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Samenvatting

Samenvattende conclusie:
Het onderzoek leert ons dat geen van de combinatievarianten volledig voldoet aan alle door 
Provinciale Staten gestelde randvoorwaarden. De combinatievarianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ 
leiden met grote waarschijnlijkheid tot een in ecologisch opzicht dode plas, vooral als gevolg 
van de sterk onnatuurlijke peilfluctuaties. Hiermee vallen deze twee combinatievarianten 
al meteen af als mogelijke opties. In de derde door ons onderzochte combinatievariant, de 
‘J-vormige plas’, zijn de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk beter, maar ook 
hier zijn nog onzekerheden over de te verwachten natuurkwaliteiten. Bovendien zal de ‘J-plas’ 
niet voldoen aan de hectaredoelstelling die binnen de context van de Groene Ruggengraat is 
afgesproken. De natuuropgave kan dus ook met de J-plas onvoldoende worden gerealiseerd en 
de kosten ervan zijn hoog (circa € 246,1 miljoen). Gezien het standpunt van het rijk, is er geen 
enkel zicht op een sluitende financiering voor de J-plas.

Opgave
In de diepe polder Groot Mijdrecht is veel brakke kwel. Het kwelwater, dat bovendien veel 
fosfaat en ammonium bevat, wordt op de Waver en de Amstel uitgemalen. Dit brakke, 
voedselrijke water veroorzaakt ecologische en economische schade in de polders in de 
omgeving van Groot Mijdrecht, die in de zomer water inlaten. Ook hebben de omliggende 
polders een grote watervraag, doordat er veel water via de ondergrond naar de dieper gelegen 
polder Groot Mijdrecht wegzijgt. In de polder Groot Mijdrecht zelf is de daling van het 
maaiveld het grootste probleem. In het oostelijk en zuidwestelijk deel van Groot Mijdrecht 
Noord worden de gronden steeds natter en op termijn zal landbouw hier onmogelijk zijn.
Er ligt ook een forse opgave om in de polder natte natuur te ontwikkelen. 

Opdracht
Op 8 december 2008 hebben Provinciale Staten geconcludeerd dat geen enkele van de zes in 
de voorgaande jaren opgestelde oplossingsstrategieën voldoet aan de gestelde voorwaarden 
dat de problemen er in voldoende mee worden opgelost én dat de strategie betaalbaar is.
Provinciale Staten hebben vervolgens besloten de mogelijkheid van een combinatievariant 
van verschillende strategieën te laten onderzoeken. Zij hebben voor zo’n combinatievariant de 
volgende randvoorwaarden gegeven:
1. Een zo duurzaam mogelijk watersysteem. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterpeil in 

een nader te bepalen deel van de polder wordt verhoogd.
2. Versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding tussen Botshol en 

de (nog te ontwikkelen) natuur in Marickenland. 
3. Een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder.
4. Zicht op financiële dekking.

Drie combinatievarianten
Er zijn drie combinatievarianten opgesteld, die alle drie uitgaan van een in de polder aan te 
leggen bufferplas die in de zomermaanden het brakke water uit Groot Mijdrecht opvangt. In de 
wintermaanden wordt het water weer geloosd op de Amstelboezem.
De onderzochte drie combinatievarianten zijn de volgende:
Variant 1: ‘Oostplas’
Variant 2: ‘De Slenk’
Variant 3: ’J-vormige plas’

Beoordeling combinatievarianten op voorwaarden Provinciale Staten
1 Duurzaam watersysteem
 In alle drie de varianten wordt de nadelige invloed van het brakke water op de polders in de 

omgeving van Groot Mijdrecht Noord grotendeels opgelost. 
 Daar staat in de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ tegenover dat de grote tegennatuurlijke 

peilfluctuaties problemen zullen veroorzaken met de waterkwaliteit in de nieuw aan te 
leggen plas. In de zomermaanden is er daardoor kans op algenbloei.
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 De peilfluctuatie in de ‘J-vormige plas’ is minder groot en meer natuurlijk van aard. 
 Alle combinatievarianten gaan in het oostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht Noord de 

bodemdaling tegen. In de variant ‘J-vormige plas’ geldt dat ook voor het zuidwestelijk deel 
van de polder.

2  Versterking natuurwaarden, realiseren ecologische verbinding
 In de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ zal zich door de grote peilfluctuatie geen riet 

ontwikkelen langs de oevers van de nieuwe plas. De kans is reëel dat in de zomer 
vegetatie op de oevers afsterft en algenbloei optreedt. In de variant ‘J-vormige plas’ is wel 
rietontwikkeling mogelijk langs de oevers en op verondiepte delen van de plas, maar het 
aantal hectares zal niet kunnen voldoen aan de opgave die de Groene Ruggengraat stelt. 

 De kans op algenbloei in deze plas is klein, maar er zijn ook bij de ‘J-plas’ nog onzekerheden 
over de natuurkwaliteit die zal ontstaan. 

 In de varianten ‘De Slenk’ en ‘J-vormige plas’ wordt een zone met een plasdraspeil aan-
gelegd tussen de Vinkeveense Plassen en de nieuwe plassen in Groot Mijdrecht Noord. 
Daar kan riet zich goed ontwikkelen.

 Bij alle drie varianten zal de natuur in de omgeving van Groot Mijdrecht flink verbeteren, 
omdat de ‘zoutschokken’ bijna of geheel zijn verdwenen. 

3  Voor tientallen jaren blijvende landbouwfunctie
 Landbouw blijft in alle drie varianten voor tientallen jaren mogelijk in het noordwesten van 

Groot Mijdrecht Noord.

4  Kosten
 Variant 1 ‘Oostplas’:  € 193,7 miljoen
 Variant 2 ‘De Slenk’:  € 189,0 miljoen
 Variant 3 ‘J-vormige plas’: € 246,1 miljoen
 Op dit moment is slechts € 63 miljoen met zekerheid beschikbaar. Er is voor geen van 
 de drie varianten voldoende zicht op sluitende financiering. Dit geldt met name voor de 
 J-variant omdat deze van de drie het meeste kost.

Betrokkenheid en mening van het rijk
Het rijk is de afgelopen jaren nauw bij het project Groot Mijdrecht Noord betrokken. 
Sinds 2007 is het een Randstad Urgent-project. Daarnaast is een aanvraag ingediend voor 
rijksfinanciering op basis van de Nota Ruimte-gelden (2007). In dat kader heeft het rijk advies 
gevraagd aan het College van Rijksadviseurs (CRA), vooral over de aspecten landschap en 
cultuurhistorie. Het ministerie van VenW heeft haar belangen verwoord in een ‘Pleitnota’ 
(juni 2008). 
 
Toetsing van de drie combinatievarianten aan de rijkscriteria laat zien dat de ‘J-vormige plas’ 
hier redelijk op scoort. Echter, ook over deze ‘J-plas’ zijn de rijkspartners weinig enthousiast, 
vooral omdat hij niet geschikt is voor de calamiteitenberging. Maar ook feit dat de ‘J-plas’ in 
landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht minder gunstig is, speelt een rol. 

Aanbevelingen
Op basis van voorgaande bevindingen zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
1. Nagaan of alle in potentie realistische, technische oplossingen nu in beeld zijn en op 

verantwoorde wijze zijn onderzocht. 
2. Nagaan welke landbouwgebieden en natuurgebieden in de omgeving het meest last hebben 

van het brakke water (zoutschokken) afkomstig uit Groot Mijdrecht Noord.
3. Nagaan welke mogelijkheden er (nog) zijn om met waterhuishoudkundige maatregelen in 

de boezem en de polders buiten Groot Mijdrecht de effecten van de zoutschokken in de 
omgeving te verzachten.

4. De problematiek van Groot Mijdrecht Noord op landelijk schaalniveau bezien: inbedden van 
het probleem in het geheel van landelijke vraagstukken over de zoetwatervoorziening van 
Nederland biedt een kans om op lange termijn, samen met het rijk, een oplossing te vinden. 
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1  Het vraagstuk

Na de ontginning voor de landbouw en later door de turfwinning ontstonden in West-
Nederland op vele plaatsen plassen. Ook in Groot Mijdrecht was dat het geval. In de 19e 
en 20e eeuw werden deze plassen drooggemalen en omgezet in landbouwgronden. Het 
droogmaken van de polder Groot Mijdrecht bleek erg moeilijk. Groot Mijdrecht is de diepste 
droogmakerij uit de wijde omgeving (waterpeil 6,70 m –NAP) en in een deel van de polder 
ontbreekt een afsluitende kleilaag. De polder heeft daardoor bijzondere kenmerken, onder 
meer dat er veel meer kwel is dan in de meeste andere polders. Om de polder droog te krijgen 
moest de bemalingscapaciteit sterk worden opgevoerd, met hoge kosten als gevolg. 

Er is niet alleen véél kwel in de polder Groot Mijdrecht, het kwelwater is ook brak doordat zout 
uit de ondergrond mee omhoog komt. Verder bevat het kwelwater fosfaat en ammonium. Het 
gemaal Winkel slaat het water uit op de Waver. Via de Amstel en het Noordzeekanaal vloeit het 
water uiteindelijk in de Noordzee.
Zolang het brakke en voedselrijke kwelwater alleen in deze wateren stroomt, vormt het 
geen groot probleem. In droge zomers echter moeten de polders in de omgeving van Groot 
Mijdrecht water uit de Amstelboezem inlaten om te voorkomen dat de waterstand in de sloten 
en plassen te ver zakt. Ze laten dan bij elkaar zoveel water in, dat de stroomrichting in de 
Amstel omdraait. Het brakke water stroomt dan niet meer af naar zee, maar gaat de andere 
kant op en komt in de polders in de omgeving van Groot Mijdrecht terecht, met ecologische 
en economische schade tot gevolg. Door de diepe ligging van Groot Mijdrecht zijgt bovendien 
veel water uit omliggende gebieden (zoals de Vinkeveense Plassen) weg. Als gevolg hiervan 
moet er veel water worden ingelaten om deze gebieden op peil te houden. De Commissie 
Remkes concludeert dan ook dat de aandacht zich terecht richt op de polder Groot Mijdrecht 
en dat Groot Mijdrecht veel kosten afwentelt op de omgeving en het milieu.

Figuur 1: Gebied (met geel aangeduid) waar in de droge zomer van 2003 meer dan 50 procent van 
het slootwater bestond uit uitslagwater van de polder Groot Mijdrecht.
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Figuur 1 laat zien dat het water uit Groot Mijdrecht in een droge zomer ver kan doordringen in 
de polders in de omgeving.

In de polder Groot Mijdrecht zelf is de maaivelddaling het grootste probleem. Vooral de 
veengronden in het oostelijk en zuidwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord, maar ook in 
Groot Mijdrecht Zuid klinken in door ontwatering. Het maaiveld daalt daardoor en het is 
steeds moeilijker om de gronden droog te houden. Op termijn is landbouw in het oostelijk 
en het zuidwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord hierdoor niet meer mogelijk. In het 
noordwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord bestaat de bodem voor een deel uit klei. 
Daar is bodemdaling een minder groot probleem.

Metingen laten zien dat het maaiveld in de polder Groot Mijdrecht Noord tussen 1865 en 1902 
met 1 tot 2 meter is gedaald. Tussen 1902 en 1955 was de daling minder (decimeters). In het 
westelijk deel daalde het maaiveld tussen 1955 en 2004 nog maar weinig (centimeters). In het 
oostelijk deel daarentegen daalt de bodem verder (decimeters) (Mankor et al, 2008).

Hiermee zijn de twee grootste problemen benoemd:
– De nadelige invloed van het brakke en voedselrijke water uit Groot Mijdrecht op de 

omliggende polders. 
– De daling van het maaiveld in Groot Mijdrecht zelf en het daardoor natter worden van de 

gronden. In Groot Mijdrecht Noord speelt dat vooral in het oostelijk en zuidwestelijk deel.
 
Daarnaast zijn er nevenproblemen die samenhangen met de klimaatverandering. 
De verzilting van het oppervlaktewater neemt in heel West-Nederland toe, deels onder invloed 
van de klimaatverandering. Het water uit Groot Mijdrecht versterkt dit probleem wanneer in 
droge perioden zoet water vanuit het IJsselmeer via de Amstel naar West-Nederland wordt 
gevoerd. Het brakke water uit Groot Mijdrecht dat in Amstelwater zit, wordt dan doorgeduwd 
in zuidelijke richting. Als gevolg van de klimaatverandering zullen droge perioden vaker 
optreden.
De klimaatverandering brengt ons ook vaker extreem natte perioden. Er zal daardoor meer 
kans zijn op wateroverlast en die kans wordt nóg groter door de voortgaande bodemdaling. 
Er is dan ook behoefte aan geschikte locaties om tijdelijk water uit de boezem op te slaan. 
Groot Mijdrecht zou een mogelijke locatie kunnen zijn.

Een ander nevenprobleem is de instabiliteit van de slootkanten. Door sterke kwel via 
zogenaamde ‘wellen’ kunnen slootkanten in het water afschuiven.



2  De opgave

2.1 Inleiding

Provinciale Staten hebben in hun opdracht om te zoeken naar een combinatievariant harde 
randvoorwaarden meegegeven. 
Daarnaast heeft de projectgedeputeerde met het ministerie van VenW een aanvraag opgesteld 
voor rijksfinanciering op grond van de Nota Ruimte-gelden, én een contract in het kader van 
Randstad Urgent. In dit kader is er een ‘Pleitnota’ door het ministerie van VenW opgesteld en 
heeft het ministerie van VROM een advies gevraagd aan het College van Rijksadviseurs. 
Alle hierbij gehanteerde randvoorwaarden en criteria zijn van belang bij het besluit van de 
betrokken ministeries of zij meebetalen aan de combinatievariant.

2.2 Opdracht van Provinciale Staten

In de afgelopen jaren zijn op basis van een aantal bouwstenen zes strategieën opgesteld die 
de problematiek van de polder Groot Mijdrecht in meerdere of mindere mate zouden kunnen 
oplossen.
Dat waren ‘Niets doen’, ‘Plan De Venen’, ‘Technieken’, ‘Meegroeien’, ‘Ophogen’ en ‘Plas’.

Op 8 december 2008 hebben Provinciale Staten geconcludeerd dat de opgestelde strategieën 
onvoldoende perspectief bieden op het behalen van de doelen en/of dat ze onbetaalbaar zijn.
Provinciale Staten hebben vervolgens besloten tot het opstellen van een combinatievariant, 
onder vier kaderstellende randvoorwaarden:
1. Een zo duurzaam mogelijk watersysteem. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterpeil in 

een nader te bepalen deel van de polder wordt verhoogd.
2. Versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding tussen Botshol en 

de (nog te ontwikkelen) natuur in Marickenland. 
3. Een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder.
4. Zicht op financiële dekking.

Het geheel van deze vier randvoorwaarden bepaalde de ruimte waarbinnen is gezocht naar 
oplossingen voor de problematiek in Groot Mijdrecht. 

2.3 Invulling randvoorwaarde 1: duurzaam watersysteem

Zowel Provinciale Staten als het rijk benadrukken dat het te ontwerpen watersysteem een 
oplossing moeten bieden voor de problemen van nu en in de toekomst. Provinciale Staten 
willen een duurzaam watersysteem.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft voor de invulling van het begrip ‘duurzaam 
watersysteem’ de volgende nadere hydrologische uitgangspunten geformuleerd:
1. Oplossen van de brakwaterproblematiek die ontstaat door het uitslaan van water uit Groot 

Mijdrecht Noord op de boezem van Amstelland.
2. Een nieuw ontworpen watersysteem in Groot Mijdrecht Noord moet geen waterkwaliteits- of 

waterkwantiteitsproblemen introduceren.
3. De functies van het gebied kunnen worden gefaciliteerd zonder verdere peilverlaging.
4. Geen afwenteling van problemen op aangrenzende systemen.
5. Een werkbare nieuwe beheersituatie.

Deze opvatting van het begrip duurzaam watersysteem is binnen dit onderzoek leidend 
geweest bij het zoeken naar oplossingen.
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2.4 Invulling randvoorwaarde 2: versterking natuurwaarden

Provinciale Staten stellen als randvoorwaarde dat de natuurwaarden in het projectgebied 
worden versterkt en een verbinding wordt gemaakt tussen Botshol en de (nog te ontwikkelen) 
natuur in Marickenland.

In ‘Plan de Venen’, een belangrijk convenant (1998) dat is ondertekend door drie ministeries, 
drie provincies, elf gemeenten, vier waterschappen en zes maatschappelijke organisaties, 
is afgesproken om in het oostelijk deel van Groot Mijdrecht Noord natuur te ontwikkelen 
(395 ha) met het doel het bestaande natuurgebied van Botshol en de Vinkeveeense Plassen 
uit te breiden. Het gaat om de ontwikkeling van een nat laagveencomplex met allerlei 
verlandingsvegetaties, natte schraallanden, ruigten, rietlanden en struweelbos.
Deze opgave is een invulling van ‘De Groene Ruggengraat’, die een onderdeel vormt van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De Groene Ruggengraat is een zone die van het zuidwesten 
naar het noordoosten door Nederland loopt. Bestaande natuurgebieden worden in deze 
zone versterkt en met elkaar verbonden. Allerlei planten en dieren kunnen zich via de 
verbindingszone van het ene naar het andere gebied verplaatsen en hebben daardoor meer 
kans om te overleven. Botshol en de Vinkeveense Plassen maken deel uit van de Groene 
Ruggengraat. 

In het ‘Herijkt Plan De Venen 2007’ is door Provinciale Staten voor Groot Mijdrecht Noord 
vastgelegd dat de afspraken voor natuurontwikkeling in het oostelijk deel gehandhaafd blijven 
en als uitvoeringsvraag aan de Verkenning Groot Mijdrecht Noord worden meegegeven. Voor 
het westelijk deel ligt nog het vraagstuk van 190 ha natuur die nog niet is begrensd. 
Het ‘Herijkt Plan de Venen 2007’ bevestigt hierover het standpunt van het Algemeen bestuur 
van de Stichting ontwikkeling De Venen uit 2000, wat betekent handhaving van de landbouw in 
dit gebied tot 2012. Besluitvorming vindt dan plaats op basis van een evaluatie (in 2012). 
Op basis van grondverwerving en de belangstelling voor particulier natuurbeheer wordt 
tussentijds (2004 en 2008) bezien of er in het westelijk deel van Groot Mijdrecht Noord al 
eerder een definitieve verdeling tussen natuur en blijvende landbouw mogelijk is.

Wanneer in Groot Mijdrecht Noord een plas wordt aangelegd moet deze een ‘goede 
ecologische toestand’ hebben. Dit is een opgave die voortvloeit uit de Europese Kaderrichtlijn 
Water.

2.5 Invulling randvoorwaarde 3: een blijvende landbouwfunctie

Provinciale Staten stellen als randvoorwaarde dat voor de komende tientallen jaren een 
blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder mogelijk moet zijn.

In het noordwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord ligt het beste landbouwgebied (meest 
kleiige bodem) en zijn de kansen voor een gezonde landbouw ook het grootst. Grond die 
vrijkomt bij de inrichting van een plas of natuurgebied elders in de polder, kan worden gebruikt 
om het maaiveld in het landbouwgebied plaatselijk op te hogen. In alle varianten wordt ervan 
uitgegaan dat in dit noordwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord de landbouw blijft bestaan. 
In het zuidwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord zijn de kansen voor gezonde landbouw 
kleiner. Het ligt voor de hand om daar de voor het westelijk deel geldende opgave van 190 ha 
natuurontwikkeling uit te voeren. 

In het oostelijk deel van Groot Mijdrecht Noord is de situatie voor de landbouw het slechtst en 
door de aanhoudende bodemdaling verslechtert zij nog verder. Daar komt bij dat in het reeds 
vastgestelde Plan De Venen voor dit deel van de polder een akkoord is bereikt over vernatting 
en natuurontwikkeling.



2.6 Invulling randvoorwaarde 4: zicht op financiële dekking

De rechtstreekse kosten zijn kosten die (door allerlei partijen) moeten worden gemaakt om de 
varianten te verwezenlijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om aankoop van gronden en woningen, 
het afgraven en ophogen van de grond en het aanleggen van dijken. Bij de te kiezen variant 
moeten zowel de kostenposten als een indicatie van de financiële bijdrage van de verschillende 
partijen (kostendragers) inzichtelijk worden gemaakt. Provinciale Staten hebben aangegeven 
dat er voor de te kiezen variant voldoende zicht moet zijn op financiële dekking van de totale 
plankosten.

2.7 Rijksdoelen 

Het rijk heeft aangegeven financieel te willen bijdragen aan de toekomstige inrichting van 
Groot Mijdrecht Noord, mits de gekozen strategie duurzaam is en past binnen gestelde 
rijksdoelen en -criteria. 

Nota Ruimte
In maart 2007 heeft de provincie Utrecht een aanvraag ingediend voor Nota Ruimte-gelden in 
de verwachting dat het project Groot Mijdrecht Noord van nationaal belang zou kunnen zijn. 
Het project zou immers kunnen bijdragen aan een groot aantal Nota Ruimte-doelen en zou 
daarmee een voorbeeldfunctie kunnen hebben. 

Doelen uit Nota Ruimte (2005)
– robuust watersysteem 
– water als ordenend principe
– remming bodemdaling 
– toepassing ‘functie volgt peil’ 
– vermindering risico’s wateroverlast en watertekort
– verbetering waterkwaliteit 
– ontwikkeling robuuste natuur 
– versterking vestigingsklimaat Randstad
– realisatie van een woon- en werklandschap waar ruimtelijke kwaliteit voorop staat 

Randstad Urgent
Groot Mijdrecht Noord is een (kandidaat)project voor Randstad Urgent. In oktober 2007 
is hiervoor op bestuurlijk niveau door rijk en provincie een convenant ondertekend. In dit 
convenant zijn ijkmomenten opgenomen voor het te nemen besluit over de ruimtelijke 
strategie voor Groot Mijdrecht Noord en voor het vaststellen van het vervolgtraject.

Advies College van Rijksadviseurs (CRA) en Pleitnota VenW
Vanwege de aanvraag voor de Nota Ruimte-gelden en de status van Randstad Urgent-project, 
heeft het ministerie van VROM aan het College van Rijksadviseurs gevraagd in te gaan 
op de landschappelijke en architectonische aspecten van de variant ‘plas’ en op concrete 
mogelijkheden voor kwaliteitsborging. Dit advies (oktober 2008) is door het ministerie van 
VROM overgenomen en aan de provincie Utrecht toegestuurd (december 2008).
Het CRA en het ministerie van VenW hebben criteria opgesteld die ingaan op de 
klimaatbestendigheid van de oplossingsstrategie, de zoutproblematiek en de bodemdaling. 
Verder is de mogelijkheid van calamiteitenberging voor VenW van belang. Het CRA heeft ook 
criteria voor het landschap, de cultuurhistorie en de recreatie benoemd.

De opgave  |  11
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3  De werkwijze

3.1 Het opstellen van de drie combinatievarianten

Provinciale Staten hebben gevraagd om een ‘combinatievariant’ te ontwikkelen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van onderdelen van de zes oplossingsstrategieën die in een eerdere fase zijn 
opgesteld. 

Het opstellen van de combinatievariant(en) heeft twee stappen doorlopen: ten eerste een 
oplossing bedenken die de belangrijkste problemen zou aanpakken, namelijk de zoutschokken 
in de omgeving van Groot Mijdrecht en de daling van het maaiveld. Als tweede stap is bekeken 
of in de oplossingen die uit stap één naar voren kwamen ook de ecologische opgave kan 
worden ingevuld en of ze kunnen voldoen aan de criteria en wensen van het rijk. 

Het ‘niet afwentelen op de omgeving’ woog bij het opstellen van de combinatievarianten 
zwaar. Technische oplossingen die wellicht ook mogelijk zijn om het brakke kwelwater ‘kwijt 
te raken’ (pijpleiding, zuiveren), zijn beschouwd als niet duurzaam, en zijn daarom niet 
meegenomen.

In eerste instantie is bekeken of de problemen kunnen worden opgelost met maatregelen die 
zich beperken tot de oostelijke helft van de polder Groot Mijdrecht Noord. Daar is de situatie 
voor de landbouw het slechtst en door de aanhoudende bodemdaling wordt hij steeds slechter. 
Daarbij zijn voor dit deel van de polder in het reeds vastgestelde Plan De Venen doelen 
bepaald voor een te realiseren vernatting en natuurontwikkeling. Zo ontstonden eerst de 
varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’. Toen deze plassen te klein bleken, is het westelijk deel van 
Groot Mijdrecht Noord erbij betrokken, wat leidde tot de ‘J-vormige plas’. In het westelijk deel 
en vooral in het noordwestelijke deel van de Groot Mijdrecht Noord zijn de vooruitzichten voor 
de landbouw beter. 

Variant 1 ‘Oostplas’
De eerste oplossing is de aanleg van een plas in het oostelijk deel van de polder. Die plas 
vangt het brakke water in de zomermaanden op, zodat dan geen brak water meer in de 
Amstelboezem terechtkomt en de polders in de omgeving zoet water kunnen inlaten.
In de wintermaanden of tijdens perioden met veel neerslag wordt dit brakke water uit de plas 
op de Amstelboezem uitgemalen en kan het snel afstromen naar zee.
Zie voor  variant 1: Kaart ‘Oostplas’ pagina 15.

Variant 2 ‘De Slenk’
Voor deze variant is onderzocht of de hoeveelheid water die in de zomer moet worden 
opgevangen, kan worden verminderd. Dat kan als de delen van de polder met zoet kwelwater 
(die zijn er namelijk ook) worden afgescheiden van de rest van de polder. Dit zoete kwelwater 
vormt geen probleem voor de waterkwaliteit van de Amstelboezem en kan het hele jaar 
door worden geloosd. Door het brakke van het zoete kwelwater te scheiden, vermindert de 
hoeveelheid brak water die in de zomer moet worden opgeslagen. Het zoutgehalte wordt 
daarentegen hoger.
Zoet water kwelt vooral en in grote hoeveelheden op in een smalle zone langs de Vinkeveense 
Plassen. Dat water is rechtstreeks afkomstig uit deze plassen. 
In variant 2 ‘De Slenk’ is de nieuwe plas die in het oostelijk deel is gedacht, smaller gemaakt, 
zodat hij niet meer de zone met zoete kwel langs de Vinkeveense Plassen overlapt.
In de zone met de zoete kwel wordt een plasdraspeil gehandhaafd. Dit peil is lager dan het peil 
in de nieuw aan te leggen plas aan de westzijde en in de Vinkeveense Plas aan de oostzijde. 
De zoetekwelzone ligt er als een slenk tussenin. Vandaar de naam van deze variant.
Behalve in de genoemde zone zijn er ook andere delen in het noordwesten van Groot 
Mijdrecht Noord én in Groot Mijdrecht Zuid waar zoete kwel voorkomt. Het oppervlaktewater 
in deze delen zal met dammen worden afgescheiden van de rest van de polder en het zoete 
water wordt dan met een apart gemaal uitgemalen op het boezemwater.
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Modelberekeningen aan beide varianten laten zien dat de fluctuatie van het waterpeil in de 
nieuwe plas zeer groot is, ongeveer 1 meter (zie bijlage 1). Erger nog is het feit dat de fluctuatie 
tegennatuurlijk is: het water staat namelijk laag in de winter en hoog in de zomer wanneer het 
brakke water moet worden opgevangen. Pas als een periode aanbreekt met veel neerslag kan 
het brakke water worden uitgemalen naar de Amstel en zakt het waterpeil in de plas weer. De 
natuur aan de oevers van deze plassen kan zich moeilijk aanpassen aan een tegennatuurlijke 
peilfluctuatie. De plassen zullen ecologisch arm zijn, met een slechte oeverbegroeiing die 
iedere zomer deels afsterft bij het stijgen van het waterpeil.
De plassen uit varianten 1 en 2 werken op zich wel goed voor het oplossen van het 
brakwaterprobleem in de omgeving van Groot Mijdrecht Noord, maar introduceren zelf een 
nieuw probleem. De plassen worden namelijk in ecologisch opzicht slecht. 
Zie voor variant 2: Kaart 2 ‘De Slenk’, pagina 18.

Variant 3 ‘De J-vormige plas’
In deze variant is onderzocht of een meer natuurlijke peilfluctuatie is te bereiken door de plas 
groter te maken. Dat is mogelijk door de plas aan de zuidwestkant uit te breiden. Daar liggen 
de natste gronden met de sterkste brakke kwel. In zo’n grotere plas is de fluctuatie inderdaad 
natuurlijker. De uitgebreide plas is J-vormig. Hieraan is de naam van deze variant ontleend.
Zie voor variant 3: Kaart 3 ‘J-vormige plas’, pagina 21.

3.2 Het berekenen en beoordelen van de effecten

Voor de drie combinatievarianten zijn diverse modelstudies uitgevoerd. Bij het beoordelen van 
de effecten is externe deskundigheid ingeschakeld (zie bijlage 2).

In eerste instantie is de grondwaterstroming modelmatig doorgerekend. Op basis van de 
uitkomsten van deze studie is vervolgens een waterbalansmodel ingezet om de peilfluctuaties 
en de fosfaat- en chloridegehaltes in het water van de nieuw aan te leggen plassen te 
berekenen.

Kwaliteitsborging
Om de problematiek van dichtheidsverschillen in de grondwatermodellen (verschil tussen zout 
en zoet grondwater) goed mee te nemen, is de hulp ingeroepen van de Technische Universiteit 
Delft. Adviesbureau Witteveen en Bos is ingeschakeld om het waterbalansmodel te valideren.

Beoordeling
Voor de ecologische en hydrologische beoordeling van de effecten van de wisselende 
waterpeilen en de te verwachten fosfaat- en chloridegehaltes van het water in de nieuwe 
plassen, zijn de volgende adviesbureaus en organisaties ingeschakeld: Adviesbureau Witteveen 
en Bos, Adviesbureau Grontmij, Universiteit Utrecht, Radbout Universiteit Nijmegen, 
Staatsbosbeheer, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, ecologen en hydrologen van de provincie 
Utrecht.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de personen die de (hydro-)ecologische beoordeling hebben 
uitgevoerd.
 



4 Bevindingen

4.1 Effecten van de drie varianten 

Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van de effecten van de drie combinatievarianten. 
Bijlage 1 geeft een tabel waarin de effecten beknopt zijn weergegeven. 

4.1.1 Variant 1 ‘Oostplas’

Kaart 1: ‘Oostplas’

Variant ‘Oostplas’: samenvattende toetsing aan randvoorwaarden Provinciale Staten

Duurzaam watersysteem:
Zoutschokken in omgeving verdwijnen grotendeels, ecologisch grote winst in polders in 
omgeving. Bodemdaling wordt in oostelijk deel gestopt, maar gaat in westelijk deel verder (is 
in het noordwestelijk deel gering).
Versterking natuur:
Plas voldoet niet aan ecologische opgave, met grote kans op algenbloei.
Blijvende landbouw:
Landbouw kan in het westelijk deel blijven. 
Kosten: 
€ 193,7 miljoen.
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Korte omschrijving variant
De ‘Oostplas’ heeft een oppervlak van 390 ha. Het overschot aan brak water uit heel Groot 
Mijdrecht (inclusief Zuid) wordt in de zomermaanden (april-augustus) opgeslagen in deze 
plas, zodat het niet op de boezem hoeft te worden geloosd. Om ruimte te krijgen voor de 
opslag van dit water wordt de plas in de wintermaanden en in het voorjaar gedeeltelijk 
leeggemalen. Via de Amstelboezem wordt het brakke water dan snel naar zee afgevoerd. 

Beschrijving aan de hand van randvoorwaarden Provinciale Staten

1 Duurzaam watersysteem
De nadelige invloed van het brakke water in de polders in de omgeving van Groot Mijdrecht 
Noord is grotendeels opgelost.
In de aan te leggen plas ontstaan forse peilfluctuaties (gemiddeld 1,1 m), en een 
tegennatuurlijk peilverloop, dat in de zomermaanden oploopt van laag naar hoog.
De aan te leggen ‘Oostplas’ grenst aan de Vinkeveense Plassen, waarin het waterpeil veel 
hoger staat dan in de ‘Oostplas’. Water dat uit de Vinkeveense Plassen wegzijgt, kwelt 
in de ‘Oostplas’ op, vooral wanneer het peil in de ‘Oostplas’ laag is. Het grondwater dat 
door de veenrijke bodem stroomt, neemt veel fosfaat op, waardoor de ‘Oostplas’ sterk met 
voedingstoffen zou worden belast. Dit effect kan worden voorkomen door bij de aanleg van de 
plas de voedselrijke toplaag (bouwvoor) te verwijderen en de nieuwe plasbodem af te dekken 
met een 0,5 m dikke laag ijzerhoudend zand. Hierdoor wordt de fosfaatbelasting van de plas 
via de kwelstroom beperkt. Tijdens de zomermaanden is de belasting met fosfaat echter toch 
groot, doordat dan al het water uit het overige deel van Groot Mijdrecht Noord in de plas 
wordt gemalen. Er is dan ook grote kans op algenbloei.
Doordat de bodem in het oostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht Noord onder water 
komt, wordt verdere bodemdaling grotendeels tegengegaan. 

2 Versterking natuurwaarden, realiseren verbinding
De grote tegennatuurlijke fluctuatie van het waterpeil is slecht voor de planten aan de oevers 
van de plas. In het voorjaar staan de oevers droog en kunnen planten kiemen en gaan 
groeien. Dat zullen vooral de algemene pionierplanten zijn. In de loop van de zomer stijgt het 
water. De meeste plantensoorten kunnen daar niet tegen; ze sterven af. De planten die wel 
tegen het hoge peil bestand zijn, zullen niettemin een hoge stress ondervinden. Deze zullen 
zich dan ook niet sterk uitbreiden. Riet kan niet tegen de onnatuurlijke peilfluctuatie en de 
verwachting is dan ook dat er geen uitgebreide rietoevers zullen ontstaan. Wel zijn oevers met 
mattenbiezen en liesgras te verwachten én planten die zowel onder als boven water kunnen 
groeien, zoals veenwortel en gele plomp. 

In de zomer wordt het water uit de rest van de polder Groot Mijdrecht Noord en Zuid in de 
plas gepompt. Dat water zal worden gedefosfateerd, maar het fosfaatgehalte kan niet worden 
teruggebracht tot nul. En doordat het om een grote hoeveelheid water gaat komt er een flinke 
vracht fosfaat in de plas terecht. Juist in de zomer (hoge temperatuur, veel zonlicht) is er een 
gerede kans dat als gevolg van de fosfaatbelasting toch algenbloei gaat optreden in de plas. 
De kans daarop kan worden ingeperkt door bij aanleg van de plas de voedselrijke bovenlaag 
af te graven en een zandlaag van een halve meter dikte aan te brengen in de plas. De kalk en 
met name het ijzer dat in die zandlaag zit (of wordt toegevoegd) kunnen de ontwikkeling van 
algenbloei tegengaan. De extra hoeveelheid voedingsstoffen in het water, die het gevolg is 
van het rotten van oeverplanten die na peilverhoging afsterven, kan ook leiden tot algenbloei. 
Verder bestaat de mogelijkheid dat in de meest intensieve kwelzone langs de Vinkeveense 
Plassen met het kwelwater fosfaat door de zandlaag heen komt en in de plas terechtkomt. 
De combinatie van plantenrot, fosfaatrijk kwelwater en fosfaathoudend ingepompt water, 
maakt de kans op algenbloei reëel. 
Als de algenbloei kan worden beteugeld, kunnen in de nieuwe plas waardevolle waterplanten 
groeien. De kans op algenbloei is echter groot en wordt de plas eenmaal door overmatige 
algenbloei geplaagd, dan is het moeilijk om weer helder water terug te krijgen.



In deze variant komt de verlangde natuurverbinding tussen Botshol en Marickenland niet tot 
stand, doordat de plas onvoldoende natuurwaarde heeft en ook niet de juiste soort natuur 
oplevert.

3 Voor tientallen jaren blijvende landbouwfunctie
De landbouw kan in het noordwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord voor tientallen jaren 
blijven voortbestaan. In het noordwestelijk deel ligt het beste landbouwgebied (meest kleiige 
bodem) en zijn de kansen voor een gezonde landbouw ook het beste. Grond die vrijkomt 
bij inrichting van een plas of natuurgebied kan gebruikt worden om het maaiveld in het 
landbouwgebied plaatselijk op te hogen. In het noordwestelijk deel liggen veertien bedrijven, 
variërend van hobbyboeren tot enkele grote bedrijven met een goed toekomstperspectief. 
In het zuidwesten zijn de kansen voor gezonde landbouw kleiner dan in het noordwestelijk 
deel. Het ligt voor de hand om daar de liggende opgave van 190 ha natuur te realiseren.

4 Kosten
Variant 1 ‘Oostplas’: € 193,7 miljoen (zie hoofdstuk 5 voor nadere onderbouwing hiervan). 

Overige aspecten

Bewoning
Bij uitvoering van de variant ‘Oostplas’ moeten 32 woningen wijken voor de aanleg van de plas. 
Op kleine schaal kan de sloop van woningen wellicht worden gecompenseerd, bijvoorbeeld 
door bestaande lintbebouwing te verdichten en woningen op dijkhoogte te bouwen langs de 
nieuw aan te leggen dijk. In het gehele westelijk deel van de polder Mijdrecht Noord kunnen de 
woningen blijven.

Landschap
De aan te leggen dijken tasten de landschappelijke eenheid van Groot Mijdrecht Noord aan. 
Maar doordat de nieuwe dijk in de variant ‘Oostplas’ de al bestaande lijnen volgt, valt de 
aantasting mee in vergelijking met de andere varianten. 

Cultuurhistorie
Hoewel het noordelijk deel van Groot Mijdrecht Noord open blijft (landbouwgebied), wordt het 
vrije schootsveld vanaf Fort In de Waver/Botshol doorbroken door de nieuwe dijk. 

Recreatie
Bij deze variant zijn met enige technische voorzieningen mogelijkheden aanwezig voor 
aansluiting van de plas op het netwerk recreatievaart. De nieuwe plas is waarschijnlijk weinig 
aantrekkelijk voor recreanten vanwege:
– de slechte waterkwaliteit 
– het ontbreken van waterplanten 
– weinig oeverbegroeiing.
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4.1.2 Variant 2 ‘De Slenk’

Kaart 2: ‘De Slenk’

Variant ‘De Slenk’: samenvattende toetsing aan randvoorwaarden Provinciale Staten

Duurzaam watersysteem:
Zoutschokken in omgeving verdwijnen grotendeels, ecologisch grote winst in polders in de 
omgeving. Bodemdaling wordt in oostelijk deel gestopt, maar gaat in westelijk deel verder (is 
in het noordwestelijk deel gering).
Versterking natuur:
Plas voldoet niet aan ecologische opgave, met grote kans op algenbloei.
Blijvende landbouw:
Landbouw kan in het westelijk deel blijven.
Kosten: 
€ 189,0 miljoen.

Korte omschrijving variant
In deze variant wordt net als bij variant 1 in Groot Mijdrecht Noord een nieuwe plas aangelegd. 
Het verschil is dat deze plas bij variant ‘De Slenk’ smaller is en dat tussen de nieuwe plas en 
de Vinkeveense Plassen een brede strook wordt ingericht met een plasdraspeil. Er ontstaat dus 
een zone met een laag peil tussen twee plassen met een hoog peil, de zogenaamde ‘Slenk’.
‘De Slenk’ heeft hydrologische twee voordelen. Er kwelt veel zoet water op dat afkomstig is uit 
de Vinkeveense Plassen. Dit water hoeft in de zomer niet te worden opgeslagen in de nieuwe 
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plas, maar kan altijd op de boezem worden uitgemalen. De fosfaatbelasting van de nieuwe plas 
is hierdoor lager dan bij de eerste variant. 

Beschrijving aan de hand van randvoorwaarden Provinciale Staten

1 Duurzaam watersysteem
De nadelige invloed van het brakke water in de polders in de omgeving van Groot Mijdrecht 
Noord is grotendeels opgelost.
De plas wordt (net als in de variant ‘Oostplas’) in de zomermaanden gevuld met het overschot 
aan brak water dat in deze periode niet op de boezem kan worden uitgeslagen. In de winter 
zakt het peil weer geleidelijk tot een laag niveau. Ook in deze variant ontstaat dus een 
tegennatuurlijk peilverloop. 
De hoeveelheid water die in de plas moet worden opgeslagen is door de aanwezigheid van 
de slenk kleiner dan bij de variant ‘Oostplas’. Het positieve effect hiervan wordt echter teniet 
gedaan doordat het oppervlak van de plas kleiner is.
Doordat de bodem in het oostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht Noord onder water 
komt, wordt verdere bodemdaling grotendeels tegengegaan. 

2 Versterking natuurwaarden, realiseren verbinding
De fluctuatie van het waterpeil is ook bij deze variant tegennatuurlijk en nog iets groter dan bij 
de eerste variant (1.2 m). Daarbij komt dat bij deze variant het water in de zomer sneller stijgt 
dan bij de eerste variant. Het zoutgehalte van de plas is ook hoger.
Deze omstandigheden leiden ertoe dat oeverplanten het nog moeilijker hebben dan bij de 
eerste variant. Rietgroei zal beperkt zijn en ook hier zijn pionierplanten te verwachten. In 
de zomer zal ook bij deze variant waarschijnlijk het grootste deel van de oeverbegroeiing 
afsterven. 

Ook in deze variant komt in de zomer een flinke vracht fosfaat in de plas terecht, ondanks 
de defosfatering van het ingepompte water. Deze fosfaatbelasting kan in combinatie met de 
toevoer van voedingsstoffen die in de zomer vrijkomen na het afsterven van oeverplanten, 
leiden tot algenbloei. In deze variant is ook het Cl-gehalte in de plas hoger. Omdat grotere 
watervlooien hier niet tegen kunnen, wordt de kans op algenbloei nog groter en kunnen ook 
zoutminnende algen gaan groeien. 
De kans op algenbloei is in te perken door bij aanleg van de plas de voedselrijke bovenlaag af 
te graven en een laag van een halve meter kalk- en ijzerhoudend zand aan te brengen op de 
bodem van de plas. 
Als de algenbloei kan worden beteugeld, kunnen zich vanwege het relatief hoge zoutgehalte 
in de plas waardevolle brakwaterplanten ontwikkelen (zoals kranswieren, aarvederkruid en 
fonteinkruidsoorten). De kans op algenbloei is echter groot (groter dan bij de eerste variant) 
en als algenbloei eenmaal optreedt, is het moeilijk om het water weer helder te krijgen.

Als de bovengrond in de slenk (zone met plasdraspeil) wordt afgegraven is de kans groot, 
dat hier een gezond ecosysteem komt, met veel riet. Voorwaarde is wel dat de bouwvoor 
tot de juiste diepte wordt weggegraven. Het gaat dan over 155 ha. Dat is veel minder dan de 
natuuropgave ten behoeve van de Groene Ruggengraat en de EHS (390 ha in oostelijk deel en 
190 ha in westelijke deel).

De natuurverbinding tussen Botshol en Marickenland komt door deze variant deels tot stand 
door de goede ontwikkelingsmogelijkheden voor riet in het slenkgedeelte. De nieuwe plas 
levert onvoldoende natuurwaarde en heeft niet de juiste soort natuur om een bijdrage aan de 
verbinding te leveren.

3 Voor tientallen jaren blijvende landbouwfunctie
De landbouw kan in het noordwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord tientallen jaren 
voortbestaan. In het noordwestelijk deel ligt het beste landbouwgebied (meest kleiige bodem) 
en zijn de kansen voor een gezonde landbouw ook het beste. Grond die vrijkomt bij inrichting 
van een plas of natuurgebied kan worden gebruikt om het maaiveld in het landbouwgebied 
plaatselijk op te hogen.
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In het noordwestelijk deel liggen veertien bedrijven, variërend van hobbyboeren tot enkele 
grote bedrijven met een goed toekomstperspectief. De melkveehouderij is de belangrijkste 
productietak in het gebied.

In het zuidwesten zijn de kansen voor gezonde landbouw kleiner. Het ligt voor de hand om 
daar de opgave te realiseren om in het westelijk deel nog 190 ha natuur te realiseren.

4 Kosten
Variant 2 ‘De Slenk’: € 189,0 miljoen (zie voor onderbouwing hiervan hoofdstuk 5).

Overige aspecten

Bewoning
Bij de variant ‘De Slenk’ moeten 32 woningen wijken voor de aanleg van de plas en de 
slenk. Bijvoorbeeld door het verdichten van bestaande lintbebouwing en door woningen op 
dijkhoogte te bouwen langs de aan te leggen dijk, kan de sloop van woningen op kleine schaal 
wellicht worden gecompenseerd. In de slenk is geen bewoning mogelijk, wel aan de randen 
ervan.
In het gehele westelijk deel kunnen de woningen blijven.

Landschap
De nieuwe dijken tasten de landschappelijke eenheid van Groot Mijdrecht Noord aan. Dat 
geldt vooral voor de dijk die nieuwe plas van de slenk scheidt, al volgt deze dijk wel enigszins 
de waaierstructuur. De versnippering van het landschap neemt duidelijk toe.

Cultuurhistorie
Hoewel het noordelijk deel open blijft (landbouwgebied), wordt ook in deze variant het vrije 
schootsveld vanaf Fort In de Waver/Botshol doorbroken door een dijk. 

Recreatie
Met enige technische voorzieningen zijn mogelijkheden aanwezig voor aansluiting van de 
plas bij het netwerk recreatievaart. Ook hier is de nieuwe plas echter waarschijnlijk weinig 
aantrekkelijk voor recreanten vanwege:
– de slechte waterkwaliteit 
– het ontbreken van waterplanten 
– weinig oeverbegroeiing.



4.1.3 Variant 3 ‘J-vormige plas’

Kaart 3: ‘J-vormige plas’ 

Variant ‘J-vormige plas’: samenvattende toetsing aan randvoorwaarden Provinciale Staten

Duurzaam watersysteem:
Zoutschokken in omgeving verdwijnen grotendeels, ecologisch grote winst in polders in 
de omgeving. Bodemdaling wordt in oostelijk en zuidwestelijk deel gestopt, maar gaat in 
noordwestelijk deel in geringe mate verder.
Versterking natuur:
Kwaliteit natuur: voldoet hoogst waarschijnlijk aan ecologische opgave, mits goed uitgevoerd.
Kwantiteit natuur: voldoet niet aan het aantal hectares moerasnatuur.
Blijvende landbouw:
Landbouw kan in het noordwestelijk deel blijven. 
Kosten:
 € 246,1 miljoen.

Werking variant
Deze variant lijkt op de variant ‘De Slenk’. Het plasoppervlak is echter aanzienlijk vergroot 
door ook het zuidwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord als deel van de plas in te richten.
Door het grotere oppervlak van de plas stijgt het waterpeil minder snel als in de zomer brak 
water moet worden opgeslagen. Bovendien verdampt vanuit de grotere plas meer water 
waardoor de buffercapaciteit toeneemt. Door dit alles zijn de peilfluctuaties in de ‘J-vormige 
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plas’ minder sterk dan in de twee eerder beschreven varianten. De peilfluctuatie heeft een 
minder tegennatuurlijk karakter.

Beschrijving aan de hand van randvoorwaarden Provinciale Staten

1 Duurzaam watersysteem
Uit de berekeningen blijkt dat met de ‘J-plas’ alleen in natte perioden water naar de boezem 
wordt afgevoerd. Dit is gunstiger dan de situatie bij de ‘Oostplas’ en bij ‘De Slenk’, want het 
betekent dat de ‘J-plas’ het ook mogelijk maakt om bijvoorbeeld gedurende droge voorjaars- of 
najaarsperioden het brakke water uit Groot Mijdrecht te bufferen en alleen te lozen in natte 
perioden. Het brakke water wordt dan alleen op de boezem geloosd als ook andere polders een 
wateroverschot hebben en de gemalen uitslaan. Het brakke water wordt dan meer gemengd 
en snel via de Amstelboezem in noordelijke richting naar het Noordzeekanaal afgevoerd. 
Deze beheerstrategie is bij de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ niet mogelijk, omdat de 
buffercapaciteit in die varianten te klein is. Meer water bufferen dan in de zomermaanden zou 
het maximum peil doen overschrijden.

2 Versterking natuurwaarden, realiseren verbinding
De ‘J-plas’ krijgt een minder sterk fluctuerend peilverloop, dat niet altijd tegennatuurlijk is. 
De ecologische experts geven deze variant een goede kans op rietontwikkeling langs oevers 
en op eventueel verondiepte delen. Ook zijn er goede kansen op een goed ontwikkelde 
onderwatervegetatie. De fosfaatbelasting is namelijk laag (weinig risico algenbloei) en de 
gemiddelde diepte niet te groot (lichtdoordringing tot op de bodem).
 
De fluctuatie van het waterpeil is bij deze variant veel kleiner dan bij de eerste twee varianten 
en het peil schommelt hier op een min of meer natuurlijke wijze. Dat komt omdat de plas 
groter is dan bij de eerste twee varianten en een groter deel van de kwel tegenhoudt. De plas 
hoeft daarom in de zomer minder water op te vangen uit de rest van de polder en dat water 
komt ook nog eens in een grotere plas terecht. En een grotere plas verdampt ook meer. Dit 
alles bij elkaar maakt dat de kansen voor een gezonde ontwikkeling van de oevervegetatie met 
veel riet groot is. De potentie van de natuur in de plas kan verder worden verhoogd door het 
aanleggen van flauwe taluds en ondieptes in de plas. 
De omstandigheden voor riet zijn nog niet optimaal, maar wel redelijk goed. De vestiging van 
riet kan worden gestimuleerd door in de eerste jaren een nog natuurlijker peil te handhaven. 
Heeft riet zich eenmaal gevestigd, dan is het beter bestand tegen minder natuurlijke 
peilfluctuaties.
Het totale oppervlakte rietmoeras hangt af van de breedte van de aan te leggen flauwe oevers 
en hoeveelheid ondieptes in de plas. De moerasontwikkeling zal het waterbergend vermogen 
waarschijnlijk enigszins verkleinen. Er moet worden gezocht naar een optimum tussen zoveel 
mogelijk waterbergend vermogen en een zo groot mogelijk rietmoeras.

De kans op algengroei is bij deze variant klein. Dat komt doordat er goede kansen zijn voor 
planten en riet langs de oevers van de plas en in ondieptes. Dat draagt bij aan de weerstand 
die de plas kan bieden tegen algenbloei. Ook is de fosfaatbelasting lager dan bij de andere 
twee varianten doordat er minder aanvoer van water is uit de rest van Groot Mijdrecht. 
Voorwaarde is ook hier dat bij aanleg van de plas de voedselrijke bovenlaag wordt afgegraven 
en een ijzerrijke zandlaag van een halve meter wordt aangebracht. Er zijn dan ook goede 
kansen voor helder water dat bovendien ondieper is dan in de andere twee varianten. Het licht 
bereikt daardoor makkelijker de bodem. Waterplanten – zowel zoetwater- als brakwater-
soorten – zullen in deze plas goed gedijen. Dat zijn wel de meer gewone soorten.

Als de bovengrond van de slenk wordt afgegraven, is de kans groot dat hier een gezond 
ecosysteem komt, met veel riet. Voorwaarde is wel dat de bouwvoor tot de juiste diepte wordt 
weggegraven.



3 Voor tientallen jaren blijvende landbouwfunctie
De landbouw kan in het noordwestelijk deel van Groot Mijdrecht Noord voor tientallen jaren 
blijven voortbestaan. In het noordwestelijk deel ligt het beste landbouwgebied (meest kleiige 
bodem) en zijn de kansen voor een gezonde landbouw ook het beste. Grond die vrijkomt 
bij inrichting van een plas of natuurgebied kan worden gebruikt om het maaiveld in het 
landbouwgebied plaatselijk op te hogen.
In het noordwestelijk deel liggen veertien bedrijven, variërend van hobbyboeren tot enkele 
grotere bedrijven met een goed toekomstperspectief. De melkveehouderij is de belangrijkste 
productietak in het gebied. 

4 Kosten
Variant 3 ‘J-vormige plas’: € 246,1 miljoen (voor onderbouwing hierop zie hoofdstuk 5).

Overige aspecten

Bewoning
In de variant ‘J-vormige plas’ moeten 43 woningen wijken voor de aanleg van de plas en de 
slenk. Bijvoorbeeld door het verdichten van bestaande lintbebouwing en door woningen op 
dijkhoogte te bouwen langs de aan te leggen dijk, kan de sloop van woningen op kleine schaal 
wellicht worden gecompenseerd. In de slenk is geen bewoning mogelijk, wel aan de randen 
ervan.

Landschap
De nieuwe dijken tasten de landschappelijke eenheid van Groot Mijdrecht Noord aan. De 
nieuwe oost-west lopende dijk in het westelijk deel verbreekt ook de waaierstructuur die nu 
kenmerkend is voor het landschap. De versnippering neemt in vergelijking met de andere twee 
varianten verder toe.

Cultuurhistorie
Hoewel het noordelijk deel open blijft (landbouwgebied), wordt ook bij deze variant het vrije 
schootsveld vanaf Fort In de Waver/Botshol doorbroken door een dijk. 

Recreatie
Ook bij deze variant zijn met enige technische voorzieningen mogelijkheden aanwezig voor 
aansluiting van de plas op het netwerk recreatievaart. In tegenstelling tot de plassen in de 
varianten 1 en 2 is deze nieuwe plas waarschijnlijk wel aantrekkelijk voor de recreatievaart.

 
4.2  Effecten die bij alle combinatievarianten optreden

Waterbeheer
– Wel of niet aankoppelen van de Vinkeveense Plassen
 De varianten verminderen de invloed van het overschot aan brak water op de omgeving. 

In het onderzoek dat voor ontwikkeling van een combinatievariant is uitgevoerd, is ook 
overwogen om de Vinkeveense Plassen te gebruiken voor buffering van het wateroverschot 
uit Groot Mijdrecht. De gedachte was dat de waterbehoefte van de Vinkeveense Plassen 
zou kunnen worden benut om een natuurlijk(er) peilverloop mogelijk te maken in de 
nieuw aan te leggen plas. Deze optie zou de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ beter doen 
scoren. Gevolg is dan echter dat de Vinkeveense Plassen zullen verbrakken en in nattere 
perioden het wateroverschot niet meer kunnen lozen op de Angstel en op de wateren rond 
Abcoude. Dat zou immers ongewenst effect hebben op delen van de Amstelboezem die 
nu zoet en van goede kwaliteit zijn. Het wateroverschot uit de Vinkeveense Plassen moet 
dan ook worden geloosd op de nieuwe plas in Groot Mijdrecht Noord, met nog sterkere 
tegennatuurlijke peilfluctuaties als gevolg.

 Het gebruiken van de Vinkeveense Plassen om het brakwaterprobleem op te lossen is dus 
geen goede optie.
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– Een werkbare nieuwe beheersituatie
 Inrichting van Groot Mijdrecht Noord volgens de drie varianten heeft invloed op de 

uitvoering van het waterbeheer. 
 Om zoet en zout water in de polder te scheiden zijn enkele aparte peilvakken en 

nieuwe gemalen nodig. Het brakke water dat in de plas wordt gebufferd, moet worden 
gedefosfateerd, om kans op algenbloei te verminderen. Er worden nieuwe dijken aangelegd 
die onderhoud en beheer vragen. In de varianten ‘De Slenk’ en ‘Oostplas’ zal anticiperend 
op de weersverwachtingen moeten worden beheerd, omdat de bufferruimte door middel van 
een geforceerde aflaat moet worden gemaakt. De nieuwe situatie is werkbaar, maar vraagt 
wel om een intensiever beheer.

– Calamiteitenberging
 De drie inrichtingsvarianten kunnen niet worden gebruikt voor calamiteitenberging bij 

dreigende overstromingen van het boezemsysteem. Voor calamiteitenberging moet in 
een korte periode een grote hoeveelheid water kunnen worden afgelaten uit de Amstel 
(2,4 miljoen m3 in 24 uur, ofwel 31 m3/sec). Omdat de plas in het oostelijk deel van 
Groot Mijdrecht Noord ligt, moet dit water via de Oude Waver worden aangevoerd. Het 
doorstroomprofiel van de Oude Waver is veel te klein voor het noodzakelijke debiet.

Ecologie omgeving polder Groot Mijdrecht
– In sloten: grote toename natuurwaarde
 Bij alle combinatievarianten wordt in droge perioden geen of minder brak water meer 

uitgemalen op de boezem; dat gebeurt alleen in natte tijden. Hierdoor zijn er geen of 
minder zoutschokken meer in de polders buiten Groot Mijdrecht, omdat ze alleen nog zoet 
water inlaten. Het water daar zal zoet worden. Dit heeft grote positieve gevolgen voor de 
ecologie in deze polders. Het oppervlaktewater wordt zoet en er kan zich een waardevol 
zoet ecosysteem ontwikkelen, met naar verwachting krabbescheer. 

 Dit is echter mede afhankelijk van andere randvoorwaarden, zoals bodemgesteldheid, sloot- 
en oeverbeheer en concentraties aan voedingsstoffen. Bij de variant ‘J-plas’ is dit effect het 
grootst.

Beoordeling op de rijksdoelen en –criteria 
Alle drie varianten geven vooral buiten de polder Groot Mijdrecht Noord invulling aan het 
doel om een robuust watersysteem te creëren. Er is een afname te zien van de invloed van het 
brakke water in de omgeving, er zijn meer mogelijkheden om zoet water aan te voeren via de 
Amstel. In de polder wordt de bodemdaling tegengegaan. Binnen de polder ontstaat echter 
in de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ een plas met onvoldoende kwaliteit. In deze beide 
varianten zal bovendien een onvoldoende oppervlak moerasnatuur ontstaan. De ‘J-vormige 
plas’ kan het gewenste aantal hectares wel voor een groot deel opleveren. 
 



5  Kosten

Overzicht rechtstreekse kosten van de drie combinatievarianten
Alle bedragen zijn weergegeven in miljoenen en nominaal met prijspeil januari 2009.

Kosten
variant 1: 
‘Oostplas’

 variant 2: 
‘De Slenk’

variant 3: 
‘J-vormig’

Verwerving € 64,8 € 64,8 € 73,1 

Sloopkosten € 11,4 € 11,4 € 13,2 

Inrichting (dijk+weg+comp. maatregelen) € 12,6 € 16,6 € 25,7 

Technische installaties € 10,0 € 13,0 € 14,0 

Natuurinrichting € 56,2 € 45,8 € 68,4 

Planontwikkeling € 12,6 € 12,2 € 16,8 

V&T € 14,4 € 13,9 € 19,3 

Onvoorzien € 11,7 € 11,3 € 15,6 

Totale kosten € 193,7 € 189,0 € 246,1 

In bovenstaande tabel staan de rechtstreekse kosten opgesomd. Grote posten zijn de 
verwerving van grond en opstallen en de inrichting voor de natuur. Per kostenpost wordt dat 
toegelicht.

Verwerving
Hierin zijn zowel de aankoop van de grond, als de aankoop van de opstallen meegenomen.

Sloopkosten
Om de plannen uit te voeren, zullen de woningen en opstallen moeten worden gesloopt. 
Ook zullen de wegen moeten worden gesloopt. Er zijn geen kosten opgenomen voor 
bodemsanering.

Inrichting
Om de plas te maken zullen dijken moeten worden aangelegd. In de verschillende varianten 
hebben ze een lengte van respectievelijk 4,1, 6,0 en 9,5 km. Er wordt uitgegaan van een dijk 
van 3 meter hoogte. Op de dijk zal een nieuwe weg worden aangelegd.
Om eventuele ongewenste neveneffecten, zoals toename van kwel, op te vangen, is een post 
compenserende maatregelen in de berekening opgenomen.

Technische installaties
In alle varianten zijn drie gemalen opgenomen voor het afvoeren van zoet water. Zowel in de 
variant 2 (‘De Slenk’) als in variant 3 (‘J-vormig’) is nog een extra gemaal opgenomen voor het 
laten functioneren van de slenk.
In alle varianten is een defosfateringsinstallatie opgenomen. 
In de variant ‘J-vormige plas’ is een grote duiker opgenomen in de nieuw aan te leggen noord-
zuid weg. De duiker verbindt het water aan weerszijden van deze weg.

Natuurinrichting
In alle varianten zal de bouwvoor onder de plas, de slenk en het natuurgedeelte (totaal 575 ha) 
worden afgegraven tot een diepte van 0,25 meter. Ter plaatse van de plas zal een oppervlakte 
van respectievelijk 375 ha, 270 ha en 402 ha met 0,5 meter worden opgehoogd met aan te 
voeren schoon zand.
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Aan de randen van de plas zal over de gehele lengte een milieuvriendelijke oever worden 
aangelegd met een breedte van 200 meter. Hiervoor is per variant respectievelijk 1,72, 1,38 
en 2,6 miljoen m3 schoon zand nodig. Het zand dat wordt gebruikt voor de ophoging en de 
natuurvriendelijke oever komt van buiten het gebied.

Planontwikkeling, Voorbereiding en Toezicht (V&T) en Onvoorzien
Deze kosten worden bepaald op basis van een percentage van de investeringskosten exclusief 
de verwervingskosten. De percentages zijn 14 procent voor planontwikkeling, 16 procent voor 
V&T en 10 procent voor onvoorzien.
In dit stadium zijn er geen specifieke kosten opgenomen voor archeologisch onderzoek, 
anders dan meegenomen kunnen worden binnen de planontwikkelingskosten van 14 procent.
 



6  Terugkoppeling naar partijen 

Nadat goed inzicht was ontstaan in de werking en de effecten van de combinatievarianten, 
zijn de drie combinatievarianten besproken met belangenorganisaties (LTO en 
Natuurmonumenten) en een kleine delegatie van bewoners. Alle bewoners van en rondom het 
gebied en andere direct betrokkenen zijn vervolgens geïnformeerd per huis-aan-huis bezorgde 
brief, via een bewonersavond en via de lokale en regionale media. 
Ook met het rijk is op verschillende momenten en op verschillende niveaus overleg gevoerd.

In elk overleg zijn de drie combinatievarianten toegelicht. Daarbij is aangegeven dat de 
eerste twee combinatievarianten (‘Oostplas’ en ‘De Slenk’) als een mogelijke optie in ieder 
geval afvallen en dat in de derde combinatievariant (de ‘J-vormige plas’) de ecologische 
ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk beter zijn, maar dat ook hier enige onzekerheden zijn 
over de te realiseren natuurkwaliteit, en dat hier niet wordt voldaan aan de hectaredoelstelling 
van de Groene Ruggengraat. 

Het kader geeft de momenten weer waarop een en ander heeft plaatsgevonden.

Overzicht bijeenkomsten en informatiemomenten over de drie combinatievarianten:
– 4 maart: presentatie van de denkrichting (nog niet vastgesteld door Gedeputeerde 

Staten) in een besloten bijeenkomst aan leden van Gemeenteraad, Provinciale Staten en 
Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ook zijn een aantal bewoners en 
belangenorganisaties hiervoor uitgenodigd;

– 5 maart: bezorging van een brief over de denkrichting bij alle bewoners en omwonenden;
– maand maart: één-op-één besprekingen van de denkrichting met een vertegenwoordiging 

van bewoners, belangenorganisaties en rijk;
– 24 maart: tussentijdse besluitvorming Gedeputeerde Staten over de oplossingsrichting;
– 25 maart: GS meldt haar besluit aan Provinciale Staten via een ‘Statenbrief’;
– 25 maart: informatieavond voor bewoners.

Uit de consultatie in maart is duidelijk geworden dat voor de ‘J-plas’ vanuit verschillende 
invalshoeken (natuur, landbouw) weinig draagvlak is. Ook bij de rijkspartners heerst weinig 
enthousiasme voor de ‘J-plas’. Vooral het punt dat deze plas geen rol kan vervullen bij de 
calamiteitenberging speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat de J-plas in 
landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht minder gunstig is, speelt mee. 
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7  Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

Samenvattende conclusie
Het onderzoek leert ons dat geen van de combinatievarianten volledig voldoet aan alle door 
Provinciale Staten gestelde randvoorwaarden. De combinatievarianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ 
leiden met grote waarschijnlijkheid tot een in ecologisch opzicht dode plas, vooral als gevolg 
van de sterk onnatuurlijke peilfluctuaties. Hiermee vallen deze twee combinatievarianten al 
meteen af als mogelijke opties. In de derde door ons onderzochte combinatievariant, de 
‘J-plas’, zijn de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk beter, maar ook hier zijn nog 
onzekerheden over de te verwachten natuurkwaliteiten. Bovendien zal de ‘J-plas’ niet voldoen 
aan de hectaredoelstelling die binnen de context van de Groene Ruggengraat is afgesproken. 
De natuuropgave kan dus ook met de  ‘J-plas onvoldoende worden gerealiseerd en de kosten 
ervan zijn hoog (circa € 246,1 miljoen). Gezien het standpunt van het rijk, is er geen enkel 
zicht op een sluitende financiering voor de ‘J-plas.

Beoordeling combinatievarianten op voorwaarden Provinciale Staten

Voorwaarde 1:
‘Een zo duurzaam mogelijk watersysteem. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterpeil in een 
nader te bepalen deel van de polder wordt verhoogd’

Alle drie varianten bieden een oplossing voor de nadelige invloed van het brakke water in de 
polders in de omgeving van Groot Mijdrecht Noord.
Daar staat tegenover dat in de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ problemen zullen ontstaan 
met de waterkwaliteit in de nieuw aan te leggen plas. Dat wordt veroorzaakt door de grote 
tegennatuurlijke peilfluctuaties. In de zomermaanden is er een kans op algenbloei. 
De peilfluctuatie in de ‘J-vormige plas’ is minder groot en meer natuurlijk van aard. De 
waterkwaliteit en de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden van deze plas zijn beter, maar 
ook hier zijn er nog onzekerheden over de kwaliteit van de natuur die zal ontstaan.
De bodemdaling wordt in alle combinatievarianten in de oostelijk deel van de polder Groot 
Mijdrecht Noord gestopt. In de variant ‘J-vormige plas’ geldt dat ook voor het zuidwestelijk 
deel van de polder.

Voorwaarde 2:
‘Versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding tussen Botshol en de (nog te 
ontwikkelen) natuur in Marickenland’ 

In de varianten ‘Oostplas’ en ‘De Slenk’ zal zich door de grote onnatuurlijke peilfluctuatie 
geen riet ontwikkelen langs de oevers van de nieuwe plassen. De kans is reëel dat vegetatie 
op de oevers in de zomer afsterft en algenbloei optreedt. In beide varianten ontstaat dus 
waarschijnlijk een in ecologische opzicht dode plas. In de variant ‘J-vormige plas’ is het 
peil gunstiger en de kans op algenbloei klein. In deze plas wel rietontwikkeling mogelijk 
langs de oevers en op verondiepte delen van de plas, maar het aantal hectares voldoet niet 
aan de opgave op grond van de Groene Ruggengraat die onderdeel is van de Ecologische 
Hoofdstructuur: de J-plas is ruim 400 ha, maar omdat de waterbergende functie bewaard 
moet blijven zal slechts een deel daarvan door verondieping en aanleg van glooiende oevers 
ontwikkeld kunnen worden tot rietmoeras.
In de varianten ‘De Slenk’ en ‘J-vormige plas’ is wél een goede rietontwikkeling mogelijk in de 
zone met een plasdras peil, die wordt aangelegd tussen de Vinkeveense Plassen en de nieuw 
plassen in Groot Mijdrecht Noord (155 ha). 
Bij alle drie varianten kan de natuuropgave binnen de polder Groot Mijdrecht Noord 
onvoldoende worden gerealiseerd. De natuur in de polders in de omgeving van Groot 
Mijdrecht zal echter flink verbeteren, doordat in de zomer geen of minder brak water meer 
hoeft te worden ingelaten.
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Voorwaarde 3:
‘Een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder’

Landbouw blijft in alle drie varianten voor tientallen jaren in het noordwesten van Groot 
Mijdrecht Noord mogelijk

Voorwaarde 4:
‘Zicht op financiële dekking’

Overzicht van kosten 
Variant 1 ‘Oostplas’: € 193,7 miljoen
Variant 2 ‘De Slenk’: € 189,0 miljoen
Variant 3 ‘J-vormige plas’: € 246,1 miljoen

Op dit moment zijn slechts twee financieringsbronnen met zekerheid beschikbaar: € 23 
miljoen provinciaal budget (coalitieakkoord) + €40 miljoen EHS-geld. In totaal € 63 miljoen. 
Het rijk zal de enige variant die in aanmerking komt, de ‘J-plas’, niet meefinancieren, omdat 
deze variant geen mogelijkheid biedt tot calamiteitenberging en ook in landschappelijk en 
cultuurhistorisch opzicht minder gunstig is. Het is onbekend of er nog andere partners, 
waaronder waterschap AGV, bereid zijn mee te financieren aan de J-plas. Er is dus zonder 
medefinanciering van het rijk en mogelijke andere partners geen enkel zicht op een sluitende 
financiële dekking. Dit geldt voor alle drie varianten, maar voor de ‘J-variant’ het meest, omdat 
de kosten van deze variant het hoogst zijn.

7.2 Aanbevelingen

Op basis van voorgaande bevindingen kunnen de volgende aanbevelingen voor vervolgstappen 
worden geformuleerd:

1. Nagaan of alle mogelijke oplossingen nu in beeld zijn en op verantwoorde wijze zijn 
onderzocht. Hierbij ook mogelijke nieuwe technieken betrekken.

2. Nagaan welke landbouwgebieden en natuurgebieden in de omgeving het meest last hebben 
van het brakke water (zoutschokken) afkomstig vanuit Groot Mijdrecht Noord.

3. Nagaan welke mogelijkheden er (nog) zijn om met waterhuishoudkundige maatregelen in 
de boezem en de polders buiten Groot Mijdrecht de effecten van de zoutschokken in de 
omgeving te verzachten.

4. De problematiek van Groot Mijdrecht Noord op landelijk schaalniveau bezien. Inbedden 
van het probleem in het geheel van landelijke vraagstukken over de zoetwatervoorziening 
van West-Nederland biedt een kans om op lange termijn, samen met het rijk, een duurzame 
oplossing te vinden.
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Bijlage 1: Schematisch overzicht effecten combinatievarianten

Varianten 
(zie kaarten)

Beschrijving Belangrijkste effecten

1: ‘Oostplas’

– Peilfluctuatie: circa 1,1 m 
(tegennatuurlijk)

– Diepte gemiddeld: circa 1,4 m 
– Zomerdiepte: circa 2,0 m
 
– Chloride: 1300 +/- 600 mg/l
– P-belasting: 1,8 mgP/m2/dag

– Plas = circa 390 ha

– Plas krijgt met zekerheid een slechte 
waterkwaliteit (onwenselijke algen-
bloei). 

– Geen natuurontwikkeling mogelijk 
in de plas. Natuurdoelen kunnen 
alleen in zuidwest-hoek worden ge-
realiseerd, niet in de plas. Daarmee 
onvoldoende bijdrage aan Groene 
Ruggengraat.

– Bewoning: 32 woningen (gehele oost-
deel) moeten wijken voor de plas.

2: ‘De Slenk’

– Peilfluctuatie: circa 1,2 m 
(tegennatuurlijk)

– Diepte gemiddeld: circa 1,2 m
– Zomerdiepte: 1.6 m

– Chloride: 1800 +/- 600 mg/l
– P-belasting: 0,7 mgP/m2/dag

– Plas = 235 ha
– Slenk = 155 ha

– Plas krijgt waarschijnlijk geen goede 
waterkwaliteit (onwenselijke algen-
bloei).

– Geen natuurontwikkeling mogelijk in 
de plas. Natuurdoelen realiseerbaar 
in de slenk en in zuidwest-hoek; te 
samen nog te weinig oppervlakte 
voor afgesproken bijdrage aan de 
Groene Ruggengraat. 

– Bewoning: 32 woningen (gehele oost-
deel) moeten wijken voor de plas.

3: ‘J-vormige 
plas’

– Peilfluctuatie varieert per jaar 
tussen 0,20 en 0,70 m

– diepte gemiddeld: circa 1,6m 
– zomerdiepte: 1.6 m

– Chloride: 1500 +/- 300 mg/l
– P-belasting: 0,8 mgP/m2/dag

– Plas = ca 418 ha
– Slenk = ca 155 ha

– Meer mogelijkheden tot optimalise-
ren (peil)beheer. Uitslag brak water 
kan in droge perioden buiten zomer-
maanden ook worden voorkomen. 
Goede kans op ecologische gezonde 
ontwikkeling in de plas.

– Doelen Groene Ruggengraat wellicht 
haalbaar, maar vooralsnog zeer onze-
ker: door verondieping is rietmoeras 
met kritische soorten wellicht tot 
stand te brengen in groot deel van 
plas en de slenk.

– Bewoning: 43 woonhuizen (oostdeel/
zuidwest-hoek) moeten wijken voor 
de plas.
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Bijlage 2: Bij hydro-ecologische beoordeling betrokken organisaties 
en personen

prof. dr. J.G.M. Roelofs   Radbout Universiteit Nijmegen
prof. dr. M.J. Wassen  Universiteit Utrecht
ir. C.J. Jaspers    Grontmij Nederland bv 
drs. A. van Leerdam  Adviseur
drs. ing. S.A. Schep   Witteveen en Bos
drs. M.R.L. Ouboter   Waterschap Amstel Gooi en Vecht
ir. R. Ververs Msc.   Waterschap Amstel Gooi en Vecht
drs. J.C.A. van Alphen   Waterschap Amstel Gooi en Vecht
ir. A. Vette    Provincie Utrecht
drs. C.M. Bisseling   Provincie Utrecht
drs. F.G.M. van Pruissen   Provincie Utrecht
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