
Onderzoekers in het veld
Komende weken zullen medewerkers van Milieu-

adviesbureau EcoGroen Advies BV en EcoReest BV

veldonderzoek uitvoeren als voorbereiding op te

nemen maatregelen. Deze gegevens zijn onder-

meer nodig voor de vergunningaanvragen.

Nieuw leven in het veen
Laagveengebieden horen bij het oer-Hollandse

landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat

uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenwei-

des, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De

grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke

overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en

bijzondere planten. Staatsbosbeheer en Natuur-

monumenten gaan in zeven laagveengebieden

herstelmaatregelen uitvoeren om verdroging, het

teveel aan voedingstoffen en verval van legakkers

tegen te gaan. Omdat deze veengebieden, met

hun bijzondere natuur, tot de grootste en meest

waardevolle laagveengebieden van Europa 

behoren, krijgen we een flinke bijdrage van de

Europese Commissie, het Ministerie van

Economische Zaken en in dit gebied de Provincie

Utrecht voor het laagveenherstelprogramma “New

LIFE for Dutch Fens” ofwel “Nieuw leven in het

Veen”. De geplande herstelmaatregelen vinden

plaats binnen de kaders van Natura2000, program-

mabureau Utrecht-West en het watergebiedsplan

2017 van Waternet maar “Nieuw leven in het

Veen” heeft zijn eigen financiers en tijdspad.

Westbroekse Zodden
(mede als aanvulling op de brief dd 3 april van het

Programmabureau-West verstuurd naar de bewo-

ners van de Kanaaldijk & Graaf Floris V-weg) Ten

zuiden van de Graaf Floris V-weg is gepland om 20

ha grasland ongeveer 30 cm diep af te graven in

2015-2016. Samen met de geplande peilverhoging

komt er dan kwelwater vrij in de wortelzone. Dit

om in plaats van de huidige (schapen)weiden er

op termijn blauwgrasland te krijgen. In Nederland

maar ook in Europa zijn blauwgraslanden zeld-

zaam. Met de herstelmaatregelen in de noord-

oosthoek van de Westbroekse Zodden creëren we

een leefgebied voor soorten die afhankelijk zijn

van blauw-graslanden. De combinatie van een

hoog waterpeil, schoon kwelwater en voedselarm

grasland maakt het mogelijk dat er zeldzame

plantensoorten kunnen groeien, zoals blauwe

zegge, blauwe knoop en klokjesgentiaan. Als deze

plantjes bloeien, zijn de blauwgraslanden wat ze
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horen te zijn: blauw. En van deze planten is de bij-

zondere vlinder Zilveren Maan afhankelijk.

Daarnaast is het de bedoeling om kwelwater door

de achterliggende petgaten te laten stromen door

middel van het plaatsen van duikers, stuwen en

keerschotten (zie kaart 1).

Noorder Maarsseveense Plassen: 
baggerwerk
Noorder Maarsseveense Plassen: baggerwerk

Het westelijk deel bestaat uit circa 10 ha open

water in petgaten. De bedoeling is om in 2015 de

bagger te verwijderen tot aan de oorspronkelijke

zandbodem. Dit om weer helder en voedselarm

water te krijgen. Dit water is een vereiste om de

cyclus van verlanding van open water naar kragge-

vegetaties op gang te brengen. Het baggerdepot is

gepland langs de Maarsseveensevaart (zie kaart 2).

Noorder Maarsseveense Plassen en
Molenpolder: legakkerherstel
In totaal zal 1.200 strekkende meter legakkers

worden hersteld. Dit staat gepland in de periode

2015-2017. Het gaat om twee gebieden nabij de

in- en uitlaten van het oppervlaktewater. Door de

langere stroomafstand wordt het water schoner

voordat het in het achterliggende natuurgebied

bereikt. Het oorspronkelijke verveningspatroon

van legakkers en petgaten wordt in deze twee

gebieden deels hersteld. Op sommige delen is de

legakker geheel verdwenen. Dan resteren alleen

nog maar palenrijen net boven water als overblijf-

selen van mislukte pogingen uit het verre verle-

den om de legakker te behouden. De oevers

lopen straks niet steil af, maar er komt een ‘onder-

waterplateau’ van drie meter voor te liggen. Dit

Op deze grens van land en water kan het proces

van verlanding beginnen. De legakker zelf wordt 

4 m breed. Met aan weerszijde een beoogde

waterrietstrook van ongeveer 3 m wordt de totale

breedte rond de 10 m. De beste graadmeter voor

een succesvol herstel van laagveen is de aanwe-

zigheid van kritische soorten. We willen de pur-

perreiger en roerdomp als broedvogel terug. De

groene glazenmaker (libel) is ook zo’n graadme-

ter. De vrouwtjes leggen hun eitjes op krabben-

scheer. En dat groeit alleen in schoon water. Na

het baggeren zal het water meer zonlicht doorla-

ten. Dat is goed voor onder meer de vissen die

het van hun zicht moeten hebben om eten te ver-

zamelen. En vissen worden op hun beurt weer

door moerasvogels gegeten.

Tijdspad
april 2014 Veldonderzoeken

mei 2014 Vergunningaanvragen

juni 2014 Excursie Westbroekse Zodden

zomer 2014 Werkbestekken opstellen

sept 2014 Info-avond Molenpolder

sept 2014 Vergunningen binnen

nov 2014 t/m 2016 30 cm afgraven

nov 2014 t/m 2015 Baggerwerk

2015 t/m 2017 Legakkerherstel

Tijdens het broedseizoen (15 mrt – 15 juli) liggen

de werkzaamheden stil.

Hinder
Voor u als omwonenden/gebruikers ontstaat de

mogelijke hinder vanaf 2015 door transport van

bagger en/of grond.

Colofon:
Nieuwsbrief Nieuw leven in het Veen nr. 1:
voor omwonenden en belangstellenden.
Volgende nieuwsbrief eind mei ‘14.
Staatsbosbeheer,
Fred Mijnten; Projectleider
06-10674546
f.mijnten@staatsbosbeheer.nl 

Meer info:

www.staatsbosbeheer.nl/nieuwleveninhetveen 
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Kaart 1: Westbroekse Zodden Kaart 2: Noorder Maarsseveense Plassen en Molenpolder (deels) 

 



 
 

 
 


