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Achtergrond
In 2008 is door de Adviescommissie Horstermeerpolder een plan gemaakt voor natuurontwikkeling
en waterberging in de Horstermeerpolder. De kern van dit plan bestaat uit de aanleg van drie natte
natuurgebieden aan de rand van de polder, met een oppervlak van circa 240 hectare. Door de
verhoging van het waterpeil aan de rand van de polder wordt er minder water uit de plassen en
polders in de omgeving weggezogen. Deze gebieden verdrogen daardoor minder. Tegelijk kan in de
nieuwe natuurgebieden bij hevige regenval ook water uit de omgeving (Ankeveen en Kortenhoef)
worden opgeslagen. Het mes snijdt zo aan twee kanten: verdroging en wateroverlast worden
tegengegaan.

In het plan is ook ruimte voor 80 hectare droge natuur. De gebieden waar droge natuur kan
ontstaan zijn niet begrensd. Ontwikkeling van droge natuur kan overal. Deze hectaren worden ook
wel ‘ruime jas hectaren’ genoemd. Particulieren kunnen de nu nog agrarische bestemming van hun
gronden laten veranderen in natuur en krijgen dan een eenmalige vergoeding voor waardedaling en
een jaarlijkse vergoeding voor natuurbeheer.
Om een zorgvuldig proces te waarborgen hebben Gedeputeerde Staten besloten om de verdere
planvorming te laten begeleiden door een Wetenschappelijke Commissie. Daarbij is aangegeven dat
het plan gefaseerd wordt uitgevoerd en wordt aangepast als uit vervolgonderzoek blijkt dat dit
wenselijk is. Tevens is door Gedeputeerde Staten aangegeven dat de verdere planontwikkeling wordt
vooraf gegaan door hydrologisch onderzoek. Schade door hogere waterpeilen moet worden
voorkómen. Bij bewoners en ondernemers in de polder bestaat hiervoor veel vrees.
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Actuele situatie
Op dit moment heeft het grootste deel van de polder een waterpeil van -3.45 meter ten opzichte van
NAP. Alleen in het zuiden wijkt het waterpeil af. Tegen de dijk bevinden zich twee peilvakken met
peilen van respectievelijk -2.45 meter t.o.v. NAP (1) en -2.30 meter t.o.v. NAP (2). Daartussen, in het
gebied rond het voormalige Nera gebouw (Nederhorst Radio), heeft elke sloot een afzonderlijk peil.
Na overleg tussen partijen is besloten om de circa 20 afzonderlijke stuwen en overstorten in dit
gebied te verwijderen. Er wordt hier één aaneengesloten peilvak gemaakt met een overstortpeil van
-3.30 meter t.o.v. NAP. Het gemiddelde waterpeil blijft hetzelfde maar het peil kan beter worden
gehandhaafd en het systeem wordt robuuster. Dit wordt vast gelegd in een zogenaamd
consoliderend peilbesluit.

Nieuwe inzichten
Intussen zijn er in de afgelopen jaren nieuwe inzichten ontstaan. De volgende ontwikkelingen en
conclusies uit eerdere en nieuwe studies zijn van belang:
• Uit herberekeningen van Waternet blijkt dat de waterbergingsopgave veel geringer is dan
aanvankelijk is berekend. Er hoeft geen water uit de Ankeveense- en Kortenhoefse polders in de
Horstermeerpolder te worden opgeslagen. De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie
Horstermeerpolder adviseert, mede naar aanleiding van de kritieke situatie in oktober 2013, wel
om nieuwe natuurgebieden zo in te richten dat hier water bij veel regenval kan worden
vastgehouden. Het gemaal van de polder kan op die momenten specifiek worden gebruikt om
bebouwd gebied en landbouwgronden in de Horstermeerpolder zelf droog te houden.
• Het gebied in het zuiden van de polder is in 2013 aangewezen als deel van het Natura 2000
gebied Oostelijke Vechtplassen. Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van
natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees
perspectief.
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Peilverhoging in het zuiden van de polder is een effectieve maatregel is om verdroging van
natuur in de omgeving te bestrijden. In het noorden van de polder is de effectiviteit veel
geringer.
Het ‘AnKo systeem’ in het zuiden van de polder functioneert naar behoren. Via dit project wordt
water dat in het zuiden van de Horstermeerpolder op kwelt (omhoog komt) teruggevoerd naar
de Kortenhoefse plassen zodat het watertekort hier minder wordt. Directe toevoer van
kwelwater naar de plassen is weliswaar beter maar het AnKo systeen is een redelijk alternatief.
Van de mogelijkheid om droge natuur te ontwikkelen is in de afgelopen jaren nog geen gebruik
gemaakt.

Aandachtspunten
Vanwege de nieuwe inzichten is het gewenst om een nieuw plan te maken. Om dit goed te kunnen
doen heeft gedeputeerde dhr. Talsma met alle partijen gesproken en geïnventariseerd wat partijen
belangrijk vinden. In de gesprekken is door betrokkenen aandacht gevraagd voor:
• Een goed woonmilieu, zonder wateroverlast of toename van hinder van muggen en knutten.
• Het goed kunnen voortzetten van agrarische en andere bedrijfsactiviteiten, zonder nieuwe
beperkingen.
• De aard van de natuur, waarbij de betrokken partijen een verschillende voorkeur hebben voor
droge of natte natuur.
• Een goede inrichting en goed beheer van natuurgebieden.
• Nieuwe en betere fiets- en wandelpaden in de polder.
In de gesprekken bleek dat alle partijen, zonder uitzondering, graag snel duidelijkheid wensen.
Onderzoeksrichting
Uit de hiervoor beschreven inzichten, ontwikkelingen en aandachtspunten kan een richting worden
afgeleid die rekening houdt met de wensen van alle betrokkenen en met de doelen van Natura 2000
en Kaderrichtlijn Water. Er worden drie hoofdgebieden onderscheiden met een verschillende
ontwikkelingsrichting: droge natuur, natte natuur, optimalisatie van het AnKo systeem.
Het noorden van de polder (1): droge natuur
Voor natte natuur in het noorden van de polder is in 2008 gekozen omdat dit goed combineerbaar is
met waterberging. Door het vervallen van de waterbergingsopgave kan in het noorden nu worden
gekozen voor droge natuur. Dit sluit beter aan op het huidige landschap. Het gebied tussen de
bebouwing in de Horstermeerpolder en de dorpskern van Nederhorst den Berg houdt dan een open
karakter. Daarbij wordt voorgesteld om het gebied binnen de hoofdtocht (1b op de kaart, z.o.z.) te
ontgrenzen omdat de zuidgrens van dit gebied dwars door de kavelstructuur loopt. Dit gebied is in
het plan uit 2008 opgenomen in het natte blok omdat vanwege de waterbergingsopgave een
voldoende groot oppervlak nodig was. Er is in 2008 noodgedwongen een ongebruikelijke en
geforceerde plangrens gemaakt. Particulier natuurbeheer blijft hier na ontgrenzen net als in de rest
van de polder nog wel mogelijk. Belangrijke vraag voor de noordelijke gebieden is of er voldoende
belangstelling is om droge natuurgebieden te ontwikkelen en te beheren.
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De zuidrand van de polder (2): natte natuur.
Het effect van verhoging van het waterpeil is in dit gebied het hoogst. Daarom worden de gebieden
waar het waterpeil al is verhoogd (2a en 2c) met elkaar verbonden (2b). Door peilverhoging wordt er
minder water weggezogen uit de Kortenhoefse Plassen. De nieuwe natuur in dit deelgebied en de
verminderde wegzijging dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van Natura 2000 gebied
Oostelijke Vechtplassen.
Het gebied ten noorden van de Radioweg (3): optimalisatie AnKo systeem
Dit gebied blijft een overgangsgebied tussen het natte natuurgebied en de landbouwgebieden. Het
peilbeheer kan in de toekomst mogelijk worden geoptimaliseerd. Op dit moment watert dit gebied
van noord naar zuid af waardoor de waterstand in het noorden iets hoger is dan in het zuiden.
Wanneer aan de noordzijde van het gebied een kade en sloot worden aangelegd kan de afwatering
in deze richting plaatsvinden. Bij de Radioweg, tegen de gebieden 2a t/m c, kan een hoger peil
worden ingesteld en in het noorden een lager peil. Dit sluit beter aan op de waterpeilen in de
omgeving en is gunstig voor de landbouw in het noorden en de natuur in het zuiden. Het kwelwater
in dit gebied kan ook in de toekomst worden gebruikt voor suppletie van de Kortenhoefse Plassen.
De nieuwe kade, die de scheiding vormt tussen natuur- en landbouwgebied kan worden gebruikt als
wandel- of fietspad. Onderzocht kan worden of deze optimalisatie haalbaar is.
Vervolgstappen
• Doorrekenen en bepalen effecten (2016)
• Beoordelen door Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (2016/2017)
• Bespreken in bestuurlijk overleg (2016/2017)
• Besluitvorming door GS, vast te leggen in Natuurbeheerplan Noord-Holland (2017)

