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Technische vragen m.b.t. SB Verlengen Beheerplan Botshol 

 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SGP  1 Is het doel om de kranswierwateren en de krabbenscheren 

terug te laten keren of vervalt dit doel met het verdwijnen 

van deze soorten?  

 

De provincie Utrecht is verplicht habitattypes zoals de kranswierwateren 

en krabbenscheren, zoals benoemd in het aanwijzingsbesluit, te behou-

den en kwalitatief te verbeteren. Het doel vervalt niet. 
  
Kranswieren kunnen bij gunstige (a)biotische omstandigheden (helder-

der water) op eigen kracht terugkeren in het gebied, omdat de sporen 

van kranswieren in de bodem aanwezig zijn. Dat gebeurde ook in 2019 

toen het water relatief minder troebel was. 

  
Krabbenscheren kunnen niet op eigen kracht terugkeren in het gebied, 

omdat de soort zich vegetatief vermenigvuldigt. Deze zou, als uitzonder-

ling op de regel, moeten worden geherintroduceerd in het gebied. Het 

licht zilte water maakt Botshol echter ongeschikt voor krabbenscheer. 

Het water bij Fort Botshol is relatief zoeter en zou als alternatieve locatie 

geschikt kunnen zijn om de doelstelling toch te behalen. 
 

 2 Hoe kan het dat het water in 2019 niet troebel was? Was 

er toen minder fosfaat aanwezig?  

 

Fosfaatbelasting in het oppervlaktewater is in belangrijke mate afhanke-

lijk van de aanvoer van fosfaat dat vrijkomt uit het veen. Het fosfaat 

wordt dan aangevoerd door neerslagwater dat afstroomt vanaf de per-

celen wanneer het veen droog is en daarna verzadigd raakt met water. 

Bij een relatief droge winter is er minder neerslagwater en dus een la-

gere fosfaatbelasting. De relatief droge winter in 2019 zorgde daarom 

voor relatief minder troebel water. 
 

 3 Klopt het dat de conclusie op blz. 10 (het is noodzakelijk 

dat het water helder wordt en dus het fosfaatgehalte af-

neemt) stelliger is dan de constatering op blz. 6? 

Dat klopt. Het is noodzakelijk dat het water helder wordt en de grens-

waarde voor fosfaatbelasting niet meer wordt overschreden. 
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 4 Zijn de conclusies van de onderzoeken uit punt 6 op blz. 9 

nog niet uitgevoerd of is er al wel een begin mee gemaakt?  

 

De onderzoeken zijn uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat bijvoorbeeld de 
waterkwaliteit kan worden verbeterd door de KRW-maatregelen uit te 
voeren zoals beschreven bij punt b op blz. 10. De financiering vanuit 
Programma Natuur is al bij het waterschap binnen en ze zijn bezig met 
de voorbereidingen. 

 

 


