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in het vet is 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Begin maart informeerden wij u tijdens de gebiedsavond over de opgave om de Natura2000 
instandhoudingsdoelen te realiseren. De Natura2000 opgaven en het watergebiedsplan zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een robuust watersysteem is immers nodig om de 
achteruitgang van natuurwaarden te stoppen. Eind 2014 moet het watergebiedsplan Noorderpark 
afgerond zijn. Wij ontwikkelen een inrichtingsplan op hoofdlijnen voor het Natura2000 gebied 
Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 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.  
 
Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 
De Oostelijke Vechtplassen is een uniek gebied door de aanwezige natuurwaarden en de 
mogelijkheden om op en rond het plassengebied te recreëren. Om de huidige natuurwaarden te 
behouden en waar mogelijk te verbeteren heeft het ministerie van Economische Zaken besloten 
het gebied aan te wijzen als één van de Nederlandse Natura2000-gebieden. In Nederland komen 
uiteindelijk circa 160 Natura 2000 gebieden. Voor al deze gebieden worden zogeheten 
instandhoudingsdoelen vastgelegd in Aanwijzingsbesluiten. 
Afgelopen zomer heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het Aanwijzingsbesluit van het 
Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen definitief aangewezen.   
 
Gesprekken 
Sinds april van dit jaar voeren medewerkers van het Programmabureau- Utrecht-West met 
grondeigenaren, die (landbouw)percelen binnen het N2000 gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht 
hebben. Onderwerp van gesprek is of deze grondeigenaren iets kunnen betekenen voor het 
realiseren van de natuuropgave op hun grond. De vertrouwenspersoon de heer C. Grootendorst is 
hier veelal bij betrokken. Vrijwilligheid is bij alle gesprekken het uitgangspunt. 
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Onderzoeken 
Eind 2014 zal het waterschap een nieuw peilbesluit nemen voor onder andere de polders 
Maarsseveen-Westbroek en Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. In een peilbesluit wordt de 
hoogte van het oppervlaktewaterpeil vastgelegd. Het waterbeheer is op dit moment niet optimaal 
voor de natuurdoelen in de Natura2000 gebieden. Voor de meeste natuurgebieden zou het beter 
zijn als het waterpeil in de winter 5 à 10 cm hoger ligt en in de zomer 5 à 10 cm lager. Of dit in de 
praktijk ook mogelijk is, hangt onder meer af van de effecten van een ander peilregime op de 
bestaande bebouwing. Het waterschap wil deze effecten onderzoeken. Dit onderzoek bij diverse 
woningen aan de Westbroekse Binnenweg, Oudedijk, Nedereindse Vaart, Graaf Floris V weg, 
Kanaaldijk, Kerkdijk en Heuvellaan start binnenkort. Het Waterschap zal de bewoners die dit 
betreft informeren. 
 
Naast dit bebouwingsonderzoek worden er binnenkort in opdracht van het Programmabureau 
Utrecht-West ook nog bodemmonsters genomen op de percelen 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. Het onderzoek leidt tot een 
advies over de gewenste inrichtingsmaatregelen in de deelgebieden, waarbij met name wordt 
gedacht aan verschralen en plaggen. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met mevrouw Van Herp, projectleider Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht tel. 030 – 
2582161. 
 
 
Met vriendelijk groet, 

 
Noëlle van Herp, 
Projectleider N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 
 


