
Ecohydrologisch herstel Vechtplassen (zuidrand): 
bezien vanuit beheerder

Allard van Leerdam, 
OBN seminar, 6 juni 2021Bethunepolder.  Bron: Beeldbank SBB



Beheerder?

1. Natuurmonumenten

2. Waterbeheerder: HH Amstel Gooi en 

Vecht/Waternet

3. Buren c.q. boeren

4. Provincie – voortouwnemer gebiedsprocessen en PAS

zie voordracht Frank

Bron: Fred Mijnten SBB



Waar zitten we?

• Zuidrand van N2000 Vechtplassen;

• Provincie Utrecht;

• 1 Life-project `Nieuw Leven in het Veen’ en 

2 gebiedsprocessen gericht op natuurherstel:

- Bethunepolder (drooggemaakte plas)

- `Noorderpark’ (rest)
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Westbroekse zodden (o.a.)



1. Percelen en polders in lange stroken: 

als `cascade’ tegen flank van Utrechtse Heuvelrug geplak

2. Één van de eerste gebieden met `cyclisch beheer’: 

herstel petgaten voor open water-verlanding

3. Intensief gebruik: veel mensen dichtbij, grote drinkwaterwinningen

4. Voorbode van Vechtmoerassen ligt 

tegen stad Utrecht (Gagelpolder)

Bijzonder aan dít deelgebied

Bron: Beeldbank SBB



Polderpeilen: cascade



Kwelstroom 
afgebrokkeld 
maar nog 
aanwezig



Patroon kwel-
wegzijging



Ecohydrologie: kwel als motor

• Kwel nog aanwezig / relatie met Heuvelrug nog 

(min of meer) intact

• Blauwe Agenda om kwel weer te versterken: 

- reductie winningen 

- vernatting delen Bethunepolder

- Nationaal Park UH mikt op natte flanken

• Leitmotiv herstelmaatregelen: 

(schaarse) kwelwater zo goed mogelijk benutten

Groenknolorchis.  Bron: Beeldbank SBB



Waterwinning 
reduceren



Kwelwater beter benutten
• Regionale schaal: 

koppelen van natuurpolders tot soort `Natuurboezem’

instellen flexpeilregimes (bv. 25 cm tussen min.-max. peil)

• Subregionale schaal: 

Doorstroompolder-principe (analogie: Durchströmungsmoor)

Vermestingsbronnen wegnemen

• Lokale schaal:

standplaatsen herstellen waar kwel tot expressie kan komen : grond verwerven, 

successie terugzetten, plaggen, baggeren, uitgraven verdroogde broekbossen 

ontwikkelbeheer instellen





Doorstroompolderprincipe

Bron: Fred Mijnten SBB



Vermestingsbronnen wegnemen / 
Plaggen bovenstroomse delen

Bron: Fred Mijnten SBB



Bron: Bert van Dijk SBB

Kwel aan maaiveld dwingen door vervagen sloten



Lokaal: weggeslagen legakkers

Bron: Fred Mijnten SBB



Legakkerherstel voor stimuleren verlanding
en gradiënten

Bron: Fred Mijnten SBB



Doel: habitatherstel

Bron: Fred Mijnten SBB



Visgraatplaggen 
veenmosrietlandenBron: fred mijnten SBB



(nog) lastige factoren..

• Groot en soortenrijk gebied: 

aanpak van verdroging wachtte lang 

• Veel randlengte en wegen – enigszins verbrokkeld karakter;

grotendeels opgelost maar nog wel veel barrières voor fauna

• Amerikaanse rivierkreeften massaal toegeslagen

• 1e Beheerplan N2000 na 9 jaar nog niet af

• Geen budget voor ontwikkelingsbeheer / kwaliteitsbeheer

Bron: Beeldbank SBB



Groeten uit A’dam en Den Haag

Bron: Beeldbank SBB



Blik vooruit

• Deel ecohydrologische maatregelen nieuw en gedurfd 

• Lerende aanpak nodig in combinatie met `inregelfase’ 

• Op zoek naar Intensieve monitoring + evaluatie, samen met Waternet, 

Provincie, betrokken verenigingen (bv. Zon en Leven) en zelfs kritische 

burgers: participatief meetnet Waternet

• Opgebouwde inzichten kunnen direct worden vertaald



Voorbeeld: leren van toenemende inundatie
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