Verdeelde reacties op Voorbeeldplan Vechtplassengebied

Hel geheel onder water zetten van de
Horstermeerpolder en de Bethunepolder
is op korte termijn geen reële optie voor
de verbetering van de waterhuishouding
in het Vechtplassengebied. Ook het
creëren van zomerpolders als buffer voor
de drinkwatervoorziening is niet haalbaar.
Voor de landbouw is de situatie in het
Vechtplassengebied zeker niet ideaal,
maar de landbouw kan toch een rol spelen
in het gebied. Ook voor natuurgerichte
recreatie zijn er volop mogelijkheden.
Dit zijn enkele conclusies die getrokken
kunnen worden uit de discussiedag die
het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
op 24 maart jl. in Hilversum heeft
gehouden over het Voorbeeldplan Vechtplassengebied.
IIet voorbeeldplan is in het kader van de
Vierde nota ruimtelijke ordening opgesteld door het Adviesbureau voor
ruimtelijke planning en ontwerp H+N+S
uit Utrecht. Het is een informeel plan. Het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland te
Hilversum is opgetreden als coördinator
bij de totstandkoming ervan. In bestuurlijk
juridische zin heeft het plan geen status.
Het plan beval een visie voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van
het Noordhollandse en Utrechtse Vechtplassengebied. Het bevat uitgewerkte
ideeën voor een integrale aanpak van de
planning voor het gebruik van land en
water. Het water is daarbij het sturende
element. Kr wordt een lange termijn beeld
geschetst waarbij wordt uitgegaan van een
'bondgenootschap' voor de hoofdfuncties
in het gebied: drinkwaterwinning, natuur
en recreatie.
Op de discussiedag, die bezocht werd
door 90 personen stond de technische en
maatschappelijke haalbaarheid van de
ideeën uit het voorbeeldplan centraal.
Als sprekers waren uitgenodigd vertegenwoordigers van het VEW'IN (drinkwatermaatschappijen), de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, de
ANWB (recreatie!, het Staringcentrum
»landbouw^ en een aantal vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland
en Utrecht. Onafhankelijk dagvoorzitter
was de heer ir. Sk. A. Brouwers, directeur
van de dienst Ruimte en Milieu van de
provincie Friesland.
Onvoldoende instrumenten
De dag werd ingeleid door de voorzitter
van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, mevrouw dr. H. M. de Boois.
Zij pleitte voor een integrale gebiedsgerichte benadering voor ruimtelijke
ordening en waterbeheer. Voor water
ontbreekt daarvoor het benodigde instrumentarium.
Wat de waterschappen de afgelopen
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Dagvoorzitter ir. Sk. A. Brouwers.

20 jaar wettelijk hebben kunnen doen
(bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, verlenen van vergunningen enz.)
dat hebben ze ook gedaan en dat konden
ze op eigen kracht. Voor verdere maatregelen (bestrijding diffuse bronnen,
oplossen van verdrogings- en waterbodemproblematiek enz.) is nu echter
samenwerking met andere instanties
nodig.
Het zuiveringschap heeft zich - over de
grenzen van zijn bevoegdheden- via het
voorbeeldplan beziggehouden met de
problematiek van het Vechtplassengebied.
De provincies Noord-Holland en Utrecht
moeten dit initiatief nu echter overnemen.
Drinkwater
In het voorbeeldplan wordt voorgesteld
de kwelwaterstromen te herstellen door
wijziging van het grondwaterbeheer in de
heuvelrug. Regen- en grondwater zou
eerst via inzijging en kwel zijn ecologische
werk moeten doen voordat het voor
gebruiksfuncties als drinkwatervoorziening
en landbouw wordt aangewend. De
polderpeilen zouden daarvoor moeten
worden verhoogd en de diepe Horstermeerpolder en Bethunepolder onder
water gezet. Bovendien zouden de
winterse neerslagoverschotten geborgen
moeten worden in zogenaamde zomerpolders. Deze polders worden in hel
voorjaar dan weer drooggemalen. Een
deel van het water kan opnieuw in de
heuvelrug worden geïnfiltreerd bij de
punten waar grondwater voor de drinkwatervoorziening wordt onttrokken.
Volgens de heer ir. B. Bulten van het
VEWIN blijft grondwater voor de water-
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leidingbedrijven veruit de beste bron.
Met het systeem van zomerpolders kan
zeker niet de gewenste hoeveelheid en de
gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid
van het drinkwater gerealiseerd worden.
Volgens het voorbeeldplan komt 48
miljoen m ' water beschikbaar. De vraag is
echter of dit allemaal als drinkwater
gewonnen kan worden. Bovendien moet
op langere termijn rekening gehouden
worden met een vraag van 60 miljoen m s
drinkwater.
De drinkwatermaatschappijen zijn bereid
mee te werken aan de verbetering van
natuur en milieu in het Vechtplassengebied. Voorwaarde hierbij is dat de
overeengekomen winning van minimaal
25 miljoen m 5 grondwater per jaar uit de
Bethunepolder gehandhaafd blijft. I Iet
'pias-dras' zetten van deze polder lijkt niet
strijdig met deze voorwaarde; het geheel
onder water zetten wèl.
Natuur
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft al een aantal
elementen uit het plan opgepakt. Volgens
mevrouw drs. B. L.J. van Leeuwen heeft
Natuurmonumenten al een aantal ideeën
overgenomen in haar eigen natuurontwikkelingsplan voor het gebied.
De zomerpolders zouden niet voor het
drinkwater gebruikt kunnen worden. Het
daarbij beschikbaar komende water is
alleen al voor de natuur nodig. Mevrouw
Van Leeuwen pleitte voor een gefaseerde
aanpak en waarschuwde voor verdere
verstening en versnippering in het gebied.
Recreatie
Omstreden in het voorbeeldplan is de
voorgestelde vaarverbinding tussen de
Loenderveense Plassen en het Wijde Blik,
waarover overigens al tientallen jaren
gesproken en gediscussieerd wordt.
De heer ing.J. A. G. W. Droogers van de
ANWB was erg voor zo'n verbinding
vanwege de uitbreiding van mogelijkheden voor pleziervaartuigbezitters.
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de Vechtplassencommissie
en de Gemeente 's-Graveland zijn echter
fel tegen deze vaarverbinding.
Natuurmonumenten gaf aan, dat er in het
gebied al veel natuurgerichte recreatie
aanwezig is (wandelen, fietsen, roeien,
zeilen).
De ANWB was uit oogpunt van mogelijkheden voor recreatie tegen de aanleg van
moerassen. Bij de zonering van de
recreatie zou er meer rekening mee
moeten worden gehouden, dat de
gebieden met de meest intensieve
recreatie gepland worden in de nabijheid
van de grote steden. Bij het Noorderpark
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belangengroeperingen een duidelijke
bereidheid is om samen te werken. Hij
riep op om vooral ook de landbouw bij de
planontwikkeling niet te vergeten. Hij
deed verder een oproep om alvast te
starten met die maatregelen die al kunnen
worden uitgevoerd. De provincies zouden
daarbij het estafettestokje van het
zuiveringschap moeten overnemen.
ing. N. van Basten
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
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Hydrologieprijs

Forumdiscussie: v.ln.r. ir. 11 Bullen (VEWIN), drs. B. !..J. van Leeuwen
(Natuurmonumenten),
ing.J. A. G. W. Droogers (ANWB), ir. Sk. A. Brouwers (dagvoorzitter), ir. W. van Eek (Slarmgcentrum),
drs. J. J. W. A. Prefers (Prov. N.-Holland, dienst Ruimte en Groen), drs.J. van Brussel (Prov. N.-Holland,
dienst Milieu en Water), ing. G. A. den Hartogli (Prov. Utrecht, dienst Water en Milieu), ir. M. I. de Jong
(Prov. Utrecht, dienst Ruimte en Groen).

ten noorden van de stad Utrecht is dat
niet het geval.
Landbouw
De landbouw wordt in het voorbeeldplan
niet beschouwd als een bondgenoot,
constateerde onderzoekster mevrouw ir.
W. van Hek van het Staringcentrum te
Wageningen. En dat terwijl het Vechtplassengebied een vanoudsher typisch
veehoudersgebied is.
Het bedrijven van landbouw in het gebied
is weliswaar moeilijk, maar toch wel realiseerbaar. Bij veengronden zijn de
produktiekosten altijd al hoger dan bij
andere grondsoorten, omdat de grond
trapgevoelig is en omdat de produktie
vanwege de slechte draagkracht niet sterk
kan worden gemechaniseerd. In het voorbeeldplan zijn zoogkoeienbedrijven
gepland. Deze bedrijven zullen volgens
Van Eek niet als particuliere bedrijven
kunnen bestaan, omdat het bedrijfseconomisch resultaat sterk negatief is. Veelal
zijn dergelijke ondernemingen in bezit van
natuurbeschermingsorganisaties.
Mening van de provincies
Noord-Holland en Utrecht
Van de zijde van de provincies werd de
noodzaak bepleit van een zo groot mogelijk
aaneengesloten natuurgebied. Een gefaseerde aanpak is echter nodig. Landbouw
kan zeker een belangrijke drager zijn in
het gebied. Ook de provincies zagen het
vormen van zomerpolders niet als reële
mogelijkheid.

In de Provincie Noord-Holland wordt
binnenkort het plan 'Gebiedsperspectief
Vechtplassengebied' openbaar gemaakt.
Daarin zal zeker rekening worden
gehouden met een aantal ideeën uit het
Voorbeeldplan. Naar de consequenties
van verhoging van het waterpeil in de
Horstermeerpolder wordt door de
provincie Noord-Holland nog onderzoek
gedaan.
Van de zijde van de provincie Utrecht
werd het voorbeeldplan vergeleken met
het huidige Streekplan voor de provincie
Utrecht. Het maken van zomerpolders, de
innundatie van de Bethunepolder en twee
te maken baggerdepots in het Vechtplassengebied zijn zeker strijdig met het
streekplan. De provincie sloot niet uit dat
bij een volgend streekplan meer rekening
zal worden gehouden met het voorbeeldplan.
Evenals de waterleidingbedrijven vindt de
provincie Utrecht, dat de Bethunepolder
wel 'pias-dras' gezet kan worden.
De waarborg van winning van minimaal
25 miljoen m 3 drinkwater in deze polder is
vastgelegd in het waterhuishoudingsplan
van de provincie. Voordeel van het 'piasdras' zetten van zowel de Horstermeerpolder als de Bethunepolder is dat
daarmee een uitbreiding wordt gecreëerd
van een aantrekkelijk natuurgebied.
De dagvoorzitter van de discussiedag
noemde na afloop van de discussiedag hel
voorbeeldplan eigenlijk al geslaagd. Hij
constateerde dat de provincies al veel
doen en dat er bij de verschillende

Door de Nederlandse Hydrologische
Vereniging wordt één keer in de drie jaren
een geldprijs uitgeloofd voor de beste
publikatie op hydrologisch en waterhuishoudkundig terrein. Deze prijs is bedoeld
als aanmoediging voor jonge vakgenoten.
In aanmerking komen personen van de
Nederlandse nationaliteit danwei
personen van een andere nationaliteit, die
woonachtig en werkzaam zijn in Nederland
en ten tijde van het verschijnen van de
publikatie niet ouder zijn dan 35 jaar,
ongeacht hun opleiding of werkkring.
Mededinging geschiedt door het publiceren
van een artikel in een tijdschrift of regelmatig verschijnende openbare series en
voorts in andere openbare publikaties,
zoals proefschriften, boeken, instituutspublikaties en dergelijke.
Als criteria voor de selectie gelden wetenschappelijk niveau, originaliteit, helderheid en inspirerende werking. Daarnaast
wordt de praktische toepassing van het
werk mede in beschouwing genomen.
De jury van de Hydrologieprijs (1991 tot
en met 1993) is als volgt samengesteld:
prof. dr. ir. R. A. Feddes (voorzitter),
Landbouwuniversiteit Wageningen; dr.
L. W. G. Iligler, Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek; ing.J. C. Hooghart
(secretaris), TNO Grondwater en GeoEnergie; prof. dr. ir. H.J. M. Ogink,
Waterloopkundig Laboratorium; prof.
dr. C.J. E. Schuurmans, KNMI; dr. ir.
F. H. M. van de Ven, RIZA en prof. dr. ir.
A. Verruijt, Technische Universiteit Delft.
Vóór 1 augustus 1994 kunnen personen die
in aanmerking komen voor de Hydrologieprijs 1991 t/m 1993 schriftelijk worden
aangemeld (onder meezending van de
desbetreffende publikatie(s)) bij de
secretaris van de jury: ing.J. C. Hooghart,
p/a TNO Grondwater en Geo-Energie,
Postbus 6012, 2600 JA Delft.

