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Afgelopen jaar kregen we te maken met de coronapandemie, die nog steeds een grote impact heeft 
op onze samenleving. Van overheidswege zijn maatregelen genomen om een verdere verspreiding 
van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dientengevolge moesten we de rondleidingen in de 
Oeverlanden sinds het voorjaar van 2020 annuleren. Ook de landelijke natuurwerkdag is hierdoor 
helaas afgeblazen. De PR over de activiteiten heeft daardoor op een laag pitje gestaan. Hopelijk 
krijgen we het virus onder controle, zodat we later dit jaar weer rondleidingen kunnen organiseren. 
We houden u op de hoogte via onze website en onze Facebook-pagina en andere media. 

De corona-uitbraak heeft veel teweeggebracht. De behoefte om in deze tijd vaker naar 
buiten te gaan, en dus niet alleen in de zomer, heeft geleid tot een toename van het aantal 
bezoekers aan de Oeverlanden. Volgens de statistieken is ook het aantal digitale bezoekers van de 
website en de Facebook-pagina van de Oeverlanden toegenomen. Uit de vele reacties blijkt dat het 
natuurgebied erg gewaardeerd wordt. 

Het aantal beheervrijwilligers is het afgelopen jaar gestaag gegroeid. De vrijwilligers konden 
gelukkig nog wel op gepaste afstand hun noodzakelijke beheerwerkzaamheden blijven uitvoeren. 
Momenteel zijn de werkzaamheden wegens het broedseizoen en de corona tijdelijk stilgelegd.  

In tijden van toegenomen woningnood en een gekte op de huizenmarkt is ook de druk op de 
Oeverlanden toegenomen. De plannen van de gemeente om het gebied toegankelijker te maken en 
eventueel deels te bebouwen, zijn in volle gang en het bestuur van de vereniging doet waar zij 
destijds voor is opgericht, het behoud en het beheer van het natuurgebied en het beschermen van 
de biodiversiteit ervan. Daarnaast willen we de Oeverlanden zo toegankelijk mogelijk houden voor 
iedereen, met respect voor de flora en fauna in het gebied. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
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