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1 Inleiding
Stichting VEEN heeft aan Bureau Waardenburg de opdracht verstrekt om in afstemming
met gebiedspartners een gebiedsvisie te ontwikkelen, waarin behoud, herstel en
ontwikkeling van natuurwaarden in de Reeuwijkse Plassen centraal staan. Gaandeweg het
proces van visievorming heeft daarbij consultatie van vele stakeholders uit het
plassengebied plaatsgevonden en is het proces door belangengroepen en de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk ondersteund. Dit heeft geleid tot een aantal documenten:
Deel A: Visie – wat willen we bereiken;
Deel B: Aanzet tot uitvoering – uitvoeringsstrategie, of hoe willen we de visie bereiken;
Deel C: Inspiratie document – buiten gebaande paden denken;
Deel D: Achtergrond rapport – inventarisatie en analyse
Onderhavig document betreft Deel C, Inspiratiedocument. Voor wie verder wil denken dan
de korte of middellange termijn van de natuurbeheer en -herstelvisie (deel A) en /of
geïnspireerd wil worden ten aanzien van technische vooruitgang, is onderhavig document
het ‘Inspiratiedocument’. In hoofdstuk 2 wordt daarbij ingezoomd op de huidige stand van
techniek. In hoofdstuk 3 worden ambitieuze lange termijn ideeën gevisualiseerd.
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2 Stand van de techniek en innovaties
Dit hoofdstuk behandelt technieken en innovaties die (mogelijk) interessant zijn voor de
Reeuwijkse Plassen en vormt daarmee een inspiratiebron op het gebied van oevernatuur,
waterkwaliteit en legakkers. Het combineren van de verschillende technieken en innovaties
is, afhankelijk van de lokale omstandigheden, uiteraard mogelijk.

2.1

Legakker herstel
Legakkers zijn smalle stroken grond die tijdens de veenwinning dienst deden om veen op
te drogen. Als gevolg erosie dreigen deze bijzondere historische landschapselementen op
den duur te verdwijnen. Daarbij wordt de natuur negatief beïnvloed, aangezien afkalving
van grond de waterkolom vertroebelt en met het verdwijnen van de legakkers minder luwtes
en soortenrijke oevers in het water aanwezig zijn. Ook de scheepvaart heeft last van de
legakkerafbraak, aangezien de diepte van het vaarwater afneemt door
sedimentafzettingen. Om wat aan deze problemen te doen, is in de Loosdrechtse plassen
een proef opgezet om de legakkers te herstellen. Daarbij zijn damconstructies opgebouwd
uit met bagger opgevulde gestapelde zinkstukken/ wiepen (rasterwerk van wilgentakken),
waarbij de bagger wordt vastgehouden met maisdoek. Zo worden de uiteengevallen
legakkers hersteld en wordt tegelijkertijd het veenslibprobleem aangepakt. De nieuwe
baggerconstructies zijn vervolgens ingeplant om het vegetatieontwikkelproces te
versnellen (Waterforum, 2017). De eerste resultaten van deze proef zijn positief (Recreatie
Midden-Nederland, 2019).

2.2

Geotextiele-elementen/ baggerworsten/ baggertubes
Geotextiel-elementen zijn goed ontwaterde baggerstructuren en kennen verschillende
toepassingen. Het achterliggende bedrijf Geopex stelt de elementen afhankelijk van de
toepassingen en wensen van de opdrachtgever samen (Geopex, 2019). Deze geotubes
zijn toegepast in de surfplas. Helaas door verkeerd gebruik tijdens de aanplant van
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vegetatie zijn de resultaten niet goed. Op een juiste wijze toepassen van geotubes kan
bijdragen aan natuurherstel.

2.3

Helofytenfilters
Helofytenfilters bieden uitkomst bij de voorzuivering van inlaatwater. Het idee van
dergelijke plantenfilters is dat vervuild water langzaam door lagen zand, grint en schelpen
naar beneden zakt. De planten zijn daardoor in staat om een groot deel van het water te
zuiveren (Welantec, 2019).

2.4
2.4.1

Waterproeftuin Markermeer
Markerkwelderwerken
Na de aanleg van de Houtribdijk is het Markermeer troebeler geworden en de rijkdom aan
soorten achteruitgegaan. Vermindering van het slibgehalte kan de diversiteit en de
dynamiek voor planten en dieren in het Markermeer vergroten. De Markerkwelderwerken
vormen onderdeel van het onderzoeksprogramma “Naar een natuurlijker Markermeer
IJmeer”. De rijshouten dammen in de waterproeftuin in het Markermeer hebben als doel
om te onderzoeken of hiermee slib vastgelegd kan worden. Ook wordt bekeken of met
behulp van deze dammen vegetatieontwikkeling, natuurlijke verlanding, ontwikkeling van
paai-, opgroei- en schuilplekken voor vis en rustgebieden voor vogels gestimuleerd kunnen
worden. In de verschillende compartimenten van de waterproeftuin zijn zand of slib
aangebracht en er zijn situaties gecreëerd met en zonder inbreng van rietwortelstokken en
mattenbiesstekken (Bureau Waardenburg, 2019b).
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2.4.2

Marker stapsteen
De Marker stapsteen betreft langgerekte drijvende kunstmatige elementen in het
Markermeer. Dit faciliteert het schuilen, paaien en opgroeien van vis, de aangroei van
mosselen en het biedt rust en broed mogelijkheden voor vogels (Didderen et al., 2014).

2.5
2.5.1

Dood hout in water biedt impuls aan onderwaterleven
Dood hout in de rivier
Dood hout in rivieren biedt structuur aan levensgemeenschappen en draagt daarmee bij
aan ecologisch herstel. Rijkswaterstaat heeft dit in luwtes van het stroomgebied van de
Nederrijn en Lek reeds toegepast, waarbij onder andere zeer positieve resultaten voor
macrofauna en vis zijn gevonden. Opvallend is ook dat in de buurt van hout veel minder
exoten worden aangetroffen dan bij stenen (RWS, 2015). Met de multibeam sonar kan de
onderwaterwereld goed inzichtelijk gemaakt worden. De sonar maakt zowel een diepteals textuurhardheidskaart.
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2.5.2

Takkenbossen/ vissenbossen

Figuur 1

Voorbeeld uit Vinkeveense plassen waar door middel van sonar de deels
weggeslagen legakkers zijn opgespoord en vervolgens zijn aangevuld tot
waterniveau met takkenbossen.

Takkenbossen bieden net als stammen, BESE, etc. bescherming aan macrofauna en vis.
Ze worden ook gebruikt als vooroevers. Het hout moet goed worden verankerd zodat het
niet wegdrijft en het moet goed zichtbaar zijn voor vaarverkeer.
Vissenbossen bieden een schuil- en foerageerplek aan met name jonge vissen van
verschillende vissoorten zoals aal en snoek. Ook is op dood hout in het water veel
macrofauna te vinden. Zo vergroten de herstelmaatregelen niet alleen de cultuurhistorische
waarde maar ook de biodiversiteit.

2.6

BESE (Biodegradable Ecosystem Engineering Elements)
Met
BESE
worden
beschermende
startomstandigheden
gecreëerd
voor
natuurontwikkeling. Bovendien zorgt de harde eigenschap van de uit aardappelzetmeel
bestaande BESE ervoor dat ze vestigingssubstraat bieden voor mosselen. Mosselen
hebben een zuiverende werking op het water en bieden zelf ook weer structuur aan
organismen. Een groot voordeel van de BESE is dat ze biologisch afbreekbaar zijn en op
den duur dus uit het systeem verdwijnen. De natuur is tegen die tijd als het goed is robuust
genoeg om de touwtjes zelf in handen te nemen.
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Figuur 2

2.7

Aanleg van BESE-elementen. Foto: Bureau Waardenburg

Rifkorven
Rifkorven zijn hol en bevatten gaten waardoor de vis de korf in en uit kan zwemmen. De
korven zijn reeds toegepast in o.a. het Markermeer, de Noordzee en de Voordelta en zijn
daar een succes als schuilplaats voor vis tegen predatoren. Zeker als de korven begroeien
met hard substraat gemeenschappen biedt het een welkome aanvulling op het
onderwaterhabitat (Bureau Waardenburg, 2019a).

2.8

Floatlands
De wortels onder drijvende plantenmatten (floatlands) zorgen voor natuurlijke
onderwaterstructuren. Doordat de wortels begroeien met bacteriën en epifyton worden
belangrijke interacties met zoöplankton, macrofauna en vis op gang gebracht. Zo wordt vis
zowel direct als indirect beïnvloed door de bacteriën en epifyton, omdat ze de bacteriën en
epifyton (direct) en de soorten die daarop afkomen nuttigen (indirect). In de haven van
Rotterdam zijn dergelijke floatlands reeds toegepast (Didderen & Paalvast, 2015). Het
heeft de voorkeur om gebruik te maken van inheemse plantensoorten.

2.9

Kokosrollen
Kokosrollen maken de vestiging van (inheemse) oever- en waterplanten langs diepe steile
oevers mogelijk en vormen substraat voor o.a. macrofauna en jonge vis. Bovendien komen
ze net als floatlands de belevingswaarde van de haven ten goede. HelkantPlant is een
bedrijf dat water- en oeverplanten op de kokosrollen opkweekt, zodat de matten op het
moment van aanleg al goed doorworteld zijn. Dat komt de robuustheid ten goede
(Helkantplant, 2019). Recent ecologisch inzicht wijst uit dat het aanvullend faciliteren van
(vastgemaakte) houten drijvende planken de kokosrollen minder interessant maakt als
zitplaats voor watervogels.
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2.10

Bezanding
Waar sprake is van verontreinigde waterbodems kan bezanding uitkomst bieden. Bij
locaties die van oorsprong slib- of veenbodems hebben, kan bezanding bovendien een
bijdrage leveren aan het de helderheid van het water. Het betreft echter wel een dure
ingreep (Michielsen, 2012).

2.11
2.11.1

Faunabeheer
Kreeften- en ganzenvraat
Om (nieuw aangelegde) oevers te beschermen tegen vraat door kreeften en ganzen of
omwoeling door vissen zijn verschillende maatregelen mogelijk. De eerder genoemde
BESE worden hiervoor nog wel eens ingezet met wisselenn succes (kreeften kruipen hier
toch in), maar ook graaskooien en wilgentenen bieden mogelijkheden om vraat enigszins
tegen te gaan.
In stedelijke gebieden zijn goede ervaringen opgedaan met het plaatsen van zit-planken
voor vogels nabij jonge planten. Vooral ganzen blijken dan te gaan zitten rusten op de
planken en de planten voornamelijk met rust te laten, terwijl zij de jonge planten
afknabbelen wanneer er geen gelegenheid is om te zitten.

2.11.2

Proef Houten: Varkens om ganzenbroed te beperken
Ganzen eten veel gras en poepen veel, waarmee grote aantallen van deze dieren de
natuurwaarden (aanslaan watervegetatie, etc.) of kwaliteit van boerenland in gevaar
kunnen brengen. Ook op het gebied van verkeersveiligheid vormen de dieren een
probleem. Tussen de Rondweg om Houten-Zuid en het Amsterdams Rijnkanaal is begin
2019 een proef gestart om het broedsucces van de ganzen te beperken met behulp van
gedomesticeerde varkens. Varkens eten namelijk graag ganzeneieren. De eiereters lopen
onder begeleiding omdat het de bedoeling is dat per nest twee geprikte eieren blijven
liggen. Geprikte eieren komen niet meer uit, maar zorgen ervoor dat de ganzenmoeder niet
meteen aan een nieuw broedsel begint. Ze is namelijk in de veronderstelling dat haar
eieren nog uit gaan komen (Monkel, 2019).
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3 Lange termijn kansen voor natuurontwikkeling
Dit hoofdstuk gaat over ideeën die waardevol zijn voor de natuur, maar die nog niet passen
binnen vigerend beleid of nog geen draagvlak hebben in de samenleving, maar die het wel
waard zijn om eens mee kennis te maken of zelfs op voort te bouwen.

3.1

Afwijken van cultuurhistorie ter versterking van de natuur
Voor de kwaliteitsverbetering van de natuur in de Reeuwijkse Plassen zelf de verbinding
met de omgeving zijn twee complementaire natuurontwikkelingen nodig, namelijk:
• herontwikkelen van doorlopende oeverzone / goed ontwikkelde land-water
overgangen (zie Deel A en Deel B voor nadere toelichting);
• ontwikkelen van robuuste stapstenen.
Het ontwikkelen van robuuste stapstenen is een wens voor de langere termijn, mede omdat
dit ingrijpt op het oude, cultuurhistorisch gegroeide patroon.

3.1.1

Oeverprofiel inrichten voor natuur
Hoewel de historisch ontstane oevers in dit gebied heel steil zijn, als gevolg van de
vervening en verdere afkalving, is het voor de natuur veel beter om flauwere oevers te
creëren, zodat riet vanaf het land gemakkelijker het water in kan groeien en er veel meer
kans is dat andere planten ook een gunstige groeiplaats vinden. Het aanbrengen van een
flauw onderwaterpofiel is een technische uitdaging, waarbij gebruik moet worden gemaakt
van de laatste inzichten en verschillende technieken gecombineerd kunnen worden (zie
ook hoofdstuk 2, Kleine bloemlezing stand van de techniek).

Afbeelding 1 Schets natuurlijke opeenvolging in de oever, in afwijking van de cultuurhistorisch
gegroeide verticale oevers die in Reewijk kenmerkend zijn.
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Afweging ten opzichte van cultuurhistorische waarden moet woeden gemaakt om te
bepalen op welke plekken aanpassing van de steile oever ter verbetering van de natuur
acceptabel is.

3.1.2

Aanbrengen van robuuste stapstenen
Naast het versterken van de oostelijke plas-oevers is een andere grootschalige ingreep
midden door de Reeuwijkse plassen zeer waardevol voor de natuur. De natuurwaarde van
de Reeuwijkse plassen kan sterk verbeteren door een reeks van stapstenen, met robuust
formaat, aan te leggen. Deze reeks vormt een verbindingszone midden door het
plassengebied. De stapstenen bestaan uit ondiep open water (tot maximaal 2,5 m diep)
met zeer goed doorzicht zodat waterplanten weelderig kunnen groeien en er kans is op
verlandingsvegetaties.

Figuur 3

Schets principe robuuste stapsteen
geoptimaliseerd voor de natuur

met

een

afgesloten

binnenwereld

Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe binnenwateren met een eigen milieu (regenwater
gevoed systeem, niet aangekoppeld aan de plassen). Hierin mag niet gevaren of op andere
wijze gerecreëerd worden; de eilanden met binnenwater zijn kleine natuurreservaten.
Om aan te sluiten bij de cultuurhistorie, kan als vorm worden gekozen voor het aan elkaar
maken van meerdere oude legakkers. Ook kan een geheel nieuwe structuur, die al dan
niet geïnspireerd is op de vorm van legakkers, worden ontwikkeld. In figuur 4 zijn twee van
zulke structuren aangegeven op plekken in de Reeuwijkse Plassen die voor de natuur
geschikt zouden zijn en in figuur 3 is een dwarsdoorsnede geschetst.
Ingezet door de ontwikkeling van waterplanten en de afwezigheid van brasem ontstaan zo
gebieden met potentieel hoge natuurwaarden. Zo wordt plaatselijk een uitgebreid
voedselweb tot stand gebracht, waarmee een impuls gegeven wordt aan het leefgebied
van meer mobiele doelsoorten op regionaal niveau, zoals otter en diverse broedvogels.
Voor deze soorten is het niet erg als de meest geschikte plekken op enige afstand van
elkaar liggen, zogenaamde stapstenen. Deze plekken moeten dan wel uitmuntend zijn.
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Figuur 4

3.2

Schematische weergave versterken ecologische kwaliteit en verbinding van
Reeuwijkse Plassen met omgeving door stapstenen aan te leggen met
(gescheiden) aanvullende water- en oevermilieus

Compartimentering wateren
De Reeuwijkse Plassen zijn gebaat bij een verdere verbetering van de waterkwaliteit.
Daarbij kan het principe van compartimentering behulpzaam zijn. Enerzijds kan je een
hoge waterkwaliteit bereiken en gegarandeerd behouden in kleinere watereenheden.
Anderzijds kan de windwerking worden verminderd door de omvang van open water te
beperken. Enkele ideeën voor compartimentering zijn:
• Het zuidelijk deel van Vettenbroek heeft al ondiepe randzones (als gevolg van de twee
mislukte proeven met geotubes) en een redelijke waterkwaliteit. Door de oevers verder
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naar het midden van de plas te verondiepen kunnen waardevolle vegetaties worden
uitgebreid.
• De kleine plas direct ten zuiden van Vettenbroek, Klein Vogelenzang, is waarschijnlijk
relatief eenvoudig af te sluiten van de rest van het systeem. Inlaat van water mag dan
alleen nog uit Vettenbroek, wanneer daar de kwaliteit beter is. Deze plas moet tevens
hermetisch worden afgesloten voor brasem, onder meer in het broed-stadium
(wanneer ze heel klein zijn), omdat deze vissen de helderheid van het water aantasten
met hun bodem-woelende eigenschappen.
Ingezet zou moeten worden op het verkrijgen van dikke rietkragen en waterriet in een
geïsoleerde, waterrijke omgeving. Hier wordt gestreefd naar krabbescheervelden met
groene glazenmaker. Onder water gaat het om het verkrijgen van waterplanten, bij
voorkeur kranswier (indien haalbaar) en uitbreiding van glanzig fonteinkruid.
Voor natuurontwikkeling is een natuurlijk peilverloop veel beter dan een vast peil. Het
vastgoed langs de plassen wordt echter beschermd tegen verzakken middels een vast peil.
Onderzocht moet worden of plaatselijk het instellen van een natuurlijk peil toch mogelijk is,
doordat er geen vastgoed beschermd hoeft te worden op die plek of doordat er bijvoorbeeld
een tussenwater gecreëerd kan worden met een vast peil langs het vastgoed, terwijl het
middendeel een natuurlijk peilverloop krijgt.
Compartimentering van grote plassen kan ook een bij-effect (of nevendoel) zijn van andere
ontwikkelingen, zoals het herstellen van oude kerkepaden. Andere redenen om oude
kerkepaden te herstellen zijn:
• versterking van openbare belevingsmogelijkheden in het gebied (autovrij en
aantrekkelijk);
• grote randlengte met kansen voor natuur (in geschikt oeverprofiel);
• verbinden riet-plekken t.b.v. ecologische verbinding;
• versterking identiteit gebied door cultuurhistorische landschapselementen te
herstellen.
Aandacht is nodig voor de bevaarbaarheid van beide door een hersteld kerkepad
doorsneden delen water.

3.3

Proeftuin natuurontwikkeling Reeuwijkse Plassen
Overwogen kan worden om een proeftuin in te richten ergens in de Reeuwijkse plassen,
waar diverse maatregelen op kleine schaal kunnen worden getest en op hun bijdrage aan
de natuur kunnen worden beoordeeld. Zo kunnen innovaties worden uitgeprobeerd en
indien nodig specifiek voor Reeuwijk worden door ontwikkeld. Vanzelfsprekend moet de
hier opgedane kennis worden verzameld en opgeslagen in het kenniscentrum.
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4 Innovatieve functiecombinaties
samenwerkingen

en

nieuwe

Dit hoofdstuk gaat over optionele combinaties waarbij natuur mee kan profiteren, of
andersom, natuurontwikkelingen die op een nieuwe manier en met nieuwe allianties
mogelijk gemaakt worden. Natuurontwikkeling en andere maatschappelijke ontwikkelingen
kunnen samen op gaan. Denk ‘out-of-the-box’ en wees creatief ten gunste van natuur.
Er zijn verschillende manieren denkbaar om bij te dragen aan de natuurdoelen uit de
natuurbeheer- en herstelvisie:
• Zoeken van extra ruimte voor natuur en dit aankopen en beheren;
• Met behulp van vrijwillige kavelruil grotere aaneengesloten natuurgebieden
realiseren (en professioneel beheren);
• Gebruik maken van de tijd om natuur te kunnen ontwikkelingen met behulp van
een investering die zichzelf terugverdient. Aan het einde van de terugverdientijd
heeft zich inmiddels natuur ontwikkeld, die met opbrengst uit de investering kan
worden beheerd, ook wanneer het investeringsobject is weggehaald.
• Verkrijgen van geld voor natuurbeheer en natuurontwikkeling door het mogelijk
maken van ontwikkelingen op plekken waar dit niet storend is.
Dergelijke constructies kunnen voor de toekomst winst voor de natuur en het betaalbaar
maken van beheer betekenen. Echter, voor dit type ontwikkelingen moeten stringente
regels worden opgesteld en deze moeten ook strak gehandhaafd worden, om de plassen
mooi te houden en natuur daadwerkelijk te verbeteren.
Het is raadzaam om voor dit soort innovatieve functiecombinaties of nieuwe
samenwerkingen voorrang te geven aan eigenaren in het gebied. Door uitruil van
eigendom moet wel mogelijk gemaakt worden dat een ontwikkeling daar plaatsvindt waar
het past, terwijl het oorspronkelijke eigendom bijvoorbeeld op een voor de natuur
kwetsbare plek lag. De kwetsbare plek moet dan ook worden vrijgespeeld voor de natuur
en worden toegevoegd aan een grote beheer eenheid, inclusief afkoop van beheer. Dit
soort regels moet goed worden vastgelegd alvorens ontwikkelmogelijkheden worden
geboden.
Bij alle typen innovatieve functiecombinaties en nieuwe samenwerkingen moet het ‘voor
wat – hoort wat principe’ worden toegepast zodat de natuur er netto op vooruit gaat. Ook
moeten voor de aanleg reeds het beheer en onderhoud gewaarborgd zijn, zowel
organisatorisch als financieel.
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4.1

Natuurontwikkeling combineren met oplossingen voor maatschappelijke
problemen
Reeuwijk kan de ogen niet sluiten voor maatschappelijke tendensen en doet er goed aan
om alvast voor te sorteren op de onvermijdelijke verzoeken die zullen komen. Onderzocht
kan worden hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van natuur
en landschap van de Reeuwijkse Plassen op lange termijn.
Door het op slimme wijze combineren van andere functies met de doelen voor de plassen
ten aanzien van beheer, behoud en ontwikkeling van natuur en landschapsbeleving,
kunnen kansen geboden worden aan oplossingen die bijdragen aan grootschalige
problemen zoals klimaatverandering, energietransitie, milieubewuste voedselproductie.
Niet alle ideeën die hieraan bijdragen kunnen nu voorzien worden, maar het is wel goed
om als gebied alvast een visie te ontwikkelen op de wijze waarop nieuwe ontwikkelingen
tevens een kans kunnen zijn voor de doelen uit de natuurbeheer en -herstelvisie. Zo kan
het gebied een antwoord hebben op toekomstige verzoeken en kan geprofiteerd worden
van ‘de vaart der volkeren’.
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan natte teelten, tijdelijke zonnepanelen op nieuwe
eilanden, watergoederen, bodem- of water warmte benutten, enzovoort......
Dergelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een veranderend landschapsbeeld, wat niet
negatief hoeft te zijn mits een ontwikkeling goed wordt ingepast. Wellicht zijn er zelfs
kansen voor verbeteren van de belevingsmogelijkheden. Het toevoegen van
natuurwaarden (in kwaliteit en/of areaal) moet een eis zijn, net als het waarborgen van het
beheer op lange termijn.

4.2

Extra bebouwing toestaan voor duurzame natuurontwikkeling en -behoud
Het toepassen van planologische regelingen kan ook leiden tot enige extra bebouwing in
het Reeuwijkse Plassengebied of elders in de gemeente. Deze regelingen gaan altijd uit
van het voor-wat-hoort-wat principe. Maatwerk is nodig om te zorgen dat natuur en
landschap er daadwerkelijk op vooruit gaan.
Let op het strak regelen van de beschikbaarheid: ontwikkelmogelijkheden alleen voor
partijen die elders in de Reeuwijkse Plassen kavels kunnen vrijspelen ten behoeve van
natuurontwikkeling. Dit helpt om de vooruitgang in het gebied te stimuleren, omdat het niet
meer allesbepalend hoeft te zijn waar iemand nu zijn eigendom heeft (in de zone met
natuur of in de zone met meer mogelijkheden). Zo kan enige schuifruimte georganiseerd
worden (een soort kavelruil), waardoor er beweging kan komen in de oude
eigendomsrechten. En vooral natuurwinst omdat opbrengsten (deels) geïnvesteerd
moeten worden in natuur ontwikkeling en beheer in de rest van het gebied.
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Figuur 5
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Weergave van het idee dat nieuwe ontwikkelingen, mits helder afgebakend, bij
kunnen dragen aan natuurontwikkeling
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Figuur 6

Schetsmatige en indicatieve weergave van idee om met uitruil van gronden en
rechten actief te werken aan natuurontwikkeling en daarbij in de minst natuurrijke
plassen nieuwe, geld genererende ontwikkelingen toe te staan.

Nieuwe functiecombinaties passen het beste op de plassen ‘s-Gravenbroek en Elfhoeven.
Deze hebben momenteel de laagste natuurwaarden, dus is er de meeste winst is te
behalen voor natuur. Ook worden deze grote waterplassen een beetje opgedeeld door
mogelijke ontwikkelingen, wat een gunstig effect op de waterkwaliteit kan hebben (zie
paragraaf 3.2 Compartimentering). Let op het afstemmen met de belangen van zeilers,
omdat zij grote wateren en ongeremde wind wensen.
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