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Voor vier activiteiten in de periode december-januari kunt u nog inschrijven. In deze nieuwsbrief vindt 

u een stukje over de lezing Filosoferen over het hiernamaals en een interview met Ellen van Donk die 

op 14 december komt vertellen over o.a. de toekomst van de Vinkeveense Plassen. 

Ellen van Donk 

Op woensdag 14 december geeft prof. dr. Ellen van Donk in het Viscentrum een lezing over de toe-
komst van meren en plassen zoals de Vinkeveense Plassen. Didi Garssen sprak met Ellen. 
 
Ellen studeerde biologie met de specialisatie 

ecologie van zoetwater. Daarna werkte ze bij 

de Universiteit van Wageningen en bij het Ne-

derlands Instituut voor Ecologie en Universi-

teit van Utrecht. Daar hield ze zich o.a. bezig 

met onderzoek aan en het restaureren van de 

Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen. 

 

Wat bedoel je met restaureren? 

Het water weer helder krijgen zonder giftige 

blauwalgen en met meer waterplanten en gro-

tere biodiversiteit. De oorzaak van te veel al-

gen is vaak een teveel aan stikstof en fosfaat 

in het water, bv. door niet-gerioleerde bebou-

wing, afspoeling uit de landbouw en wasmid-

delen. Teveel fosfaat bevordert de algengroei 

en dit houdt het zonlicht tegen waardoor er 

weer minder planten willen groeien die de 

grond weer goed vasthouden met hun wor-

tels. Waterorganismen zoals watervlooien en 

vissen hebben waterplanten nodig en water-

vlooien houden het water ook nog eens helder 

door algen weg te eten. Het blijkt dat alleen 

terugbrengen van de hoeveelheid fosfaat en 

stikstof vaak niet voldoende is; je moet ook 

het ecosysteem weer aanpassen. Daarover 

meer in mijn praatje. 

Hoe zit dat met het evenwicht in meren en in 

de economie? 

Het woord ecosysteem en economie hebben 

al hetzelfde Griekse woord gemeen waaruit ze 

ontstaan zijn: oikos. Dat betekent ‘huis of 

huishouding’. Je kunt die systemen dus verge-

lijken. Een verandering in het systeem gebeurt 

altijd eerst heel geleidelijk en je merkt het 

nauwelijks, maar ineens kan een kleine veran-

dering alles doen omslaan; dat noem je een 

kantelpunt. Zo kan een meer ineens van een 

heldere toestand omslaan in een troebele 
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door algen gedomineerde toestand, wanneer 

er te veel fosfaten in komen of als de water-

planten dood gaan door bijvoorbeeld een 

storm. Dezelfde patronen neem je in veel vak-

gebieden waar, maar in een meer kun je het 

goed zien. In de Vinkeveen Plassen was er 

even sprake van een mogelijke verondieping 

met bagger of zand; dat zou ook zo’n omslag-

punt kunnen geven naar de troebele toestand. 

Gelukkig wordt dit plan waarschijnlijk niet uit-

gevoerd. 

Ook in natuurparken kun je kantelpunten 

waarnemen, zoals bv. in het Yellowstone. Er 

waren daar op een gegeven moment minder 

wolven waardoor er weer meer herten over-

bleven. Deze herten aten het groen massaal 

op en graasden langs de oevers van de rivie-

ren. Dit veroorzaakte een grote verandering 

(verarming) van het ecosysteem. Hoe steviger 

en diverser de onderlinge relaties zijn binnen 

een netwerk (ecosysteem), hoe stabieler het 

systeem is en dat kan een goede les zijn voor 

de economie.  

Zijn de meren in Nederland diep? 

Er zijn een aantal diepen meren (meer dan 10 

meter), vaak ontstaan door grind- of zandwin-

ning. De meeste meren zijn minder diep. Om 

recreatie, zoals zwemmen, toe te staan is in 

beide type meren een wettelijke norm van 1 

meter doorzicht verplicht: je moet je tenen 

kunnen zien. 

Hoe voorkom je z’n kantelpunt en kun je het 

voorspellen? 

Dat leg ik op 14 december uit! 

 

Filosoferen over het hiernamaals

Op donderdag 22 januari verzorgt oud-dorpsgenoot Gerard Kind in het Viscentrum een filosofische 
lezing over het hiernamaals. 
 
Voor velen begint de Westerse filosofie bij So-

crates. Socrates heeft zich vaak uitgelaten 

over het hiernamaals, maar wel op vier uiteen-

lopende manieren. Die opvattingen zijn te le-

zen in teksten die Plato over Socrates heeft 

geschreven. 

Gerard Kind bespreekt hoe elk van deze op-

vattingen door de eeuwen heen een echo 

heeft in religie, filosofie, wetenschap - en dus 

voor ons. Aan de orde komen o.a.: Socrates, 

Plato, Descartes, Schopenhauer, Nietzsche, 

Hawking, Swaab, Keizer, Nagel, en Montaigne. 

Enige kennis vooraf is beslist niet nodig. Er is 

ruim gelegenheid voor het stellen van vragen 

en discussie. 

Er zijn nog plaatsen vrij! 

 

http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1472722574/09-alternatieve-evenwichten-meren-lessen-voor-de-economie
http://www.cursusproject-abcoude.nl/cursus/1472722574/10-filosoferen-over-het-hiernamaals
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Activiteiten in december en januari 
U kunt voor deze activiteiten inschrijven via de website: www.cursusproject-abcoude.nl  

Activiteit  Tijd & plaats Nadere informatie 

Alternatieve evenwichten in 

meren: lessen voor de econo-

mie 

door Ellen van Donk  

woensdag 14 december 

20:00 uur – 21:30 uur 

Viscentrum 

Molenweg 19 

cursuskosten € 7,50 

Didi Garssen 

(0294) 28 87 64 

Filosoferen over het hierna-

maals 

door Gerard Kind 

donderdag 12 januari 

20:00 uur – 22:00 uur 

Viscentrum 

Molenweg 19 

cursuskosten € € 7,50 

Marijke Haffmans 

(0294) 28 48 80 

Salvador Dali en Catalonië  

door Hanneke van Rooijen 

maandag 16 januari 

20:00 uur – 21:30 uur 

Angstelborgh 

Dorpszicht 22 

cursuskosten € 7,50 

Ingeborg van Hees 

(06) 4274 0116 

Liefde en dood in de Middel-

eeuwen  

door Ad van der Lee 

donderdag 19 januari 

20:00 uur – 22:00 uur 

Viscentrum 

Molenweg 19 

cursuskosten € 7,50 

Francis van Eldik 

(06) 4717 1528 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar cursusproject@kpnmail.nl 

Ook wensen en opmerkingen kunt u mailen naar dit adres. 
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