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•. Zolang voor ons niet zeker is 
dat het waterpeil schadelijk is 
voor de huizen, willen we ook 

geen schade aanbrengen aan de 
. - natuur -

?. 

(Boswachter Marcel fwasrtj 

VesM iraaM snel vol 
ladsrhorst den Berg ' Het water i n de polder daalt 
gestaag. Dat komt vooral door de maandagmorgen 
aangesloten mobiele noodpomp die een capaciteit 
heeft van zesduizend kubieke meter water per uur. 
En dai is tweederde van de werkkracht van het ge
maal aan de Middenweg. 
Waternet moet wel rekening honden met de ber-

gings-capaciteit van de Vecht Het boezemkanaal dat 
naar de Vecht leidt, raakte maandagmiddag al snel 
vol. Doordat ook uit andere polders in Kortenhoef op 
het Hiiyetsums Kanaal en de Vecht wordt geloosd 
raakt de Vecht ook vol. Al het water moet via IJmeer, 
Noordzeekanaal en de sluizen Mj IJmniden naar.de 
Noordzee stromen. 
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Wie is belangrijker: 
mens of natuur? 
Marcel Kwant is boswachter van 
de Horstermeerpolder voor 
Natuurmonumenten, die een
derde van de polder beheert. Het 
waterpeil verlagen is geen optie, 
volgens Kwant. Door de verho- -
ging is moerasvorming ont
staan, waardoor diersoorten als 
de bïauwborst, de rietzanger en 
de Heine learrekiet zijn geko
men. „Stel dat je het waterpeil 
verlaagt, dan ben je die dieren 
ook weer k w i j t Dus dat zien wy 
liever niet gebeuren." 
Maar wat is belangrijker, de 
bewoners o l de natuur? 
„Ik kan me voorstellen dat men
sen bang zijn voor hun huis, en 
dat is niet de bedoeling. Ex is 
onderzoek gedaan naar schade
lijke gevolgen voor hun huizen. 
Maar zolang voor ons niet zeker 
is dat het schadelijk is, willen we' 
ook geen schade gaan aanbren
gen aan de natuur." Natuurmo
numenten werkt mee aan een 
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stuurgroep met de bewoners, 
waterschap en provincie. Con
crete aanpassingen heeft dat nog 
niet opgeleverd, maar er komen 
wel nieuwe ideeën uit voort. 
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• -'^r-.-joret den Bog * Dat de 
Horstenneer vroeger ook een echt 
meer was, is nog goed te zien aan 
de huidige cirkelvorm. Een ring
dijk, met i n het noorden de Anke-
veense Plassen, in het oosten en 
zuiden de Kortenhoefse Plassen en 
in het westen het Hilversums Ka

naal en de rivier de Vecht, omvat 
een ruim 130 jaar oude droogmake
rij van ruim zevenhonderd hectare 
groot. .... 
De poldér werd in 1882' drooggema
len, nadat al in begin van de zeven
tiende eeuw eerdere pogingen • 
waren geweest om het.water weg te 
werken. 
Aanvanlcelijk was het de bedoeling 
om de polder vrij van bewoning te 
houden. Een van de eerste echte 
nederzettingen is de kolonie 'de 

Nieuwe Harmonie' yan de idealisti
sche schrijver en wereldverbeteraar 
Frederik van Eeden. Hy' koopt in 
1902 een groot stuk grond. Later 
ontstaan de particuliere tuinbouw
bedrijven (groente, fruit, bloemen) 
en zo'n negentig jaar terug komt 
ook de veehouderij de polder bin- ' 
nen. 
Tegenwoordig wonen er in de 
Horstermeer circa duizend mensen 
in 250 woningervOp twee plekken 
is er sprake van met-agrarische 
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Mensen tevreden als 
natuur groeit en bloeit 
johan de Bondt is dijkgraaf van 
waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, verantwoordelijk voor het .. 
waterbeheer. Bij het beheren van 
het waterpeil wordt rekening 
gehouden met bewoners, agra
riërs en aangrenzende natuurge-

. bieden, legt hij uit. „De afgelo
pen dagen hebben bewezen dat 
het waterschap zelfs extreme 
situaties in het waterpeil aan
kan. Dat houden wij zorgvuldig > 
• b i j : de afgesproken hoogte ; 

' wordt onder normale omstan- ' 
digheden niet overschreden." | • 
Toch klagen de bewoners over : • 
het water. Als alles in orde was, 
zou de polder het regenwater : 
moeten kunnen opvangen. Maar 
het waterpeil verlagen is geen Johan de Bondt. foto WATERSCHAP AGV 

optie volgens De Bondt. „Men-
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was. 

bedrijvigheid (Machineweg en een 
stokje Middenweg). In totaal ver
dienen honderd ondernemers hun 
brood in deze polder. 
De overheid heeft afgelopen decen
nia een vloed aan plannen op de 
Horstermeer losgelaten. De polder 
wordt aangemerkt als agrarisch 
gebied met bijzondere betekenis 
voor natuur, landschap en bodem. 
Een landbouwgebied te midden 
van een natuurkern. De provincie . 
Noord-Holland maakt via De Groe

ne Uitweg werk van een aaneenge
sloten serie natuurrijke gebieden 
als 'de noordelijke toegangspoort 
van het Groene Hart van Neder
land'. . 
Natuurmonumenten bezit grote 
delen van het hele Vechtplassenge
bied waarin de Horstermeer ligt. 
Ook van de polder zelf is Natuur
monumenten sinds 1994 voor circa 
een derde deel eigenaar (ten zuiden 
van de Radioweg en het oude Nera-
gebouw) en langs de dijk aan de 

kant van de Ankeveense Plassen in 
het noorden). Volgens Natuurmo
numenten kenmerkt dat gebied 
zich door rietland, nat grasland en • 

• moerasbos. Dat kan alleen door een 
• hogere waterstand dan het af ge- . 
sproken peübesluit van -3,45 meter • 
NAP te hanteren. 
Aan de Horstermeer vast ligt in het 
westen de Meeruiterdijksche pol
der die een hoger waterpeil heeft, 
maar via een stuw toch water loost 
in de Horstermeer. 
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Het waterschap zette extra pompen in. 
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leven. Dat hangt van meerdere plan voor de Horstermeer." 

Hoog water hoort bi; 
wonen in Nederland 
Joke Geldhof is gedeputeerde 
van water en wonen voor de 
provincie Noord-Holland. Na-

- tuurmonumenten is eigenaar 
van een deel van de polder, het 
waterschap gaat over het water, 
en de provincie is verantwoorde
lijk voor het natuurbeleid. „De 
koppeling van natuur en water 
. in de Horstermèerpolder is heel 
interessant. De polder moet 
water kunnen opvangen en 
vasthouden, zodat andere plek
ken droog blijven. Het werkt als 
een buffer. En tegelijk ontwikkel 
je natuur. Het mes snijdt aan 
twee kanten." 
Geldhof ziet geen reden cm het 
beleid nu aan te passen: „Het 
weer was heel extreem dit week
end. Maar de situatie op de 
Horstermeerpolder was niet 
anders dan op veel andere plaat
sen in het land." 
„Overal i n Nederland wonen we 
onder zeeniveau. Dit hoort bij 
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wonen in Nederland. Ik wi! niet 
zeggen dat er geen probleem is, 
de mensen hebben overlast. 
Daarom zy'n we i n overleg met 
omwonenden." 


