál ook Srnarcgdl be en
zijn daar soms bj tienlallen dÍuk in dê wêer
De plekken mêt de grootste aantallen libelen
zijn vaak die plaatsen waaÍ hêt bos geleidelijk
ovêr gaat ln êen ruiglevegetaie. De aantalen
zjn natuurijk alleen hoog als er een heldeÍe
sool of plas in de buuÍt is, waar de lárven
ulgeslopen zlin. Dê meesl bjzondeÍe libel-
lensoorlen die hier in de vooÍzonreÍ rond
vlegen, zijn de Gevekle witsnutlibel en de
Bruine korenboul. De jonge mannetjes van
deze laatsle soort kunnên qla kleur werkeljk
waanzinnig mooi zijn. In hêl bêgin zijn ze
nel als de vÍolrwtles oranje. As de eeÍste
blauwe berljping levoorschijn komt, schemert
hel oÍanje eÍ nog dooÍhêen mel als gevolg een
magnifiek páarse gloed. Zowel de Gevlekte
witsnuitlibel als de Bruine koÍênbout hebben
een beperkt vooíkomen in het Vechtpassên-
gêbied. De eersle woÍdl êigênlijk alleen met
enige regelmaat lêngs de Kromme Rade waar-
genomen. Op diezelfde pek kan ook de Bruine
korenboul ên in het nalaar de Groene g azen-
maKer gez en woÍden.
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{)p pad in de Vechtplassen

Voor wie dê Vêchtplassen wil bezoêkên, is het
mogelijk een nteressante wandelins door het
gebied te makên van ongêveef eÍ klomêter,
te beginnen bij het Oppad, een oud kerkepad
bll Kortenhoef. Op hel aalste en me-êst luwe
gedeelie van dit Oppad zijn a veel ibe len aan
te tÍefÍen. Daarna oopt u langs het [,4oleneind
(een stukle asía twes) naar de Kromme Rade.
Op de Kromme Rade zêlf is de eeÍste helft het
íneest intêressant. Hier zljn alle soorten waaí
te nemen die er momenteel uit de Vechtplas'
sên bekend zijn. Zoek hieÍ ook eens oieÍ, ius-
sen de honderden Varabele waterjuííers nog
een Azlurwáteíj!ffer le vinden is. De enige
keerdatdeze sooÍtwerd aangetrotren was aan
hêt bêgin van hel seizoen (31 mêi 1987). In
de schemerins van zwoele zomeravonden in
augLrstus oÍ septembef is d t misschien we dé
pek om le kijken of de Groene slazenmaker
in zweÍÍnen waafgenomen kan wofden Op de
oostelijke helft van de kadê is eên ontÍnoet ng
mogelijk met de N,4elaa glans ibe, die in dit dee
van hel lánd behooÍlijk zeldzaam is. Langs de
's-Grcvelandsche Vaarl loopt u daarna we-^r
teÍug naaÍ het nooÍden.
Behalve deze wandellng s hel natLruíllk ook
mogêlljk de fieis te nemen. Het mooistê stuk
van de Kronrmê Rêdê zef is echier lastig ie
Íietsen. U kunt de kade vanaf het oosten een
eind opfeisen of de Íiets bij het begin aan de
westzilde laten staan.

Twee aan te beveen kano- oí roe Íoutes
beginnen in Oud-LoosdÍecht (ten weslen van
dê kerk; AmeÍsfoort-coófdinaten 133,8- 468,8)
oí aan het l,4oleneind (Amersfoo( coóÍdinaien
134,0- 470,7). De eeÍste Íoutê voeÍi u naar
veÍschilende interessante slooljes aan de
oostzijdê van de Vuntus ten zulden van dê
Kromme Rade. De andere route voert u naaí
hel begin van het Oppad en verdêr de KoÍien-

Iloe korr ih er?

Vooí de genoemdê wandellng vanaf het Oppad
is hêi aan te Íaden om vanal Ns-slation
Hiversum de bus te nemen naar de wijk
KeÍkelanden. Dit kan mêt bus I oí 4, die
op zaterdag veímaal per uur en op zondag
iweemaal per uuÍ (om kwart voor en kwart
ove0 íiiden. U kunt uitslappen bj de halte het
verct weg tegen de Vreeandseweg aan. Hieí
konrt l] aan het ênd van de wandeing ook
weer terug. Vanaí NS-station HilveÍsum is het
mogelijk een íiels te huren of de lÍelntaxi tê
nêrnen naar het beg n van de Kfomme Radê.

Marc.l Wa!llt.l
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