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1 Algemeen gedeelte 

Dhr. Wiegert Dulfer, lid van het Dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht opent de avond en heet iedereen welkom. Er zijn ca. 25 bewoners en 
belanghebbenden. Dhr. Jaap Hofstra, Rob Tijsen en Gerard ter Heerdt, werkzaam bij 
Waternet, houden een presentatie over de resultaten van de onderzoeken die 
Waternet heeft uitgevoerd voor het watergebiedsplan. Ook presenteren zij de 
mogelijke maatregelen die in beeld zijn om de waterhuishouding (met name de 
ecologische waterkwaliteit) te verbeteren.  
Meer informatie over het watergebiedsplan en de handouts van de presentaties vindt 
u op: www.agv.nl/noordelijkevechtplassen 

2 Tafelgesprekken 

In het tweede deel van dit verslag staan de vragen en aandachtspunten die de 
aanwezigen naar voren hebben gebracht aan de drie tafels. De nummers 
corresponderen met locaties op de kaarten van de polders (zie bijlage 1). Op de 
kaarten staan ook de mogelijke maatregelen die op dit moment in beeld zijn. 
Waternet werkt de verschillende opties voor maatregelen verder uit. Het bestuur van 
het waterschap weegt de maatregelen af en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening 
met de aandachtspunten die de bewoners en/of belanghebbenden naar voren 
hebben gebracht.    
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3 Tafelgesprek Stichts Ankeveense polder 

Voorzitter: Rob Tijsen 
Notulist : Bart Specken 
 

Nr. Aandachtspunt Discussie aan tafel 
1 Wateroverlast 

Een bewoner heeft last van hoog water. Hij heeft 15 koeien 
(Lakenvelders), niet voor melkproductie. Daarnaast ook paarden. 
Hij rijdt zelf ruige mest uit, maar hij ontvangt (tegen betaling) mest 
van omliggende boeren omdat hij meer land heeft dan hij 'kan' 
bemesten. 

Waternet legt uit dat peilverandering in dit 
geval niet mogelijk is, onder andere 
vanwege bebouwing. 

2 Vismigratie 
Als de polder van de plas wordt gescheiden door middel van een 
stuw, is het dan mogelijk een vispassage te maken? 

Waternet neemt dit mee bij de verdere 
uitwerking van de maatregelen 

3 Daling grondwaterpeil 
Een bewoner meldt dat het grondwater rondom zijn huis de 
afgelopen 15 jaar is gedaald. 

Mogelijk is hier sprake van lekkende 
rioolbuizen, waardoor grondwater wordt 
gedraineerd. 

4 Tafelgesprek Hollands Ankeveense polder 

Voorzitter: Jaap Hofstra 
Notulist: Carolien van Gool 
 

Nr. Aandachtspunt Discussie aan tafel 
1, 5 Afkoppelen oostelijk landbouwgebied 

Waternet licht drie opties toe. De optie ‘stuw in de Molenwetering’ 
(5) stuit op veel weerstand. Voor de andere twee opties zien de 
bewoners geen bezwaren. 

Een stuw in de Molenwetering zou een 
obstakel in de schaatsroute worden. Dit 
is niet wenselijk. 

2 De hoogte van het peil 
Bewoners vermoeden dat het peil in de afgelopen jaren een paar 

Waternet heeft metingen gedaan waaruit 
blijkt dat het peil niet lager is dan het zou 



  
 

  
 

 

Verslag 
 

 

 

  
 
Datum 
16 maart 2017 
 
Pagina 
3  van  7 
 

  
 

Nr. Aandachtspunt Discussie aan tafel 
centimeter is gezakt. Zij maken zich zorgen over de paalkoppen 
onder de huizen.  

moeten zijn volgens het geldende 
peilbesluit, maar er waren wat problemen 
met de meetapparatuur. De bewoner 
heeft geen vertrouwen in deze 
meetgegevens. Waternet zegt toe een 
afspraak te maken met bewoner om goed 
uit te zoeken hoe het zit.  

3 Peil iets verlagen in de oostelijke petgaten 
Dat er kwel zit in de petgaten bleek duidelijk in de schaatsperiode 
van de afgelopen winter. Deze petgaten vroren minder snel dicht 
en hadden een dunnere ijslaag dan in de rest van de plassen. 
Natuurmonumenten geeft aan dat optimaliseren van het peil een 
lastige afweging is.  

De peilafstelling komt nauw. Een lager 
peil is gunstig om de kwel te bevorderen, 
maar te laag is strijdig met het doel 
‘blauwgrasland’, wat Natuurmonumenten 
daar ook nastreeft.  
 

4 Baggeren plassen 
In de plassen heeft Natuurmonumenten het afgelopen jaar flink 
gebaggerd, met name in de noordelijke helft. De zuidelijke helft 
zou ook wenselijk zijn, maar daar heeft Natuurmonumenten op dit 
moment geen budget voor.  

 

5 Zie 1  

6 Baggeren hoofdwatergangen 
Diverse bewoners maken zich zorgen over de bagger in de 
watergangen. De watergangen zijn op diverse plekken zo ondiep 
dat er in de zomer soms geen water meer in staat.  
De Amsterdamse Lichtbond vraagt aandacht voor de waterleiding 
die door de Molenwetering loopt. Die gaat regelmatig kapot door 
onderhoud van Natuurmonumenten. 

Waternet laat de baggerplanning zien 
voor 2017. Dit zal de knelpunten 
oplossen. 
Waternet zal bij de opzichter die het 
baggerwerk begeleidt melden dat er een 
waterleiding ligt in de hoofdwatergang. 
Tevens zal Waternet de ALB informeren 
wanneer het baggeren start.  

7 Stoppen met bemesten 
Natuurmonumenten vertelt dat de meeste van hun 
landbouwgronden op dit moment al geen bemesting meer krijgen.  

Natuurmonumenten zal nagaan of er nog 
stukjes verpacht zijn waar nog bemesting 
plaatsvindt. 

8 Bomen kappen 
Natuurmonumenten vertelt dat zij het afgelopen jaar veel bomen 
hebben gekapt langs de petgaten, met name in het noordelijke 
deel van de plassen.  

 

9 -  

10 Vuilstort 
De bewoners vragen zich af of de vuilstort nog lekt, aangezien hij 
is afgedicht.  

Waternet licht toe dat alleen de 
bovenkant is afgedicht en dat er mogelijk 
stoffen uit de onderkant het water in 
lekken, bijvoorbeeld voedingsstoffen. Een 
mogelijke optie is om de betreffende 
sloten niet meer hun water naar de 
polder af te laten voeren.  

11 Doorvaarbaarheid 
Het is wenselijk dat een stuw onder de brug bij Hollands End 
doorvaarbaar is voor kano’s en kleine huurboten. 
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5 Tafelgesprek Spiegel- en Blijkpolder 

Voorzitter: Gregor van Gorkum  
Notulist: Gerard ter Heerdt 
 

Nr. Aandachtspunt Discussie aan tafel 
1 Overlast bij varen 

− Overlast door woekerende 
waterplanten tussen de 
petgaten aan de westzijde 
van de plas. 

− Ondiep water tussen de 
petgaten als gevolg van 
ophoping van bagger. 

De aanwezigen bevestigen het aandachtspunt en zien vermindering van 
de belasting met voedingsstoffen als zinvol. Het dilemma is: wie moet er 
baggeren en wie gaat dat betalen. De gemeente verwijst naar de 
vergelijkbare problematiek in de Loosdrechtse plassen, waar een 
baggerpilot start. De aanwezigen vragen om aan de  geëigende partijen 
de vraag voor te leggen of een dergelijke aanpak ook voor de Spiegelplas 
zinvol zou kunnen zijn. De bagger zou eventueel gebruikt kunnen worden 
om de laaggelegen legakkers wat op te hogen. Eigenaren zijn 
particulieren en Natuurmonumenten. 

2 Invloed van Horstermeerwater 
Komt voedselrijk uitslagwater uit 
de Horstermeer de Spiegelplas 
binnen?  

Waternet antwoordt dat er nauwelijks Horstermeerwater de Spiegelplas 
binnenstroomt. In de zomer streeft Waternet er naar het 
Horstermeerwater zoveel mogelijk weg te drukken met water uit het 
IJmeer. Op basis van waterkwaliteitsmetingen blijkt dat succesvol. 

3 Vliegverkeer 
Belasting Spiegelplas door 
toegenomen vliegverkeer. 

De vraag is in hoeverre het toegenomen vliegverkeer de Spiegelplas 
belast. Waternet beaamt dat ook het vliegverkeer bijdraagt aan de 
voedselrijkdom van de neerslag. 

4 Puin en staal in de plas Een van de aanwezigen meldt dat er in het verleden een grote variatie 
aan puin, waaronder staal, in de plas is aangebracht als golfverdediging. 
De aanwezigen bevestigen deze constatering . 

5 Afkalving 
De kopakkers en de eilanden 
kalven sterk af.  

De aanwezigen bevestigen deze constatering. De aanwezigen bespreken 
de mogelijkheid om luwere delen van de oevers met een nieuw aan te 
leggen rietkraag te beschermen. Ook hierbij kan het voorbeeld in 
Loosdrecht een optie zijn. Op de meer geëxponeerde delen zal een 
harde oeververdediging nodig blijven. Natuurmonumenten zal binnenkort 
een plan presenteren voor het onderhoud in de plas. 

6 -  
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Bijlage 1. Polderkaarten 
De kaarten vormden de basis voor de tafelgesprekken. Op de kaarten staan de 
mogelijke maatregelen die Waternet in het onderzoek betrekt. Het bestuur van AGV 
besluit in een later stadium over de maatregelen. De reacties tijdens deze 
gebiedsavond zijn input bij de bestuurlijke afweging. 
 
Stichts Ankeveense polder 
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Hollands Ankeveense polder 
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