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in het vet is 

Geachte heer, mevrouw, 
 
In september van dit jaar informeerden wij u per brief over de voortgang van de opgave om de Natura2000 
instandhoudingsdoelen te realiseren. De Natura2000 opgaven en het watergebiedsplan zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een optimaal watersysteem is immers nodig om de achteruitgang van natuurwaarden te stoppen. Eind 2014 stelt 
het Waterschap Amstel, Gooi en vecht (AGV) het watergebiedsplan Noorderpark en bijbehorende peilbesluiten vast.  
Wij ontwikkelen een inrichtingsplan op hoofdlijnen voor het Natura2000 gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Met dit 
plan willen we aangeven welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen in dit Natura2000 gebied te halen. Het 
waterschap heeft deze informatie weer nodig om het waterbeheer zo optimaal mogelijk af te stemmen op de natuurdoelen. 
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de afgelopen maanden en geven we een korte toelichting op de 
stappen.  
 
Gesprekken 
We zijn nog steeds in gesprek met grondeigenaren om te onderzoeken of ze iets kunnen betekenen voor het realiseren van 
de natuuropgave op hun grond. De heren C. Grootendorst (vertrouwenspersoon) en S. Luckerhof zijn hier veelal bij 
betrokken.  
 
Optimaal waterbeheer 
Om het waterbeheer in de Natura2000 gebieden zo optimaal mogelijk af te stemmen op de natuur is een aanpassing van de 
peilen nodig en is het nodig om de voedselrijkdom van de bodem te verminderen.  
 
Het waterpeil 
Het waterpeil is op dit moment afgestemd op de landbouw. Voor dit Natura2000 gebied is het belangrijk om het kwelwater 
zo lang mogelijk in het gebied te houden, zodat zo min mogelijk aanvoer van water van buiten het gebied nodig is. Dat 
wordt bereikt door een natuurlijk peilverloop te hanteren. Dit wil zeggen dat voor de meeste polders/peilvakken het beter 
zou zijn als het waterpeil in de winter hoger en in de zomer lager komt te liggen. Per polder/peilvak is een ander optimaal 
peil nodig om de natuurdoelen te halen. Of dit andere peil in de praktijk ook mogelijk is, hangt o.a. af van de effecten op de 
bebouwing. 
Een deel van het Natura2000 gebied blijft de functie landbouw houden (noordelijk deel van Molenpolder en deel van polder 
Maarsseveen). In dit gebied ziet het waterschap geen aanleiding om het huidige agrarische peil aan te passen. Aan het 
bestuur van het waterschap wordt voorgesteld het huidige peil te handhaven.  
 
Om de effecten van het optimale waterpeil voor de natuur op de overige functies na te gaan is het waterschap gestart met 
een bebouwingsonderzoek bij diverse woningen aan de Westbroekse Binnenweg, Oudedijk, Nedereindse Vaart, Graaf Floris 
V weg, Kanaaldijk, enkele woningen aan de Kerkdijk en aan de Heuvellaan. De betreffende huiseigenaren zijn inmiddels allen 
benaderd door het bureau Grontmij die het bebouwingsonderzoek uitvoert in opdracht van het waterschap. Nog in 
december van dit jaar zal het bureau Grontmij de resultaten van dit bebouwingsonderzoek naar de betrokken huiseigenaren 
sturen. In januari bekijkt het waterschap of er maatregelen genomen moeten worden naar aanleiding van deze resultaten. 
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Voor de woningen aan de Dwarsdijk en het grootste deel van de Kerkdijk is het waterschap van plan om een apart peilvak te 
maken, zodat het peil rondom de woningen en tuinen niet verandert. 
 
De voedselrijkdom van de bodem 
In opdracht van het Programmabureau Utrecht-West zijn bodemmonsters genomen op de percelen die nog niet in natuur 
zijn omgezet en die in eigendom zijn van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL). 
Deze monsters worden genomen om te bepalen hoeveel fosfaat er in de bodem zit. Als er teveel fosfaat in de bodem zit kan 
de natuur zich namelijk niet goed ontwikkelen. Op grond van dit onderzoek kan bepaald worden waar het meeste 
rendement kan worden behaald voor de natuur en het zinvol is een laag van 10 tot 30 cm van de bovengrond af te plaggen. 
Zo wordt de meeste fosfaat verwijderd. Er zijn ook percelen waar door alleen te maaien en afvoeren van het strooistel de 
bodem verarmd kan worden. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in het inrichtingsplan op hoofdlijnen. 
Er is Europese subsidie (Life+) beschikbaar om een klein deel van het plaggen de komende jaren al uit te voeren. In de Life-
aanvraag was daarvoor nog een groot zoekgebied aangegeven. Op het moment worden de precieze plaglocaties bepaald en 
in oppervlakte teruggebracht aan de hand van eerder genoemd onderzoek. Zodra hier meer over bekend is, zal contact 
opgenomen worden met de bewoners om duidelijkheid te verschaffen.  
 
Participatief meetnet 
Het waterschap is in het kader van het toekomstig peilbesluit gestart met een participatief meetnet. Het doel van dit meetnet 
is om met bewoners in het gebied de (lokale) waterhuishoudkundige situatie inzichtelijk te maken, zorgen te inventariseren 
en daarnaast kennis over te dragen over de werking van het watersysteem. De vraag aan de bewoners is om te participeren 
in het meten van oppervlaktewater- en/of grondwaterstanden en neerslag. 
Op basis van deze metingen wil het waterschap samen met de deelnemers ervaren wat de interactie is tussen neerslag, 
grondwater en oppervlaktewater in de huidige situatie. Verder is het doel van de metingen kennis overdragen over het 
dagelijkse waterbeheer en de werking van het watersysteem en de effecten van mogelijk toekomstige veranderingen 
onderzoeken. Inmiddels hebben zich 21 deelnemers aangemeld, de metingen starten januari 2014 en duren tot 
waarschijnlijk 2016. Heeft u vragen over het participatief meetnet of wil u meer informatie hierover? Neem dan contact op 
met Marco Arts van Aequator, tel. 06 22450087 / email marts@aequator.nl. 
 
Inloopspreekuur 
Gedurende de maanden januari en februari kunt u uw vragen stellen tijdens een wekelijks inloopspreekuur. Projectleider 
mevrouw Van Herp van Programmabureau Utrecht-West en mevrouw Blatter van AGV/Waternet zijn daarvoor elke 
dinsdagochtend tussen 9 en 12 uur aanwezig in de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Westbroekse Binnenweg 5 in 
Tienhoven. Het eerste inloopspreekuur is op 7 januari en het laatste op 25 februari. 
 
In de eerste helft van 2014 zullen we ook een informatieavond organiseren, waarin u kennis kunt nemen van het 
inrichtingsplan op hoofdlijnen. Het watergebiedsplan zal in het voorjaar ter inzage worden gelegd. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Herp, 
projectleider Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (telefoonnummer 030-2582161, email; noelle.van.herp@utrecht-
west.com).  
 
 
Met vriendelijk groet, 

 
Noëlle van Herp, 
Projectleider N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 
 
 
 


