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Woord vooraf

In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer, heeft DLO-Staring Centrum een
analyse uitgevoerd naar de toestand van milieu en water in het Groene Hart, en op
grond daarvan een advies opgesteld voor aanvullende gebiedsgerichte
milieumaatregelen.Hetonderzoekendebeleidsadvisering dienenalsbasisvooreen
meerpro-actief milieubeleid voorhet GroeneHart.Daarmee wordt beoogd omniet
uitsluitend vanuit de voorgestane functies de gewenste milieukwaliteit als
randvoorwaarde daarvoor te formuleren, maar ook om redenerend vanuit het
milieubeleid condities te scheppen voormogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Een
dergelijk, meeroffensief gerichtmilieubeleidkanleidentotadditioneel gebiedsgericht
milieubeleid, dat verder gaat dan de normen en doelstellingen uit het algemeen
milieubeleid.
Uitvoerder van het onderzoek en opsteller van het beleidsadvies was Cees
Kwakernaak,projectleider enadviseurOmgevingsbeleidbijdeafdeling Ruimtelijke
Planvorming van DLO-Staring Centrum. Hij verrichtte dewerkzaamheden in goed
overleg met:
— Ir. M.T.T. Simons
Beleidsmedewerker gebiedsgericht milieubeleid, VROM-DGM
— Drs. C.B.F. Kuijpers
Coördinator gebiedsgericht milieubeleid, VROM-DGM
— Ir. P.L. Dauvellier
Dauvellier Planadvies
— Drs. Y.J.M, van der Laan
Beleidsmedewerkster VROM-RPD,afdeling ThematischePlanvorming
Hij dankt genoemde personen voor hun stimulerende inbreng en commentaar.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Nadat in 1992de bestuursovereenkomst over de 'Nadere Uitwerking Vierde Nota
enhetPlan vanAanpakROM-beleid GroeneHart' doordeStuurgroep GroeneHart
wasondertekend, ishetlangetijd stilgeweestronddetoekomstvanditgebied.Toen
echterin 1995deprovinciale verkiezingen werden gehoudenenookduidelijk werd
dater sprakewasvaneengroterebouwopgavedanwasvoorzienindeVinex,laaide
een nieuw publiek debat op over het Groene Hart als open middengebied van de
Randstad. Het debat spitste zich toe op het verstedelijkingsvraagstuk: dient het
restrictieve beleid voor woningbouw en bedrijventerreinen voor het Groene Hart
onverkort overeind te blijven?
HetMinisterievanVROMkooservooromhetpubliekedebatoverdetoekomst van
hetGroeneHartbreedaantegaan.Hetzwaartepuntlagdaarbij opdemeest gewenste
ruimtelijke ontwikkelingen op de (middel)lange termijn. Om de discussie over de
ruimtelijke ontwikkelingen inhet Groene Hart op gang tebrengen zijn in opdracht
van het Ministerie van VROM een drietal mogelijke ontwikkelingsrichtingen
uitgewerktdoorDauvellier(1995).Indedrie 'groeneimpulsen'haddentelkenstwee
hoofdfuncties het primaat:
— het Ontspannen Hart: natuur en recreatie;
— het Agrarische Hart: landbouw en natuur;
— het Sportieve Hart: recreatie en landbouw.
Deze scenario's waren bedoeld om reële perspectieven te ontwikkelen voor een
duurzaambehoud vanhetGroeneHart alsopenruimtebinnen deRandstad. VROM
hield derhalve als randvoorwaarde in het debat over het Groene Hart vast aan het
restrictiefbeleidvoorhetGroeneHart,zoalsafgesproken inde bestuursovereenkomst
van 1992.
Debesluitvorming overeenduurzameontwikkeling vanhetGroeneHartkan echter
niet uitsluitend gebaseerd zijn op een analyse van meest gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen. Demilieukwaliteit vanhetGroeneHartdienteveneens volopinde
besluitvorming te worden betrokken. Immers het Groene Hart is ook een ROMgebied.Inhetplanvanaanpakzijnookmilieudoelstellingen opgenomen,dievertaald
zijn in diverse projecten en maatregelen. Een schoon en rustig milieu vormt een
essentieel onderdeel van deruimtelijke kwaliteit vanhetGroeneHart als contramal
van de Randstad. Het is tevens een randvoorwaarde voor behoud, herstel en
ontwikkelingvanmilieu-gevoeligefuncties zoalsnatuurennatuurgerichterecreatie,
die een accent hebben gekregen in de 'Nadere Uitwerking' voor het Groene Hart.
Ook voor de landbouw is een schoon Groene Hart van grote betekenis, zeker als
wordt overgeschakeld opdeteelt en verkoopvanprodukten vaneenhoge kwaliteit.

HetMinisterie van VROM bereidt een standpunt voor over eenmogelijke prioritering,
aanscherping en verfijning van het (gebiedsgericht) milieubeleid voor het Groene
Hart, in het licht van de discussie over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor
dit gebied. Hiervoor is een globaal overzicht nodig van de milieutoestand van het
Groene Hart. Het aspect 'water' staat daarbij centraal, omdat het waterpeil en de
waterkwaliteit in hoge mate bepalend zijn voor de specifieke natuurwaarden, maar
ook voor de recreatiefunctie in dit gebied. Voorts was er behoefte aan inzicht in de
milieu-aspecten van de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals geïndiceerd in de groene
impulsen. Het gaat daarbij om derandvoorwaarden waaraan milieu en water moeten
voldoen om de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, maar ook om de
effecten van dieontwikkelingen op detoestand van milieu en water. Deze overzichten
vormen de basis voor het gevraagd advies over het treffen van additionele
milieumaatregelen in de verschillende delen van het Groene Hart.

1.2 Doelstelling
Het onderzoek heeft als doel ombouwstenen te leveren aan hetMinisterie van VROM
voor het bepalen van een beleidsstandpunt over een mogelijke prioritering,
aanscherping en verfijning van het (gebiedsgericht) milieubeleid voor het Groene
Hart. Het betreft een drietal bouwstenen. Het eerste doel is een globale schets te
geven van de huidige milieukwaliteit in het Groene Hart, met specifieke aandacht
voor water als essentiële milieufactor. Het tweede doel is om een overzicht te geven
vanmogelijke milieugevolgen van drieruimtelijke ontwikkelingsscenario's voor het
Groene Hart, en van de eisen die deze mogelijke ontwikkelingen stellen aan de
milieukwaliteit. Het derde doel is om een advies te geven voor gebiedsgedifferentieerde milieumaatregelen in de vorm van een "milieukwaliteits-agenda".

1.3 Werkwijze en kanttekeningen
De analyse van de milieukwaliteit van het Groene Hart is uitgevoerd met behulp van
beschikbare meetgegevens en onderzoeksresultaten. De gebruikte bronnen zijn
vermeld in de literatuurlijst. De kennis over de milieukwaliteit verschilt sterk per
deelgebied. Het was noodzakelijk om de feitelijke gefragmenteerde informatie aan
tevullen meteen deskundigen-oordeel. Dit heeft ertoe geleid dathet geschetste beeld
over de toestand van milieu en water in het Groene Hart niet voor alle deelgebieden
en aspecten even gedetailleerd en betrouwbaar is. Gebiedsdekkende gegevens over
de bodemkwaliteit en bodemvervuiling, de kwaliteit van het polderwater en van
waterbodems waren niet aanwezig.Deinformatie hierover per deelgebied is gebaseerd
opkennis engegevens over deelaspecten en over enkele beter bestudeerde gebieden,
zoals de Krimpenerwaard en het Vechtplassengebied. Gegevens over de geluidbelasting in het Groene Hart zijn ontleend aan een studie van Zandvoort Ordening en
Advies (1990). Deze gegevens zijn niet gebaseerd op metingen maar op aannames
enberekeningen over degemiddelde geluidproductie vanaf wegen, spoorwegen, door
vliegtuigen en door installaties. Bovendien hebben de berekende cijfers betrekking
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op de situatie van enkelejaren geleden. Inmiddels is met name het wegverkeer en
het luchtverkeer sterk in omvang toegenomen.
Op basis van de analysegegevens is een milieukwaliteits-agenda voor het Groene
Hart opgesteld, die een twaalftal typen maatregelen omvat. Per deelgebied wordt
een van deze maatregelen of een combinatie van maatregelen voorgesteld om te
komen toteeneffectieve verbetering vandetoestand vanmilieu enwater,dienodig
ismethetoogopdegewenste functies inhetdeelgebied. Daarbij iseen prioritering
aangebracht, diebepaald wordt doorhet verwacht effect en deeffectiviteit van een
maatregel in een bepaalde gebiedssituatie.

1.4 Indeling van het rapport
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende mogelijke
ontwikkelingsrichtingen inhetruimtegebruik vanhetGroeneHart.Dedrie scenario's
die door Dauvellier (1995) zijn opgesteld worden kort samengevat, waarna per
scenario wordt ingegaan op de vereiste milieukwaliteit en op de gevolgen die elk
ruimtelijk scenario zalhebben op demilieukwaliteit vanhet Groene Hart. De eisen
aaneneffecten opwaterstaandaarbij centraal.Inhoofdstuk 3volgteen beschrijving
van deacht onderscheiden deelgebieden binnen het GroeneHart, diezijn begrensd
opbasisvanwaterhuishoudkundige enhydrologische samenhangen.Per deelgebied
wordt een korte karakteristiek gegeven van de landschappelijke structuur en het
ruimtegebruik.Vervolgenskomtaandeordewelkeruimtelijkeontwikkelingen worden
voorzieninhetbetreffende gebied,waarnaeenschetswordtgegevenvandetoestand
van milieu en water.Nadat per deelgebied deknelpunten in demilieukwaliteit zijn
geconfronteerd met het ontwikkelingsperspectief worden maatregelen voorgesteld
die leiden tot een structurele oplossing van de knelpunten. In hoofdstuk 4 worden
voorgestelde maatregelen per deelgebied samengevat en geprioriteerd in een
milieukwaliteits-agenda voorhetGroeneHart.Dedaarinopgenomenvoorstellenvoor
gebieds-gedifferentieerd milieubeleiddienenomdegebiedsdoelstellingen tekunnen
halen die niet gerealiseerd kunnen worden met het bestaand algemeen of generiek
milieubeleid. Opdiebeleidstekorten wordt ookinhoofdstuk 4ingegaan. Hoofdstuk
5 bevat een samenvatting van de belangrijkste gegevens over het milieu van het
Groene Hart en de conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden ten
aanzien van het gebiedsgericht milieubeleid.
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2 Ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven en milieukwaliteit

Indithoofdstuk wordteerst eenkorte schetsgegeven vandeaard vande ruimtelijke
ontwikkelingen per impuls, zoalsuitgewerkt door Dauvellier (1995).Daarna wordt
een beeld gegeven van de eisen die elk van deze groene impulsen stellen aan de
toestand van milieu en water. Ook wordt per impuls ingeschat tot welke
veranderingen inmilieu enwaterdevoorgestelderuimtelijke ontwikkelingen zullen
leiden.

2.1 Het Ontspannen Hart
Korte schets
Deontwikkelingvangrootschaligeonderlingverbondenwaterrijke ecosystemen staat
centraal in deze impuls. Door de grote schaal is het mogelijk om de nieuwe
natuurgebieden volledig te ontsluiten voor de natuurgerichte en watergebonden
recreatie. Circa 30% van het totale oppervlak van het Groene Hart, merendeels
gelegeninhetcentrumvanhetgebied,valtonderdewerkingssfeer vanhetOntspannen Hart. Voor de overige 70% van het Groene Hart wordt geen actief ruimtelijk
beleidgeformuleerd. Ditbetekentdatdaardelandbouw dehoofdfunctie zal blijven.
Milieu-eisen
Natuurontwikkeling in natte ecosystemen stelt vooral randvoorwaarden aan de
waterkwaliteit. Deze hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De milieu-eisen zijn
afhankelijk van de ligging van de moerassen ten opzicht van hun omgeving.
Moerassen die gelegen zijn in het Vechtplassengebied staan onder invloed van
voedselarmkwelwateruithetGooiendeUtrechtseHeuvelrug.De gebiedsspecifieke
ecologische kwaliteit stelt hier hoge eisen aan de waterkwaliteit. Hier geldt als
randvoorwaardedatdergelijkemoerassenbuitendeinvloedvangebiedsvreemd water
blijven.Moerasseningebiedendieviadijkkwel waterontvangenuitdenabijgelegen
rivier, zoals het geval is in de zuidelijke Krimpenerwaard, staan onder invloed van
voedsellijk water. Dittypemoeras stelt minder hogeeisen aan dekwaliteit vanhet
water. Daarentegen dienen moerassen die vooral gevoed worden door regenwater
juist buiten deinvloed van rivier- of boezemwater teblijven. Moerassen die zullen
ontstaan door peilverhoging in droogmakerijen die gelegen zijn naast bestaande
plassen, zoals de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen, ontvangen water uit deze
aangrenzende, hoger gelegen plassen. Hier geldt dat deperspectieven voor behoud
en ontwikkeling van natuurwaarden beter worden naarmate de invloed van het
gebiedsvreemd water en de interne belasting afneemt.
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Milieu-gevolgen
Bij realisatie van deze impuls zal naar verwachting de waterkwaliteit in het gedeelte
van het Groene Hart datgelegen isbinnen dewerkingssfeer van het Ontspannen Hart
aanzienlijk verbeteren. Met het verdwijnen van de landbouw in het centrale deel van
het Groene Hart valt het probleem van interne belasting door overbemesting uit de
landbouw weg. Voorts zal als gevolg van uitbreiding van het wateroppervlak en
verhoging van het grondwaterpeil in voormalige landbouwpolders de
bergingscapaciteit voor gebiedseigen water aanzienlijk toenemen. Daardoor komt
denoodzaak omrivierwater in telaten voorpeilhandhaving grotendeels te vervallen.
Bovendien zal door vorming van plassen en moerassen in droogmakerijen, in
aansluiting op bestaande hoger gelegen plassen en moerassen, het waterverlies uit
deze bestaande natuurgebieden sterk verminderen, waardoor suppletie met
gebiedsvreemd water geheel of gedeeltelijk overbodig wordt. Naar verwachting zal
als gevolg van omschakeling van landbouw naar natuur volgens het scenario van
het Ontspannen Hart de milieukwaliteit in het centrale Groene Hart zodanig
verbeteren dat grotendeels aan de milieurandvoorwaarden wordt voldaan.
Omdat deze impuls slechts betrekking heeft op een deel van het Groene Hart, zal
als gevolg van deruimtelijke ontwikkelingen bij deze impuls dekwaliteit van milieu
en water in het grootste deel van het Groene Hart evenwel niet veranderen. Dat
betekent dat daar binnen afzienbare tijd geen belangrijke verbeteringen in de kwaliteit
van milieu en water teverwachten zijn, omdat voor het Groene Hart naar verwachting
de effecten van het algemeen agrarisch milieubeleid op de milieukwaliteit relatief
gering zullen zijn.

2.2 Het Agrarische Hart
Korte schets
Het scenario waarin de landbouw, samen met natuur, centraal staat bouwt voort op
het imago van het Groene Hart als weids en waterrijk polderlandschap. Duurzame
landbouw wordt hier vertaald in een landbouw die sterk is afgestemd op de nabijheid
en debehoeften van dezesmiljoen Randstedelingen. Delandbouw volgens de impuls
van het Agrarische Hart richt zich op de teelt en verkoop van streekeigen produkten
van eenbijzondere kwaliteit. Deproduktie vanbulkprodukten zoals in de traditionele
akkerbouw past niet in deze impuls.
Bij een gezond en groen imago van de landbouw in het Groene Hart past niet alleen
een schoon produktiemilieu, maar ook een meer natuurlijk enrecreatief aantrekkelijk
landschap. Dit werkt stimulerend voor delandbouw zelf, omdat kwaliteitsprodukten
uit een schoon en aantrekkelijk gebied meer zullen opbrengen. Ook vormen agrarisch
natuurbeheer, onderhoud van landschapselementen enhet aanbieden van recreatieve
voorzieningen nieuwe bronnen van neveninkomsten.
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Milieu-eisen
Kwaliteitsprodukten vragen om een schoon produktiemilieu. Dit stelt strikte
voorwaarden aan dehoeveelheid en wijze van mestaanwending vanuit de land- en
tuinbouw. Extra inspanningen zijn nodig om het gebruik en de lozing van bestrijdingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen zo ver mogelijk terug te dringen, als
bijdrage vanuit de landbouw aan een schoon imago van produkten uit het Groene
Hart. Voor bijzondere streekeigen teelten, zoals deboomteelt rond Boskoop, geldt
dat dezeimpuls moet aanzetten tot nieuwe vormen vanbedrijfsvoering inclusief de
daarbij behorende technologische voorzieningen om de milieulast uit de bedrijven
te minimaliseren.
HetAgrarischeHartbeoogt,naasteenduurzamelandbouw,ookeenherstelenactief
beheer van natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het cultuurlandschap van het
veenweidegebied. Voor herstel van bloemrijke slootkanten en perceelsranden, van
helderwatermet waterplanten enwaterdieren envandeweidevogelstand isnogeen
aanzienlijke reductie van demilieubelasting nodig.Het gaat vooral omeen aanpak
vandeoverbemesting.Dehoeveelheidmestdiewordtaangewendzaldaartoemoeten
verminderen toteenniveau vandegewasopname,terwijl detoediening vandemest
zo goed mogelijk moet zijn afgestemd op de groei van het gewas. Ook is het van
belang om waar mogelijk de inlaat van gebiedsvreemd water te weren door het
overschotaangebiedseigen waterindewinterenhetvoorjaar langervasttehouden.
Eenhogergrondwaterpeil istevenseenbelangrijke voorwaarde voorherstel vande
karakteristieke natuurwaarden van flora en fauna in het cultuurlandschap van het
veenweidegebied.
Milieu-gevolgen
HetAgrarischeHartheeft alswerkingssfeer nagenoeghethelelandbouwgebied van
hetGroeneHart.Alsdelandbouw erin slaagtomdeoverbemesting terugtedringen
en de afhankelijkheid van gebiedsvreemd water te beperken, dan resulteert dit
scenarioineenaanzienlijk milieuwinst voorhetGroeneHart.Cruciale aangrijpingspunten zijn vermindering van deemissie vanmest enbestrijdingsmiddelen, en een
hogeregrondwaterstand inhetvoorjaar. Grondwaterstandsverhoging leidtnietalleen
toteenbeterebenuttingvangebiedseigenwater,maarbeperkttevensdehoeveelheid
stikstof dievrijkomt doormineralisatievandeontwaterdetoplaagvandeveengrond.
Daarnaast bieden nattere weilanden een beter leefmilieu voor de weidevogels,
waardoorherstelvandezevoorhetveenweidegebiedzokenmerkendenatuurwaarden
waarschijnlijk is.

2.3 Het Sportieve Hart
Korte schets
De derde impuls richt zich vooral op de randzone van het Groene Hart, het
overgangsgebied van de steden naar het Groene Hart. Hier zijn met name de
droogmakerijen gelegen,zoalsdeNoord-enZuidplaspolder endeHaarlemmermeer.
HetSportieveHartbeoogt eenvernieuwing vanhetlandschap indezerandzone.De
grootschaligeakkerbouw dieinditdeelvanhetGroeneHartoverheerst,maaktplaats
15

voor een afwisselend parkachtig landschap van nieuwe bossen, plassen en
recreatievoorzieningen, afgewisseld met landbouwbedrijven en meer natuurlijke
gebieden.
Milieu-eisen
De droogmakerijen dieliggen binnen dewerkingssfeer van het Sportieve Hart kennen
een grote ontwateringsdiepte, mede om de invloed van zout grondwater op de
gewasgroei te onderdrukken. Ook is er sprake van een aanzienlijke belasting met
bestrijdingsmiddelen en mest.
Wanneer de grootschalige akkerbouw plaats maakt voor een afwisseling van
gebruiksfuncties veranderen ook de milieu-eisen vanuit het grondgebruik. De
noodzaak tot diepe ontwatering zal grotendeels wegvallen, omdat er veel minder
sprake is van gewassen die gevoelig zijn voor vocht en zout. Ook de noodzaak van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en aanwending van mest zal grotendeels
wegvallen vanwege de vernieuwing van het landgebruik volgens deze impuls.
Milieu-gevolgen
Als gevolg van de landschappelijke vernieuwing van de westelijke flank van het
Groene Hart zal demilieubelasting in ditdeel vanhet GroeneHart sterk verminderen.
Ook zal een hogere grondwaterstand in de droogmakerijen tot gevolg hebben dat
de kweldruk in de polder vermindert, waardoor de hoeveelheid zout die met het
grondwater in het slootwater terecht komt ook zal afnemen. Vermindering van de
milieubelasting en van de ontwatering zal leiden tot een veel geringere uitslag van
vervuild en verzilt polderwater naar het boezemstelsel in het Groene Hart. Dit heeft
op zijn beurt weer een gunstig effect op de waterkwaliteit in het hele Groene Hart.
Poldersloten en een groot aantal plassen worden op peil gehouden met behulp van
ingelaten boezemwater. Hetboezemwater isniet alleen nodig omhet grondwaterpeil
in landbouwpolders op niveau te houden, maar dient ook om het grond- en
oppervlaktewater innatuurgebieden oppeil tehouden. Hoeminder zout, meststoffen
en bestrijdingsmiddelen in het boezemwater wordt ingebracht hoe minder hiervan
uiteindelijk terecht komt in sloten enplassen in het Groene Hart. Ook leidt een lagere
belasting vanhetboezemstelsel tot een lagereinlaatbehoefte uit derivieren. Dit blijkt
ondermeer uit gegevens vanhet Hoogheemraadschap vanRijnland (1992).Een kwart
van de totale hoeveelheid ingelaten rivierwater is nodig om het polderwater te
verversen. Als de kwaliteit van het polderwater verbetert, zal dus ook de
inlaatbehoefte afnemen. En dat is gezien de huidige kwaliteit van rivieren als de
Hollandsche IJssel een grote milieuwinst.
Kortom, het Sportieve Hart zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de
milieubelasting van hetboezemstelsel inhet Groene Hart,hetgeen indirect zal leiden
tot verbetering van de milieukwaliteit in grote delen van het Groene Hart die onder
invloed staan van boezemwater.
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3 Milieukwaliteit per deelgebied

Indithoofdstuk wordteenbeeld geschetst vandekwaliteit vanwaterenvanandere
milieuaspecten binnen het Groene Hart, uitgewerkt voor een achttal deelgebieden
(zie fig. 3; pag. 57). De milieukwaliteit wordt gerelateerd aan de ontwikkelingsrichtingen die voor de verschillende delen van het-Groene Hart zijn aangegeven,
zowel in het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) als in de
ontwikkelingsimpulsen die door Dauvellier (1995) zijn opgesteld ten behoeve van
de publieke discussie over het Groene Hart die in het najaar van 1995 is gevoerd.
De analyse per deelgebied wordttelkens afgerond met een schets vande mogelijke
strategieën voor structurele oplossingen van de milieuproblemen.
Deomgrenzing vandedeelgebiedenisgebaseerdopgrenzenvan fysisch-geografische
eenheden en hydrologische systeemeenheden. Deindeling sluit in hoofdlijn aan op
degebiedsindeling dieisgebruiktinhet 'Beleidsintensiveringsconcept GroeneHart'
(Rijksplanologische Dienst, 1994).

3.1 Hollandse Plassen (HP)
Korte karakteristiek
Het deelgebied Hollandse plassen omvat een aantal plassen en meren, ondiepe
veenpolders en diepe droogmakerijen. De Westeinderplassen, de Kagerplassen en
het Braassemermeer behoren tot het boezemsysteem, met een constant peil van 60
cm onder NAP.Hetboezemwater wordt viadeHollandsche IJssel viadeGouween
de Oude Rijn aangevoerd. DeLangeraarsche Plassen behoren tot het watersysteem
van deondiepe polders. Dezepolders liggen ongeveer 1 meter lager dan het niveau
van de boezemwateren. De bodems in deze ondiepe polders bestaan hoofdzakelijk
uit veen. Ter weerszijden van de Oude Rijn bestaat de bodem uit zeeklei (in het
westelijk deel) en rivierklei. Het bodemgebruik is hoofdzakelijk melkveehouderij
metlokaleconcentratiesglastuinbouwlangshetBraassemermeerendeLangeraarsche
Plassen, enenkelekleinerenattenatuurgebieden inaansluiting opdeplassen. Inhet
zuidoostelijk ennoordwestelijk deelvanditgebiedliggendiepedroogmakerijen die
circa 3meter beneden het peil van de ondiepe veenpolders liggen. De bodems van
dezedroogmakerijen bestaan uitzeeklei.Hetbodemgebruik isakkerbouw (Haarlemmermeer) en afwisselend akkerbouw en grasland (overige droogmakerijen). De
droogmakerijen zijndiepontwaterd.Inhetwestenvanhetgebiedliggennogenkele
kleinere minder diep ontwaterde droogmakerijen.
Vanuitdeplassenenenkeleondiepepoldersinfiltreert veelwaternaardeondergrond,
dat als kwelwater in de aangrenzende diepe droogmakerijen weer uittreedt. Dit
kwelwater indedroogmakerijen isveelal brak,alsgevolg vandeaanwezigheid van
zout grondwater in de ondergrond.
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De Kagerplas bij Leiden behoort tot de Hollandse Plassen die
onderling via het boezemstelsel met elkaar zijn verbonden. Een
nadeel voor de kwaliteit van het water en de waterbodem, maar een
voordeel voor de recreatievaart. Foto: M. Kuiper.

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
DeHollandse plassen zijn inheteindrapport vandeStuurgroep Groene Hart (1992)
aangeduid als potentieel kerngebied voor natuur en recreatie. Essentiële elementen
zijn:
— deontwikkeling vanlaagveenmoerassen enverlandingsvegetaties, in aansluiting
op de plassen;
— handhavingenontwikkeling vanduurzamelandbouwinsamenhangmetnatuurbeheer (weidevogels, slootkanten etc);
— verdere stimulering van de waterrecreatie.
Voorts kan het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief worden ingevuld op basis van
de drie impulsen (Dauvellier, 1995): het Ontspannen Hart, het Agrarische Hart en
het SportieveHart.Ditdeelgebied valtonderdewerkingssfeer vanalledrieimpulsen.
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Milieuschets
Watertekorten
Uithetboezemsysteemenderelatief hooggelegenpoldersverdwijnt veelwaterdoor
wegzijging naar de aangrenzende lager gelegen polders. Om het waterpeil van de
veenpoldersophetgewenstniveautehandhavenwordtindezomerperiodeookwater
vanuit de boezem naar de polders ingelaten. Tenslotte wordt ook boezemwater
gebruikt om de kwaliteit van het polderwater te verbeteren. In de diepe
droogmakerijen wordt gedurendehetgehelejaar veelboezemwater ingelaten omde
poldersloten doorte spoelen teneinde dezoutconcentratie teverlagen, waardoorhet
water bruikbaar wordt voordeakker- entuinbouw.Doorspoeling isookvanbelang
om de hoge gehalten aan meststoffen en bestrijdingsmiddelen de verdunnen en af
te voeren. Ook in de ondiepe veenpolders wordt boezemwater gebruikt voor
doorspoeling van sloten, met name ter bestrijding van overbemesting in de
zomerperiode.
Kwaliteit vanhet water, het slib en de bodem
De kwaliteit van het boezemwater wordt vooral bepaald door de herkomst van het
water. Deze verschilt door hetjaar heen. Het boezemwater bestaat gemiddeld over
hetjaarvoor40%uitRijnwater, afkomstig uitdeHollandscheIJsselendeOudeRijn.
Dit gebiedsvreemde waterbevat naast stikstof enfosfaat ooktalvan andere stoffen,
zoals chloride, kwik, koper en koolwaterstoffen, die de kwaliteit van het water en
de waterbodems in de boezem en het polderwater negatief beïnvloeden. In droge
zomersishetpercentage Rijnwater veelhoger danhet gemiddelde van40%,terwijl
indewinterdekwaliteitvanhetboezemwatervooralwordtbepaalddoorhetuitgeslagen polderwater. In dit deelgebied staat het boezemwater mede onder invloed van
het water dat uit de zuidelijk gelegen Noordplaspolder (deelgebied ZP) wordt
uitgeslagen. Dit polderwater bevat veel zout, meststoffen en andere vervuilende
stoffen.
De gehalten stikstof en fosfaat zijn in boezemwateren aanzienlijk lager dan in
polderwater. Met name de zomerconcentraties fosfaat in het polderwater zijn vaak
zeer hoog, waardoor blauwwieren en kroos dominant aanwezig zijn. Als gevolg
daarvan is het doorzicht in het polderwater in de zomer zeer gering, waardoor
waterplanten vaak ontbreken en het water zuurstofarm is. Ook bevatten de
polderwateren veel stikstof als gevolg van overbemesting. Bovendien komt door
mineralisatie van de ontwaterde veengrond extra stikstof vrij.
In dit deelgebied bevinden zichenkele (glas)tuinbouwgebieden, welke gelegen zijn
in inzijgingsgebieden. Als gevolg van emissies uit deze bedrijven komen
bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het water van de Hollandsche Plassen tot
bezinking. Ook komen door wegzijging via het grondwater stoffen uit de
glastuinbouw terecht in de aanliggende diepe droogmakerijen.
Inhet noordelijk deel van deLangeraarseplassen zijn maatregelen getroffen omde
fosfaatconcentraties te verlagen tot beneden het niveau van de algemene
milieukwaliteit (AMK).Dithoudtverband metdenatuurfunctie vandeGeerpiasen
het aanliggend moerasgebied.
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Fig. 1. V'eenbodems met toemaakdek. Bron: Bodemkaart1:50.000

De waterbodems van de boezemwateren zijn grotendeels matig tot zwaar
verontreinigd (Hoogheemraadschap van Rijnland, 1992; 1994). Vooral de
verontreiniging doorpolycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) overschrijdt
denorm. Uitbalansonderzoek vanhetHoogheemraadschap van Rijnland (1992) blijkt
de belasting van PAKs grotendeels afkomstig van houtverduurzamingsmiddelen uit
beschoeiingen en schepen. Van deboezemmeren is vooral het slibvan de Westeinderplassen zwaar verontreinigd. De nabijheid van Schiphol draagt hier mogelijk mede
aan bij.
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In het zuidwestelijk deel van dit deelgebied zijn de veenbodems voorzien van een
toemaakdek (fig. 1).Toemaak is een mengsel van bagger, stalmest en stadsvuil dat
eeuwenlang werd gebruikt ter bemesting van het land (Lexmond et al., 1987).De
samenstelling van deze opgebrachte deklaag kan verhoogde gehalten aan zware
metalen bevatten, met name lood, koper en kwik.
Verkeeren geluid
Hetnoordwestelijk deel vanditgebied staat onderinvloed vanhet vliegverkeer van
ennaarSchiphol.Hierisdegeluidbelastinghoog:meerdan50decibelof35Kosteneenheden. In het westen is de geluidbelasting zeer hoog langs de A4,inhet zuiden
in een zone rond de autoweg langs de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen. Slechts
kleinedelenvanditgebiedzijntekarakteriseren alsstillegebieden,waardegeluidbelasting lager isdan40decibel.Ditkomt doordat het gebied is doorsneden door een
dicht net van intensief gebruikte secundaire wegen.

Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief
Debelasting vanmilieu en water isinditdeelgebied relatief hoog.Eris sprakevan
een complex van knelpunten. De externe belasting via het boezemwater is hoog,
omdatplassenenoverigewaterlopen deeluitmakenvanhetdoorvoerstelsel.Hierdoor
komtveelgebiedsvreemd watermetdaarin opgenomen stoffen terechtindeplassen
enpoldersloten,hetgeenonderandereleidttotaanzienlijke vervuiling vandewaterbodem.
Ook de interne belasting is door het relatief intensieve landbouwkundige gebruik
hoog.Dekwaliteit vanhetpolderwater wordt inhethele gebied sterk bepaald door
de overbemesting. In akkerbouwgebieden in diepe droogmakerijen is de interne
belastinghoogdoorhetgebruikvanbestrijdingsmiddelen enmest.Het opkwellende
zoutegrondwatervormteenprobleemvoordegewassen,waardoordezepoldersdiep
ontwaterd en continu met boezemwater doorgespoeld worden. De geluidbelasting
is door de nabijheid van Schiphol en van druk bereden auto(snel)wegen in
vergelijking met de rest van het Groene Hart zeer hoog.
Natuurontwikkeling in de vorm van laagveenmoerassen en verlandingsvegetaties,
inaansluitingopdeplassen,vraagtomwatervaneenveelhogerekwaliteitdanthans
aanwezig.HetboezemwatermeteendoorRijnwater beïnvloedesamenstelling voldoet
daarniet aan en zal daar voorlopig ook niet aan voldoen. Met uitzondering van de
Langeraarseplassenmakendeplassen inditgebieddeeluitvanhet boezemsysteem.
Daardoor hebben deze plassen geen potenties voor hoogwaardige vormen van
moerasnatuur.Ookwordtdewaterkwaliteitvandezeplassenvianeerslagvan stoffen
beïnvloeddoordenabijheid vandeRandstad.Belangrijkebronnenvanluchtvervuiling
zijn in dit deelgebied vooral Schiphol en het autoverkeer (koolwaterstoffen,
stikstofoxiden) enopwatgrotereafstand deBollenstreek (bestrijdingsmiddelen).De
hoge geluidbelasting en de vaak slechte kwaliteit van de waterbodems in de
boezemwateren leveren knelpunten op voor een hoogwaardige watergebonden
recreatieve ontwikkeling van het plassengebied.
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Structurele oplossingsstrategieën
Per deelgebied wordt een aantal mogelijke strategieën voor structurele oplossingen
van milieuproblemen in beschouwing genomen.
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater
Mogelijkheden voor zuivering van het boezemwater binnen dit deelgebied lijken,
door de grote hoeveelheden water die door het boezemstelsel stromen, niet
voorhanden.Deuitslag vanmeststoffen naarhetboezemwater vanuitdepolderskan
verminderen door brongerichte maatregelen binnen de polders.
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater
Indelaaggelegen droogmakerijen kandoorverandering inhetruimtegebruik (zoals
omvorming van akkerland in grasland ofbos) debelasting van hetpolderwater met
meststoffen, bestrijdingsmiddelen enzout worden beperkt, waardoor ookde uitslag
van deze stoffen naar de boezem vermindert. Voor deze strategie kan worden
aangesloten bij ontwikkelingen zoalsgeschetstinimpuls 3(hetSportieveHart).Om
belasting van water en bodem vanuit de (glas)tuinbouw langs de Braassemermeer
en deLangeraarse plassen tebeperken zijn brongerichte maatregelen noodzakelijk.
Hergebruik van afvalwater en omschakeling van boezemwater op regenwater als
grondstof zijn voorwaarden voor een meer duurzaam landbouwkundig gebruik,
waarbij geen afwenteling op de omgeving meer plaats vindt. Voor beperking van
deemissiesuitdezesectorisinmiddelseenvergunningenbeleid vankracht geworden.
In de hoger gelegen veenweidepolders met melkveehouderij is door beperking van
de overbemesting een aanzienlijke reductie van gehalten aan meststoffen in het
slootwater te realiseren. Door de grote afhankelijkheid van ingelaten boezemwater
isevenwel slechtseenmatigekwaliteitvanhetpolderwater haalbaar.Alleeninmeer
geïsoleerd gelegen delen (aan deuiteinden vaneenpoldersysteem) kandoor aanpak
van de interne belasting en aanvullende effectgerichte maatregelen, zoals
defosfatering, een hogere milieukwaliteit worden gerealiseerd.
Beperking of beëindiging van de inlaat van boezemwater
Doordeaanwezigheid vaneengrootaantaldiepedroogmakerijen fungeren veelhoger
gelegen veenpolders als inzijgingsgebied, waar in de zomer een groot watertekort
bestaat. Reële alternatieven voor inlaat van boezemwater als aanvulling van
watertekorten lijken niet aanwezig.
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel
Wanneer dekwaliteit vanhetopdeboezemuitgeslagen polderwater verbetert ishet
zinvol om de invloed van het Rijnwater in het Groene Hart te beperken door de
bergingscapaciteit van de boezem te vergroten. Dit kan in dit deelgebied worden
gerealiseerd door vorming vannieuw water aansluitend ophetboezemsysteem. Het
nieuwewaterkanmeerdere doelen dienen:naast debergingsfunctie wordtook extra
capaciteitgecreëerd voordewaterrecreatie,waaraaninditaandeRandstad grenzende
deelgebied grote behoefte is. Vorming van dergelijk nieuw water past binnen de
doelstellingen vande 'NadereUitwerking' (StuurgroepGroeneHart, 1992)enspoort
met de impulsen van het Sportieve Hart en het Ontspannen Hart.
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Beperking van de geluidbelasting
Deze strategie lijkt moeilijk te realiseren, gezien de herkomst en de verwachte
toename van het auto-en vliegverkeer. In het zuidoostelijk deel van dit gebied kan
door aanwijzing van een aantal nog stille gebieden als nieuwe stiltegebieden de
natuur- en recreatiewaarde versterkt worden. Daarmee wordt aangesloten op de
stiltestructuur van het deelgebied de Venen.

3.2 De Venen (VN)
Korte karakteristiek
Het deelgebied De Venen omvat evenals het deelgebied Hollandse Plassen hoog
gelegenplassenenmoerasgebieden (deNieuwkoopseendeVinkeveenseplassenmet
aangrenzend de Botshol), iets lager gelegen veenweidepolders en diep gelegen
droogmakerijen. Deplassen maken hier geen deel uit van het boezemsysteem. Wel
staan deplassen onderinvloed vanrivierwater omdat voorpeilhandhaving wateruit
de boezem moet worden ingelaten.
Belangrijkste functies in dit deelgebied zijn de melkveehouderij, natuur en
watergebondenrecreatie.TenwestenvandeNieuwkoopseplassenendeVinkeveense
plassen liggen diepe droogmakerijen. Daarvan bestaat polder Nieuwkoop deels uit
akkerland endeelsuit grasland, meteenklein glastuinbouwgebied aangrenzend aan
deNieuwkoopse plasbijNoorden.Dedroogmakerij Groot-Mijdrecht, westelijk van
de Vinkeveense plassen, is een graslandgebied waar de produktieomstandigheden
slecht zijn als gevolg van een sterke zoute kwelstroming. Als gevolg daarvan zijn
dekleigrondenhierextreemzuur('katteklei').Indedroogmakerij Wilnis-Veldzijde,
gelegen tussen de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen, en in de droogmakerijen
van Nieuwkoop en Zevenhuizen kwelt zoet grondwater op.

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) vormt het Kerngebied de
Venen een stimuleringsproject. Kernpunten voor ruimtelijke ontwikkeling zijn:
— moerasontwikkeling en schraalland inaansluiting opdebestaande natuurkernen
— stimulering van de natuurgerichte (stille) recreatie
— versterking duurzame landbouw.
Ditdeelgebiedvaltonderdewerkingssfeer vaneentweetalimpulsen:hetOntspannen
Hart en het Agrarische Hart.
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Natte natuur en
watergebonden
recreatie, afgewisseld
met melkveehouderij,
zijn karakteristieke
functies in de Venen.
Foto: P. Paris.

Milieuschets
Watertekorten
Alsgevolgvandegroteniveauverschillen tussendeplassenenveenpolders enerzijds,
en de diep gelegen droogmakerijen anderzijds is de waterhuishouding in dit gebied
sterkuitevenwicht.Doorwegzijging verliezendeplassenenveenpoldersveelwater
waardoorvooralindezomermaanden watertekorten optreden.Deaangenzende diepe
polders ontvangen hierdoor veel kwelwater uit deplassen enveenpolders waardoor
daar sprake is van een groot wateroverschot, dat moet worden uitgeslagen naar het
boezemstelsel.Behalvedoorwegzijging verliezen deNieuwkoopseplassen ookgrote
hoeveelhedenwatervoordewatervoorziening vanhetglastuinbouwcomplex Noordse
Buurt.
Om het peil te handhaven worden de plassen voorzien van grote hoeveelheden
boezemwater waarvan de kwaliteit onvoldoende is voor de natuurfunctie van de
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plassen.Voorpeilhandhaving vandeNieuwkoopseplassen wordt wateruitdeOude
Rijn en het riviertje de Meije ingelaten. Door chemische defosfatering bij de
inlaatpunten wordt het fosfaatgehalte van dit inlaatwater sterk verminderd. Het
waterverliesvandeVinkeveenseplassendoorwegzijging naarPolder Groot-Mijdrecht
wordt grotendeels gecompenseerd door inlaat van het wateroverschot uit de
droogmakerij Wilnis-Veldzijde. Dit water iszeer voedselrijk, hetgeen doorwerkt in
de kwaliteit van water en slib in de Vinkeveense plassen. Ook wordt water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal ingelaten. De Botshol wordt voorzien van water uit het
veenriviertje de Oude Waver. De waterkwaliteit van de Oude Waver is slecht als
gevolg van de slechte kwaliteit van het polderwater uit de droogmakerij GrootMijdrecht, datingrotehoeveelheden wordt uitgeslagen opdit riviertje. Hetnaar de
Botshol ingelaten water uit de Oude Waver moet daardoor gedefosfateerd worden.
Kwaliteit vanhet water, het slib en de bodem
De kwaliteit van het boezemwater wordt bepaald door de samenstelling van het
Rijnwater envanhetuitgeslagenpolderwater.Doorhethogezoutgehaltevandegrote
hoeveelheden polderwater die uit de droogmakerij Groot-Mijdrecht worden
uitgeslagen op de boezem, bevat het water van de Amstel, de Kromme Mijdrecht
en de Oude Waver een hoog chloridegehalte. De fosfaatconcentraties in de
Nieuwkoopse plassen en de Botshol zijn als gevolg van defosfatering van het
inlaatwater sterk gedaald (VanderDoes&DeJong, 1992;VanIersel &Rip, 1992).
Door nalevering van fosfaat uit de waterbodem treedt in de zomer met name in de
Vinkeveense plassen blauwalgenbloei op waardoor het water zuurstofarm wordt.
Het polderwater in de droogmakerijen wordt vooral gekenmerkt door een hoog
stikstof- en fosfaatgehalte, en in polder Groot-Mijdrecht ook door een hoog
zoutgehalte.Dehogestikstofgehalten zijn vooreenbelangrijk deelafkomstig uithet
opkwellend grondwater, terwijl de fosfaatgehalten vooral hoog zijn als gevolg van
diffuse belastingvanuitdelandbouwgronden dieeengeringfosfaatbindend vermogen
hebben. Ook wordt het polderwater in droogmakerijen met akkerbouw belast door
het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
In deondiepeveenpolders zijn in ditdeelgebied destikstof- en fosfaatconcentraties
in de sloten vooral hoog als sprake is van een kwelsituatie. In polders waar
wegzijging optreedt is de voedselrijkdom lager. Overigens is een relatief hoog
stikstofgehalte in water en bodem kenmerkend voor veenpolders omdat door
mineralisatie vandeontwaterdebovengrond veel stikstof vrijkomt. Inveel gevallen
isinditdeelgebieddekwaliteitvanhetboezemwater,ookwatbetreft de meststoffen,
slechter dan van het polderwater.
Over dekwaliteit van de waterbodems van depolderwateren bestaat geen dekkend
beeld. Dekwaliteit is goed tot licht vervuild in het poldergebied ten zuiden van de
Nieuwkoopse plassen. De waterbodems van de Amstel, de Kromme Mijdrecht, de
OudeWaverendeMeije,tenzuidenvandeNieuwkoopseplassen,zijn sterkvervuild.
Grotedelen vandeveenpolders tussen Vinkeveen, Nieuwkoop enWoerden, en van
de bovenlanden langs de Grecht, de Drecht en de Kromme Mijdrecht hebben als
toplaag eentoemaakdek (fig. 1,pag.20).Daardoor isdekans op aanwezigheid van
verhoogde concentraties zware metalen in de bovengrond groot.
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Verkeer en geluid
Het deelgebied kent een groot aantal vrij omvangrijke stille gebieden. Deze zijn deels
vastgelegd in het beleid door aanwijzing als stiltegebied. Het gehele gebied kent een
geluidbelasting van minder dan 50 decibel. De doorsnijdingen van de stille gebieden
met minder dan 40 decibel geluid worden gevormd door het secundaire en tertiaire
wegennet.

Confrontatie knelpunten en ontwikkelingsperspectief
Het hoofdprobleem in dit deelgebied vormt het grote waterverlies vanuit de plassen
en moerassen naar de droogmakerijen. De grote afhankelijkheid van het boezemwater
in de plassen, moerassen en veenpolders vormt het belangrijkste knelpunt voor
realisatie van het natuurstreefbeeld. Weliswaar ismet effectgerichte maatregelen zoals
defosfatering van inlaatwater en hydrologische isolatie van plassen een aanzienlijke
verbetering van de waterkwaliteit te realiseren, maar de invloed van gebiedsvreemd
water blijft een beperkende factor voor de natuurontwikkelingsmogelijkheden. Om
de afhankelijkheid van boezemwater te verminderen is een betere benutting van
gebiedseigen water noodzakelijk. Daartoe moet de kwaliteit van het polderwater
verder verbeteren door beperking van de mestgift, omdat de huidige stikstof- en
fosfaatgehalten te hoog zijn voor een duurzaam behoud en herstel van de
kenmerkende natuurwaarden. Lokaal leidt degeluidbelasting van drukke doorgaande
secundaire wegen tot hinder voor natuur en recreatie, met name waar de wegen door
open land of water lopen.

Structurele oplossingsstrategieën
Verbetering van de kwaliteit van het boezemwater
Hetboezemwater staat sterk onder invloed van het uitgeslagen polderwater, met name
uit kwelpolders. De kwaliteit van het boezemwater zal sterk verbeteren als de
hoeveelheid uitgeslagen polderwater vermindert en dekwaliteit van het polderwater
stijgt. Waterconservering en hergebruik, alsmede aanpak van de overbemesting,
omschakeling van landbouw naar natuur in de kwelpolders en aanpak van
ongezuiverde lozingen en overstorten zullen leiden tot een betere kwaliteit van het
boezemwater.
Verbetering van de kwaliteit van het polderwater
Zoals hierboven geschetst is verbetering van de kwaliteit van het polderwater, met
name in de droogmakerijen, niet alleen van betekenis voor het poldersysteem zelf
maar ook voor de boezem. Specifieke aandacht verdient het polderwater uit de
droogmakerij Wilnis-Veldzijde, aangezien het overtollig kwelwater uit deze diepe
polder wordt gebruikt voor wateraanvulling van deVinkeveense plassen. De kwaliteit
van dit water is slecht door hoge gehalten stikstof en fosfaat. Met name het
fosfaatgehalte kan worden teruggebracht door het huidig intensief agrarisch gebruik
te extensiveren. Verbetering van de kwaliteit van het water uit de Polder GrootMijdrecht werkt indirect door op de waterkwaliteit van de Botshol. Met het oog op
een mogelijke toekomstige wateraanvulling van de Vinkeveense plassen met
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polderwater uit Groot-Mijdrecht is de aanpak van de overbemesting in deze
droogmakerij op termijn mogelijk ook van belang voor de Vinkeveense plassen.
Deglastuinbouw draagtlokaal aanzienlijk bij aandemilieubelasting vanhetpolderen boezemwater. Hier dient met prioriteit te worden overgeschakeld op hergebruik
in plaats van lozing van afvalwater.
In de hoger gelegen veenweidepolders is met het uitrijverbod in de herfst en
wintermaanden de afspoeling van mest verminderd. Toch blijven de polderwateren
tevoedselrijk. Inpoldersdiekwelwaterontvangenzullendestikstofgehalten relatief
hoogblijven alsgevolgvanuitspoelingvanammoniumuithetveenpakket.Wanneer
het grondwaterpeil in de polders verhoogd wordt zal de mineralisatie van de
bovengrond dalen, waardoor minder stikstof inhet grond- en oppervlaktewater vrij
zalkomen.Eenverdereverlagingvandeconcentraties stikstofenfosfaat kanworden
bereikt door inrichting van helofytenfilters bij de inlaatpunten van boezem- en
polderwaterwater naarnatuurgebiedeninhetpoldersysteem.Alsgevolgvanopname
inwaterplanten envanslibbezinkinginhelofytenfilters daaltdevoedselrijkdomvan
het ingelaten water (Duel, 1991).
Beperking of beëindiging van de inlaat van boezemwater
Deze strategiezalindit deelgebied veeleffect hebben opdekwaliteit vanhet water
in plassen ennatte veenpolders.Door de aanwezigheid vaneen aantal omvangrijke
diepedroogmakerijen fungeren veelhogergelegenveenpolders als inzijgingsgebied,
waar in de zomer een groot watertekort bestaat. Met het boezemwater dat ter
aanvullingvandewatertekortenwordtingelaten,wordenindeplassenenveenpolders
veel meststoffen en andere vervuilende stoffen ingevoerd. Dit vermindert in sterke
mate de waterkwaliteit in de plassen en moerassen.
Het watersysteem kan in dit deelgebied meer in evenwicht komen door het
niveauverschil vanhet water in deplassen enhogere veenpolders enerzijds, en van
het grondwater in de diepe droogmakerijen anderzijds te verkleinen. Hierdoor zal
de invloed van gebiedsvreemd (boezem)water verminderen en zullen structurele
kosten die gemaakt worden voor effectbeperkende maatregelen zoals chemische
defosfatering wegvallen. De mate waarin het peilverschil tussen plassen en
droogmakerijen kleiner wordtbepaalt dematewaarin minderboezemwater behoeft
tewordeningelaten.Verhoging vanhetpeilindediepepolderstot maaiveld-niveau
("pias-dras") betekent een functieverandering van landbouw naar (moeras)natuur.
Verhoging van het peil tot boven het maaiveld betekent vorming van een nieuwe
plas. Een tussenvorm is de inrichting van een bufferbekken of tussenboezem, die
dient om de wegzijging van de plas naar de droogmakerij te verminderen en het
kwelwatertijdelijk tebergen.Bovendienkanhetwateruithetbufferbekken teruggevoerd worden naar deplas ter aanvulling vanblijvende watertekorten. Berekend is
dateendergelijk bekkenvan 1 kmbreeden4mdieplangs deNieuwkoopse plassen
leidt tot een vermindering van de inlaatbehoefte met 25% (Foppen, 1992). Door
inschakelingvanhelofytenfilters opeenondieperandzoneindebuffer zaldekwaliteit
van het tijdelijk opgevangen water verder kunnen verbeteren.
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In deveenpolders kan het gebiedseigen waterbeter benut worden door het wateroverschot uit de winter en het voorjaar langer vast te houden. Hiertoe dient het winteren voorjaarspeil teworden verhoogd, zodat meer water in debodem wordt opgeslagen
om te worden benut in de zomer. Een andere mogelijkheid is om het areaal
polderwater tevergroten, door verbreding en/of verlenging van poldersloten. Dit kan
goed worden gecombineerd met biologische zuivering van het polderwater in
helofytenfilters. Waterconservering is alleen zinvol in combinatie met een verdere
beperking van de af- en uitspoeling van meststoffen naar het polderwater.
Verhogen van de capaciteit van het boezemstelsel
In dit deelgebied is deze strategie niet erg relevant, omdat er voor dit deelgebied een
goed perspectief is om grotendeels buiten de invloed van het boezemstelsel te
functioneren.
Beperking van de geluidbelasting
Voor de ontwikkeling van grotere aaneengesloten natuurkerngebieden is de
doorsnijding door wegen een nadelige situatie. Vooral verstoring en versnippering
van natuurgebieden is strijdig met de natuurdoelstelling voor dit deelgebied. Zinvol
isomtenminste allehuidige stille gebieden met minder dan 40 decibel geluidbelasting
te bestemmen tot stiltegebied, waardoor ook maatregelen ter beperking van het
recreatief weg- en vaarverkeer beter mogelijk worden. Te denken is aan de
verplichting tot gebruik van geluidarme motoren in motorboten. Voorts dient waar
mogelijk de weginfrastructuur te worden omgeleid om de kwetsbare natuurkerngebieden, waar die thans nog door wegen worden doorsneden. Ook toepassing van
geluiddempende materialen zalbijdragen aan deverdere ontwikkeling van recreatieen natuurfunctie in dit deelgebied.

3.3 Vechtplassen (VP)
Korte karakteristiek
Het gebied van deVechtplassen omvat een groot aantal relatief hoog gelegen plassen
en moerasgebieden. Deze behoren tot het poldersysteem. Voorts bevinden zich hier
ondiep gelegen veenpolders enenkele diepe droogmakerijen. Er vindt geen doorvoer
plaats van boezemwater, er is uitsluitend sprake van inlaat ter aanvulling van
watertekorten in de plassen, moerassen en veenpolders. Belangrijkste functies zijn
natuur en waterrecreatie, voorts vindtmelkveehouderij endrinkwaterwinning plaats.
De droogmakerijen bestaan grotendeels uit grasland en zijn vrij diep ontwaterd. De
ondiepe polders bestaan uit grasland enmoerasgebieden. In het westen loopt de rivier
de Vechtparallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze waterlopen leveren water aan
de polders en plassen in het Vechtgebied ter aanvulling van watertekorten.
Het Vechtplassengebied vormt het overgangsgebied van de stuwwal van het Gooi
en de Utrechtse Heuvelrug naar de rivier de Vecht. De ecologische betekenis van
een dergelijk overgangsgebied (gradiënt) is groot, met name vanwege de
karakteristieke verschillen in waterkwaliteit. In het oostelijk deel overheerst van
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Vanplas naar moeras is
in het Vechtplassengebied vaak een heel
geleidelijke overgang.
Foto: M. Kuiper.

naturedeinvloed vanuittredend voedselarmgrondwateruitdestuwwal,terwijlhet
westelijkdeelmeeronderinvloedstaatvanhetvoedselrijk wateruitdeVecht.Deze
verschillen zijn evenwel door veranderingen in het landschap en het gebruik
genivelleerd. Bemesting, maar vooral ook veranderingen in de waterhuishouding,
hebbengeleidtotachteruitgangvandespecifieke ecologischekwaliteit,diebepaald
wordt door de gradiënten nat-droog en voedselarm-voedselrijk. Een belangrijke
oorzaak van de veranderingen in de waterhuishouding van de Noordhollandse
VechtplassenisdedroogleggingvanhetHorstermeer.VeelgrondwateruithetGooi
wordt thans aangezogen naar de diepe Horstermeerpolder. De toegenomen
grondwaterwinning in het Gooi heeft de grondwaterstroom verminderd. Ook de
grondwaterstandsverlaging ten behoeve van de nieuwbouw in het kwelgebied de
HilversumseMeentheeft eenaanzuigend effect ophetgrondwater,waardoorhoger
gelegen plassen enmoerassen indeomgevingverdrogen. Deligging vandediepe
Bethunepolder vormteenbelangrijke oorzaakvandeverdrogingvanhetUtrechtse
deelvanhetVechtplassengebiedenvanhetwaterverliesvandeLoosdrechtseplassen.
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Het kwelwater dat vanuit de Utrechtse Heuvelrug en de Loosdrechtse plassen in de
Bethunepolder binnen stroomt wordt gebruikt als grondstof voor de
drinkwatervoorziening van Amsterdam. Ook stroomt er grondwater uit dit deelgebied
onder de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal weg naar de westelijk gelegen diepe
polder Groot-Mijdrecht, gelegen in het deelgebied de Venen.

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
In het eindrapport van de Stuurgroep Groene Hart (1992) vormt het Kerngebied de
Vechtplassen een stimuleringsproject. Essentiële elementen in de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling zijn:
— natuurontwikkeling in aansluiting op de bestaande natuurkernen
— stimulering van de waterrecreatie
— versterking van een duurzame landbouw.
Het gebied valt als geheel in de werkingssfeer van de impuls het Ontspannen Hart.
De meest noordelijke en zuidelijke delen vallen tevens onder de werkingssfeer van
de impuls het Agrarische Hart.

Milieuschets
Watertekorten
Als gevolg van de grote niveauverschillen tussen de plassen en moerasgebieden en
de veel lager gelegen droogmakerijen is de waterhuishouding in dit deelgebied uit
evenwicht. De diepe droogmakerijen de Horstermeerpolder en de Bethunepolder
zuigen veel grondwater aan, niet alleen door hun lage ligging ten opzichte van de
omgeving, maar ook doordat de afdeklaag afgeveend is, waardoor de kweldruk in
deze polders zeer hoog is. Om het peil te handhaven moeten de plassen voorzien
worden van grote hoeveelheden suppletiewater. Dit water wordt grotendeels
onttrokken aan de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan de kwaliteit
onvoldoende is voor de natuurfunctie van de plassen en moerassen. Voor het op peil
houden van het Naardermeer wordt gebruik gemaakt van water uit het Umeer. Voor
de inlaat van deLoosdrechtse plassen en hetNaardermeer wordt het water gedefosfateerd. Het water uit de Vecht dat naar de Grote Maarsseveense plas wordt gevoerd,
wordt eerst gedeeltelijk gezuiverd door voorbezinking in de Kleine Maarsseveense
plas. Echter ondanks fosfaatverwijdering is het ingelaten gebiedsvreemd water uit
de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal ongeschikt voor herstel van de bijzondere
natuurwaarden in de plassen en moerassen in dit gebied.
In het Noordhollandse Vechtplassengebied wordt sinds kort gebruik gemaakt van
schoon gebiedseigen kwelwater uit de Horstermeer en de Hilversumse Meent ter
aanvulling van watertekorten in de hoger gelegen plassen en moerassen. Verwacht
wordt dat dit een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in de Kortenhoefse
Plassen tot gevolg zal hebben. Het drinkwaterbeleid van de provincie Noord-Holland
is voorts gericht op eenreductie van de grondwaterwinning in hetGooi.Dit zal leiden
tot toename van de grondwaterstroom naar het Vechtplassengebied.
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