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Meervoudigruimugehmik:
cultuurhistorisch,herstelvan
HoogeBoezemhijHaastrecht
RENIER KOENRAADT. ORANJEWOUD
M I R J A M STARK, O R A N J E W O U D
RUDI TERLOUW, STICHTING HET ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP
ARJAN K O E R H U I S , H O O G H E E M R A A D S C H A P DE STICHTSE R I J N L A N D E N

Recent iseen inrichtingsvisie opgesteld voordeHooge Boezem achter Haastrecht. Dezepolder vervuldetot begin zot eeuw een belangrijke rol bij deafwatering van de Lopiker- en de Krimpenerwaard.
Na deplaatsing van eenstoomgemaal verloorde boezem hnarjuuctie, werden deaanwezige molens
grotendeelsgesloopt en werd hetgebied omgevormd torgrasland met een agrarische bestemming.
Nu. bijna ecu eeuw later, lijkt deHooge Boezem opnieuw in beeld te komen vooreen belangrijke
waterhuishoudkundige functie. Dit keermet om water aj tevoeren,maar om water vast tehouden, te
bergen entezuiveren. Via ecu landschappelijke benadering isgczocht naai'kansen voormeervoudig
ruimtegebruik, ouder meerdoorwaterbeheer te koppelen aan natuurontwikkeling en recreatiefmedegebruik. Decultuurhistorische waarden van hetgebied stonden daarbij centraal. Niet alstoetsingskader, maar als inspiratiebron voordeintegrale planvorming. Uiteindelijk zijn cultuur, recreatie,
natuur, landbouw en waterdaadwerkelijk in één plan verenigd.
DeHoogeBoezem achter Haastrecht ligt
ingesloten tussen deVlist,de bebouwde kom
van Haastrecht en deZijgkade en heeft een
oppervlakte van45tot 50hectare.De polder
maakt onderdeel uit van deLopikerwaatd en
ligt opdegrens met de Krimpenerwaard. In
het gebied ligt een voormalige stortplaats,
waaropeen ooievaarsbuitenstation (DooveGat)
en diverse volkstuinen zijn gevestigd.Aande
oost-en zuidzijde van depolder ligt een
natuurgebied dat eigendom isvan Stichting
Het Zuid-Hollands Landschap.Het resterende
deel isgrotendeels in gebruik alsgrasland. De
Hooge Boezem wordt algemeen gezien alseen
belangrijk broedgebied voor weidevogels en
vormt een belangrijke schakel in de provinciale
ecologische hoofdstructuur Daarnaast biedt
het aanwezige verkavelingpattoon een hoge
landschappelijke waarde.
DeHooge Boezem heeft een belangrijke rol
gespeeld in dewaterhuishouding vandeLopikerwaard en Ktimpenetwaatd.Langsde Hollandsche IJsselwerd in 1153 gestart met de
bouw van tweespuisluizen die water uit de
Vlistboezem op deHollandsche IJssel loosden.
Achtet dezespuisluizen werd in i486een hoger
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gelegen bergboezem aangelegd:deHoogeBoezem achter Haastrecht. LangsdeVlist werden
in de loopvan de tijd zeven windmolens
gebouwd, dieovettolligwatet vanuit deVlist
in de HoogeBoezem pompten. Deze getrapte
windbemaling wasdeeerste in Nederland. In
petiodes met wateroverlast maalden de molens
water uit deVlistop naar de Hooge Boezem.Bij
voldoende laagbuitcnwater werd het opgemalen water viadespuisluizen opde Hollandse
IJsselgeloosd. In 187zkreegde windbemaling
versterking.Nabij dedorpskern werd een
hulpstoomgcmaal geplaatst, waarmee overtolligwater uit deVlisttechtstreeks opde Hollandsche IJsselkon worden geloosd. Dit
gemaal wetd in 1913uitgebreid. De nieuwe
capaciteit van het stoomgemaal was dermate
hoog dat de tweettapsbemaling kon worden
ontmanteld en deHoogeBoezem zijn functie
verloor.Sindsdien zijn de molens afgebroken
en isde HoogeBoezemgrotendeels in gebruik
als grasland.
In zoooheeft Stichting Gemaal De Hooge
Boezem achtet Haastrecht het plan opgevat
om teonderzoeken ofdeHoogeBoezem cultuurhistorisch in ere kan worden hersteld. Dit

Molcnstomp6eMolen.
leek niet alleen vanuit cultuurhistorisch en
recreatiefpetspectiefinteressant. Met het heistellen van de boezemfunctie zou de polder
omgevormd kunnen worden tot nat natuutgebied énzou hetgebied een functie kunnen
krijgen voorde tijdelijke berging van watet.
Gedacht werd aan een natuurlijke waterpeilfluctuatie met hoge wintetpeilen en lagete
zomerpeilen. Eendergelijke winterinundatie
maakt dehistorische boezemfunctie zichtbaat.
StichtingGemaal de HoogeBoezem achtet
Haastrecht heeft Oranjewoud gevraagd om
met subsidie van de provinciale regeling
'Bevordering Ruimtelijke Kwaliteit' enderegeling'Belvédère'een integtale inrichtingsvisic
op te stellen.
Het project isbegeleid door een projectgroep, waarin behalvedestichting,ookLandschapsbeheer Utrecht,Stichting Het Zuid-Hollands Landschap,Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, Provincie Zuid-Holland
en deRijksdienst voorde Monumentenzotg
participeren. Gekozen isvoor een landschappelijke benadering, waarbij deHooge Boezem in
eengroter verband isgeplaatst.

Combinatie natuur en waterberging
Bij het opstellen van een inrichtingsvisie
zijn decultuurhistorische waarden ende
gewenste recreatieve voorzieningen als onderlegger gebruikt. Gezocht isnaar mogelijkheden voor deontwikkeling van natte natuur.
Devoorkeur ging uit naat een combinatie van
voedselrijke natte natuur (rietmoetas enpoelen) met (matig) voedselarme natte natuur [nat
grasland en dottcrbloemhooiland).Aanvankelijk zaghet et naar uit dat deze natuurdoeltypen zich slechts in beperkte mate lieten combineren met watetberging. Dekwaliteit van
het tijdelijk tebergen water moet immers voldoen aan de eisen diepassen bij de nagestreefdenatuutdoeltypen.Deontwikkeling van
moetasnatuur isminder gevoeligvoorde incidentele berging van water dan de ontwikkeling vanschtaalgtaslanden. Inde praktijk
betekent dit dat tebetgen water viade rietlanden moet wotden ingelaten en pas na voldoendeverblijftijd (afhankelijk van het natuutlijke
zuiveringsproces) mag worden afgelaten op de
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graslanden. Debergingsbehoefte bleek bepalend voorde inpassing van het rietmoeras. Een
kleiner oppervlak aan rietland resulteert in een
lagerezuiveringscapaciteit en finherent daaraan)een afname van de bergingscapaciteit af
Verderwerd alssnel duidelijk dat de aanleg
van rietlanden opgespannen voet kan komen
testaan met het cultuurhistorisch herstel van
deHooge Boezem,zeker alsdit ten koste gaat
van het herstel van het oorspronkelijke slotenpatroon.Totslot kreegdecombinatie van
natuur met recreatie nog de nodige aandacht.
Om verstoring alsgevolg van de recreatieve
nevenfunctie te voorkomen, werd geopperd
om een deel van het te realiseren natuurgebied
ontoegankelijk temaken voor recreanten.
Met de projectgroep zijn de randvoorwaarden vanuit water en natuur nogeens expliciet
opeen rij gezeten isgezocht naar oplossingen.
Dat leidde tot een innchtingsmodcl, waarbij
het oostelijke deel van deHooge Boezem (circa
20hectare) wordt ingericht als rietmoeras en
open water. Het moeras schept de mogelijkheid om bij deHooge Boezem water vanuit de
Vlist(eventueel met aanvoer vanafde Lek)in te
laten,dit tezuiveren in het rietmocras en vcr-

volgens aftevoeren naar natuur- en landbouwgebieden in deomgeving. Voorgesteld
wordt om dewaterlopen in het moeras zodanig in terichten, dat ingelaten water drie tot
vijfdagen in het moeras verblijft alvorens het
wordt afgclaren ten behoeve van de landbouw
ofnatuur. Dit moetvoldoendezijn om in de
waterbehoefte van 250hectare natuur en 1.250
hectare tevoorzien. Belangrijk isdat kortsluitstromen waar mogelijk worden voorkomen.
Dit lijkt enigszins inconflict met het cultuurhistorische herstel vande oorspronkelijke
watergangen. Doorde watergangen echter
regelmatig teverondiepen, blijft de watergang
visueel aanwezig,maar wordt een significante
stroming voorkomen. Bijdergelijke drempels
indewatergang wordt het water in zijwaartse
richtingdoor de rietvelden geleid. Bovendien
wordt deligging van desloten geaccentueerd
dooreen afwijkende soort rietofhogere rietkragen.In dewintermaanden isde waterbehoefte vanuit de natuur- en landbouwgebieden minimaal en hoeft dus ookgeen aanvoer
vanuit deVlistplaats tevinden. Indeze periode
kan neerslagworden vastgehouden (seizoensberging).
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Waterberging
Zuiveringsmoeras
j Dorpsbos
Wandelpad
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Het westelijke deelvan deHooge Boezem
blijft in principe haar agrarische functie
behouden, maar kan worden benut voor piekberging vanafdeHollandsche IJsscl. Uitgaande
van een vulpeil van -0,7mNAPkan ongeveer
75.000kubieke meter water worden geborgen.
Eencompartimentering vanhet grasland
wordt overwogen, maar isniet noodzakelijk.
Eeneventuele kade kan worden uitgevoerd als
wandelkade en/ofvluchtkadcvoor het vee.Ook
de kade tussen het rietmoeras en het grasland
kan alsvluchtkade dienst doen. Een andere
optie isom het westelijke deel te ontwikkelen
alsnat schraal grasland met agrarisch medegebruik. In dat gevalwordt gestreefd naar een
zelfvoorzienend watersysteem, waarbij de
inlaat van water vanuit deVlist in het westelijkedeelzoveel mogelijk wordt voorkomen.
Piekberging vanuit de Hollandsche IJssel blijft
incidenteel (eenmaal in devijftot tienjaar)
mogelijk, mits dit buiten het broedseizoen
plaatsvindt. Devraag isuiteraard welin hoeverre het geschikt maken van het westelijke
deel voor piekberging nogkostenefficiënt isals
dezeberging niet het gehelejaar kan worden
benut.
Integraal beheer
Alshet westelijke deel agrarisch wordt
beheerd, blijft het waterpeil, met uitzondering
van depiekberging,ongewijzigd ten opzichte
van dehuidige situatie.Zodrade voorkeur
wordt gegeven aan eenecologisch beheer (nat
schraalgrasland),wordt gestreefd naar een
grondwaterstand van niet meer dan 20cm
onder het huidige maaiveld. Indewinter mag
het peildan door neerslagzelfs tot het maaiveldstijgen (seizoensberging).Het rietmoeras
en deopen wateren (slotenen poelen) worden
middels een kadeafgescheiden van hetgrasland en kunnen dus ookeen eigen peil krijgen.
Met name indewinterperiode (seizoensberging)zaldit peilafwijken van dat van het grasland.Alshet rietmocras een zuiverende functie
krijgt, zal het ook vakergemaaid en gebaggerd
worden.
Meerwaarde
Degekozen landschappelijke benadering
(geïnspireerd door deaanwezige cultuurhistorische waarden) blijkt een duidelijke meerwaarde te hebben voor deHoogeBoezem en
directe omgeving.Alsde inrichtingsvisie
wordt doorgezet, krijgt het gebied weer een
belangrijke waterhuishoudkundige betekenis:
in eerste instantie door tevoorzien inde waterbehoefte voor natuur- en landbouwgebieden
in dedirecte omgeving, in tweede instantie
door het treffen van educatieve voorzieningen
waarmee volwassenen en kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met het beheer van
water en natuur. Daarnaast wordt de beleving
van het gebied versrerkt dooreen aantal kenH 2 o H25/26-2003
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Deuitgangspunten van het inrichtingsplan zijn begin ditjaat meegenomen in het
streekplan Zuid-Holland Oost. Stichting
Gemaal HoogeBoezem achter Haastrecht heeft
het inrichtingsplan inmiddels aangeboden aan
deProvincieZuid-Holland. Opdit moment
wordt een aantal elementen uit het plan (zoals
het bos,het beheer van her westelijke deel en
enkeleeducatieve elementen) nogeens kritisch
tegen het licht gehouden.Afhankelijk van het
draagvlak vooren dedraagkracht van dezeelementen wordt het plan op onderdelen wellicht
nog bijgesteld. *

DeHoogeBoezemachterHaastrecht.

merkende watethuishoudkundige elementen
(voormalige molenlocatics, karakteristieke slotenpatroon) opsobere wijze tevisualiseren en
recreatieve wandel-en fietspaden aan teleggen.DeHoogeBoezem zal daarmee ookeen
functie ktijgen als uitloopgebied voor Haastrecht. Doorook natuur een prominente plaats

tegeven in het gebied draagt de visie bovendien bij aan een vetdere versterking van de
provinciale ecologische hoofdstrucruur. Ambities in het kader van herwaterbeheer in de 2te
eeuw blijken dus prima tecombineren met het
treffen van recreatieve vootzienmgen en de
ontwikkeling van nieuwe natuur.
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• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
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P.O. Box 52
8560 AB Balk
t 0514 •60 85 00
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e info@paques.nl
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• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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